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MINERALE si OLIGOELEMENTE
- E vorba despre Calciu, Magneziu, Crom, Zinc si tot neamul lor, care atunci

cand lipsesc din alimentatie, sanatatea incepe sa scartaie
si chiar sa se impotmoleasca. Salvarea se numeste "suplimente

alimentare", pe care va aratam cum sa le folositi -

Desi au intrat de multisor in limbajul curent, putini sunt cei care stiu cu
adevarat ce sunt mineralele si oligoelementele, cele doua cuvinte legate de
sanatate. Ce-i drept, ne-am intalnit cu ele la scoala, cand invatam complicatul
tablou al lui Mendeleev. De data aceasta, nu e vorba despre elementele chimice,
calciu, magneziu sau fier, continute in materia inanimata (anorganica), ci de
calciul, magneziul si fierul prezente in organismul fiecaruia dintre noi. Corpul
omenesc contine circa 25 de minerale esentiale, unele aflate in cantitate mai
mare (minerale), altele in doze infime (oligoelemente), dar toate la fel de
importante pentru buna functionare a organismului. O alimentatie in care unul din
aceste minerale sau oligoelemente se afla in deficit sau ceva anume ii impiedica
absorbtia poate sa duca la boli de carenta sau chiar la moarte.

Doua dintre mineralele prezente in organism in cantitate mai mare sunt
calciul (2% din greutatea corporala a unui adult) si fosforul (1,5% din greutate),
ambele prezente in oase si dinti. In comparatie cu ele, fierul nu reprezinta decat
0,006% din greutate, deci circa 4,2 grame, dar asta nu inseamna ca este mai
putin important. Prezent in molecula de hemoglobina, el este cel care duce
oxigenul in plamani si in multe tesuturi din organism. Alte minerale importante
(ne vom ocupa de ele intr-un numar viitor) - magneziul, potasiul si sodiul - isi au
de asemenea rolul lor decisiv in sanatate. Prezente in exces (sodiul - sarea) pot
provoca hipertensiune arteriala, dupa cum lipsa lor (magneziul si potasiul) duc la
oboseala, angoase, crampe musculare, tahicardie, hipoglicemie, hipotensiune,
lipsa de apetit etc.
In ciuda prezentei lor pe scara extrem de redusa in organism, oligoelementele

(crom, cobalt, cupru, fluor, iod, seleniu, zinc etc.) sunt extrem de importante
pentru viata. Descoperirea rolului lor a creat o adevarata revolutie in medicina.
Cine sa creada ca o miime de gram de seleniu administrat consecvent ne fereste
de bolile canceroase, dupa cum cromul poate participa decisiv la curele de slabit,
in vreme ce apa imbogatita in mod stiintific cu fluor ii fereste pe suedezi si pe
americani de cariile dentare?

Unde se gasesc mineralele si oligoelementele?

In mod normal, o alimentatie sanatoasa si bine echilibrata furnizeaza toate
mineralele si oligoelementele necesare organismului. Asocierea in cadrul
aceleiasi mese a diferite ingrediente joaca, de asemenea, un rol important in
asimilarea mineralelor. Vitamina C, de exemplu, sporeste puterea de absorbtie a
fierului, in vreme ce taninul din ceai il blocheaza. De asemenea, calciul e preluat



mai usor in prezenta vitaminei D, in vreme ce excesul de fibre (continute in
legume) ii reduc sensibil asimilarea.
Din pacate, ingrasamintele chimice folosite in exces, modificarea genetica a
majoritatii legumelor, precum si alimentele rafinate (zaharul, uleiul, cerealele
fainoase), pierd masiv din continutul lor natural in minerale si oligoelemente.
Urmarea? Dereglari ale sanatatii si necesitatea preluarii acestor elemente atat de
necesare vietii din substitutele lor obtinute sintetic sub numele de suplimente
alimentare, prezente masiv in ultima vreme in farmaciile si pravaliile de profil
romanesti.

Cum sesizam carenta de minerale si oligoelemente?

In primul rand, prin starile de rau cu cauze necunoscute: oboseala,
depresii, insomnii, apatie, tensiune oscilanta, crampe, migrene etc. In al doilea
rand, prin controlul medicului specialist, care sesizeaza lipsa mineralelor
esentiale din organism. In fine, printr-o analiza amanuntita a sangelui, realizata si
interpretata in laboratoare cu dotare moderna.

Cum se administreaza mineralele esentiale?

Practic, toate suplimentele alimentare (cu minerale si oligoelemente) se
vand fara a fi necesara o reteta, de unde concluzia ca potentialul daunator este
practic inexistent. Nu este intrutotul adevarat! Administrate in exces, anumite
suplimente alimentare pot aduce prejudicii starii de sanatate, de unde
necesitatea ca ele sa fie folosite sub control medical. Mai exista un aspect: studii
de ultima ora arata ca organismul nu este programat sa absoarba minerale in
stare nenaturala si cea mai mare parte din ele se elimina prin urina. (Conform
celor mai recente estimari, doar 4-12% din mineralele din pilule sunt asimilate de
organism.) Cu toate acestea, pe piata medicamentelor naturiste exista cateva
preparate de o sporita eficienta, a caror prezenta - nu doar in alimentatia
cotidiana, ci si in tratamentele anticancerigene sau in combaterea altor suferinte
grave si complicate - face adesea minuni.

Cand se administreaza suplimentele nutritionale cu minerale si care este
durata unui tratament?

Pentru suplimentele naturale obtinute din pulberi si extracte de plante, cel
mai bun moment de administrare este cu 20-30 de minute inainte de masa.
Suplimentele nutritionale sintetice si mixte (care asociaza diverse plante cu
minerale sintetice) se pot lua si la sfarsitul mesei. In ce priveste durata,
specialistii sunt de parere ca, in masura in care remediile sunt bine tolerate de



organism, tratamentul ar trebui facut toata viata. O nevoie deosebita de
oligoelemente au persoanele care sufera deja de boli cronice (diabet, reumatism,
astm si bronsita, hipertensiune, boli cardiace), persoanele supuse la stres (s-a
demonstrat ca stresul scade dramatic capacitatea de asimilare a organismului),
convalescentii, fumatorii, cei care fac efort fizic de lunga durata si sportivii, copiii
aflati in crestere. Daca analizam categoriile descrise anterior, observam ca mai
bine de jumatate din oameni ar trebui sa ia aceste suplimente cu minerale si
oligoelemente.

Mic ghid al oligoelementelor

CROMUL

Surse naturale de crom: alimente nerafinate si netratate, cereale complete
si derivatele lor, fructe proaspete, fructe in coaja, ficat, drojdie de bere.

Semnele carentei de crom: iritabilitate, astenie, depresii.
Alte recomandari: persoanele care au un surplus de greutate trebuie sa-si

suplimenteze cantitatea de crom (produsele cu crom ajuta la scaderea rapida in
greutate). O atentie speciala trebuie sa acorde acestui mineral amatorii de
dulciuri, care au deja o glicemie crescuta peste normal sau prezinta o tendinta
spre diabet (tratamentul cu crom corecteaza formele usoare de diabet),
persoanele cu boli vasculare (ateroscleroza, tromboflebita, varice), cei care au
valori crescute ale colesterolului.

Suplimente nutritionale pe baza de crom (sintetice). Va recomandam BIO
CHROM FTG (preparate ale laboratoarelor Pharma Nord din Danemarca) si
CHROM DIET (produs de Walmark).

ZINCUL

Surse naturale de zinc: majoritatea alimentelor, dar mai ales ficatul si
carnea rosie, galbenusul de ou, produsele lactate, cerealele complete si
derivatele lor, produsele marii (scoici, peste, alge) etc.

Semnele carentei de zinc: intarzierea dezvoltarii staturii, subdezvoltare
psihica, sexuala, sterilitate, cicatrizare greoaie a ranilor, degradarea unghiilor si a
parului, infectiile repetate si greu de stapanit, aparitia bolilor de ficat.

Alte recomandari: un aport suplimentar de zinc se recomanda pentru
intarirea sistemului imunitar, mai ales la trecerea dintre anotimpuri (acum!),
pentru protectia impotriva infectiilor respiratorii si urinare, in perioadele de
convalescenta, de maxima solicitare fizica sau intelectuala, la copii in perioada
de crestere, la femei - in perioada sarcinii. Rezultate foarte bune s-au obtinut prin
tratarea cu suplimente de zinc a adenomului de prostata, a formelor usoare de
diabet, a tulburarilor provocate de cortizon si de derivatii sai.

Suplimente nutritionale pe baza de zinc: va recomandam produsele pe baza



de alge marine ale laboratoarelor "Medica" - CHLORELLA, SPIRULINA &
CHLORELLA, ALGE MARINE (ultimul produs este facut din alge rosii si verzi din
Marea Neagra, foarte usor asimilabile).

Atentie: supradozarea tabletelor sintetice de zinc produce greata, diaree,
frisoane, astenie, greutate in miscari. Pe termen lung, supradozarea zincului
duce la cresterea valorii colesterolului si grabeste sclerozarea vaselor de sange,
adesea producand anemie si osteoporoza.

SELENIUL

Surse naturale de seleniu: alimentele nerafinate, mai ales cerealele integrale si
derivatele lor, produsele marii, galbenusul de ou, drojdia de bere, patrunjelul, germenii de
grau, ovaz si orz, taratele de grau, ceapa, germenii de bob.

Semnele carentei de seleniu: boli cardiovasculare, moarte subita a noului-nascut,
anumite tipuri de anemie.

Alte recomandari: studii facute in China, Germania, Cehia si Canada au demonstrat
ca incidenta cancerului, a gripei si virozelor, a hepatitelor virale si a multor altor boli
infectioase este mult mai scazuta atunci cand se administreaza cantitati crescute de
seleniu. Suplimente de seleniu ar trebui sa ia urmatoarele persoane:

- cei care racesc foarte usor, care au deja instalate infectii respiratorii, ale pielii,
genitale, urinare ce nu cedeaza la tratamentele clasice sau care recidiveaza frecvent.

- persoanele care sunt expuse la o poluare chimica intensa, care fumeaza, care
consuma frecvent carne si alimente bogate in aditivi alimentari. In concluzie, cei care
sunt expusi imbolnavirii de cancer.

Seleniul este si un excelent antioxidant, ceea ce tradus in limbaj obisnuit inseamna
ca ajuta la mentinerea tineretii, adica pastreaza pielea elastica si stralucitoare, incetineste
procesul de imbatranire a vaselor de sange, pastreaza tonusul muscular si psihic la cote
ridicate. Persoanele care au trecut sau se apropie de pragul varstei a treia vor beneficia
din plin de proprietatile binefacatoare ale acestui oligoelement.



Mineralele esentiale -
Calciul, Magneziul si rudele lor

- Cand lipsesc din alimentatie, sanatatea
noastra striga: “Ajutor!” -

CALCIUL

Surse naturale de calciu: laptele si
produsele lactate, galbenusul de ou,
conopida, semintele de susan, soia, fasolea,

mazarea, telina, anumite ape minerale, sardelele din conserve.
Semnele carentei de calciu. Lipsa de calciu este cea mai frecventa

tulburare minerala a organismului si are manifestari diferite in functie de
gravitatea sa. La persoanele cu o usoara lipsa de calciu apare o senzatie de
amorteala sau de furnicaturi in membre (calciul raspunde de transmiterea
influxurilor nervoase), contracturi musculare necontrolate (carcei), dereglari ale
ciclului menstrual, osteoporoza, frecventa crescuta a cariei dentare, stari de
melancolie, apatie. In cazul lipsei severe de calciu apar insomnia, palpitatiile,
vindecarea lenta a ranilor, starea de irascibilitate fara motiv aparent, starile
depresive, durerile de cap intense, senzatia de lipsa de aer nemotivata; la copii
apar rahitismul si tulburarile de crestere. Se constata, de asemenea, tulburari de
dinamica sexuala, scaderea potentei la barbati si o inclinatie marcata spre
frigiditate la femei.

Recomandari: suplimentarea cantitatii de calciu este in mod special
recomandata persoanelor care sufera de spasmofilie acuta sau cronica,
osteoporoza, alergie, tulburari de concentrare, astenie, dureri de cap, tulburari
de menopauza, hemoragii prelungite, iritabilitate sau nervozitate. Cea mai mare
nevoie de un aport sporit de calciu o au copiii in perioada de crestere (mai ales
intre 10 si 18 ani) si femeile in perioada de graviditate.

Suplimente nutritionale pe baza de calciu: Calciu biologic - obtinut din
extract din oua de prepelita si Biomer - un produs pe baza de alge din Marea
Neagra, ambele produse de Laboratoarele “Medica”; Ginsavit - un supliment al
firmei “Pharco Pharmaceuticals”, pe baza de ginseng, la care s-a adaugat calciu
si magneziu; Calcium, Magnezium & Zinc - un produs al firmei californiene “Your
Life”.

Cateva observatii foarte importante:
1. Pentru a fi asimilat si a-si exercita functiile, calciul are nevoie de cateva

“ajutoare”, adica de alte vitamine si minerale: vitamina D (sinteza acesteia se
face spontan prin expunerea pielii la soare), vitamina A (o gasim in cantitati mari
in catina si in morcovii cruzi), vitamina C (din macese, lamai si citrice in general)



si magneziul, care are o importanta foarte mare si vom vorbi despre el in
continuare.

2. Adesea lipsa de calciu nu apare din cauza faptului ca acest mineral nu
este in cantitati suficiente in alimentele consumate, ci din cauza ca organismul nu
reuseste sa-l asimileze. In acest sens este foarte important aportul de vitamine si
minerale mentionate mai sus, dar si un mod corect de viata. S-a constatat, de
pilda, ca persoanele care au un regim lactovegetarian si care consuma foarte
multe legume si fructe crude asimileaza mult mai bine calciul, fara a avea nevoie
de suplimente nutritive.

3. Suplimentele de calciu nu se iau impreuna cu cele de fier, deoarece in
acest fel va fi blocata asimilarea acestuia din urma. Un studiu recent a pus in
evidenta ca cei care iau inainte de culcare suplimente sintetice de calciu
(gluconat, carbonat sau citrat de calciu) au o pregnanta tendinta de a... sforai.

Atentie: evitati sa luati mai mult de 2000 mg de calciu/zi din tablete sau fiole
sintetice, deoarece riscati producerea unei hipercalcemii traduse prin greata,
varsaturi, disparitia apetitului, dureri de cap si musculare, uscarea gurii si a
nasului, constipatie, scaderea ritmului cardiac, calculoza renala, iar pe termen
lung - chiar insuficienta renala. Nu vor folosi suplimente sintetice de calciu
persoanele care sufera de calculi renali calcici si persoanele cu insuficienta
cardiaca aflate in tratament cu digitalice. Niciodata nu se va administra calciu
neinsotit de magneziu.

MAGNEZIUL

Surse naturale de magneziu: cerealele integrale si fulgii de cereale
integrale (porumb, grau, ovaz, orz, secara), nucile, alunele, smochinele,
migdalele, merele, legumele verzi, laptele, ouale, ciocolata, crustaceele.

Semnele carentei de magneziu: dureri de cap, ameteli, tremuraturi,
senzatie persistenta de lipsa de aer sau de presiune toracica, insomnie, senzatie
de furnicatura sau amorteala a membrelor, carcei, scaderea tensiunii arteriale,
fragilitate a unghiilor, a parului si a dintilor, palpitatii cardiace, reactii alergice
frecvente, scadere a rezistentei la infectii, agravare a reumatismului degenerativ,
stari depresive sau isterice, lipsa de apetit, oboseala, teama, aritmie cardiaca,
hipoglicemie, sindrom premenstrual.

Recomandari: suplimentele de magneziu sunt la ora actuala larg folosite in
practica medicala pentru prevenirea tromboflebitei, a ischemiei cardiace (mai
ales cea provocata de cheagurile de sange), a aterosclerozei, vindecarea starilor
de contractura musculara cronica, impiedicarea formarii depozitelor de calciu in
tesuturile moi si in rinichi (sub forma de piatra la rinichi), reducerea colesterolului,
inlaturarea colicilor abdominale si renale, tratarea insomniilor rebele. Apele
minerale bogate in magneziu sunt un excelent remediu in gastrita hiperacida si in
ulcerul gastric, avand capacitatea de a tampona sucurile gastrice.

Suplimente nutritionale pe baza de magneziu: Calciu, magneziu si zinc - un



produs 100% natural al firmei “Medica”; Lecitone Magnezium si Ephodyne - doua
produse semisintetice ale firmei franceze “Yves Ponroy”.

Atentie: nu se administreaza suplimente sintetice si semisintetice pe baza
de magneziu persoanelor care sufera de insuficienta renala, cistita (creste
riscurile formarii calculilor). Daca suferiti de bloc auriculoventricular, consultati
medicul inainte de a incepe administrarea pilulelor cu magneziu. In timpul
tratamentelor cu Tetraciclina veti lua suplimentul de magneziu numai dupa trei
ore de la administrarea antibioticului.

Doua observatii importante:
1. Magneziul se asimileaza foarte bine atunci cand este asociat cu vitamina

B6, motiv pentru care consumarea zilnica de cereale integrale, care sunt bogate
in vitaminele din complexul B, este un tratament foarte bun. Cei care iau
suplimente de magneziu, naturale sau nu, ar trebui sa consume in paralel si
tarate de grau: 1-3 linguri pe zi.

2. Alimentatia cu multa carne impiedica asimilarea magneziului, fixand
ireversibil magneziul intestinal. De asemenea, consumul de alcool - chiar si in
cantitati mici - provoaca lipsa de magneziu, deoarece acesta va fi eliminat masiv
prin diureza. De altfel, tratamentul alcoolicilor se face si prin suplimentarea
magneziului, care le elimina o anumita nervozitate, precum si tremuratul mainilor,
specific abstinentei.

POTASIUL

Surse naturale de potasiu: cartofi, rosii, seminte de floarea-soarelui, boabe
de cereale, fructele proaspete - grapefruit, portocale, mere, struguri, banane -,
lapte, cafea, ceai.

Semnele carentei de potasiu: oboseala fara motiv, crampe musculare,
nervozitate, aritmie cardiaca, hiperexcitabilitate neuro-musculara, stari depresive,
stari de voma, balonari, paralizie, hipotensiune, sete.

Recomandari: hipertensiune, tulburari cardiace si vasculare produse de un
aport sporit de sare si condimente in alimentatie, diabet de tip II, enterita acuta,
grabirea refacerii tesuturilor in cazul interventiilor chirurgicale, arsurilor,
traumatismelor de tot felul.

Suplimente nutritionale pe baza de potasiu: in mod normal, suplimentarea
nu este necesara, deoarece alimentele vegetale mentionate, care sunt de uz
larg, contin suficient din acest element. Un kilogram de mere, de exemplu,
asigura necesarul de potasiu si poate constitui chiar o terapie in sine in
afectiunile mentionate mai sus. Deficitul de potasiu apare in zilele noastre doar
ca o consecinta a consumului ridicat de carne si de alimente rafinate (margarina,
ulei, faina alba, dulciuri din comert etc.) si se poate redresa foarte rapid printr-o
simpla dieta vegetariana.

Suplimentul sintetic cel mai frecvent folosit in cazul deficientelor de potasiu
este gluconatul de potasiu sub forma de tablete sau fiole, insa el se



administreaza doar la recomandarea medicului, in cazurile de deficienta grava.
Observatii importante:
1. Carenta de potasiu apare adesea la administrarea de cortizon si derivatii

sai, de aspirina, de diuretice si laxative de sinteza. De asemenea, s-a constatat
scaderea nivelului potasiului in cazul bolilor renale, infectiilor grave si al scaderii
bruste a proteinelor din alimentatie.

2. Deficienta de potasiu mai apare la persoanele care consuma alcool si
cafea, precum si in cazul curelor drastice de slabire, mai ales in cele in care se
introduc foarte multe proteine in alimentatie.

FIERUL

Surse naturale de fier: galbenusul de ou (doua galbenusuri de ou asigura
necesarul de fier pentru o zi intreaga), cerealele integrale, ciupercile. Cantitati
insemnate de fier, dar ceva mai greu asimilabile, contin radacina de patrunjel,
smochinele, stafidele si caisele uscate, spanacul, urzicile, cartofii fierti in coaja,
migdalele si celelalte fructe cu coaja lemnoasa.

Semnele carentei de fier: anemie, iritabilitate, slabiciune, respiratie scurta,
dureri de cap (mai ales in zona fruntii), oboseala, ameteala, paloare (care nu
este insa un simptom obligatoriu). In cazul unei lipse grave de fier, apare o
astenie marcata, pierderea luciului si soliditatii unghiilor, uscaciunea gurii cu
aparitia unor leziuni, dureri la inghitire, senzatie de lipsa de aer, palpitatii,
tulburari grave de ciclu menstrual.

Recomandari: perioada de sarcina, perioada de crestere la copii si
adolescenti (marirea brusca a volumului de sange duce la epuizarea rezervei de
fier din organism), perioada de convalescenta, hemoragii diverse (inclusiv cele
menstruale), tulburari de asimilatie, rezistenta scazuta la efort, slabiciune
corporala.

Suplimente nutritionale pe baza de fier: uleiul de catina (vi-l recomandam
cel produs de “Hofigal” Bucuresti); produsul Fier biologic - o combinatie
interesanta de alge marine, ginseng si macese - creat de Laboratoarele
“Medica”; suplimentul semisintetic Cyclobiol, produs de firma franceza “Yves
Ponroy”.

Atentie: un tratament mai lung de o saptamana cu suplimente de fier se
face sub supravegherea medicului. Tot mai multi cercetatori avertizeaza asupra
riscurilor pe care le presupune administrarea de suplimente sintetice de fier, care
au efecte mult mai daunatoare decat anemia si, ce este mai grav, ireversibile:
tulburari hepatice care pot ajunge pana la ciroza (rezervele de fier se
acumuleaza mai ales in ficat), o anumita forma de diabet (asa-zis bronzat, din
cauza culorii pe care o capata pielea), tahicardie, risc de artrita (prin depunerea
fierului in articulatii), risc de sterilitate si impotenta.

Observatii importante:
1.In ciuda dietei foarte bogate in carne (carnea rosie este foarte bogata in



fier) a omului modern, cazurile de anemie feripriva sunt tot mai frecvente,
afectand 20% din femei, 3% din barbati, 50% din gravide, aproape 15% din
adolescenti. Cauza anemiei nu este insa intotdeauna aportul insuficient de fier, ci
deficientele in asimilatie date de intoxicarea colonului prin consumul de proteine
animale, perturbarea echilibrului endocrin prin consumarea de alimente cu aditivi
sintetici, abuz medicamentos.

2. Abuzul de aspirina, consumul de cafea si ceai negru, administrarea de
antiinflamatoare cortizonice duc la tulburari de asimilare a fierului.

3. Administrarea de suplimente cu vitamina C ajuta foarte mult la asimilarea
fierului. Vitamina C o gasim in macese, afine, coacaze negre, lamai, grapefruit,
ardei iute, majoritatea fructelor proaspete.
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Lipsa de calciu si magneziul
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In general, la pacientii cu caderi masive de calciu care duc la spasmofilie sau la cei cu lipsa de calciu in
sange li se administreaza calciu anorganic. Insa efectul este de foarte scurta durata.

Insa adimistrarea de calciu nu este deloc corecta si nici nu ajuta. De fapt, este chiar contraindicata.
Pentru ca la aceste caderi de calciu trebuie dat de fapt magneziu si nu calciu.
In homeopatie la spasmofilie se administreaza printre altele remediul homeopat Magnesium phosphoricum.
Nu se stie de ce, dar magneziu actioneaza cel mai eficient la crampe.
Ceea ce stiinta ignora de aproape 100 de ani este faptul ca elementele chimice din organismele vii
se pot produce din alte elemente cu ajutorul bacteriilor. Adica corpul produce calciu din magnesiu,
magnesiu din calciu, calciu din siliciu, etc.
Aceste reactii au nevoie de oxigen, heliu, azot , carbon sau hidrogen, elemente care se gasesc din belsug
peste tot.

Un exemplu foarte graitor este vaca, un animal care se hraneste numai fan sau iarba. In acestea nu este
aproape deloc
calciu si totusi vaca produce enorm de mult calciu pentru organsimul ei cat si pentru laptele care il produce.
De unde provine de fapt acest calciu cand in hrana vacii nu este continut nici macar a suta parte din
productia de
calciu ? Stiinta nu se intreaba acest lucru caci ar insemna sa recunoasca ca nu stie nimic corect si ca
chimia si fizica
nu au mare insemnatate la nivel biologic caci aici avem de a face cu enzime si bacterii si nu cu epubrete si
teorii si aceste sisteme biologice care sunt adevarate fabrici chimice.

O gaina poate produce oua cu coaja chiar daca i se da hrana cu un continut de calciu aproape egal cu
zero.
Si totusi o gaina produce zilnic un ou cu o cantitate considerabila de carbonat de calciu.
De unde provine acest calciu de fapt, daca in hrana nu exista ? Gaina il produce din alte substante, ca
de exemplu din potasiu sau siliciu sau magneziu.
Fiindca acest lucru este imposibil dupa fizica sau chimie, el este ignorat. Insa viata ne arata ca este cu totul
altfel decat ne spune stiinta. Ce poate face o bacterie sau o enzima nu poate face stiinta nici cu energii
uriase.

Un cercetator francez, biologul Louis Kervran a adunat multe dovezi din viata reala despre aceste
transformari de elemente pe care el le-a numit "transmutari biologice". Nu a fost primul care a descoperit
aceste lucruri, dar a fost primul care le-a cercetat si explicat in mod detaliat. Kervran este unul din marii si
adevaratii savanti, insa tot atat de necunoscut caci ce a descoperit el nu ar avea voie sa existe dupa stiinta.
Si totusi exista.

Mai jos cateva din reactiile care au loc in organismele biologice.
In parenteza este numarul de ordine al elementului (nr. de protoni). Dupa cum se vede, la schimbarea
elementului participa doua sua mai multe elemente a caror numar de protoni in totatlitate este egala
cu numarului de protoni al elementului nou creat.

Na(11)+ H(1) :=: Mg(12)
Na(11) + C(6) := Cl (17)
2 O [8]:= S (16)
Na (11) + O[8] :=: K (17)
Mg (12)+ O[8]:=: Ca (20)
Si(14) + C(6) :=: Ca (20)
Cl(17) :=: F(9) + O [8]
K(19) + H(1) :=: Ca(20)
Fe(25) :=: Mn(25)+ H(1)
C(6) + Li (3):= F (9)
K(19) := Li(3) + 2 O [8]

http://sanatate.findtalk.biz/t1287-lipsa-de-calciu-si-magneziul
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Mg(12) + Li(3) :=: P(15)
Na(11) := Li(3) + O[8]
P(15) + H(1) :=: S (16)
Si (14):= C(6) + O [8]
C(6) + F(9) :=: P (15)
2 N (7):= C(6) + O[8]
N2 (7)::= C(3) + O [8]
Si (14)+ Li(3): :=: Cl (17)
N2(7): + Li (3):=: Cl (17)
C (6)+ O [8]+ Li(3) :=: Cl (17)
Mg(12) + N (7):=: K (19)
Sr(38) + F(9) := Ag (47)

Cercetarile, concluziile si faptele adunate de Kervran au o mare importanta in medicina
De aceea am sa va arat aici ce face medicina gresit in cazul caderilor de calciu si ce ar trebui sa faca de
fapt daca ar lua in cosiderare realitatea si nu teoriile goale precum ca la "lipsa de calciu" trebuie calciu, la
"lipsa de fier " trebuie fier s.a.m.d.

Calciul este produs in organism din siliciu, potasiu si magnesiu.
Si(14) + C(6) :=: Ca (20)
K(19) + H(1) :=: Ca(20)
Mg (12)+ O[8] :=: Ca (20)

Potasiu se gaseste in aproape orice aliment, in special in plante. Siliciu se afla aproape exclusiv in coaja
de la cereale si in putine legume si fructe, iar magnesiul se gaseste in multe plante si carne. Insa in
plantele care la care au fost ingrasaminte cantitatea de magnesiu este foarte mica.
Din cauza ca oamenii se hranesc numai cu paine alba, fara siliciu si ca multe plante nu mai contin
magnesiu, apare des o lipsa de calciu sau o dereglare a calciului ionic la nivel de celula. In plus
alimentatia cu alimente bogate in calciu (lactate) duce la disparitia magneziului din organism si deci
la nevoia de magneziu din afara.

Desi lactatele contin deja mult calciu, acest calciu nu este asimilabil, mai ales daca exista deja o
lipsa de siliciu si de magneziu.

Se pare ca pentru a produce calciul la organsim ii trebuie neaparat magneziu.
Mg (20)+ O[8] :=: Ca (20)

Din cartea lui Kervran:

"In 1856 Lawe si Gilbert au constata ca cenusa plantelor care la care s.-a folosit ca ingrasamant mangeziu,
contineau mult mai putin magneziu decat plantele la care nu s-a folosit"
"In anul 1918 Osborne und Mendel au facut experimente foarte acurate pe sobolani. D. Bertrand:
'Experimentul pe sobolani
arata ca magnesiul este mentinut constant in acestia ..si acesta nu este dependent de magnesiul continut
in hrana, indiferent de varsta sobolanilor".

D. Bertrand: "o hrana bogata in calciu duce la o eliminare marita de calciu si face de aceea necesar de
magnesiul introdus din afara"

Kervran a fost trimis in Sahara ca sa faca bilantul la magneziu in lucratorii de la sondele de titei. A fost facut
timp de 6 luni bilantul la cantitatea de magneziu din alimente si eliminat de lucratori. Bilantul a iesit negativ,
adica cantitatea de magneziu eliminata a fost mai mare decat cea consumata si acest lucru a fost
dependenta de temperatura externa.
In luna aprilie bilantul a fost -2mg, in luna mai -107mg, in luna iulie -180mg, la inceputul lunii septembrie,
cand a fost cel mai cald bilantul a fost -220mg. Dupa ce s-a racit vremea, in a doua jumtate a lui septembrie
bilantul la mageneziu a scazut la -75mg.
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Armata franceza a mai facut un experiment care a durat 8 luni si care a confirmat datele din primul
experiment. In medie
s-a eliminat cu 80% mai mult magneziu decat a fost introdus prin alimentatie si apa. In acelasi timp
cantitatea de sodiu eliminata a fost mult mai mica decat cea eliminata, ceea ce arata ca a avut loc reactia
Na(11)+ H(1) :=: Mg(12) pentru a produce magneziul din sodiu.

Kervran : "Un crab care fara carapace din cauza ca tocmai si-o schimba carapacea mi-a fost adus de
nepotii mei. L-am pus intr-o gaura in nisip care avea ceva apa de mare. Peste 30 de ore avea deja o
carapace de 350 de grame. Continutul de calciu al apei de mare este insa foarte mic, 0,042%. Insa apa de
mare contine 0,5% magneziu si 0,05% potasiu care pot fi transmutate in calciu. In laboratoriul din Roscoff
s-a pus un crab fara carapace intr-un bazin care continea apa din care a fost eliminat tot calciul. Crabul si-a
format totusi o carapace noua."

"In laboratoriul national de cercetari (I.N.R.A) s-a facut un experiment pe vitei ca sa se arate ca viteii nu-si
pot forma scheletul daca lipseste magnesiul din furaje. Cand lipseste magneziul din furaje, continutul de
calciu din sange scade pana apare tetanie (spasmofilie). Acest lucru duce la crampe si la moarte in caz ca
lipsa de magneziu este mentinuta. Daca se administreaza un supradozaj de magneziu atunci scheletul se
formeaza mai repede si animalul creste mult mai repede."

"Un studiu facut de D. Bernarnd a aratat ca lipsa de magneziu din hrana duce la scaderea calciului din
sange pana se ajunge la spasmofilie. Administrarea de calciu nu duce la marirea calciului din sange in timp
ce administrarea de magneziu duce la cresterea calciului din sange. In generel se adminstreaza clorid
(clorura) de magneziu".

Studii facute pe sobolani au aratat ca eliminarea magneziului din hrana sub 2,5 mg pe 100g de hrana duce
la o blana proasta si la pierderea parului de pe coada. Oamenii au nevoie de mult mai mult magneziu
atunci cand mananca carbohidrate (zahar, cereale).

Experimente pe soareci care au primit clorura de magneziu in hrana au arata ca in acestia creste atat
nivelul de calciu cat si cel de fosfor, conform reactiei Mg(12) + Li(3) :=: P(15). Deci din magneziu corpul
poate produce nu numai calciu ci si fosfor.
Fosforul este necesar la procesele legate de nervi si lipsa lui duce la dereglari nervoase.

Iata cu lipsa la un mineral esential din alimentatie sau excesele cu calciu care duc la pierderea magneziului
din organism si care poate avea efecte foarte negative la un intreg sir de procese esentiale.

Ce consecinte putem trage din aceste lucruri:
1) la crampe si spasmofilie create de lipsa acuta sau cronica de calciu cel mai bun sumplement este clorura
de magneziu dizolvata in apa (25 de grame la 1 litru de apa, o doza de 20-30 ml la mese sau in fazele
acute) sau, pastile cu magneziu in caz ca nu se poate procura prima forma de magneziu.

Din punct de vedere energetic poate ajuta remediul homeopat Magnesium phosphoricum CH7 sau CH9, se
suge cate o granula la un interval de 15 minute pana la ameliorare. Pastilele de calciu sunt de fapt foarte
ineficiente in aceste cazuri si duc numai la o ameliorare scurta!

2) alimentatia cu lactate si produse care contin mult calciu duce la pierderea de magnesiu din organsim.
Caci magneziul si calciu
fac parte dintr-o pereche si sunt antagonisti, cand unul este in surplus celelalt trebuie eliminat. Similar cu
potasiu si sodiul.
Asta inseamna mai ales la gravide si la femeile care alapteaza ca daca se doreste ca copilul sa fie sanatos
si sa aiba
destul calciu in oase si lapte, este nevoie sa se consume cat mai putine lactate si cat mai multe cereale
integrale si fructe uscate bogate in magneziu. Si migdalele dulci contin mult magneziu. In special fructele
uscate contin mult mai mult magneziul organic, de cate ori mai mult decat aceleasi fructe in stare
naturala caci la uscare calciul este transfomrat in magneziu de catre bacterii si enzime.

3). Cine are putin calciu in sange sau probleme cu oasele (osteoporoza) trebuie sa reduca lactatele, trebuie
sa evite dulciurile si trebuie sa evite suplimentele calciu si vitamina D (un hormon daunator de fapt) si
trebuie sa ia ceva suplimente de magneziu (clorura de magneziu in apa) . In caz de pastile de magneziu -
care nu sunt indicate - cel mai bine este ca pastila sa fie taiata in 4-6 bucati si luata des) . In plus este
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necesar de cateva doze de magneziu homeopat si calciu homeopat (Calcarea carbonica sau phoshorica ,
in functie de constitutie si Magnesium phosphorica in dilutia CH5 sau CH7) pentru reglarea asimilarii lui din
alimente.

4. Consumul de dulciuri si excesul de carbohidrate (paine alba, faina alba) duce la pierderea de
magneziu.

5. Consumul de pastile de calciu alopat duce la marirea deficientei de calciu. Tot ce face medicina
este pe dos realitatii si naturii organismului. iar efectele tratamentelor alopate sunt aproape zero.
Nu cunosc pe nimeni sa fi scapat de lipsa de calciu dupa ce a luat pastile cu calciu.

6. Folosirea de anticonceptionale si hormoni duce automat la scaderea nivelului de magneziu

7. La infectii, boli si stress corpul consuma mult magneziu. In aceste cazuri trebuie administrat mai mult
magneziu.
Infectiile de orice fel, mai ales in stadiul incipeient pot fi comnatuite eficient cu doze de magneziu, caci el
este folosit
de catre sistemul imunitar.

Cine are deci dereglari de calciu ionic, sau lipsa de calciu in sange, boli cronice, sistem imunitar slabit,
oboseala cornica, cine este consumator de cafea si tigari ar trebui sa tina minte de aceste lucruri si sa
actioneze corespunzator naturii si realitatii si nu corespunzator stiintei oarbe .

De ce exista lipsa de magneziu in plante si ce contine mult magneziu ?

Pe langa faptul ca exista sol sarac in magneziu si in agricultura se folosesc ingrasamimte cu potasiu, azot
si fosfor
care fac planetele sa nu mai asimileze suficient magneziu din sol.
Magneziu este continut cel mai mult in coaja cerelelor si in nuci si alune si in cacao, in timp ce in legume
este mult mai putin magneziu. Fructele uscate, in special curmalele cat si migdalele, contin mult magneziu.
Nevoia de magneziu a unei unei gravide si a unei femei care alapteaza este mult mai mare si raportul zilnic
de magneziu duce la eliminare aproblemelor cu alapatia si la lipsa de calciu in sugari.

Autor: Scarface

Biological Transmutations - C. L. Kervran

Despre transmutatii
http://merlib.org/blog/distance/5078

desre cura cu magneziu
http://www.newmediaexplorer.org/chris/2005/09/15/magnesium_chloride_in_acute_and_chronic_diseases.
htm

Legatura dintre magneziu si insulina
http://diabetic.imva.info/index.php/causes-of-diabetes/the-insulin-magnesium-story/

http://merlib.org/blog/distance/5078
http://www.newmediaexplorer.org/chris/2005/09/15/magnesium_chloride_in_acute_and_chronic_diseases.
http://diabetic.imva.info/index.php/causes-of-diabetes/the-insulin-magnesium-story/


LECŢIA DOCTORULUI YOLLOK

Dr. Yollok este vestit la ora actuală in America . In anul 1991 a fost promovat
pentru acordarea premiului Nobel.

Ceea ce o să aflaţi din aceasta broşura vă poate schimba total părerile despre

medicina actuală si astfel va poate schimba radical soarta, la fel si celor apropiaţi.

Textul e tradus in limba romana si tipărit de pe fonograma.

Sunt foarte bucuros ca ne-am întâlnit astăzi.

Eu am crescut la o ferma, la sud de Saint–Louis. In anii 50 am inceput cu creşterea
vitelor pentru carne. Daca sunteţi in domeniu in ceea ce priveşte creşterea si inmultirea
bovinelor, atunci, probabil stiti ca singura cale de a castiga bani la tara este de a cultiva
singuri hrana. Noi tocam porumbul, boabele si faina la moara si adăugam in acest
conţinut vitamine si minerale. Aşa preparam noi hrana bovinelor. Deja după 6 luni aceste
vite puteau fi expuse la piaţa si vândute. Noi efectuam o selecţie păstrând cele mai mari
cornute. Si ce-i interesant, făcând acest lucru pentru vite, noi insine, va imaginaţi, nu
foloseam nici un fel de minerale si vitamine, insa eram tineri si doream sa trăim pana la
vârsta de 100 de ani fara nici un fel de boli si neajunsuri. Acest lucru m-a frământat foarte
mult si l-am întrebat pe taica-meu :”Tata, spune-mi de ce nu faci si pentru noi acelaşi
lucru pe care-l faci pentru vite ?”. Atunci tata m-a făcut sa gândesc corect, spunându-
mi:”Mai bine taci; tu trebuie sa pretuiesti faptul ca zilnic mănânci produse proaspete de la
ferma, sper ca intelegi acest lucru? „ Eu desigur n-am mai întrebat nimic pentru ca nu
voiam sa mă lipsesc de prânz sau de masa de seara. Mai târziu am intrat la Şcoala
Agricola si primind un nivel stiintific, o diploma, m-am specializat in domeniul
zootehniei, culturilor de câmp si a solului. Ulterior am plecat pentru 2 ani in Africa .
Acolo mi-am realizat visul din copilărie de a lucra cu Maur Parkins. Mulţi dintre voi il
tineti minte după cartea sa. Este un om extraordinar. După 2 ani am primit o telegrama si
o invitaţie de a lucra la Gradina Zoologica din Saint–Louis. Institutul Naţional al
Sanatatii a oferit Grădinii Zoologice o suma in valoare de 78000 $ si ei aveau nevoie de
un veterinar care sa facă autopsii animalelor ce mureau de moarte naturala. Eu am fost de
acord, dar desigur eram nevoit sa fac autopsii la animalele care mureau nu numai in
aceasta gradina zoologica ci si in grădinile zoologice din Brukuds, Chicago , New-York
etc. Sub răspunderea mea era nu numai autopsia animalelor decedate pe cale naturala, ci
si sa găsesc si sa urmăresc speciile (exemplarele) suprasensibile la poluarea mediului
înconjurător, deoarece la începutul anilor 60 nimeni nu ştia nimic sigur despre
problemele ecologice si despre catastrofe.



Urmărind cauzele deceselor oamenilor si ale animalelor eu am efectuat 17.500
autopsii si am ajuns la următoarea concluzie :”Fiecare om sau animal decedat pe cale
naturala a murit din cauza hranei sărace, adică din cauza deficientei substanţelor
nutritive”.

Rezultatele analizelor chimice si biochimice cu exactitate documentara (informativa)
arătau ca moartea pe cale naturala este cauzata de alimentaţia incorecta, si acest lucru ne-
a uimit atât de mult incat m-am întors la istorioara cu vitele.

Am scris 75 de articole si teze, 8 manuale in colaborare cu mai mulţi autori si o
carte singur. Cartea a fost vânduta cu 140 $ studenţilor de la medicina. Mi-am tipărit
tezele in 1700 de ziare si reviste, am participat la câteva emisiuni TV, etc. Dar in aceasta
perioada lucrările mele referitoare la nutriţie ii interesa pe foarte putini. Ce-mi rămânea
de făcut?

Am fost nevoit sa mă întorc la invatatura si sa devin medic, iar acest lucru mi-a permis sa
folosesc toate cunostintele despre nutriţie acumulate si din sfera veterinara. Si acum, nu-i
de mirare, totul a început sa funcţioneze. Am petrecut 15 ani la Torekmint, Statul Oregon
si mă ocupam cu practica medicala clasica.

Astăzi vreau sa va împartasesc si dvs. cunostintele capatate, deductiile si
rezultatele la care am ajuns in aceşti 10-12 ani si, daca luaţi din aceasta lecţie măcar 10%
din ceea ce o sa citiţi, o sa va puteţi păzi de multe neplăceri, suferinţe, o sa economisiţi o
grămada de bani si o sa va prelungiţi cu mulţi ani viata. Voi n-o sa reusiti acest lucru,
adică n-o sa castigati aceşti ani suplimentari, n-o sa atingeţi potenţialul dvs. genetic fara
nici o straduinta din partea dvs.

Acum vreau sa va spun ceva foarte important:

POTENTIALUL GENETIC AL LONGEVITATII VIETII ESTE DE 120 -
140 DE ANI.

In momentul actual putem enumera doar 5 naţii, reprezentanţii cărora trăiesc pana la
vârsta de 120-140 de ani: in Orient, in Tibet si in China de Sud. Aceşti oameni au fost
enumeraţi inca in anul 1964 de către Djemson Hilton care a scris cartea „Orizontul
pierdut”. Cel mai bătrân om, conform datelor acelei carti (deşi nu neg ideea unei
exagerări), era doctorul Li din China , născut in Tibet . La vârsta de 150 de ani a primit de
la conducerea Chinei un act care adeverea faptul ca avea acea vârsta si ca s-a născut in
anul 1677. Când a împlinit vârsta de 200 de ani el a primit al doilea Certificat. Acest act
adevereşte faptul ca el a decedat la vârsta de 256 de ani, in anul 1933, despre acest lucru
scriindu-se in „New-York Times” si „London Times” unde totul era foarte bine
argumentat si demonstrat prin acte.

In Pakistanul oriental locuia un grup de oameni care erau numiţi Bogazi. Aceşti oameni
erau vestiţi prin longevitatea vieţii lor. Ei trăiau 120-140 ani.



In anul 1973, in numărul din ianuarie al revistei „National Geographic” s-a tipărit
un articol aparte despre oamenii care au trăit peste 100 de ani. Aceste materiale erau
insotite de fotografii extraordinare prin calitatea cărora era vestita acea vârsta.. Din acea
multitudine de fotografii am memorat 3 din ele. Pe una din ele era ilustrata o femeie de
136 de ani. Ea şedea in fotoliu si fuma o ţigara cubaneza, bea vodca si lua parte la o
petrecere. Se distra de minune fara a fi legata la pat intr-unul din acele aziluri pentru
bătrâni unde trebuia sa platesti 2000$ din contul tău bancar. Ea se bucura de viata la cei
136 de ani. In alta fotografie erau ilustrate doua cupluri sărbătorind 100 si respectiv 115
ani de la casatorie. Pe a treia fotografie era arătat un bărbat care culegea ceai in munţii
Armeniei ascultând un mic aparat de radio. Conform mărturiei lui si ale inscrisurilor
datelor de naştere ale copiilor lui, el avea vârsta de 167 de ani – fiind cel mai bătrân om
de pe planeta in acea perioada.

In emisfera de sud indienii sunt recunoscuţi prin longevitatea oamenilor săi fiind
vestiţi printre oamenii Ecuatorului care au locuit in Anzi, la sud-est de Peru, la fel sunt
vestite si teritoriile Titi-Kaka si Maciu-Piciu. Reprezentanţii celui mai vechi trib Titi-
Kaka trăiesc 120 de ani.

Margaret Pich, de origine americana din statul Virginia, este înscrisa in cartea
recordurilor „GUINESS BOOK” ca fiind cea mai bătrâna americanca. Ea a decedat la
vârsta de 115 ani din cauza alimentaţiei insuficiente. Mai exact ea a murit in urma unei
căderi. Care din voi îmi va spune din ce cauza putea ea sa moara? Corect, din cauza
osteoporozei. Femeia a murit din cauza deficientei de calciu in organism. Ea nu era
bolnava de vreo boala cardiovasculara si nici de cancer si nici de diabet. Ea a murit la 3
saptamani după cădere deoarece in organismul ei nu era suficient calciu. Fiica ei ne-a
spus un lucru foarte interesant: înainte sa moara M. Pich avea o insistenta atracţie fata de
dulciuri. Aceasta boala este cunoscuta sub numele de Panica. Despre acest lucru vom
vorbi un pic mai târziu. Dar de obicei daca va rasfatati prea mult cu ciocolata sau
dulciuri, aceasta înseamnă ca organismului dvs. nu-i ajunge Cromul si Vanadiul. In una
din tarile lumii a treia, in Nigeria , conducătorul tribului Baule a decedat la vârsta de 126
de ani. La înmormântare una din soţiile sale se lauda ca, atunci când i-a murit soţul, el
avea toţi dinţii la locul lor si toţi erau dinţii proprii, nici unul nefiind schimbat iar aceasta
a fost posibil datorita faptului ca si celelalte organe isi îndeplineau funcţiile in limitele
normale.

Un bărbat din Siria a decedat la vârsta de 133 de ani in iulie 1993. El a fost înscris
in cartea recordurilor „Guiness Book” nu datorita vârstei si nici pentru ca la vârsta de 80
de ani s-a casatorit pentru a patra oara, ci pentru ca incepand cu acea varsta a devenit tata
a 9 copii. Daca o sa calculaţi ca pentru fiecare copil e nevoie de 9 luni plus un an pentru
alăptare si inca un an pana la urmatoarea sarcina, o sa rezulte ca acest barbat a devenit
tata si după vârsta de 100 de ani. Acesta a fost motivul pentru care a fost înscris in
cartea recordurilor „Guiness Book”.

Aşa ca sa nu va scadă moralul baieti deoarece mai este o speranţa !



IAR ACUM PUTINA STIINTA !

In noiembrie 1993, in Arizona , s-a efectuat un experiment foarte interesant. Trei cupluri
au petrecut 3 ani in izolare unde se hrăneau cu alimente si hrana sănătoasa, inspirau aer
curat si beau apa curata fara impuritati. Când s-a încheiat experimentul, au fost examinaţi
de medicii gerontologi din Universitatea Californiana din Los Angeles . Toate datele
analizelor sângelui si a altor funcţii vitale ale organismului au fost introduse in
computerul Universitatii din Los Angeles . Prognoza computerului a fost următoarea:
daca aceşti oameni ar continua sa trăiască in acest regim, atunci ei ar putea trai pana la
vârsta de 165 de ani. Si toate acestea demonstrează ca sa traiesti 120-140 de ani e posibil.
Astăzi longevitatea medie a oamenilor este de 75,5 ani iar longevitatea medie a unui
magistru sau medic este de doar 58 de ani. Aşa ca, daca doriţi sa castigati de la viata inca
20 de ani (statistic vorbind), nu intraţi la facultatea de medicina.

Sunt doua lucruri esenţiale care trebuie urmărite pentru a face parte dintre longevivi.
Daca intr-adevăr doriţi sa ajungeţi pana la vârsta de 100-140 de ani este foarte important
sa:

- In primul rând trebuie sa va feriţi de pericole, sa nu calcati pe „grenade”,
adică sa va feriţi de pericolele pentru care nu merita sa riscaţi. Desigur, daca jucaţi ruleta
ruseasca, fumaţi, beţi, va avantati spre mijlocul autostrăzii cu mare viteza in timpul orei
de vârf, atunci puţine şanse aveţi sa ajungeţi la vârsta de 120 de ani. Toate acestea suna
hazliu caci nici nu va imaginaţi ca mii de oameni mor din aceasta cauza anual. Si eu
vreau ca voi sa va ganditi asupra acestui lucru. Cu alte cuvinte, daca aveţi ocazia sa
preintampinati boala, in special aceea incurabila, trebuie neapărat sa va folosiţi de ea.

- In al doilea rând voi trebuie sa faceţi numai acele lucruri care va fac bine.
Organismului dvs. le sunt necesare 90 suplimente nutritive: 60 minerale, 15 vitamine, 12
aminoacizi de baza si proteine si 3 acizi graşi. In total 90 suplimente in dieta zilnica. In
caz contrar, in organismul dvs, vor apărea bolile cauzate de insuficienta acestora.
Astăzi despre aceste lucruri scrie in ziare, se vorbeşte la TV si la posturile de radio.
Medicii discuta permanent cu noi despre aceste lucruri numai ca nu datorita obligaţiei
profesionale ca medic. Sa nu credeţi ca medicii sunt aceia care cer revistelor sa publice
aceste materiale, nu. Acest lucru se întâmpla deoarece aceasta informaţie contribuie la
vânzarea revistelor.

Articolul meu preferat a apărut in revista „Times” in data de 06.04.1992 si daca nu l-aţi
citit va recomand insistent sa faceţi rost de acest articol din orice biblioteca, sa faceţi
câteva xerox-uri si sa le atarnati pe uşi, pe frigider si la baie. In acest atotcuprinzător
reportaj se spune ca vitaminele sunt in stare sa stagneze cancerul, bolile cardiovasculare
si acţiunea distrugătoare – imbatranirea. In acest articol de 6 pagini este doar o singura
fraza negativa spusa de medicul căruia autorul reportajului i-a adresat următoarea
întrebare: ”Ce părere aveţi despre vitamine si minerale, ca suplimente alimentare pentru
hrana noastră ?” Si iată ce răspunde acest medic: „Folosirea vitaminelor nu aduce nici un
folos”- părerea medicului Victor Huby- profesor al Scoliii de Medicina Manksinai,
„...toate vitaminele si mineralele ca suplimente fac doar ca urina noastră sa fie mai



scumpa” Daca am traduce aceste cuvinte pe intelesul tuturor atunci rezulta ca noi
mergem afara (urinam) dolari, adică cheltuim dolarii fara nici un folos. Si daca aceasta s-
a publicat înseamnă ca este ceva. Dar iată ce aş vrea sa spun referitor la acest lucru
după ce am efectuat 17.500 de autopsii la 14.500 de diferite animale din toata lumea si
la 3000 de oameni care intotdeuna doreau sa fie sanatosi, personal avand copii si
nepoţi: „Daca nu investeşti in tine însuti minerale si vitamine atunci vei investi in
bunăstarea oamenilor din domeniul medicinei”

Eu sunt ferm convins de faptul ca noi contribuim la imbogatirea medicilor. In perioada
dintre anul 1776 si cel de-al doilea război mondial, SUA a cheltuit aproape 8 miliarde $
pentru menţinerea sanatatii, pentru cercetările stiintifice din domeniul sanatatii. Acum
insa pentru studiile in domeniul sanatatii se cheltuiesc 1,2 miliarde $ anual si tot nu e
suficient. Si fiecare vrea ca asistenta medicala sa fie gratuita.

Eu vreau sa va spun ca daca noi am folosi in gospodăriile agricole, mai concret in fermele
pentru creşterea si inmultirea animalelor, sistemul din medicina de tip uman, piftelele
dvs. va vor costa 275 $ pentru 0,5 kg de piftele, iar daca dvs. va veţi folosi de sistemul
gospodăriilor agricole care la noi foloseşte in zootehnie asigurarea unei familii de 5
persoane ar fi de 10 $ pe luna. Aşadar puteţi sa faceţi alegerea. Eu sunt sigur ca, deoarece
noi contribuim la imbogatirea medicilor prin intermediul asigurărilor, taxelor
guvernamentale, la fel si ei noua ne datorează cate ceva. Ei ar trebui sa ne trimită măcar
scrisori cu caracter informaţional despre rezultatele ultimelor cercetări (descoperiri)
medicale. Măcar unul dintre dvs. prezenţi aici in sala a primit vreodată o asemenea
informaţie de la medicul sau? Nu. Interesant, nu-i aşa? Insa eu am o cantitate mare de
informaţii pe care ati putea s-o primiti. Vreau s-o împart cu dvs.

Prima informaţie: ULCERUL GASTRIC. Unii dintre dvs. au auzit ca ulcerul gastric este
cauzat de stress, insa cu 50 de ani in urma noi medicii veterinari ştiam ca ulcerul gastric
la porci apare din cauza bacteriilor.

Noi nu ne putem permite o operaţie costisitoare la stomacul porcului si chiar daca ne-am
fi permis atunci cotletele dvs.. de porc v-ar fi costat 275 $ / 0,5 kg. Cu ajutorul
medicamentului bizmar noi am putut preîntâmpina si trata ulcerul gastric la porci fara
nici o implicaţie chirurgicala.

Noi aşa am si făcut si tratamentul ne costa aproximativ 5$ pentru un porc. Este o tratare
cu ajutorul bizmarului, a altor minerale si tetraciclinei. Instituţiile naţionale au declarat
doar din februarie 1994 ca ulcerul gastric este cauzat de bacterii si nu de stresuri si ca
poate fi tratat. Insa cercetătorii de medicina de obicei spuneau „ne arata un rezultat
promitator care ar putea fi benefic”, iar acum institutele naţionale folosesc anume
cuvântul „tratare” fara subantelesuri. Ei spun „tratata” prin metoda combinării
mineralului bizmar si tetraciclinei. Celor care nu ştiu ce inseamna bizmar e suficient sa
intre in orice magazin alimentar sau farmacie si sa cumpere cu 2 $ o sticluţa cu un
conţinut de culoare roz. Acest produs se numeşte Peptobizmar. Aşadar folosind mineralul
denumit mai sus puteţi trata ulcerul gastric. Si iarasi aveţi in fata o alegere: sa va trataţi cu
5 $ sau permiteţi sa va taie. Alegerea va aparţine.



In continuare, care-i a doua cauza a mortalitatii la americani? Da, este o boala
inspaimantatoare: CANCERUL

In septembrie 1933 la Institutul Naţional Oncologic al Scolii de Medicina din Boston in
urma urmăririlor bolnavilor de cancer s-a înaintat o declaraţie despre descoperirea dietei
antimicotice. Deducerile au rezultat pe baza cercetarilor care se efectuează in CHINA .
Ca regiune de cercetare a fost aleasa provincia chineza Xinai deoarece acolo s-a
înregistrat cel mai înalt nivel de îmbolnăviri de cancer. Timp de 5 ani au fost cercetaţi
29.000 de oameni. Li se administrau vitamine si minerale in doze de doua ori mai mari
decât normele recomandate la americani, adică, daca doza zilnica recomandata de
Vitamina C era de 60 mg, bolnavii primeau 120 mg.

Alan Poll - omul căruia i s-au acordat 2 premii Nobel, spunea ca, daca vreţi sa
preintampinati bolile cancerigene cu ajutorul Vitaminei C, atunci trebuie sa folosiţi 100
mg zilnic. Si iată rezultatele: Medicii care se opuneau acestei idei nu erau de acord cu
Allan Poll sunt deja pe lumea cealaltă (sa le fie tarana uşoara!), iar Alan Poll traieste si
petrece. El are 96 de ani, lucrează cate 14 ore/zi, 7 zile/saptamana, locuieşte la o ferma in
California si preda la Universitatea californiana din San Francisco. Dvs. va ramane sa
alegeţi: sa ascultaţi de sfatul medicilor decedaţi sau sa tineti cont de părerea dr. Poll.
Aşadar e normal sa primeşti Vitamina C in cantitate dubla, Vitamina A in cantitate
dubla. Nu se întâmpla nimic rău. La fel de important e sa primeşti si Zinc, Riboflavina,
Molibden, Calciu, etc.

Insa o grupa de substanţe este extrem de importanta: Vitamina E, Beta-carotenul si
Seleniul. Aceste 3 elemente trebuie primite in doza dubla zilnic. Daca prin aceasta o
sa aveţi numai 50 % beneficii, deja e bine. In grupul pacienţilor cărora li se administrau
vitamina E, Beta-carotenul si Seleniul timp de 5 ani mortalitatea in toate cazurile a scăzut
cu 10%, adică 10 oameni din fiecare 100 de bolnavi care erau condamnaţi la moarte au
supravieţuit, iar in situatia bolnavilor de cancer care urmau sa moara si au primit aceste 3
componente, 13 din 100 au supravieţuit.

In provincia Xinai predominau bolile de cancer stomacal si al tractului digestiv. Dintre
bolnavii care au luat parte la experiment au supravieţuit 21 de oameni din 100.

Si in acest caz medicul dvs trebuia sa va trimită aceasta informaţie, daca nu dorea sa-si
asume răspunderea atunci putea măcar sa va informeze ca sa puteţi alege singuri. Din
acest motiv un asemenea comportament fata de pacienţi mi se pare pur si simplu ridicol,
iar pe de alta parte este o dovada a indiferentei din partea lor.

In continuare ARTRITA

Din septembrie 1993 in Institutul de medicina Harward si in Spitalul din Boston s-au
efectuat tratamente cu proteine de găina asupra bolnavilor cu articulaţiile tumefiate in
urma artritei. Erau selectaţi bolnavii cei a caror stare nu se imbunatatea in urma
tratamentului medicamentos. Acestor bolnavi li se administrau injecţii de aspirina,
mezotrixida, prednisolon, cortizon, diferite metode ale fizioterapiei. Unicul lucru care



rămânea de făcut era intervenţia chirurgicala pentru înlocuirea articulaţiei. Atunci eu am
spus ”Asculta-mă un pic, aceşti oameni au suportat dureri atât de mult timp si daca ei vor
fi de acord sa sufere inca 90 de zile, doar 3 luni, eu voi face un mic experiment care ar
putea sa-i ajute” Au fost de acord 29 de oameni. Aceşti 29 de oameni pentru care toate
posibilitatile au fost epuizate, au fost supuşi următorului tratament: li se dădea in fiecare
dimineaţa cate o linguriţa plina cu cartilaj de găina, maruntit, amestecat cu suc de
portocale.

Toţi pacienţii erau sub urmărirea Scolii de medicina Harward. După 10 zile toate
durerile si simptomele au dispărut; după 30 de zile ei isi permiteau deja cate ceva, iar
după 3 luni funcţiile articulaţiilor s-au restabilit total.

Iar acum o sa radeţi un pic. Partea comica este legata de părerile doctorului care efectua
aceste cercetări in şcoala de medicina din Harward. El a numit cartilajul de găina
medicament deoarece o anumita premisa ajuta la tratarea bolii si ar trebui sa fie prescris
de către medici.

Se putea observa cu ochiul liber ca creierul lui începea sa numere obsedant „….300 $
capsula si doar 25 de pacienţi ….” s.a.m.d.

Dar daca nu aveţi chef sa va complicaţi cu toate astea puteţi merge la farmacie sa
cumparati direct produsul pe baza de cartilaj. Femeile cunosc foarte bine acest produs.
Este folosit pentru întărirea unghiilor si a parului. Componentul de baza este cartilajul de
vita, care la rândul sau este substanţa care imbunatateste si intareste considerabil
cartilajul si oasele. Preparatul este compus din cartilajul si ligamentele cornutelor si daca
dvs. o sa folosiţi cate o jumătate de linguriţa zilnic cu suc de portocale in corelaţie cu
MINERALE COLOIDALE, pai sa stiti ca data viitoare când voi veni aici, veti urca pe
scara si veti incepe sa mă pupaţi si sa ma strangeti in braţe, daca cumva va veti mai
aminti de artrita.

Cine dintre voi a auzit de boala ALZHEIMER ? (dementa senila – cu pierderea
memoriei). Acum toţi ştim de ea dar când eu eram copil aceasta boala pur si simplu nu
exista.

Insa acum este una din bolile răspândite care apare la 1 om din 2. Datele sunt suficient
de inspaimantatoare. Cum sa depistam si sa tratam boala Alzheimer in stadiu incipient la
animale?

Imaginaţi-va ce pierderi ar avea fermierii daca scroafa ar uita de ce s-a apropiat de
troaca? Din acest motiv in zootehnie de aceasta problema au început sa se ocupe inca cu
50 de ani in urma. Iar acest lucru il făceau cu ajutorul dozelor mari de vitamina E. Voi
trebuia sa primiţi o scrisoare de la medicul dvs. in iulie 1992, deoarece Şcoala
Californiana de Cercetare Stiintifica a Universitatii San Diego a inaintat un anunţ in
1992 precum ca vitamina E incetineste pierderea memoriei in cazul bolii Alzheimer. Si
in aceasta problema ei au rămas cu 50 de ani in urma fata de medicina veterinara.



Poate de aceea ar fi mai bine sa mergeţi la un veterinar.

Iar acum spuneţi-mi va rog, cine dintre dvs. a avut aşa o problema neplăcuta ca
PIETRELE LA RINICHI ? Da, iată ca vad câteva mâini ridicate. Bine. Spuneţi-mi de ce
anume v-a spus medicul sa va feriţi in dieta dvs. in primul rând? De calciu si de orice fel
de produse lactate ce conţin calciu, pentru ca exista credibilitatea ca anume, calciul depus
in rinichi provine din calciul din „produsele care le foloseşti in alimentaţie”. De fapt
calciul din rinichi apare din propriile dvs. oase. Când simţiţi deficitul de calciu chiar
atunci se formează pietrele la rinichi. Cu 100 de ani in urma noi ştiam deja ca pentru a
preîntâmpina apariţia pietrelor la rinichi la animalele domestice era necesar sa le dam cat
mai mult calciu, magneziu si bor. Taurii, berbecii, bovinele pentru lapte au o astfel de
anatomie ca atunci când se îmbolnăvesc de aceasta boala mor imediat. Insa la noi când
apar pietrele la rinichi iţi vine sa mori de durere.

Noi ştim cum sa preîntâmpinam aceasta boala. Voi trebuia sa primiţi de la medicul dvs. o
scrisoare inca din anul 1993 si in acea scrisoare trebuie sa se vorbească despre faptul
ca, CALCIUL MICSOREAZA RISCUL DE FORMARE A PIETRELOR LA RINICHI.

Au fost studiaţi aproape 4000 de pacienţi, impartiti in 5 categorii. In grupul care
primeau cea mai mare cantitate de calciu nu s-a înregistrat nici un caz de pietre la
rinichi. Mai tineti minte, eu va spuneam ca medicii trăiesc pana la 58 de ani, iar noi
oamenii de rând (pacienţii) pana la 75,5. Deci grupul de oameni profesionisti care va
spun cum sa traiti si susţin ca voi nu trebuie sa folosiţi sare, cofeina, sa nu mancati
unt, ci margarina, sa nu faceţi diferite prostii, mor la vârsta de 58 de ani, in timp ce
oamenii in varsta de 120-140 de ani isi pun in cana de ceai o bucata de piatra de sare si
beau cate 4 căni zilnic, adică folosesc cate 4 bucati de sare/zi, prepara mâncarea in unt
topit in loc de ulei de măsline si trăiesc pana la 120 de ani. Oare voi o sa-i credeţi pe cei
care trăiesc pana la 58 de ani? E alegerea voastră!

Si cu atât mai mult eu ii respect pe unii dintre ei. Intre aceşti oameni e doctorul Stupre
Cartred. El are 38 de ani, este medic de familie si se ocupa de problema
ANEVRISMULUI. Aceasta e tumefierea arterei slăbite din cauza pierderii elasticitatii
ţesutului. In anul 1957 noi am aflat ca motivul aparitiei anevrismului este insuficienta de
Cupru in organism. Noi atunci lucram asupra proiectului unde urmăream 200 mii de
curci. Acestora li se dădea o raţie speciala in care erau incluse 90 de substanţe nutritive,
in primele 13 saptamani murind exact jumătate. Mărind de 2 ori doza de Cupru in
raţia alimentara, fermierii au crescut 500 mii de curci si nici una nu a murit din
cauza anevrismului. Acest experiment a fost efectuat pe cobai pisici, câini, porci si alte
animale. Si noi am ajuns la concluzia ca deficienta de cupru este motivul aparitiei acestei
boli.

CHELIA TIMPURIE este primul simptom al faptului ca aveţi INSUFICIENTA DE
CUPRU IN ORGANISM. Pielea devine mai ridata deoarece se dereglează elasticitatea
ţesuturilor. Apar cearcăne la ochi, linii pe fata si incepeti sa semanati cu o pruna
uscata. In afara de aceasta exista inca o problema cum ar fi DILATAREA VARICOASA
A VENELOR, acest fapt datorindu-se dereglarii elasticitatii ţesuturilor, tot organismul



începand sa atârne pe mâini, piept, burta, obraji. Si voi mergeţi la cosmetician ajungând
la operaţie plastica. De fapt mai practic si mai sigur ar fi sa primiţi minerale coloidale.

Iar acum o sa va fac cunostinta cu un alt medic – Martin Carter. El a decedat la varsta de
57 de ani. El a primit titlul de vraci in Şcoala de medicina Harward si titlul de doctor in
medicina in Yale. Când i-au făcut autopsia s-a dovedit ca moartea i-a fost cauzata de
anevrismul aortei, el murind din cauza unui deficit de cupru. Si acesta avea urina nu prea
„scumpa”.

Iată un alt exemplu: Un avocat foarte vestit din Detroit , Elen Djoree a murit la 44 de ani.
Ea frecventa unul din cele mai moderne cluburi sportive (stiti acum toate femeile doresc
sa aibă oasele cele mai rezistente cu puţine cheltuieli). Cu toate acestea ea tot a decedat
din cauza anevrismului. După rezultatul autopsiei, simptomele aduceau aminte de
paralizii sau hemoragii. Cauza acesteia este tot deficitul de Cupru. Si ea avea urina
„ieftina”.

Sora este una din cele mai vestite personalitati ale medicinei din Boston . Cartile lui
conţin diete pentru scăderea in greutate. El a scris aceste carti pentru cei in vârsta de 20
de ani si mai mici, insa el a murit la vârsta de 40 de ani. Aţi dori oare sa urmaţi exemplul
si dieta acestui om? El a murit la vârsta de 40 de ani din cauza CARDIOMIOPATIEI,
boala aparuta datorita deficitului de Seleniu. Unii fermieri vin pur si simplu la magazinul
unde se vinde hrana pentru animale si cumpăra Seleniu injectabil sau pastile pentru
animale ca sa preîntâmpine aceasta boala. Doctorul Stuart Burker, omul care a scris 5
carti despre produsele alimentare, a murit la vârsta de 40 de ani din cauza deficitului de
Seleniu din hrana sa. Si el avea urina „ieftina”. Credeti-ma, voi puteţi sa preintampinati
cardiomiopatia doar cu 10 cenţi/zi si daca nu stiti acest lucru sunteţi pur si simplu nişte
prostuţi. Ce fel de oameni sunteţi voi daca nu doriti sa primiţi seleniu de 10 cenţi/zi ca sa
va salvaţi propria viata?

Mulţi dintre voi poate o cunosc pe aceasta doamna ce se numeste Iheil Clark, in vârsta de
47 de ani, ea fiind cardiologul general al ţinutului Saint Louise. Ia ghiciţi din ce cauza a
murit? A murit de la un atac cardiomiopatic. Si voi, cu siguranţa, aţi văzut nu o data, cum
vacile care dau lapte pierd intens o cantitate mare de calciu, ling pietrele, oasele, se
străduiesc sa rumege lucrurile străine, acoperişul grajdurilor. Aceasta se numeşte Panica.
Unui fermier bun ii e necesar sa asigure raţia animalelor cu minerale, in caz contrar, ele
pot sa mănânce întregul grajd. La oameni acest fenomen se intalneste des. Femeile
gravide se diferenteaza, cum ştim cu toţii, prin aceea ca ele tot timpul doresc ceva.
Inghiontindu-si soţii ele spun: ”Trezeşte-te, vreau inghetata cu castravete murat”. Acest
fapt se întâmpla deoarece pruncul ia din organismul mamei mineralele de care el are
nevoie.

Un mic sfat: uitaţi-va la mâinile dvs. si daca o sa vedeti pe ele pete de culoare roz aceasta
denota deficitul timpuriu de seleniu. In cazul dereglării incepeti sa primiţi seleniu
COLOIDAL timp de 6 luni. Totul va disparea. In acest timp de 6 luni o sa scapati
definitiv de aceasta afecţiune. Daca petele vor disparea de pe exteriorul pielii înseamnă ca
vor disparea si de pe organele interioare, creier, inima, ficat si rinichi.



Dar la care dintre voi este COBORAT NIVELUL DE ZAHAR din sânge cu aproximativ
10%?. Probabil aţi avut ocazia sa vedeţi copii care sunt innebuniti dupa dulciuri.
Deficitul de crom si vanadiu duce la conţinutul scăzut de zahar in sânge. Daca nu vom
acorda atenţie acestui fapt, atunci vor exista toate premisele pentru a se dezvolta boala
cunoscuta de toţi sub numele de DIABET. In ceea ce priveşte deficitul de minerale din
organism acesta se manifesta intr-un sir de cazuri (inclusiv de chelie la barbati) chiar la
mulţi dintre cei prezenţi datorita deficitului de Plumb. Iar daca nu suplimentaţi acest
deficit atunci începe sa cedeze timpanul urechii.

Urmează deficitul de Bor in organism. Femeile trebuie sa respecte si sa cunoască Borul.
El ajuta la menţinerea in oase a calciului utilizat, preintimpina OSTEOPOROZA.. Borul
ajuta la secreţia estrogenului, iar barbatilor la prelucrarea testosteronului. Daca nu
utilizaţi o cantitate suficienta de Bor, voi doamnelor veti suferi foarte mult in timpul
MENOPAUZEI, suportând toate consecinţele neplăcute ale acestei perioade. Iar barbatii
in cazul neajunsului de testosteron, in genere, vor da de dracu’ deoarece ii paste
IMPOTENTA TIMPURIE.

Primul simptom al insuficientei de Zinc in organism se manifesta prin PIERDEREA
SIMTULUI OLFACTIV si SIMTULUI GUSTATIV, când barbatilor nu le place hrana
preparata de soţie si se plang ca nu-i simt gustul: „Cum, eu am petrecut toata ziua la
bucătărie ca sa prepar un prânz delicios si nici măcar nu mă saruti pentru asta?”,
„Interesant, eu am intrat in bucătărie si nu am simţit nimic”. Aceasta se produce datorita
insuficientei de Zinc.

In experimentele de laborator asupra animalelor s-a dovedit ca sunt necesare aproximativ
7 minerale pentru mărirea de 2 ori a longevitatii lor. Mai tineti minte ca eu va spuneam ca
noi avem nevoie de 90 de elemente nutritive: 60 minerale, 15 vitamine, 12 aminoacizi si
3 acizi graşi? Noi avem un noroc extraordinar deoarece plantele au capacitatea de a
produce aminoacizii, vitaminele si acizii graşi de care avem nevoie. Plantele sunt in stare
sa facă acest lucru. Noi trebuie sa folosim in hrana noastră 15-20 de componenţi de
provenienţa vegetala zilnic, in proporţii echilibrate, corecte, pentru ca sa primim
aceste 90 de elemente. Teoretic e posibil, insa majoritatea americanilor nu fac acest
lucru. Americanul mediu socoate ca daca el a mâncat putini cartofi in forma de cips-uri,
el a umplut norma leguminoasa zilnica. E necesar sa facem acest lucru corect. Aşadar
neluand in seama faptul ca e posibil teoretic, practic, putini dintre noi primesc cantitatea
necesara de vitamine, aminoacizi, acizi graşi in corelaţia necesara, in dieta noastră. Si de
aceea, daca va e scumpa viata aşa cum e a mea pentru mine, a copiilor, a nepoţilor si voi
trebuie, singuri, sa aveţi grija sa primiţi cantitatea necesara de vitamine, aminoacizi, acizi
graşi. In caz contrar, daca nu veti face acest lucru, eu nu garantez ca veti trai pana la 120-
140 de ani.

O alta istorie o constituie MINERALELE. Cu acestea e o istorie tragica deoarece
vegetaţia deja nu mai conţine minerale sub nici o forma. Ele nu mai sunt de găsit in sol si
nici in plante. Noi am pregătit pentru dvs. o copie a actului Senatului SUA, actul 264 din
cea de-a doua serie al celui de-al 74-lea Congres. In el se spune ca, conţinutul de minerale
in solul fermelor noastre este total sărăcit si de aceea roadele strânse de pe câmp, fie ele



cereale, legume, fructe, nuci, etc., nu conţin minerale. Oamenii care nu folosesc aceste
produse, capata automat bolile legate de insuficienta mineralelor si unica metoda de a
preîntâmpina si trata- este aceea de a folosi in hrana suplimentele minerale. Aceasta
se spune in actele semnate de Congresul SUA in anul 1936. S-a schimbat oare situaţia de
astăzi spre bine? Nu. Nu e mai bine. Din păcate e mai grav. Iar cauza este in aceea ca
fermierii imbogatesc solul numai cu natriu, fosfor si calciu. Trei componenţi in diferite
corelaţii si echilibre. Si nimeni nu-l va obliga pe fermier sa adauge acolo 60 de minerale
deoarece de ele nu depinde cantitatea roadei. De aceea, de fiecare data, când strângem
roada, adică plantele care absorb din sol mineralele, din mulţi „founds” la fiecare acru vor
lipsi aceste minerale din sol. Si daca voi puneţi înapoi 3 minerale dar luaţi 60 situaţia ne
aduce aminte de contul dvs. din banca când puneţi lunar in cont 3 $ si luaţi 60 $. Va
puteţi imagina ce se va intampla cu contul dvs.!

Eu va pot spune ca sănătatea voastră si a noastră este pe marginea prăpastiei, catastrofei,
deoarece nu mai sunt minerale in solul nostru si de aceea: noi împreuna si fiecare in parte
e răspunzător de sănătatea sa si de utilizarea mineralelor.

De multe ori sunt întrebat : „Dar ce făceau oamenii acum 1000 de ani când neavand
ingrasaminte cu toate acestea trăiau mai mulţi ani? Si ce părere aveti despre egipteni,
chinezi si hinduşi? Ei trăiau in jurul celor mai mari fluvii: Nil, Gange, Fluviul Galben (
China ) care practic se revărsa anual si inunda totul in jur. Si ghiciţi ce se întâmpla de
fiecare data in timpul inundaţiilor? Apa aducea mal si nisip din munţi pe distante de mii
de mile iar oamenii se rugau la Dumnezeu mulţumindu-le pentru inundaţii.

Regele Filip, tatăl lui Alexandru cel Mare s-a casatorit cu o fetita de 12 ani, regina
Cleopatra. Ea nici pe departe nu era o Elizabeth Taylor folosind cosmetica si ţoale
scumpe. Era o creatura cu sanii plaţi, slaba, care nu se evidenţia prin sexualitate,
senzualitate. De ce oare regele s-a casatorit cu ea? Deoarece in ţinuturile ei erau cele mai
bune pământuri pentru cereale. Toţi ştiau ca soluri mai bune pentru cereale nu se găseau
nicăieri in afara de Egipt, iar armata gigantica in frunte cu Alexandru cel Mare aveau de
gând sa cucerească lumea. Era nevoie de faina extraordinara calitativ pentru ca soldaţii sa
poată parcurge 20 de ore, sa lupte 6 ore si sa castige. Daca ei ar fi folosit cereale din
soluri sărace in minerale, ei n-ar fi rezistat nici măcar 20 de minute si ar fi strigat
:”Mama, ia-mă acasă!” Ei ştiau ca Egiptul este cel mai bun loc unde se pot găsi culturi de
cereale. Inundaţiile asigurau solul cu minerale extraordinare si toate culturile mondiale au
dat lumii aceasta arta si tehnologii care provin din aceste locuri. Ei mânuiau cu un mare
potenţial mental datorita faptului ca hrana pe care o cultivau era bogata in conţinutul
mineralelor .

Acum o sa fac următorul lucru: am sa iau câteva minerale. Doar câteva, ca voi sa aveţi
idee despre aceasta, dar ceea ce spun se refera la toate mineralele, fara excepţie. Haide sa
luam cel mai răspândit mineral: CALCIUL. Deficitul de calciu este cauza a 147 de boli
diferite. Uneori aceste boli sunt denumite după numele oamenilor. Exemplu: Bill Spolzi
– se intampla atunci când o parte a fetei dvs. se strâmba. Aceasta nu-i paralizie. Este doar
pareza nervului facial. Aceasta stare este cauzata de deficitul Calciului in organism.



OSTEOPOROZA este boala care ocupa locul 10 ca mortalitate la populaţia in vârsta,
aceasta boala fiind foarte costisitoare. Operaţia pentru înlocuirea colului femural sau
articulaţiei coxo-femurala costa 35.000 $ si daca este nevoie pentru ambele solduri,
atunci costul ajunge la 70.000 $. Este bine daca aveţi asigurare si nu va costa nimic.

Margaret Pich din Redford care a decedat la vârsta de 115 ani, daca tineti minte, a murit
din cauza complicaţiei care a apărut in urma căderii. Animalele, din cate ştiu eu, nu au
osteoporoza. Exemplu: aveţi in cireada 100 de vaci si in acest an nu aveţi nici un vitelus
ca sa acoperiţi toate cheltuielile curente. Va deranjează acest lucru deoarece trebuie sa
platiti pentru repararea gardului s.a.m.d. Nu aveţi vitelus ca vânzându-l sa primiţi bani
gheata pentru a va acoperi cheltuielile. Sunaţi veterinarul si-i spuneţi: ”Ce se întâmpla?
N-ar fi cazul sa scap de aceste vaci?”. Vine veterinarul si cercetează vacile si va
informează ca vacile nu sunt de vina. Ulterior controlează taurul si trage o concluzie:
„Problema e clara, taurul are osteoporoza. Cu aceasta articulaţie coxofemurala ii este
complicat sa „discute” cu vacile”. Dar ca sa preîntâmpinam aceasta boala periculoasa
trebuie sa-i dam fiecărui vitelus născut calciu de 10 cenţi zilnic si el niciodată n-o sa aibă
osteoporoza.

Pentru profilaxia PARADONTOZEI si INFLAMAREA GINGIILOR dentiştii
paradontologi va sfătuiesc sa spalati dinţii după fiecare masa.

Ca veterinar prin mâinile mele treceau sute de mii de animale, şoareci, şobolani, iepuri,
câini, oi, porci, cai, lei, tigri, ursi. Ei nu suferă de bolile gingiilor, ei nu folosesc pasta de
dinţi. Au câteodată un miros neplăcut al respiraţiei dar gingiile erau sănătoase. Cauza
faptului ca in zootehnie noi nu ne întâlnim cu bolile gingiilor este aceeaşi: nu au deficit
de Calciu.

In continuare, problema ARTRITEI. Daca mai tineti minte, noi am vorbit deja despre
cartilajul de găina si gelatina. Artrita este cauzata in proportie de 85% de osteoporoza
periferiei articulaţiei osoase.

Artrita, osteoartrita, lumbago, reumatismul obişnuit – toate sunt cauzate de osteoporoza
periferiei articulaţiei osoase.

In continuare - HIPERTENSIUNEA ARTERIALA. Primul lucru care ni se recomanda
de medici este sa scădem conţinutul de sare din dieta noastră. Toţi ştiu acest lucru
deoarece tot timpul ne baga in cap aşa ceva. Dar sa ne amintim de vite. Primul lucru pe
care-l face fermierul este sa introducă in hrana animalelor o bucata de sare. Nici un
fermier n-o sa fie asigurat economic daca n-o sa adauge o bucata de sare in hrana
animalelor domestice. El o sa moara pur si simplu când o sa vadă conturile de la
veterinar, o sa-si iasă din minţi. Iar noua ni se propune sa credem ca acea cantitate de sare
pe care o primim in pâinea de grâu, in salata, ne e suficienta. Nici in asta sa nu credeţi.

Va amintiţi medicul care a trăit pana la 58 de ani, va spunea „sa nu mancati sare, sa nu
consumaţi unt”, iar acei care au trăit pana la 120 de ani foloseau si sarea si untul.
Incercati sa faceţi alegerea.



Eu am luat un grup de control de 5000 de oameni cu hipertensiune si am dublat
utilizarea de calciu zilnic, iar după 6 saptamani am oprit experimentul deoarece la
85 % din acest grup tensiunea s-a normalizat doar prin dublarea Calciului.

Când aceşti pacienţi care se tratau la medic, veneau la control, medicul spunea: „O, la
dvs. tensiunea arteriala e in limita normala. Ce aţi făcut?” „Eu am participat la un
experiment: am primit calciu in doze duble”- ii răspundea pacientul.

Următoarea problema: CONVULSIILE, SPASMUL. Va treziţi la miezul nopţii si nu
puteţi sa miscati piciorul. Noi toţi am trecut prin aşa ceva. De obicei este deficitul de
calciu.

In continuare urmează SINDROMUL POSTMENSTRUAL, o stare fizico-emoţionala,
pe care o numim esterioctomie. In Institutul San Diego din California s-a propus sa se
dubleze raţia zilnica de calciu si 85 % din simptomele emoţionale si fizice au dispărut de
parca nici n-au fost.

Si ultima: DURERI IN REGIUNEA LOMBARA - 85 % din americani suferă de dureri
in regiunea lombara, netinand cont de faptul ca lucrează in fata computerului, încarcă
maşinile sau conduc autocarele. Este o mare tragedie americana. De fapt durerea
lombara este osteoporoza vertebrelor, neavand nici o importanta daca are vreo
problema cu discurile coloanei. Daca discul nu are pe ce sa se tina, vertebra se
micsoreaza, distrugându-se. Mai ales daca aveţi deficit de calciu si cupru.

Ultimul lucru despre care vreau sa va vorbesc este DIABETUL.

Aceasta problema e ştiuta de fiecare. Este a treia cauza a mortalitatii populaţiei in vârsta
in SUA. Aceasta boala da complicaţii serioase - orbire, dereglarea activitatii renale, bolile
cardiovasculare de diferite nivele, ceea ce la rândul sau este o cauza a mortalitatii intre
americani. Daca suferiţi de diabet longevitatea vieţii in medie este mai mica decât la acei
care care nu au diabet.

In anul 1957 noi am aflat in domeniul veterinar ca diabetul poate fi preîntâmpinat si tratat
cu ajutorul mineralelor. Aceste date au fost publicate in revista oficiala de prezentare a
stiintei in instituţiile naţionale de sănătate unde se spunea: ”Diabetul poate fi
preîntâmpinat si tratat cu ajutorul cromului si vanadiului”. Doar Vanadiul, conform
datelor Universitatii Vancouver ale Scolii medicinale British Columbian e in stare sa
înlocuiască insulina la diabeticii in vârsta. Sigur ca ele nu pot sa înlocuiască deodată
insulina. Pentru mulţi oameni, procesul tine 4-6 luni, adică este un proces in etape, in
timpul căruia trebuie administrata o cantitate de Crom si Vanadiu adecvata.

Eu personal am văzut cum lucrează acest proces asupra a sute si sute de pacienţi.

Ar fi perfect daca as reuşi sa va conving sa primiţi aceste minerale singuri si sa nu va
bazaţi pe faptul ca ele vor intra in organism prin produsele alimentare, cu atât mai mult
sa depindeţi de ceea ce este scris pe cutie, pachet sau recipient.



Exista 3 tipuri de minerale pe care ar trebui sa le cunoasteti:

1. MINERALE METALICE – sunt acele minerale care sunt prelucrate din categoria
pietrelor. Ele se asimilează doar 8-12 %, iar când ajungeţi la vârsta de 25 – 40 de ani,
asimilarea lor scade pana la 3-5 %. Este foarte rău daca voi primiţi ceva de genul
calciu lactic in pastile, cate 1000 mg. Mulţi oameni folosind cate 2 tablete/zi vin la mine
si îmi spun : „Doctore, eu am consumat mult calciu. Eu am auzit la emisiunea de la radio
despre artrite si am consumat cate 2000 mg calciu zilnic, dar nu m-a ajutat cu nimic,
chiar s-a complicat boala” Atunci il întreb: „Specificati-mi ce fel de calciu ati primit?”
Imi răspunde: ”Gluconolactat de calciu sau calciu gluconic” Tocmai aici este greşeala
deoarece doar 250 mg din acest calciu este calciu metalic, iar celelalte 750 mg sunt
lactoza si zahar lactic. Si daca luam in considerare ca organismul dvs. asimilează doar 10
% din aceasta cantitate, deci 10 % din 250 mg inseamna 25 mg, iar daca ingeraţi 2 tablete
voi primiţi nu 2000 mg ci 50 mg. Rezulta ca pentru a primi cantitatea necesara de calciu
trebuie sa consumaţi 90 de tablete zilnic, cate 30 de tablete la fiecare masa. Si nu uitaţi si
de celelalte 59 de minerale.

2. In anii 60 in gospodăriile producătorilor alimentari au început sa se folosească
MINERALE CHELATIZATE. Aceste minerale sunt minerale metalice chelatizate cu
aminoacizi, proteine sau enzime, care înglobează atomul metalic. Acest tip de minerale
chelatizate au o putere mai mare de absorbţie, pana la 40 %. Acum, din aceasta
cauza, producătorii alimentari s-au aruncat la aceasta idee.

3. A treia forma de minerale, sunt MINERALE COLOIDALE. Ele au cea mai înalta
asimilare. Cred ca observaţi ca absorbţia ne interesează cel mai mult. Mineralele
coloidale se asimilează in proporţie de 98 %, ceea ce depaseste de 2,5 ori asimilarea
mineralelor chelatizate si de 10 ori mai mult decât cele metalice. Mineralele
coloidale se găsesc numai in stare lichida si in particule foarte mici, de 7000 de ori
mai mici decât globulele roşii (eritrocitele). Fiecare particula de mineral e încărcata
cu sarcina negativa, iar invelisul pereţilor intestinului e încărcat pozitiv, formându-
se astfel un câmp electromagnetic care concentrează aceste minerale in jurul
pereţilor intestinului. Toate împreuna dau acel procent de 98 % de asimilare.

Plantele joaca un rol foarte interesant in formarea mineralelor coloidale. Ele
transforma in ţesuturile lor mineralele metalice in minerale coloidale. Folosind aceste
plante, noi aducem aceste minerale in organismul nostru si le folosim (asimilam). Dar
aşa cum in sol nu sunt minerale metalice, plantele noastre, roadele noastre nu au in
conţinutul lor o cantitate suficienta de minerale.

Toţi longevivii care au trait 120 –140 de ani au multe lucruri in comun intre ei. Ei
toti trăiesc la altitudine de 8000 – 14.000 founds deasupra nivelului apei. Ei au anual doar
doua dimineţi de precipitaţii si practic nu ploua, nu ninge de loc. Sunt regiuni foarte
uscate. Cum fac ei rost de apa potabila si pentru irigatii? De la zăpezile din munţi care se
topesc. Apa care curge de sub aceşti gheţari nu e la fel de curata si transparenta ca o apa
arteziana. Daca umplem un pahar si ne uitam la la ea aceasta are o culoare alb-gălbuie
sau alb albăstruie. Ea conţine de la 60 pana la 72 de minerale.



Raul Titi-Kaka este supranumit „laptele gheţarilor”. Locuitorii folosesc aceasta apa
numai ca apa potabila, primind 8-12 % din capacitatea de asimilare a mineralelor. Dar
ceea ce este mai important este faptul ca ei iriga solul cu aceasta apa an de an, recolta
după recolta, generaţie după generaţie si nu au diabet, boli cardiovasculare, hipertensiune,
artrita, osteoporoza, cancer, cataracta, glaucom, copii nou nascuti cu malformaţii, nu au
închisori, nu au narcomani, nu au impozite, nu au medici si ei trăiesc 120-140 de ani fara
boli. Ce credeţi despre importanta acestor minerale?

DE FIECARE DATA CAND INTR-O ZI NU PRIMITI ACESTE MINERALE
VOI VA SCURTATI VIATA CU CATEVA ORE SI CHIAR CU CATEVA ZILE
!!!!!!

Ganditi-va asupra acestei probleme si sa fiţi sanatosi !



Totul despre preparatul natural Zinc
(Chelated Zinc, Mega Zinc)

Tabelul de corespondenta produs-afectiuni

Produsul CaliVita Afectiuni si simptome
in care actioneaza Mod de

folosire

Chelated Zinc

Mega Zinc

Obs.:

- Consumul de zinc determina
un consum crescut de Vit A
(Beta Carotene).

- Zincul actioneaza eficient in
asociere cu Vit A, B6, Ca, K.

- Alcoolicilor si diabeticilor li se
recomanda un consum mai
mare.

Acnee

Adenom de prostata

Adult (18-50 ani) preventiv

Alergie

Anemie

Anticoncept. comb efect neg

Antihemoragic

Antioxidant

Apetit (crestere)

Apetit sexual (crestere)

Arsuri ale pielii

Crestere (stimulator)

Decalaj fus orar

Dermatite

Dermatoze

Diabet (reglare glicemie)

Eczeme

Fertilitate

Gust, simt (combatere probleme)

Impotenta

Infectii ale pielii capului

Infectii - prevenire

Insuficienta renala

Intoxicare cu gaze esap. si fum

Intoxicatie cu plumb

Menstruatii neregulate

Miros (pierdere)

Muschi (dezvoltare masa)

Nicturie adulti

0-0-1

1-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

1-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

1-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

1-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

1-0-1

1-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1



Persoana in varsta (preventiv)

Plagi (vindecare)

Prostatita

Sterilitate (tratament)

Unghii cu pete albe

Zona Zoster

0-0-1

1-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

Legenda: 1-1-1 = 1 dimineata, 1 la pranz, 1 seara.

► Vezi si articolul: Zincul si celelalte ingrediete ale retetei CaliVita pentru potenta, fertilitate si
apetit sexual

Prezentarea in detaliu a produsului

Zincul actioneaza in organism ca un veritabil "agent de circulatie". Controleaza si regleaza
procesele metabolice, activitatea enzimelor si mentine integritatea celulelor. Intra in componenta
multor enzime de importanta vitala ce catalizeaza numeroase reactii biochimice, de la cele care
contribuie la dezvoltarea celulelor pana la cele care duc la sinteza testosteronului (hormonului
sexual masculin). Zincul se gaseste in cantitati foarte mici in organism si, din aceasta cauza este
necesara o permanenta suplimentare a alimentatiei cu preparate continand Zinc. Un aport
insuficient, chiar pentru perioade scurte (o saptamana), reduce ritmul de dezvoltare a musculaturii
si capacitatea de raspuns a sistemului imunitar, avand ca efect scaderea rezistentei organismului
fata de diverse infectii.

Zincul este indispensabil in biosinteza proteinelor si implicit a acizilor nucleici, ADN si ARN.
Participa la sinteza insulinei (hormon secretat de poancreas, necesar pentru metabolismul
glucidelor). De asemenea, are un rol important in mentinerea echilibrului acido-bazic. Intervine in
mod obligatoriu in dezvoltarea si maturarea aparatului reproducator. Prostata
functioneaza normal numai in prezenta unei cantitati corespunzatoare de zinc.
Asadar ajuta la ameliorarea anumitor boli ale prostatei si, mai mult decat atat,
poate fi eficient in tratamentul sterilitatii.

Diverse cercetari au aratat ca unele forme ale impotentei sunt provocate - la
un numar mare de persoane - de lipsa cronica de zinc. Astfel s-ar putea
explica si faptul ca stridiile sunt considerate un afrodisiac (substanta care
stimuleaza apetitul sexual) deosebit de eficient, acestea continand o cantitate
mare de zinc in forme usor asimilabile de catre organism. Observatiile clinice
au demonstrat ca in unele cazuri de impotenta se pot obtine ameliorari
substantiale printr-o simpla introducere in alimentatie a unei suplimentari de
zinc si de vitamina B6. De aceea, la barbati se recomanda adminsitrarea in
permanenta a suplimentelor alimentare cu zinc, pentru a se mentine o
concentratie sangvina optima.

Persoanele in varsta care sufera de senilitate necesita suplimente
alimentare cu zinc si mangan, deoarece aceste minerale pot avea efecte
pozitive. Femeile care prezinta dereglari ale ciclului menstrual, inainte de inceperea unui tratament
hormonal prescris de medic e bine sa incerce efectele curative ale unei suplimentari cu zinc a
alimentatiei zilnice. Ultimele cercetari au dovedit ca zincul are un rol important si in normalizarea
functiilor cerebrale si poate fi utilizat ca adjuvant in tratamentul unor boli psihice (schizofrenie).
Zincul accelereaza vindecarea ranilor si reduce in mod substantial depunerile de colesterol. Poate
avea efecte pozitive si in cazul scaderii sensibilitatii gustative. Ajuta la disparitia petelor albe ale
unghiilor.

Plumbul si Cadmiul din atmosfera oraselor mari, provenite din gazele de esapament ale
masinilor, precum si fumul de tigara constituie factori de risc pentru sanatatea populatiei. Carenta
de zinc determina retinerea unei cantitati mai mari de plumb si cadmiu in organism, iar



administrarea de suplimente alimentare cu zinc reduce fixarea acestor elemente toxice in corp.
Asadar zincul paste oferi o anumita protectie si impotriva efectelor nocive ale mediului poluat.

Zincul este absolut necesar pentru producerea testosteronului care intensifica anabolismul
proteinelor, ceea ce favorizeaza dezvoltarea musculaturii si dezvoltarea fizica in general. De
asemenea, regleaza si motricitatea musculara. Organismul sportivilor necesita o cantitate mai
mare de zinc, in comparatie cu al celorlalti oameni. In timpul antrenamentelor si concursurilor
acestia pierd o cantitate mare de zinc si din cauza transpiratiei abundente. De asemenea, zincul

intensifica si sinteza de hemoglobina (din structura globulelor rosii) si
sinteza de fosfolipide (lecitina).

Zincul se gaseste in cantitati apreciabile in carne (de vita, miel, porc
etc.), in alimente de origine marina (pesti, raci, crabi, etc.) si in oua. Alte
alimente cu continut bogat in zinc sunt: germenii de grau, drojdia de
bere, semintele de dovleac, laptele degresat si mustarul.

Food and Drug Administration din SUA recomanda unui barbat adult
un aport zilnic de 15 mg de zinc. Cercetarile au demonstrat ca, in
America, prin hrana zilnica ajung in organismul barbatilor doar 8,6 mg din
acest metal, adica ceva mai mult decat jumatate din cantitatea necesara
si din aceasta cauza sunt frecvente imbolnavirile datorate deficitului de
zinc. Nu se cunosc cercetari similare efectuate in Romania si nici
statistici din care sa rezulte date exacte privind aceasta problema pe
plan local, dar aproape sigur situatia nu este mai buna la noi in tara.

Atentie! Daca se consuma un supliment alimentar cu continut de zinc,
creste si necesarul de vitamina A. Este bine de stiut ca zincul actioneaza, cel mai eficient, in
asociere cu vitamina A, calciu si fosfor. In unele preparate, zincul se gaseste sub forma de sulfat
sau gluconat de zinc. In preparatele moderne, zincul este prezent sub forma chelatata. Aceasta
forma este mai eficienta pentru ca organismul o poate utiliza mai usor si mai eficient. Ca supliment
alimentar se recomanda un consum zilnic de 15 mg de zinc. La sportivi, doza administrata poate
ajunge pana la 50 mg. Consumul unei cantitati mai mari de zinc se recomanda si alcoolicilor si
diabeticilor. Unele date din literatura de specialitate mentioneaza doza de 150 mg ca nivel maxim
fara efecte toxice, iar altele doza de 500 mg, cantitatile de zinc consumate peste aceste nivele
putand fi nocive.

Un flacon de Chelated Zinc are 100 de tablete si costa 29,70 lei (cel mai mic pret de distributie).
O tableta contine:

- Zinc (chelatat cu aminoacizi) 15.00 mg

Un flacon de Mega Zinc are 100 de tablete si costa 33,00 lei (cel mai mic pret de distributie). O
tableta contine:

- Zinc (chelatat cu aminoacizi) 50.00 mg



Totul despre preparatul natural Chromium Max 500
(picolinat de crom)

Tabelul de corespondenta produs-afectiuni

Produsul CaliVita Afectiuni si simptome
in care actioneaza Mod de folosire

Chromium Max 500

Obs.:

- Diabeticii trebuie sa consulte
medicul pentru modificare
tratament.

Adult (18-50 ani) preventiv

Celulita

Diabet (reglare glicemie)

Persoana in varsta preventiv

1-1-1

1-1-1

1-1-1

1-1-1

Legenda: 1-1-1 = 1 dimineata, 1 la pranz, 1 seara.

Prezentarea in detaliu a produsului

Cantitatea de crom din organism scade proportional cu inaintarea in varsta, precum si in urma
activitatii fizice intense. Lipsa cromului creste sensibilitatea la glucide si poate duce la cresterea in
greutate sau la diabet zaharat. De asemenea, produce cresterea nivelului de colesterol sangvin si
a susceptibilitatii pentru bolile cardiavasculare. In cazul sportivilor, lipsa cromului reduce
randamentul fizic si impiedica dezvoltarea musculaturii. Simptomele carentei de crom se
acccentueaza la persoanele care consuma mult zahar (fructoza, glucoza, zahar tos). Intr-un studiu
publicat in 1986 se specifica o pierdere de crom de la 10 pana la 300% datorata consumului
crescut de zahar. Conform concluziilor unor cercetari americane, 90% din oameni au un aport de
crom cu mult sub necesarul zilnic de 50-200 mcg.

In procesul digestiei, 80% din cantitatea de crom ingerat se pierde. Solutia acestei probleme
consta in introducerea cromului in organism prin utilizarea suplimentelor alimentare bogate in
acest micro-element, sub forma de picolinat ds crom, forma biologic activa. Picolinatul de crom
scade nivelul colesterolului din sange si creste nlvelul lipoproteinelor cu densitate mare (HDL),
ceea ce are ca rezultat scaderea depunerii de colesterol pe peretii arteriali si deci a riscului de
cardiopatie ischemica si infarct. Cromul intervine in metabolisrnul proteinelor, lipidelor si al
glucidelor.

Experimentele realizate pe animale au demonstrat ca aportul insuficient de crom incetineste
dezvoltarea organismului, contribuie la scurtarea duratei de viata si favorizeaza instalarea
impotentei. In schimb, consumul unor suplimente naturale cu continut de crom a condus la
rezultate remarcabile in studiile cercetatorilor de la Bemidji State University (SUA). Acestia au
aplicat unui lot de animale-martor un regim alimentar bogat in crom si au constatat ca acestea au
trait cu un an mai mult decat lotul martor care nu a primit crom. Concluzia a fost ca suplimentul de
crom intarzie imbatranirea.

Insulina este unul dintre cei mai importanti hormoni cu rol in dezvoltarea musculaturii, stabilizarea
greutatii corporale si in functionarea adecvata a aparatului cardio-vascular. In lipsa cromului,



insulina nu e capabila sa participe la metabolismul glucidic. Cromul este deci util si diabeticilor, in
special in fazele incipiente ale bolii, dar nu poate substitui insulina sau antidiabeticele orale.
Deoarece participa la metabolismul glucozei, intensifica efectul insulinei, reglementeaza distributia
interna a energiei, stabilizeaza concentratia glucozei sangvine, faciliteaza asimilarea
aminoacizilor, accelereaza metabolismul proteinelor si intensifica majoritatea proceselor
metabolice, cromul sporeste capacitatea de munca si de auto-regenerare a organismului.

Datorita efectului de incorporare a proteinelor in tesutul muscular, cromul este foarte eficient si
in cazul sportivilor, deoarece dezvolta musculatura si reduce cantitatea de grasimi a organismului,
efecte comparabile cu cele obtinute prin consumul hormonilor anabolizanti (testosteronul). Sportivii
care au primit suplimente alimentare cu crom timp de 6 saptamani au
pierdut din greutate 3,2 kg, in timp ce scaderea in greutate a lotulul martor
care nu a primit crom fost doar de 1 kg. Avand in vedere ca greutatea
specifica a grasimilor din stratul adipos e mai mica decat a celor
musculare, diferenta de 2,2 kg corespunde unei scaderi totale in greutate
de peste 5 kg.

Faptul ca picolinatul de crom ajuta la scaderea in greutate fara a avea
efecte secundare daunatoare este o certitudine dovedita clinic. Alaturi de
un regim alimentar corespunzitor si putina miscare, preparatele cu crom
pot contribui la atingerea greutatii ideale si pastrarea acesteia, atit in cazul
celor care tin cura de slabire, cat si al sportivilor. Alaturi de prezentarea
sub forma de capsule exista si produse moderne sub forma de aerosoli
(spray aromatizant) care rezolva atat mirosul neplacut al gurii, cat si
deficitul de crom.

Atentie! Picolinatul de crom poate fi folosit si in doze mari, deoarece nu e
toxic si nu prezinta reactii adverse. Diabeticii trebuie sa respecte regimul
alimentar si medicatia specifica impusa de medicul curant, chiar si in conditiile suplimentarii cu
picolinat de crom.

Un flacon de Chromium Max are 100 de capsule si costa 52,80 lei (cel mai mic pret de
distributie). O capsula contine

- Picolinat de crom: 60 mcg



Totul despre preparatul natural Citrimax and Chromium

Tabelul de corespondenta produs-afectiuni

Produsul CaliVita Afectiuni si simptome
in care actioneaza Mod de folosire

Citrimax and
Chromium

Obs.:

- Nu se recomanda
copiilor, gravidelor,
lehuzelor.

- Se asociaza cu un
consum ridicat de lichide

Angina pectorala

Apetit (scadere)

Obezitate

1-0-1 cu ½ h in. de masa

1-1-1 cu ½ h in. de masa

1-1-1 cu ½ h in. de masa

Legenda: 1-1-1 = 1 dimineata, 1 la pranz, 1 seara;

► Vezi si articolul: Despre kilogramele in plus, eficienta in tratamentul obezitatii si secretul
unei siluete

Prezentarea in detaliu a produsului

Consumul de alimente e conditionat de senzatia de foame, apetit. Acesta este influentat de
reactiile psiho-somatice vizuale, olfactive, stres. De aceea, scaderea apetitului ar constitui un mare
ajutor pentru cei care doresc sa slabeasca. In acest scop s-au utilizat pana in prezent multe
substante sintetice care actioneaza asupra sistemului nervos central si au efecte secundare
nocive.

In India si Thailanda exista o planta, Garcinia Cambodia, care este folosita de sute de ani
pentru imbunatatirea digestiei si tratamentul crizelor de angina pectorala. Fructele acestei plante
contin o substanta cu o structura asemanatoare celei a acidului citric din citrice si are un continut
bogat in hidroxicitrati (HC).

HC influenteaza si regleaza multiple procese metabolite: scad sinteza colesterolului,
trigliceridelor si a acizilor grasi, impiedica transformarea in lipide a glucidelor aduse in organism de
catre alimente, scad apetitul, cresc nivelul energetic al organismului si stimuleaza
glicogenogeneza hepatica (transformarea glucozei in glicogen).

Glicogenul este o substanta glucidica asemanatoare amidonului, pe care organismul o
transforma, in functie de necesitatile sale, in glucoza.

De asemenea, HC intensifica arderea glucidelor si termogeneza chiar si in timpul meselor, astfel
ca din alimentele consumate se vor depune in cantitati mai mici in organism. Hidroxicitratii
constituie deci o speranta pentru persoanele care sufera un dezechilibru in stocarea glicogenului.



Efectul HC creste daca se asociaza cu alte suplimente alimentare, cum ar fi cromul si vanadiul.
Produsul CaliVita este ideal deoarece contine atat extractul de Garcinia Cambodia, cat si crom.

In SUA, dr. Anthony Conte a administrat unui lot de voluntari timp de 8 saptamani, zilnic, de trei
ori a cate 500 mg HC cu 100 mg crom. Voluntarii au consumat alimente sarace in lipide si glucide

si 2l de apa zilnic. Grupul care a consumat HC a slabit 5 kg, pe cand lotul
de control, in medie, 2 kg.

Atentie! Hidroxicitralii se pot folosi fara riscuri si in cantitati crescute. In
unele cazuri poate fi perturbata functia vezicii urinare, fapt usor controlabil
prin scaderea dozei. Nu se recomanda copiilor, gravidelor si lehuzelor,
deoarece modifica sinteza hormonilor steroizi.

Un flacon de Citrimax and Chromium are 90 de tablete si costa 61,60 lei
(cel mai mic pret de distributie). O tableta contine:

Citrimax (extract din Garcinia Combodia)
Picolinat de crom

250 mg
30 mcg



Totul despre preparatul natural Full Spectrum

Tabelul de corespondenta produs-afectiuni

Produsul CaliVita Afectiuni si simptome
in care actioneaza Mod de

folosire

Full Spectrum

Obs.:

- Se recomanda la cresterea
armonioasa a scolarilor,
adolescentilor si tinerilor in
general.

- Completeaza o alimentatie
saraca in fructe si legume
crude.

- Tonifica organismul.

- Favorizeaza absorbtia si
utilizarea mineralelor (Ca, Mg,
Zn, etc).

Activitate fizica (stimulare)

Adolescenti 14-18 ani - prev.

Adulti (18-50 ani) - preventiv

Alcoolism

Anemie

Atentie

Boala Vilebrand

Convalescenta

Copii 1-14 ani, dezv. armonioasa

Cresterea rezistentei musculare

Dischinezie biliara

Hepatita

Malabsorbtie intestinala

Oboseala

Persoana in varsta - preventiv

Stres

Varsat de vant

1-0-0

1-0-0

1-0-0

1-0-0

1-0-0

1-0-0

1-0-1

1-0-0

1-0-0

1-0-0

1-0-0

1-0-1

1-0-0

1-0-0

1-0-0

1-0-0

1-0-0

Legenda: 1-1-1 = 1 dimineata, 1 la pranz, 1 seara.

Prezentarea in detaliu a produsului

Vitaminele sunt substante organice indispensabile vietii, pe care organismul nu le poate
sintetiza in cantitati suficiente sau nu le sintetizeaza deloc. Alimentele consumate in mod obisnuit
contin vitamine intr-o masura prea mica. Deoarece alimentatia nu poate sa contina toate
vitaminele necesare intr-un raport echilibrat cantitativ si calitativ, consumul suplimentelor naturale
cu polivitamine devine astfel de bun augur pentru buna functionare a organismului. Adaosul de
vitamine este absolut necesar pentru sanatatea fiecaruia, nu doar pentru sportivi sau pentru cei
care desfasoara activitati fizice sau intelectuale cu mare consum de energie. Poluarea, devenita
astazi o problema reala, stresul cauzat de ritmul alert de viata, alcoolul, nicotina, cofeina,
conservantii, anticonceptionalele, si multe alte substante chimice sporesc necesarul de vitamine,
mai ales al celor care locuiesc in marile centre urbane. Un exemplu semnificativ este faptul ca o
singura tigara fumata distruge 100 mg de vitamina C din organism.

Vitaminele sunt substante absolut necesare cresterii si refacerii organismului. Unele vitamine
regleaza procesele biochimice, altele sunt componente ale unor sisteme enzimatice si, in sfarsite ,
exista vitamine care influenteaza in mod direct diverse functii ale organismului. Necesarul zilnic de
vitamine creste o data cu activitatea fizica/psihica intensa si astfel consumul de suplimente



naturale devine o necesitate. Deoarece vitaminele isi exercita efectele in mod sinergic, se
recomanda utilizarea preparatelor polivitaminice. O importanta deosebita o are raportul dintre
dozele diverselor vitamine. De exemplu, raportul ideal in cadrul complexului vitaminic B este de
1:1.

Alaturi de vitamine, un metabolism perfect are nevoie si de substante minerale. Acestea sunt
aduse in organism exclusiv pe cale alimentara. Aportul suplimentar de vitamine sporeste
necesarul de minerale. Se impune utilizarea preparatelor care contin minerale dozate optim si, in
masura posibilitatilor, sub forma chelatata. Prin forma chelatata cu aminoacizi, organismul poate
utiliza minerale in cel mai eficient mod. De exemplu, fierul anorganic ajuns in organism se
absoarbe doar in proportie de 2-10%, in plus din aceasta cantitate se elimina jumatate. Minerale
chelatate cu aminoacizi se absorb de 3-10 ori mai bine decat mineralele nechelatate.

Producerea si comercializarea preparatelor cu absorbtie intestinala prelungita (delayed
release) a insemnat un pas foarte important in domeniul industriei suplimentelor naturale. Din
aceste preparate, substantele active sunt eliberate treptat, pentru a fi
absorbie in intestin in cantitati mici si fractionate, intr-un interval de 10-
18 ore. Astfel, se mentin constante concentratiile sangvine optime ale
vitaminelor pe tot parcursul zilei. Preparatele obisnuite se absorb rapid,
dar cantitatea de substanta activa ramasa neutilizata se elimina foarte
repede prin urina (2-3 ore). Un alt avantaj al preparatelor moderne il
constituie faptul ca ele contin si substante lipotrope, cum sunt colina si
inozitolul, care impiedica depozitarea grasimilor in ficat. Acestea
stimuleaza sinteza de lecitina, mentinand colesterolul in stare solubila.
Substantele lipotrofe scad concentratia de colesterol in sange si
indeparteaza riscul producerii bolilor cardiovasculare. Unele preparate
polivitaminice contin enzime care faciliteaza digestia si acid glutaminic
cu efect stimulator al activitatii psihice.
Atentie! Deoarece majoritatea acestor produse contin si vitaminele
complexului B, nu este necesara asocierea cu vitamine B, cu exceptia
unor situatii de stres puternic sau a unor recomandari exprese. Datorita
continutului in B complex, consumul acestor preparate se asociaza cu
urini colorate si cu miros specific. Acidul glutaminic este un potential alergen. De aceea, la cele
mai mici semne de alergie trebuie sa se sisteze administrarea preparatului.

Un flacon de Full Spectrum are 90 de tablete si costa 38,50 lei (cel mai mic pret de distributie).

O tableta contine:

- Vitamina A
- Vitamina E
- Vitamina B1
- Vitamina B2
- Niacinamida
- Acid Pantotenic
- Vitamina B6
- Bitartrat de colina
- Inositol
- Paba (acid para-amino-benzoic)
- Biotina
- Acid folic
- Vitamina B12
- Vitamina C
- Rutina
- Complex hesperidinic
- Betaina HCl
- Iod
- Calciu

1500.00 UI
7.00 UI.
1.00 mg
1.10 mg
10.00 mg
5.00 mg
1.20 mg
20.00 mg
20.00 mg
5.00 mg
40.00 mcg
200.00 mcg
2.00 mcg
60.00 mg
4.00 mg
2.00 mg
10.00 mg
60.00 mcg
50.00 mg



- Fier
- Magneziu
- Cupru
- Zinc
- Crom
- Seleniu
- Mangan
- Potasiu
- Molibden

4.00 mg
25.00 mg
1.50 mg
10.00 mg
25.00 mcg
20.00 mcg
3.00 mg
10.00 mg
10.00 mcg



Totul despre preparatul natural Iron Plus (Fier)

Tabelul de corespondenta produs-afectiuni

Produsul CaliVita Afectiuni si simptome
in care actioneaza Mod de folosire

Iron Plus

Obs.:

- Consumatorilor mari de
cafea si ceai.

- Consumul prelungit si in
cantitati mari poate cauza
boala numita Hemosideroza.

- Nu se recomanda in caz de
febra, diaree, infectii,
hemosideroze.

Anemie

Anemie feripriva

0-0-1

0-0-1

Legenda: 1-1-1 = 1 dimineata, 1 la pranz, 1 seara.

Prezentarea in detaliu a produsului

Fierul este unul din elementele indispensabile vietii, fiind absolut necesar pentru sinteza
hemoglobinei din eritrocite (globulele rosii), a mioglobinei din celulele musculare si a unor enzime
esentiale.

Fierul nu este sintetizat in organism si de aceea este necesar un aport exogen corespunzator,
realizat atat prin consumul unor alimente cu continut bogat in fier (din care doar 2-10% se
absoarbe), cat si prin utilizarea suplimentelor alimentare.

Fierul este necesar in procesele de oxido-reducere, de acest element depinzand in cea mai
mare masura cantitatea de oxigen care ajunge la creier, inima, ficat, musculatura si la alte tesuturi.
Fierul contribuie la dezvoltarea fizica generala, la stimularea imunitatii si ameliorarea semnelor de
oboseala. Este utilizat in profilaxia si tratamentul anemiei provocate de carenta de fier si ajuta la
regenerarea epidermei.

Femeile pierd in fiecare luna de doua ori mai mult fier decal barbatii. Organismul gravidei
necesita, de asemenea, o cantitate dubla de fier. In general, necesarul zilnic de fier al femeilor
este de 15 mg, dar, in cazul gravidelor si al mamelor care alapteaza, aceasta cantitate ajunge
pana la 50 mg. O alimentatie rationala contine circa 6 mg de fier la 100 de calorii, fiind astfel
imposibil ca o gravida sa consume zilnic o cantitate de alimente capabila sa-i asigure necesarul
zilnic de fier. 10-50% dintre sugari, copii, adolescenti, gravide, femei in varsta si sportive prezinta
carente de fier. La copii, semnele carentei de fier se manifesta initial prin scaderea capacitatii de
concentrare si a memoriei, ducand la reducerea treptata a nivelului intelectual.



Carenta de fier poate determina, de asemenea, fragilitatea parului si a unghiilor, descuamarea
tegumentelor, stari de oboseala si ameteli. Un aport suplimentar de fier este necesar si la
persoanele care consuma cantitati mari de cafea si ceai. Capacitatea de absorbtie a fierului de
catre organism este diminuata de fosfolipidele din oua si de fitatii din graul macinat.

Administrarea fierului este recomandata cel mai frecvent sub forma de
chelati (compus rezultat prin combinarea unui metal cu un aminoacid).
Mineralele ajunse in organism prin intermediul suplimentelor alimentare
(forma chelatata cu aminoacizi), se absorb cu o eficienta de 3-10 ori mai
mare decat mineralele sub forma anorganica si cele care nu intra in
compozitia unor chelati.

Atentie! Desi absorbtia fierului la omul sanatos este strict controlata,
aportul prelungit si in cantitati mari al acestuia poate duce la acumulari
masive in organism, cauzand boala denumita Hemosideroza. Este
recomandabil ca, inainte de inceperea unui tratament de suplimentare cu
fier, gravidele si femeile care alapteaza sa consulte medicul curant. In
cazul barbatilor care consuma deja polivitamine complexe,
suplimentarea cu fier se recomanda numai in situatii de carenta cronica.
Preparatele organice cu fier se pot consuma concomitent cu vitamina E,
in aceasta situatie ambele produse pastrandu-si eficacitatea. In cazul
bolilor reumatismale, al micozelor si herpesului cronic, utilizarea fierului

scade, fiind necesar de accea un aport mai crescut de suplimente cu fier. Conform unor informatii
publicate in anul 1988 in "Journal of Orthomolecular Medicine", nu se recomanda consumul de fier
pe parcursul infectiilor, deoarece favorizeaza multiplicarea microbilor. In aceasta situatie,
organismul nu este capabil sa utilizeze fierul si il depoziteaza doar. Suplimentarea cu fier a
carentei se va face doar dupa scaderea febrei si incetarea infectiei. Multivitaminele insa se pot
folosi.

Un flacon de Iron Plus are 100 de tablete si costa 33 lei (cel mai mic pret de distributie). O tableta
contine:

- Fier (fumarat) - 10 mg
- Vitamina C - 30 mg
- Bioflavonoid complex din citrice - 10 mg



Produsul naturist Kids Greens
imuno-stimulator, tonic, reglator metabolic si trofic nervos

Se poate spune ca obiceiurile alimentare ale unui adult sunt influentate in mod decisiv in
perioada copilariei, atat in ceea ce priveste preferintele pentru anumite alimente, cat si pentru
deprinderea de a ne hrani corect. Dintotdeauna, obiceiurile alimentare ale copiilor au fost
determinate de mame, dar in zilele noastre comportamentul alimentar ale copiilor este din ce in ce
mai influentat de mass-media care, din pacate, promoveaza alimente nesanatoase de tip fast-food
(cu un continut ridicat de grasimi si bauturi carbogazoase).

Printre factorii implicati in calitatea alimentatiei la copii se numara: factorii psiho-sociali
(preferinte pentru animite alimente, notiunea despre aliment si cunostinte despre aliment), factori
biologici (ereditatea, senzatia de foame, sexul), familia (venitul, mama angajata, modelul de
alimentatie al familiei, etc.), prietenii, scoala, locatiile de consum (restaurante fast-food), media
(reclame comerciale, inclusiv clipurile promotionale la televizor).

Alimentatia sanatoasa in perioada copilariei este importanta nu numai pentru stadiul respectiv
de dezvoltare a copiilor, ci pentru ca ea influenteaza viata ulterioara de adult, dezvoltarea
corespunzatoare a organismului si aparitia unuor posibile probleme de sanatate in viitor.

Kids Green de CaliVita este un supliment alimentar realizat dupa indelungate si minutioase
cercetari si contine 66 de substante atent selectionate, pentru a veni in intampinarea nevoilor
copiilor, a satisface necesarul lor alimentar si a le sprijini sanatatea.

Subsantele active din compozitia fiecarei tablete sunt:

► Vitaminele - prin definitie, sunt substante absolut necesare pentru
functionarea normala a organismului. Acest lucru este valabil in egala masura
atat in cazul adultilor, cat si al copiilor. Sunt necesare pentru crestere si
dezvoltare, pentru formarea oaselor si a tesuturilor, pentru a lupta impotriva
infectiilor, bolilor, cancerului, pentru a mentine organismul sanatos si puternic.

► Mineralele - s-a descoperit ca jumatate din numarul copiilor nu acced la
necesarul zilnic de minerale, desi mineralele participa la diverse functii ale
organismului implicate in producerea de energie, crestere si vindecare. Sunt
necesare pentru dezvoltarea oaselor, pentru mentinerea unui sistem nervos
sanatos, formarea globulelor rosii, dezvoltarea musculaturii, inclusiv a inimii.
In mod special Magneziul si Potasiul sunt doua minerale deosebit de
necesare dezvoltarii armonioase a organismului.

► Amestecul de super-alimente cu proprietati terapeutice complexe:

> Spirulina - fitonutrient si aliment complex, bogat in vitamine,
minerale, enzime, aminoacizi, totodata usor de digerat; e o sursa bogata de iod
natural, un bun imuno-stimulator si reglator metabolic;

> Chlorella - alga deosebit de benefica in fitoterapie care poate lupta impotriva
multor infectii bacteriene si virale, ridicand sistemul imunitar;

> Broccoli - cu un continut bogat de fibre ce contin provitamina A, vitamina C, K,
acid folic, calciu si antioxidanti;

> Lucerna - planta alcalina avand un continut complet de clorofila, vitamine si
minerale;

> Orz verde, Grau verde - plante traditionale ce contin glucoproteine care
actioneaza ca antioxidanti celulari;



> Spanac (pulbere) - cu multiple efecte benefice asupra sanatatii prin continutul
de nutrienti specifici (in special Fier);

> Kelp - o planta bogata de Calciu, Potasiu, Iod.

► Amestecul de fibre de mar, seminte de in si tarate de orez care contin atat fibre solide, cat si
insolubile cu rol in eliminarea toxinelor din organism.

► Amestecul de plante cuprinde urmatoarele extracte din plante cu proprietati deosebite:

> Rizom de ginseng siberian - este utilizat in principal pentru cresterea rezistentei
fizice, intensificarea sistemului imun si a raspunsului imun. Extractul de Ginseng
siberian se recomanda bolnavilor cu diferite forme de nevroze. El creste
capacitatea mentala, scade oboseala in cadrul efortului fizic, imbunatateste
acuitatea vizuala si auzul.

> Radacina de astragalus - una dintre cele mai complxe plante medicinale,
cunoscuta pentru actiunea benefica privitor la refacerea numarului de celule rosii
din maduva osoasa. De aseamenea este utilizata in tratarea bolilor de ficat si in
combaterea efectelor toxice ale chimioterapiei.

> Radacina de papadie - este utila care in cazurile de hipercolesterolemie, pentru
ca reduce nivelul ridicat al colesterolului sanguin; celor care au nevoie de un tonic
pentru organele digestive si secretorii, pentru o mai buna digestie a alimentelor si
o mai eficienta eliminare a deseurilor alimentare;planta este si un bun diuretic fiind
indicata in afectiunile renale si celor care doresc sa apeleze la un remediu natural
pentru prevenirea formarii calculilor biliari. Se recomanda si pentru tratarea
reumatismului, in special în cazurile de reumatism asociate cu insuficienta
hepatica sau biliara.

> Radacina de fo-ti - este considerata un tonic general pentru cresterea vitalitatii
si energiei, in special pentru stimularea functionarii sanatoase a rinichilor si
ficatului. Fo-ti alb este utilizat uneori si contra constipatiei. Exista, de asemenea,
dovezi ca fo-ti poate intari peretii arterelor sanguine. Are rol si in imbunatatirea
functiilor sistemului imunitar. S-au observat totodata imbunatatiri - prin utilizarea
plantei - in ceea ce priveste suferintele pe fond psihic, de la oboseala si insomnie
pana la Parkinson sau Alzheimer.

> Paducel - contine vitaminele B, C, acid citric si tartric. Bioflavonidele au un
puternic efect antioxidant. Ele intaresc rezistenta peretilor vaselor sanguine, dilata
si relaxeaza arterele. Celelalte substante din paducel scad nivelul colesterolului si
reduc depunerile de grasime de pe peretii arterelor si din alte testuri (un bun aliat
in curele de slabire). Planta e recomanda in anghina pectorala, ateroscleroza,
emotivitate excesiva, nevroze cardiace si stari de excitabilitate cu aritmie.

> Extract de Echinaceea - este recomandata pentru tratarea diverselor infectii si
pentru intarirea sistemului imunitar, pentru efectele benefice pe care le aduce in
caz de gripa, raceala si sindromul oboselii cronice. Cercetarile au aratat ca
echinaceea stimuleaza organismul sa produca mai multe globule albe, in special
limfocite si o cantitate mare de interferoni (una dintre cele mai puternice substante
anti-infectioase naturale).

> Radacina de ghimbir - este recomandata ca adjuvant in tratamentul a
numeroase afectiuni ale tractului respirator si digestiv: dureri in gat, guturai, astm,
gripa in faza incipienta, rau de masina, rau de miscare, senzatie de voma
persistenta, tulburari de apetit alimentar, digestie dificila, indigestie, gastrita
hipoacida, balonare.

> Scoarta de ulm (Ulmus pumila) - are efecte detoxifiante si depurative foarte
puternice, fiind utila intr-o serie de boli de uzura, cu ar fi reumatismul, guta,
sclerozarea vaselor de sange. De asemenea este foarte utila in tratamentul
leucemiei, boala pentru care medicina moderna are prea putine remedii.



> Frunze de anghinare - au efect benefic in bolile de ficat si rinichi, maresc
secretia biliara si diureza, regleaza metabolismul grasimilor, formarea
colesterolului si zaharul din sange, fiind foarte utile in nefrite cronice, enterite,
angina pectorala, hipertensiune arteriala, hipercolesterolemie, hepatite cronice,
ciroze hepatice, constipatii.

> Tuplini de coada calului - principiile active din planta au proprietati
antimicrobiene, antiseptice, antiinflamatoare, diuretice.

> Radacina de lemn dulce - are actiune antispasmodica, slab diuretica, usor
laxativa sau purgativa, in functie de doza, antiulceroasa, cicatrizanta si
antidismenoreica. Este indicata in caz de ulcer gastric si duodenal, inflamatii
cronice ale tractului digestiv, mai ales cu hiperaciditate sau reflux gastro-
esofagian (esofagita de reflux).

> Seminte de armurariu - ajuta la regenerarea celulei hepatice si la eliminarea
toxinelor de la nivelul ficatului, avand unul dintre cele mai puternice efecte
antihepatotoxice. Planta creste capacitatea ficatului de a se apara de infectii si
este eficienta in tratamentele impotriva hepatitei de tip A, B si C.

> Extract din frunze de Ginkgo Biloba - reprezinta un antioxidant puternic,
intareste peretii capilarelor, ajuta la protejarea celulelor creierului, imbunatateste
circulatia sanguina periferica si centrala, ajuta la oxigenarea creierului, ajuta in
probleme de pierdere a auzului, memoriei si a capacitatii cognitive, poate fi folosit
in profilaxia si tratamentul bolii Alzheimer, Dementa si Senilitate, precum si in
tratamentul problemelor respiratorii (astm, bronsita).

► Amestecul de antioxidanti cu rol antimutagenic si anti-degenerativ este format din:

> Fructul acerola, unul dintre cele mai bogate surse de vitamina C cunoscute.

> Tocotienolii sunt membrii ai familiei vitaminei E, deci sunt antioxidanti;

> Pulbere de sfecla, pe langa faptul ca este o sursa bogata de nutrienti contine betaina,
care ajuta la procesarea grasimilor de catre ficat;

> Afinele au, de asemenea, proprietati antioxidante si antiinflamatoare datorita taninelor;

> Semintele de struguri contin antioxidanti puternici: vitamina E, flavonoidele, acidul linoleic
si compusii numiti procianidine se gasesc in concentratie mare in semintele de struguri.

> Extractul de scoarta de pin are numeroase proprietati, una din dintre cele mai importante
fiind aceea ca ajuta vitamina C (necesara pentru sinteza neurotransmitatorilor) sa actioneze
mai eficient la nivelul creierului.

> Ceaiul verde, prin substantele componente, este un excelent antioxidant, diuretic,
stimulator cerebral, stimulator al proceselor de ardere a grasimilor si factor de protectie
anticancer.

► Amestecul complex pentru sistemul imunitar contine, printre altele, ciupercile Maitake si Reishi,
cunscute pentru multiplele lor proprietati benefice asupra organismului, cum ar fi: sanatatea inimii
si a sistemului circulator, proprietatile adaptagene (rezistenta la stres si imbunatatirea starii
generale a organismului si creierului), deci cresterea imunitatii. Un alt ingredient, inozitolul, face
parte din grupul de vitamine B si este benefic in tratarea problemelor de par, piele si unghii,
serveste nutritiei celulelor creierului si regleaza metabolismul grasimilor. Laptisorul de matca are
efect bactericid, antimicrobian si anti-infectios.

► Amestecul biotic contine probiotice (bacterii intestinale benefice cum este Lactobacillus
Acidophilus) si prebiotice (fructooligozaharide care reprezinta hrana exclusiva a bacteriilor
intestinale benefice). Amestecul biotic din fiecare tableta de Kids Green contribuie la mentinerea
unei flore intestinale sanatoase.

In concluzie, suplimentul alimentar Kids Green este o combinatie perfecta de ingrediente si, desi
este conceput pentru copii, poate fi utilizat de intreaga familie.



Atentie!
- Tabletele sunt masticabile. Sunt recomandate inclusiv adultilor.

Un flacon de Kids Green are 30 de tablete si costa 97,90 lei (cel mai mic pret de distributie).

O tableta masticabila contine:

- Calciu..........................160,00 mg
- Vitamina C...................130,00 mg
- Magneziu......................60,00 mg
- Vitamina E....................18,00 UI (14,87 mg)
- Niacina.........................10,50 mg
- Acid pantotenic..............8,00 mg
- Fier...............................5,00 mg
- Zinc..............................5,00 mg
- Fosfor...........................3,50 mg
- Crom............................2,50 mg
- Mangan........................2,00 mg
- Cupru...........................1,00 mg
- Beta-caroten.................400,00 Ui (2,4 mg)
- Vitamina B1..................0,50 mg
- Vitamina B2..................0,50 mg
- Vitamina B6..................0,50 mg
- Acid folic......................220,00 mcg
- Biotina..........................85,00 mcg
- Vitamina D3..................22,00 UI (0,55 mcg)
- Iod...............................45,00 mcg
- Seleniu........................10,00 mcg
- Vitamina K...................3,00 mcg
- Vitamina B12................0,50 mcg

- Amestec de super-alimente........................1000,00 mg
(spirulina ornanica, broccoli organic, frunze de lucerna organica, grau verde organic, orz
verde organic, clorela, pulbere de spanac organic, kelp)

- Amestec de fibre........................................516,50mg
(fibre de mar, seminte de in, tarate de orez)

- Amestec de plante......................................200,00mg
(rizom de ginseng siberian, radacina de astragalus, radacina de papadie, radacina de fo-ti,
paducel, exctract de Echinaceea, radacina de ghimbir, scoarta de Ulmus pumila, frunze de
aghinare, tuplini de coada calului, radacina de lemn dulce, seminte de armurariu, frunze de
Ginkgo Biloba)

- Amestec de antioxidanti..............................150,00 mg
(acerola, macese, d-tocotienoli din geemeni de grau, pulbere de sfecla, extract de afine,
extract din seminte de struguri, extract de funze de ceai verde, extract de scoarta de pin)

- Amestec complex imuno-stimulator..............33,00 mg - pentru sitem imunitar.
(inozitol, extract de echinaceea, ciuperci Maitake, ciuperci Reishi, acid para-aminobenzoic
extras din grau, colestatina, laptisor de matca, occosanol extras din germeni de grau)

- Amestec pre si pro biotic.............................11,00 mg
(lactospori, fructooligozaharide / inulina, Lactobacilus Achidopilus)

> Alte ingrediente: carob; indulcitor natural - fructoza, miere; emulsificator - fosfatidil colina;
antiaglomerant - acid stearic vegetal; aroma naturala de vanilie; pulbere coloidala; cristale
de suc de portocale; pulbere de zmeura; agent de alunecare - dioxid de siliciu.



variatia ingredientelor......+/- 5%



Totul despre preparatul natural Lion Kids Punch with Vitamin D
(Complex de multivitamine cu vitamina D pentru copii)

Tabelul de corespondenta produs-afectiuni

Produsul CaliVita Afectiuni si simptome
in care actioneaza Mod de folosire

Lion Kids Punch
with Vitamin D

Obs.:

- Nu se recomanda sa se
administreze copiilor in lunile
mai, iunie, iulie, august.

- Fixeaza Calciul si se
recomanda in carentele de
minerale.

Anemie

Apetit (crestere) - anorexie

Carcei (mioclonii, spasme
musculare prin deficit de Ca, Mg)

Copii 1-14 ani -
dezv. armonioasa

Crestere rez. musculara copii

Crestere - stimulare

Deficit Ca si Mg (asimilare, fixare)

Imunitate scazuta

1-0-0

1-0-0

1-0-0

1-0-0
(15 zile din 30)

1-0-0

1-0-0

1-0-0

1-0-0
(15 zile din 30)

Legenda: 1-1-1 = 1 dimineata, 1 la pranz, 1 seara.

► Vezi si articolul: Cele mai noi si mai moderne suplimente alimentare pentru copilul
dumneavoastra

Prezentarea in detaliu a produsului

Copiii au mai multa nevoie de vitamine decat adultii. Sanatatea bazata pe un bun aport
energetic incepe din primele clipe ale existentei noastre si dureaza toata viata. Dezvoltarea
oaselor, a dintilor imbunatatirea memoriei precum si cresterea rapida necesita un aport
suplimentar de minerale si vitamine. In caz contrar, apar carentele, cu urmari multiple cum ar fi

sechelele de rahitism, sistem imunitar deficitar, epuizare cronica, etc.,
toate acestea afectand cresterea si dezvoltarea copiilor.

O alimentatie corecta asigura dezvoltarea normala si armonioasa a
organismului in crestere, sanatate si rezistenta la factorii de mediu, o
capacitate intelectuala si fizica mai mare, o longevitate activa.

Alimentatia copiilor prescolari si scolari este departe de a fi ideala cu
toate ca aceasta varsta necesita un aport alimentar rational si
corespunzator. In cazul unui consum alimentar neadecvat cantitativ si
calitativ, apare riscul ca organismul sa nu primeasca vitaminele si
mineralele necesare pentru dezvoltarea si regenerarea sa optima.
Dezechilibrele alimentare pot genera probleme grave in evolutia si
cresterea normala a copiilor si, totodata, pot influenta in mare masura
sanatatea viitorilor adulti.

Pe langa acestea, factorii externi (stresul, lumina artificiala, poluarea
mediului inconjurator, radiatiile ionizate, conservantii alimentari, unele

medicamente, etc) cresc nevoile vitaminice ale organismelor in plina dezvoltare. Scopul principal



al alimentatiei il constiuie alungarea senzatiei de foame si asigurarea principiilor nutritive,
vitaminelor si sarurilor minerale necesare functionarii optime a organismului.

Dusmanii principali ai copiilor, in primul rand ai celor care traiesc in orasele mari, sunt Plumbul
si Cadmiul care provin din gazele de esapament si din fumul de tigara. Conform unor date oficiale
din anul 1990, la Londra, de exemplu, la 9 din 10 copii domiciliati in vecinatatea unor bulevarde
foarte circulate, cantitatea masurata a Plumbului din sange a depasit nivelul admis, iar la jumatate
din copiii analizati a depasit 20 micrograme, nivel acceptabil numai pentru adulti. Cercetatorii au
constatat ca lipsa Zincului din organism duce la cresterea fixarii Plumbului si Cadmiului, deci, prin
consumul de Zinc se poate reduce riscul intoxicarii cu aceste doua elemnte extrem de toxice.

Copii din SUA sunt mai puternici, mai inalti si mai sanatosi decat cei care locuiesc in Europa.
Inainte de toate, acest lucru este rezultatul alimentatiei rationale. Copiii puternici si sanatosi dau
un randament fizic si intelectual mult mai mare in cadrul activitatilor scolare, integrandu-se apoi
mai bine in sistemul concurential. Atunci cand este vorba de dezvoltarea si sanatatea copiilor
nostri, nu putem face compromisuri, trebuie sa le asiguram din toate, tot ce este mai bun.

Lion Kids cu Vitamina D este un produs de calitate, special pentru copii, creat de CaliVita
International pentru a asigura complexul de vitamine si minerale de care copii au atata nevoie.
Contine vitaminele A, E, C si B, precum si vitamina D.

Vitamina D intervine in absorbtia calciului si in fixarea acestuia in masa osoasa. Carenta de
vitamina D aparuta mai ales toamna si iarna, duce la scaderea asimilarii si utilizarii calciului, la o
usoara deformare a oaselor si, sub influenta factorilor mecanici (greutate propie, tractiuni, mici
traumatisme), si la aparitia semnelor tipice de rahitism: modoficarea conformatiei oaselor cu
demineralizare, transpiratii, lipsa sau micsorarea fortei musculare, tulburari digestive. Copiii sunt
obositi, prezinta un abdomen voluminos, au o rezistenta scazuta la infectii si dau randament
scazut in activitatile de zi cu zi.

Un flacon de Lion Kids Punch with Vitamin D are 90 de tablete si costa 39,60 lei (cel mai mic
pret de distributie). 0 tableta contine:

- Vitamina A
- Vitamina E
- Vitamina C
- Vitamina B1
- Vitamina B2
- Vitamina B6
- Vitamina B12
- Vitamina D
- Niacinamida
- Acid pantotenic
- Acid folic
- Biotina
- Inozitol
- Calciu
- Fosfor
- Iod
- Fier
- Magneziu
- Cupru chelatat
- Zinc chelatat
- Mangan chelatat
- Complex de potasiu
- Seleniu
- Crom
- Calorii
- Grasimi
- Carbohidrati

1500 UI
7 UI
35,0 mg
0.5 mg
0.6 mg
0.7 mg
1,0 mcg
1,0 mcg
7,0 mg
3,0 mg
100,0 mcg
35,0 mcg
1,6 mg
10,0 mg
10,0 mg
10,0 mcg
3,0 mg
5,0 mg
70,0 mcg
2,0 mg
0,1 mg
2,0 mg
10,0 mcg
5,0 mcg
14,8 kj
< 1,0 g
< 1,0 g



Produsul naturist MagneZi B6 de la Calivita

Un organism adult contine aproximativ 24 grame de magneziu, din care jumatate se gaseste in
oase, iar restul in celule si tesuturi.

→ MAGNEZIUL este necesar pentru mai mult de 300 de procese biologice si mai multe functii
ale organismului uman:

- Activeaza o serie de enzime, in special pe cele care iau parte la procesele de producere a
energiei.
- Este indispensabil pentru mentinerea structurii sanatoase a oaselor si dintilor.
- Are un rol important si in contractia muschilor, precum si in metabolismul proteinelor si
carbohidratilor.
- Magneziul contribuie la diviziunea celulara normala, la functionarea echilibrata a
sistemului nervos si la mentinerea tonusului muscular.
- Un aport adecvat de magneziu ajuta la mentinerea echilibrului lichidelor si la regularizarea
presiunii arteriale si mentinerea sanatatii inimii.

Preparatul natural MagneZi B6 de la Calivita contine Magneziu legat organic, sub forma de
citrat, care este una dintre formele cele mai usor de asimilat si utilizat de catre organism.

In medie, consumam circa 300 miligame de Magneziu pe zi, insa doar o treime din aceasta
cantitate este absorbita. Magneziul este absorbit pe intreaga lungime a tractului intestinal, dar
acest proces poate fi afectat de compozitia alimentelor (de exemplu de un aport redus de fibre).
Magneziul se elimina prin urina. Rinichii regleaza excelent cantitatea de
magneziu din organism, pe care il pot reabsorbi in cantitati mari, limitand astfel
pierderea sa prin urina si compensand cantitatile mici din alimente.

Deficienta de magneziu afecteaza absorbtia calciului in organism, ceea ce
poate duce la deficienta de calciu, crescand riscul de osteoporoza. Se
cunoaste faptul ca deficienta de magneziu este asociata cu numeroase
afectiuni, printre care spasmele musculare, osteomalacie, afectini renale,
tulburari de somn, afectiuni gastro-intestinale, pierderea poftei de mancare,
tahicardie.

Suplimentarea cu Magneziu se poate dovedi necesara, de exemplu, in caz
de consum redus de magneziu, ale carui cauze pot fi curele de slabire prost
concepute, postul sau consumul frecvent ori ridicat de alcool. Pierderile de
magneziu pot aparea si in caz de absorbtie redusa a magneziului, de exemplu
ca efect al unor medicamente (de exemplu diuretice). Pierderile de magneziu se pot accentua in
prezenta afectiunilor acompniate de diaree, voma sau in situatiile in care transpiram abundent
(activitati sportive, sauna, efort fizic sustinut).

La femeile gravide si la mamele care alapteaza, precum si la cei care depun un efort fizic intens
si la sportivi, apare adesea o cerere crescuta de magneziu. Forma chimica sub care se prezinta
magneziul este, de asemenea, foarte importanta, deoarece poate influenta semnificativ absorbtia
si utilizarea sa.

→ VITAMINA B6 este un alt ingredient al produsului Magnezi B6, foarte important deoarece
faciliteaza absorbtia magneziului, actionand sinergic cu acesta. In plus, vitamina B6 are, de
asemenea, rol in metabolismul proteinelor, glucidelor si lipidelor si in functionarea normala a
sistemului nervos si muscular.

Termenul vitamina B6 face referire la 3 compusi asemanatori, care se pot transforma cu usurinta
unul in celalalt (piridoxina, piridoxamina si piridoxal). Deoarece isi exercita efectul benefic in



organism in combinatie cu enzimele si pentru ca se pot transforma foarte usor, acesti 3 compusi
definind generic vitamina B6 pot indeplini numeroase sarcini. Pe langa faptul ca joaca un rol
important in metabolismul proteinelor, carbohidratilor si grasimilor, in imunitate, diviziunea celulara
si formarea sangelui, contribuie, practic, si la functionarea echilibrata a sistemului nervos central.

In suplimentele alimentare, vitamina B6 este, de obicei, combinata cu magneziul, deoarece
astfel patrunde mai usor in celule. Deficienta de vitamina B6 de origine alimentara apare rar si, in
aceste situatii, cauza este un aport slab de proteine. Este important de observat ca formelele de
vitamina B6 din alimentele de origine animala sunt termosensibile; in cadrul procesului de fierbere
si prajire, se poate pierde pana la 40%.

Vitamina B6 indeplineste urmatoarele functii majore in organism:

- contribuie la procese metabolice si la functionarea normala a unor organe;
- produce energie in corp;
- este un stimulent muscular si un factor de crestere;
- stimuleaza producerea de globule rosii si de anticorpi, fiind antiinfectioasa (inclusiv anti-
HIV);
- reduce spasmele musculare, amorteala muschilor, atenueaza greata;
- previne afectiunile cardiovasculare;
- eficienta in tratamentul diabetului si alcoolismului;
- ajuta la asimilarea in organism a proteinelor si lipidelor;
- protejeaza pielea si fanerele, combatand problemele dermato-venerice si impiedicand
formarea matretii;
- actioneaza in sinteza adrenalinei si insulinei;
- contracareaza majoritatea simptomelor menstruale;
- ajuta la reducerea crizelor de astm;
- limiteaza ateroscleroza si unele afectiuni ale miocardului;
- intervine in mod esential in buna functionare a sistemului nervos, a maduvei osoase

MagneZi B6, pe langa magneziu si vitamina B6, mai contine si Zinc, care este un constituent
important a sute de enzime.

→ ZINCUL este un alt element important pentru mentinerea sanatatii, fiind necesar pentru
activarea a numeroase enzime. Zincul participa la metabolismul proteinelor, acizilor nucleici,
grasimilor si carbohidratilor, este necesar in procesele de diviziune celulara, intra in componenta
insulinei si a anumitor receptori hormonali si joaca un rol semnificativ in functionarea mecanismului
normal de aparare a organismului. Zincul contribuie la functionarea adecvata a sistemului imunitar,
mineralizarea oaselor, functionarea corecta a glandei tiroide. Prin proprietatile sale antioxidante
combate procesele oxidative din organism. Favorizeaza dezvoltarea musculaturii si dezvoltarea
fizica in general.

Fiindca in organism nu exista depozite de zinc, este necesar consumul regulat.

Produsul naturist MagneZi B6 se adreseaza persoanelor care depun efort fizic intens, de exemplu
sportivilor sau celor care desfasoara munci fizice grele. Totodata este deosebit de recomandat
persoanelor care depun un efort psiho-mental sustinut, precum si celor care doresc sa aiba mai
multa energie in zilele epuizante.

MagneZi B6 - supliment alimentar cu minerale si vitamine.

Un flacon are 90 tablete si costa 56,10 lei (cel mai mic pret de distributie).



1 tableta contine:

- Magneziu.................100,00 mg
- Vitamina B6.................5,00 mg
- Zinc.............................5,00 mg



Totul despre preparatul natural Pro Selenium

Tabelul de corespondenta produs-afectiuni

Produsul CaliVita Afectiuni si simptome
in care actioneaza Mod de folosire

Pro Selenium

Obs.:

- Maxim 4 tablete/zi.
Depasirea dozei maxime se
admite cu recomandarea
medicului.

- Efectul este potentat prin
asociere cu Vitamina E

-Efectul ani-caderea si
degradarea parului este
potentat prin asociere cu
samponul Danadarrest si
Stress Management B
Complex

Alopecie

Antioxidant

Aparat digestiv

Bufeuri

Cancer de piele

Cancer la prostata

Chelie (preventiv)

Diabet (reglare glicemie)

Insuficienta cardiaca

Intoxicatie cu gaze esap. si fum

Intoxicatie cu plumb

Imbatranire tesuturi (intarz.)

Incaruntirea parului

Matreata (prevenire, tratare)

Menopauza

Par sanatos (intretinere)

Persoana in varsta - preventiv

Sterilitate

0-0-1

0-0-1

0-0-1

1-0-1

1-0-1

1-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

1-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

0-1-1

Legenda: 1-1-1 = 1 dimineata, 1 la pranz, 1 seara.

Prezentarea in detaliu a produsului

Efectele benefice ale seleniului sunt deja binecunoscute. Rezultatele unor cercetari efectuate in
tari dezvoltate au demonstrat ca seleniul face parte din substantele antioxidante cu un rol deosebit
de important in mentinerea sanatatii.

Seleniul impiedica sau cel putin incetineste imbatranirea tesuturilor. Neutralizeaza efectul unor
substante cancerigene, protejand astfel organismul de bolile maligne. Este foarte util pentru
mentinerea functiei de secretie a pancreasului si pentru mentinerea elasticitatii tesuturilor.

Utilizarea Seleniului se recomanda femeilor in perioada de menopauza, deoarece amelioreaza
bufeurile (valurile de caldura) si starea de indispozitie generala. Barbatii au nevoie de Seleniu in
cantitati mai mari, deoarece acesta se concentreaza in mare masura in testicule si canalele
serninale, in timpul ejacularii pierzandu-se cantitati considerabile de Seleniu. Seleniul contribuie la
prevenirea si tratamentul matretii. Are efect sinergic cu vitamina E, potentandu-se reciproc.
Administrarea lor simultana are o eficienta mult mai mare decat luate singular, contribuind la
mentinerea functionalitatii inimii si a sistemului imunitar.



Solul Noii Zeelande este sarac in Seleniu si de aceea populatia din zona sufera de insuficienta
cardiaca si musculara. Nevoile de Seleniu ale acestei populatii se compenseaza prin importul de
grau din Australia. Tot lipsa de Seleniu provoaca si frecventele mio-cardiopatii, care au o incidenta
crescuta in regiunea Keshan din China, de unde provine si denumirea de boala Keshan.

Sursele naturale de Seleniu sunt: germenii de grau, taritele, ceapa,
rosiile, fructele de broccoli si pestele ton. Aportul deficitar de Seleniu
duce la scaderea rezistentei organismului fata de boli.

Atentie! Depasirea dozei maxime se admite numai la recomandarea
medicului si sub controlul acestuia, fiindca supradozarea poate
determina efecte secundare neplacute.

Un flacon de Pro Selenium are 60 de tablete si

costa 28,60 lei (cel mai mic pret de distributie).

O tableta contine:

- Seleniu (din seleniu-metionina si selenat de sodiu) 50 mcg.



Totul despre preparatul natural Power Mins

Tabelul de corespondenta produs-afectiuni

Produsul CaliVita Afectiuni si simptome
in care actioneaza Mod de folosire

Power Mins

Obs.:

-Nu se administreaza
copiilor sub 6 ani.

Activitate fizica (stimulare)

Adolescent 14-18 ani - prev.

Afect. cardiace (acord cardilog)

Alcoolism

Anemie feripriva

Anticoncept. (comb. ef. neg.)

Aritmie cardiaca

Astenie

Carcei

Cardiopatie ischemica

Crampe musculare

Crestere (stimulator)

Decalaj fus orar

Deficit Ca, Mg (asim., fixare)

Dependenta de droguri

Depresie

Dinti sanatosi

Eczeme

Enduranta (rezistenta la efort)

Febra musculara (prevenire)

Menopauza

Nervozitate

Osteoporoza

Persoana in varsta - preventiv

Picioare reci

Rahitism

Rau de mare, av., mas. (prev.)

Ritm card. (lipsa Ca, Mg, K)

Scrasnit din dinti

Sindrom premenstrual

1-0-1

0-0-1

1-0-1

0-0-1

0-0-1

1-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

1-0-1

1-1-0

0-0-1

1 dupa 5 ore zbor

1-0-1

1-0-1

0-0-1

0-0-1

0-0-1

1-0-1

1-0-1

1-0-1

1-0-1

1-0-1

0-0-1

0-0-1

1-0-1

1-0-1

1-0-1

0-0-1

0-0-1



Spasmofilie

Varice

Varsat de vant

0-0-1

0-0-1

0-0-1

Legenda: 1-1-1 = 1 dimineata, 1 la pranz, 1 seara.

Prezentarea in detaliu a produsului

In zilele noastre, aproape toata lumea e constienta de importanta pe care o au vitaminele in
alimentatie. Foarte putini oameni stiu insa ca in lipsa sarurilor minerale, vitaminele nu isi pot
exercita efectul benefic. Daca substantele minerale lipsesc, vitaminele nu mai pot fi asimilate si nu
pot actiona. Importanta substantelor minerale este subliniata si de faptul ca, in timp ce organismul
este capabil sa sintetizeze anumite vitamine, acesta nu este capabil sa sintetizeze minerale, ele
trebuind aduse in corp prin aport alimentar. Daca dintr-o cauza sau alta substantele minerale
lipsesc din alimentatie, pot aparea dereglari serioase ale metabolismului. In astfel de cazuri,
precum in situatia unor solicitari fizice deosebite (de exemplu antrenamente epuizante sau
competitii sportive solicitante), se impune un adaos de substante minerale sub forma de
suplimente alimentare naturale.

Organismul necesita cantitati mai mari de anumite substante minerale. Printre acestea se
numara calciul, magneziul, fosforul, potasiul, precum si clorurile. Din randul altor elemente
necesare unei bune functionari, organismul utilizeaza zilnic doar cateva micrograme. Acestea sunt
denumite oligo-elemente de catre specialisti si sunt la fel de importante pentru mentinerea
sanatatii ca si celelalte. Faptul in sine se explica prin fenomenul de sinergism, adica prin
participarea concomitenta a tuturor acestor substante si elemente la mai multe reactii chimice si
potentarea reciproca a actiunilor. Deci lipsa sau insuficienta chiar si a unui singur oligoelement
blocheaza desfasurarea in conditii normale a actiunii celorlalte oligoelemente si minerale.

Forul international Food and Drug Administration din SUA a
stabilit, cu zeci de ani in urma, necesasul zilnic recomandat: un numar
de 6 elemente. Acestea sunt: Calciu, Fier, Magneziu, Fosfor, Zinc si
Seleniu. Alaturi de acestea, pentru mentinerea sanatatii si
functionarea ireprosabila a mecanismelor biologice, mai sunt absolut
necesare inca cel putin 12 elemente foarte cunoscute. Acestea sunt:
Clor, Crom, Cobalt, Cupru, Fluor, Iod, Mangan, Molibden, Potasiu,
Sodiu, Sulf si Vanadiu, care poarta denumirea de elemente active.
Literatura de specialitate cuprinde mii de pagini despre efectele
diferitelor minerale sau oligoelemente. In cele ce urmeaza, din lipsa
de spatiu, va trebui sa rezumam doar in cateva fraze importanta
fiecaruia dintre ele.

Calciul si Fosforul sunt minerale implicate in mentinerea sanatatii
oaselor si a danturii. In acelasi timp, calciul si magneziul au un rol
foarte important in functionarea aparatului cardiovascular. Calciul
contribuie la absorbtia fierului si are rol in transmiterea
corespunzatoare a excitatiilor nervoase. Magneziul este indispensabil activitatii sistemului nervos
central si musculaturii, avand un rol important in procesul metabolic prin care glucoza se
transforms in energie. In lipsa Cromului, metabolismul glucidic nu este eficient. Cobaltul,
asemanator Fierului, este indispensabil in procesul de formare a globulelor rosii. Fara Cupru,
fierul nu poate fi inglobat in hemoglobina. Iodul este absolut necesar pentru functionarea glandei
tiroide. Manganul sustine activitatea corespunzitoare a unor enzime gastrice si, de asemenea, are
importanta mare in eliminarea toxinelor. Molibdenul isi aduce aportul la metabolismul glucidic si
lipidic si, in acelasi timp, este un component important al enzimei care asigura utilizarea fierului.
Potasiul in combinatie cu sodiul regleaza echilibrul hidro-electrolitic al organismului, normalizeaza
ritmul cardiac si contribuie la eliminarea metabolitilor inutili. Seleniul, la fel ca si vitamina E, este
un antioxidant important si deci incetineste imbatranirea tesuturilor, avand rol in prevenirea
formarii tumorilor maligne. Zincul controleaza si dirijeaza procesele metabolice, activitatea
enzimelor, mentine integritatea celulelor si este indispensabil pentru sinteza proteinelor.



Un flacon de Power Mins are 100 de tablete si costa 49,50 lei (cel mai mic pret de distributie). O
tableta contine:

- Calciu (din carapace de scoici si citrat)
- Magneziu (oxid si aspartat)
- Potasiu (citrat si aspartat)
- Zinc (chelatat cu aminoacizi)
- Mangan (chelatat cu aminoacizi)
- Fier (fumarat)
- Cupru (chelatat cu aminoacizi)
- Iod (din alge marine)
- Seleniu (metionins si selenat de sodiu)
- Crom (picolinat)
- Molibden (chelatat cu aminoacizi)

250.00 mg
150.00 mg
24.00 mg
7.50 mg
4.00 mg
4.00 mg
0.50 mg
50.00 mcg
20.00 mcg
50.00 mcg
125.00 mcg



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

Alte carti electronice:
http://www.terapii-naturiste.com/gratis/carti.htm

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/gratis/carti.htm
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
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