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„Fericirea femeii”  
este concept individual 

Fericirea unei femei este diferită, unică, specială și depinde de individualita-
tea fiecăreia. Fericirea poate fi veselă sau îngândurată, sigură sau controver-
sată, poate fi asemenea unui trandafir în roua dimineții sau asemenea unor 
flori de câmp și poate avea diferite culori. Aceasta poate fi ușoară, asemenea 
unei rochii de vară, sau strălucitoare ca o ținută de seară. Fericirea femeii este 
atât de diferită. Un singur lucru este la fel: doar femeia fericită poate dărui 
fericire celor din jur, transformă realitatea, făcând-o mai luminoasă și versati-
lă. Stabilitatea, prosperitatea, armonia în dragoste, înțelegerea reciprocă… și 
cu siguranță SĂNĂTATEA – acesta sunt piesele de puzzle ale fericirii, pe care 
femeia le colectează cu ajutorul produselor wellness ale companiei TianDe.

Sănătatea nu se poate cumpăra –  
cu ea se poate doar plăti... 

Ritmul alert al vieții moderne, suprasolicitările constante, degradarea me-
diului înconjurător, dieta dezechilibrată și responsabilitățile mari care apasă 
umerii femeilor - toate acestea sunt foarte dăunătoare pentru sănătate. Con-
form unei statistici medicale, creșterea morbidității este chiar copleșitoare. Se 
pare că nu mai găsim femei perfect sănătoase!

Potrivit statisticii, primul loc în rândul bolilor organelor genitale femini-
ne, indiferent de vârstă (de la prima menstruație și până la menopauză), le 
ocupă procesele neoplazice, urmate de tumorile benigne:

 } la adolescente, înainte de venirea menstruației, (de la 10 până la 20 de 
ani) apar afecțiuni precum: chisturile ovariene, chisturile mamare, chistu-
rile de col uterin: alte modificări chistice, polipul endometrial;

 } la femeile de vârsta reproductivă, riscul tumorilor benigne a crescut până 
la 50% - cel mai adesea la nivelul glandelor mamare, polipi de col uterin, 
modificări chistice în uter, ovare, endometrioza; riscul apariției cancerului 
(tumori maligne). Din anul 1980 numărul de boli tumorale a crescut de 5 
ori! 

Pe locul al 2-lea în rândul bolilor organelor genitale feminine se află disme-
noreea (durerea menstruală) și tulburările sistemului reproducător. 

Astăzi, ginecologii se alarmează din cauza faptului că la fiecare adolescentă 
(100% din cazuri) există o anormalitate a menstruației: fie că începe prea de-
vreme – 8-9 ani, fie, dimpotrivă, se oprește menstruația la 16-17 ani; durata 
ciclului menstrual – de la 1 la 2 ani.
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Acesta este însoțit de oligomenoree – dureri menstruale, care se definește 
prin crampe sau dureri abdominale, lombare și sacrale, însoțite de o stare de 
rău general. La 10% dintre femei aceste boli au un caracter intens, având un 
efect semnificativ asupra stării generale și a capacității de a lucra. O altă pro-
blemă la femei este sindromul premenstrual (PMS), tensiunea premenstruală, 
durerea premenstruală. Acesta este un simptom patologic care se manifestă 
prin tulburări vasculare neuro-psihiatrice și tulburări metabolice și endocrine 
în a doua fază a ciclului menstrual. Cu această problemă se confruntă 85% 
dintre femei. Cu toate acestea, doar la 5-10%  manifestările sunt pronunțate 
și însoțite de schimbări radicale de comportament. Pentru unele, sindromul 
premenstrual este o reală problemă, care distruge viața normală a femeilor. 
Astfel, de exemplu, s-a constatat că 27% dintre femei, condamnate pentru 
prima dată pentru crime, se aflau în perioada premenstruală. La 29% dintre 
femei acest sindrom provoacă agravarea bolilor cronice, care pot duce la spi-
talizarea de urgență. 26% dintre accidentele rutiere în care au fost implicate 
femei, au avut loc în zilele 25 și 28 ale ciclului menstrual. Elevele și studentele 
în această perioadă obțin note mai mici și chiar devin agresive, provocând pe 
cei din jur la conflicte.

Locul al 3-lea în rândul bolilor ginecologice la femei îl ocupă procesele infla-
matorii: inflamarea uterului (endometrită), inflamarea pelviană (anexita), in-
flamarea vaginului (colpita). Acestea sunt conectate de obicei cu flora micro-
biană – infecții genitale determinate de protozoare (trichomonas, chlamydia, 
ureaplasma, infecția gonococica).

Pe locul al 4-lea putem situa menopauza patologică.

Lipsa simptomelor pronunțate este specifică pentru majoritatea bolilor 
enumerate anterior. Mâncărimea, arsurile, scurgerile sau mirosul, de regulă, 
nu sunt simptome alarmante, ceea ce face ca boala să devină ulterior cronică. 
Însă orice proces cronic este o amenințare serioasă pentru corpul femeii, care 
poate duce la infertilitate, sarcina extrauterină, dureri pelvine.

Cum să recunoaștem viitoarele pericole? 
În fiecare an, din cauza apariției diferitor boli și din cauza diagnosticării inco-
recte a acestora, sunt întrerupte mii de sarcini din evoluție. În ultimii 20 de ani, 
numărul complicațiilor în timpul sarcinii, nașterilor și perioadelor postnatale 
s-a mărit de trei ori. 

O mama bolnavă nu poate avea copii sănătoși!

Cu toate acestea, doar foarte puține persoane recunosc că motivele acestor 
nefericiri sunt strâns legate de problemele de sănătate, care la prima vedere 
par nesemnificative…

Afecțiunile florei vaginale cauzează principalele boli feminine, importanța 
căreia este atât de mare, încât medicii o consideră un sistem micro-ecologic, 
care asigură protecția tuturor organelor reproductive ale femeii. 

Mâncărimea, 
arsurile, scurgerile 
sau mirosul 
neplăcut, de 
regulă, nu sunt 
simptome 
alarmante, ceea 
ce face ca boala 
să devină ulterior 
cronică. Însă orice 
proces cronic este 
o amenințare 
serioasă pentru 
corpul femeii!
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Microflora normală este constituită 90% din bacterii lactice, care produc acid 
lactic. Reacția normală a vaginului este acidă (pH 3,3). Mediul acid, care previ-
ne pătrunderea diferitor agenți patogeni și inhibă dezvoltarea multor bacterii 
periculoase, asigură un conținut ridicat de bacterii lactice. Dacă din anumite 
motive (de exemplu, administrarea antibioticelor puternice pe termen lung) 
numărul de lactobacili se reduce, spațiul eliberat este ocupat de alte microor-
ganisme care provoacă vaginita bacteriană, candidoza vaginală sau exacer-
barea diferitor infecții vaginale.

Distrugerea florei vaginale poate fi cauzată și de imunitatea scăzută, care nu 
poate lupta cu infecțiile ce provoacă ulterior diverse procese inflamatorii și 
chiar cancerul de col uterin.

Asupra căror „semnale de alarmă” ale organismului trebuie să atragem aten-
ția pentru a preveni problemele de sănătate? 

Înainte de toate, ar trebui să vă alarmeze: 

 } mâncărimile vaginale, arsurile, eliminările vaginale sau mirosul neplăcut;

 } menstruațiile neregulate, prelungite și dureroase; 

 } tenul gras și apariția acneei;

 } creșterea pilozității;

 } creșterea bruscă în greutate de 8-10 kg;

 } durerile abdominale.
5

www.tiande.eu





Păstrați sănătatea și aveți 
grijă de ea

Doar oamenii sănătoși cred cu desăvârșire 
în puterea magică a medicilor.

Sănătatea înseamnă o viață activă, înseamnă creație și energie, tinerețe și fru-
musețe, posibilitatea de a inspira adânc și de a simți fiecare clipă. Sănătatea 
este puterea cu ajutorul căreia putem atinge orice scop propus, iar această 
putere trebuie valorificată. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, sănă-
tatea noastră depinde de: modul de viață – 55 %, ereditate – 18 %, mediul în-
conjurător – 17 %, sistemul de sănătate – 10 %. Cum poate o femeie modernă 
să-și mențină sănătatea? 

Compania Tiande vă oferă secretele înțelepciunii antice, care vor deveni o 
parte integrantă din viața unei femei, cheia pentru sănătate și o viață înde-
lungată. În China, pe parcursul a multor secole s-a cultivat „știința de prețuire 
a vieții”. Medicina tradițională chineză, care are o experiență de peste 5000 de 
ani, este cea mai eficientă, fiziologică și cea mai sigură dintre toate metodele 
recunoscute pentru păstrarea și refacerea sănătății. Astăzi, secretele vinde-
cătorilor orientali sunt admirate cu sinceritate de către oamenii de știință și 
de medicii din întreaga lume. Până în prezent, rețetele vechi și metodele de 
vindecare depășesc cu mult eficiența multor produse farmaceutice moderne 
și proceduri terapeutice. Principala diferență dintre medicina chineză și cea 
occidentala constă în faptul că prima consideră ființa umană drept o parte a 
naturii, ca un tot întreg, de unde vine și abordarea holistică cu privire la sănă-
tate. Medicii chinezi nu vindecă un organ sau o boală separat, ci examinează 
starea întregului organism și a relației din interior, și se concentrează asupra 
cauzei bolii, nu la consecințele acesteia.  Armonia este temelia pe care stă 
întreaga filozofie a medicinii tradiționale chineze. Armonia omului, armonia 
relației dintre om și natură. 

Meridianele energiei vieții  
Structura complexă a organismului uman, conform teoriei medicinii chine-
ze, este strâns legată cu energia vieții (în chineză – qi). Pe lângă aceasta, în-
treg organismul uman are o relație trainică cu natura înconjurătoare și este o 
parte componentă a acesteia. Energia vieții apare ca rezultat al interacțiunii 
organismului cu mediul din jur. Toate entitățile provin din qi și toate vietățile 
depind de qi. 

Energia qi se mișcă în organism prin canalele energetice (meridiane). Există 12 
meridiane principale, prin care circulă energia în corpul uman, și 8 suplimen-

Potrivit părerii 
vindecătorilor chinezi, 
medicamentele pe 
bază de plante au 
un efect mult mai 
blând, sunt mai puțin 
toxice decât cele 
sintetice, nu creează 
dependență, nu 
sunt alergenice dacă 
se administrează 
corect și contribuie la 
întărirea sistemului 
imunitar, ajutând 
organismul în lupta 
împotriva bolilor. 
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tare. Odată ajunsă în organism, qi va fi folositoare și eficientă doar în cazul în 
care va încărca întreg corpul și fiecare organ al acestuia cu energia necesară.

Conform teoriei medicinii chineze, una dintre manifestările energiei vitale 
este unitatea și lupta dintre două concepte opuse - yin și yang. Atât starea de 
echilibru dintre yin și yang, cât și armonia deplină dintre acestea sunt esen-
țiale pentru vitalitatea corpului uman. Yin descrie componentele fizice ale 
corpului, iar yang – funcțiile acestora. În acest fel, yin îl protejează pe yang. 
Distrugerea echilibrului dintre aceste două concepte provoacă stări patologi-
ce sau boli și se manifestă fie prin prevalența yin și yang, fie prin relația slabă a 
acestora. Pentru diagnosticare, medicina chineză cercetează, înainte de toate, 
relația dintre yin și yang, și abia mai târziu identifică cauza bolii. 

Vindecătorii antici înțelegeau că cel mai important în viață este să îți păstrezi 
sănătatea, nu să te tratezi, iar medicina tradițională chineză este orientată în 
mare măsură spre profilaxia bolilor. 

De-a lungul existenței civilizației chineze medicii au acumulat o experiență 
bogată. Cele mai eficiente sunt acele metode de vindecare precum: acupunc-
tura, aromaterapia, fitoterapia. Toate produsele de vindecare și profilaxie pe 
care le recomandă medicina tradițională chineză sunt concepute pe baza in-
gredientelor naturale, care nu sunt străine organismului uman (80% - ingredi-
ente naturale vegetale și 20% - animale).

Potrivit părerii vindecătorilor chinezi, produsele vegetale au proprietăți emo-
liente, au mai puține toxine decât cele sintetice, nu creează dependență și nu 
sunt alergenice dacă sunt administrate corect. Plantele nu afectează funcțiile 
de protecție ale organismului, ci dimpotrivă distrug diferite specii de micro-
organisme care sunt deja rezistente la antibiotice și ajută organismul să lupte 
cu boala. 

Aromaterapia și fitoterapia – metode ale medicinii tradiționale chineze – au 
beneficii clare în comparație cu tratamentele pe bază de medicamente, întru-
cât au un efect multiplu asupra întregului organism, îmbunătățesc funcțiile 
tuturor sistemelor de funcționare fără a avea efecte secundare asupra sănătă-
ții. În cartea „Huangdi Neijing” se spune: „Conceptul yin – yang înseamnă via-
ța, iar negarea acestui concept înseamnă moarte. A respecta acest principiu 
înseamnă a avea o viață liniștită, iar încălcarea acestuia provoacă distrugeri. 
De asemenea, organismul trebuie vindecat înainte ca boala să se manifeste 
și, prin urmare, corpul va fi în perfectă armonie înainte ca distrugerile să-l 
afecteze.”

La baza programului „Sănătatea femeilor” al companiei Tiande stă principiul 
armonizării energiei corpului și a funcțiilor acestuia. Programul se bazează 
pe metodele medicinii tradiționale chineze și profită de beneficiile terapiei 
naturiste, aromaterapiei și acupuncturii. 

Programul include seria „Energia vieții”, „Energia plantelor”, „Prospeți-
me Nefrite”, seria de ceaiuri naturale „Darurile Shambalei” și gelul pen-
tru o îngrijire delicată.

Energia qi se mișcă 
în organism prin 
canalele energetice 
(meridiane). Există 
12 meridiane 
principale, prin 
care circulă energia 
în corpul uman, 
și 8 suplimentare. 
Dereglarea acestui 
circuit poate provoca 
diverse afecțiuni. 
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Comprese uscate

Atunci când își alegeau viitoarele soții, bărbații chinezi considerau că sănăta-
tea acestora este o componentă importantă pentru relația lor de cuplu. Chiar 
și cea mai mică aluzie cu privire la o eventuală afecțiune putea ruina viitoarea 
căsătorie. Femeia trebuie să aibă suficientă energie și sănătate din care se va 
alimenta bărbatul. De aceea, încă din copilărie, părinții aveau grijă de starea 
de sănătate a fetelor, apelând deseori la puterea vindecătoare a plantelor.  Nu 
întâmplător China nu cunoaște nicio problemă demografică și este cea mai 
populată țară de pe glob. 

Vindecătorii chinezi sunt de părere că sistemul reproducător este cel mai im-
portant sistem al organismului uman. Pe de o parte, medicina chineză con-
sideră că perineul este un mecanism complex care funcționează asemenea 
unei pompe, influențând circuitul energetic din organismul uman. Mușchii 
perineului susțin organele pelviene. În cazul în care mușchii sunt relaxați, or-
ganele interne nu mai sunt protejate și, drept consecință, se acumulează toxi-
ne și se dezvoltă diverse afecțiuni ale organelor pelvine. Pe de altă parte, sis-
temul reproducător este unul dintre cele mai puternice centre energetice, în 
care se regăsește un număr mare de puncte bioactive. Acest punct de vedere 
cu privire la sănătatea aparatului reproducător a permis vindecătorilor din 
China să elaboreze un arsenal unic de proceduri pentru menținerea sănătății. 

Absorbantele TianDe sunt, în primul rând, niște fitocomprese pe bază de 
plante uscate și  produse igienice de înaltă calitate. Suprafața absorbantelor 
TianDe este creată din bumbac natural și are un grad înalt de absorbție a li-
chidului, ceea ce împiedică apariția iritațiilor, arsurilor și mâncărimilor. Absor-
bantele conferă un efect dublu organismului: au atât efectele aromaterapiei, 
fitoterapiei, cât și ale terapiei energetice.

Efectul de aromaterapie al absorbantelor TianDe 
Efectul de aromaterapie al absorbantelor TianDe incluse în programul „Sănă-
tatea femeilor” se datorează complexului unic de plante medicinale, a căror 
formulă patentată se află sub supravegherea farmaciștilor din China. Compo-
nentele și efectele terapeutice ale plantelor medicinale din China acționea-
ză asupra mucoasei genitale (absorbția componentelor active prin mucoasă 
este mai puternică decât prin orice altă parte a corpului uman și se datorează 
faptului că organele genitale și țesuturile acestora au o rețea foarte bogată de 
vase sangvine, un număr mare de vase limfatice și plexuri nervoase sensibile) 
și asigură normalizarea florei vaginale, îndepărtarea disconfortului, ameliora-
rea iritațiilor și mirosului neplăcut. 
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Vindecătorii din China au crezut că în extractele de plante sunt incluse su-
fletul și puterile magice ale acestora: timp de milioane de ani s-a dezvoltat 
capacitatea de a sintetiza cele mai eficiente antibiotice, încât chiar bacteriile 
sau virușii, pentru care medicamentele nu mai sunt un obstacol, nu se pot 
adapta la ele.  

Efectul terapiei energetice al absorbantelor TianDe
Absorbantele TianDe au efecte multiple asupra organismului, acționând, în 
primul rând, asupra nivelului de energie datorită plantelor care sunt încăr-
cate puternic cu o energie naturală, și influențând punctele active din zona 
perineului. Componentele active din compoziția absorbantelor influențează 
stare generală a organismului, asigurând un flux uniform de energie vitală qi.  

Vindecarea cu ajutorul plantelor este mereu un proces mai îndelungat, de-
oarece aceasta începe înainte de toate cu vindecarea sufletului. Cu puterea și 
energia lor, plantele asigură restabilirea energiei vitale a omului. Atunci când 
circuitul energetic din organism este refăcut, abia atunci începe și vindecarea. 
Plantele întăresc sistemul imunitar și îmbunătățesc starea generală a organis-
mului, chiar și fără a pătrunde în interior. Vindecătorii chinezi împart plantele 
în funcție de gust, temperatură și de capacitatea de a acționa asupra meri-
dianelor energetice. Un compres cu plante aplicat corect și la locul potrivit 
echilibrează energia qi, elimină cauzele bolii (febră, frig, mucus) și poate fi de 
zeci de ori mai puternic decât o infuzie similară administrată pe cale orală. 

După cum s-a menționat anterior, există 12 meridiane principale prin care cir-
culă energia vitală qi și 8 secundare. 

Prin zona perineului trec 2 meridiane suplimentare – Chong Mai și Ren Mai, 
care mai sunt numite și „meridianele miraculoase”. Acestor meridiane le co-
respunde o imensă „putere de pompare”: ele reglează suplimentar funcția 
circulatorie a organismului, care se manifestă cel mai bine în momentul apa-
riției unor patologii grave. 

Chong Mai este strâns legată de celelalte meridiane principale și „controlea-
ză” toate meridianele yang. 

Ren Mai domină toate meridianele yin, fiind în același timp și protectorul 
acestora. 

Meridianele Chong Mai și Ren Mai (consultați schema) se referă la vasele 
uterului, fiind strâns legate de ciclul menstrual, de sarcină și de naștere. De 
asemenea, acestea mențin chintesența qi (energia primară dobândită a rini-
chilor) a bărbaților. 

Atunci când organismul suferă de unele afecțiuni patologice și când siste-
mul energetic al meridianelor principale nu  poate lupta cu aceste afecțiuni, 
Chong Mai și Ren Mai pot asigura organismului legături energetice noi. 

Pe „meridianele miraculoase” se află punctele biologic active (punctele de 
acupunctură), care au o influență imensă asupra stării de sănătate a organis-
mului. Trei dintre aceste puncte sunt cele mai importante centre energetice. 

Extractele naturale 
de plante și 
substanțele volatile 
din compoziția 
absorbantelor 
acționează asupra 
punctelor bioactive 
din zona reflexă 
și prin intermediul 
lor, acționează 
asupra întregului 
organism. 
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Qi hai 

Guan Yun 

Chuejin  

Ren 
Mai  

Du 
Mai 

Punctul Qihai — „marea qi” — se află la aproximativ 2 cm sub buric. Acesta 
este unul dintre cele mai importante puncte care vindecă bolile cauzate de 
tulburările energiei qi.  

 } Normalizarea fluxului energiei qi cu ajutorul punctului Qihai asigură și 
reglarea circulației sangvine. 

 } Qihai este un punct important al organismului, care influențează energia 
yang și reglează circulația energiei qi și a sângelui.  

 } Activarea acestui punct energetic se face în cazul impotenței, infecțiilor, 
enurezisului, ptozei stomacale, prolapsului rectal, dificultății de respira-
ție, pierderii în greutate, durerilor de spate, insomniei, micțiunii dificile, 
retenției urinare, edemelor, constipației, diareei, sughițului, durerilor de 
cap, amenoreei, leucoreei, infertilității, prolapsului uterin, dismenoreei, 
hemoragiei uterine.

Guanyuan este considerat „palatul ovarian”, fiind al doilea centru energetic 
ca importanță al femeilor, situat între ovare. Acest punct este ușor de găsit: 
puneți palma pe abdomen cu degetul mare la buric. Punctul se află direct sub 
degetul mic pe linie dreaptă de la buric la adâncimea de aproximativ 3 cm. 
Aici este depozitată energia primară qi.   

 } Acesta este un punct de bază care asigură alimentarea energiei primare 
qi.

 } Punctul energetic Guanyuan este locul de intersecție a vaselor Ren Mai 
cu trei canale yin ale picioarelor. 

 } Vasul Chong Mai începe în punctul Guanyuan. Acesta din urmă normali-
zează starea canalelor Chong Mai și Ren Mai, facilitează vindecarea diver-
selor afecțiuni ginecologice. 

 } Așa cum vasul Chong Mai este considerat „adăpostul sângelui”, punctul 
acesta este folosit în acupunctură în cazul insuficienței energiei yang-qi 
și, de asemenea, în cazul lipsei ciclului menstrual (amenoree), infertilității 
și durerilor menstruale (dismenoree). 

 } Activarea punctului Guanyuan stimulează energia primară qi și elimină 
energia patogenă externă qi. 

 } Activarea acestui punct energetic se face în cazul impotenței, prolapsului 
uterin, hemoragiei uterine, leucoreei, micțiunii dificile, urinărilor frecven-
te, durerilor, amețelilor, acufenelor, oboselii, slăbiciunii, pierderii în greu-
tate, durerii în regiunea lombară, durerilor de inimă, diareei, sughițului, 
pierderii cunoștinței, epilepsiei, afecțiunilor ale intestinului subțire și gi-
necologice. 

Hui Yin — punctul de acupunctură „întâlnirea canalelor yin”, „intersecția ca-
nalelor yin” „adâncul mării”, „peștera întâlnirii puterilor yin”, „porțile vieții și a 
morții”, „centrul puterii”.

 } Este amplasat chiar în centrul perineului, la jumătatea distanței dintre 
cele două „porți” principale ale corpului uman (organele reproducătoare 
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și orificiul inferior de deschidere al tubului digestiv), imediat sub supra-
fața pielii.   

 } Este un pachet de terminații nervoase sexuale. 

 } Este punctul central al celor mai multe canale yin, locul energiei reci 
yin, punctul acumulării energiei yin, cel mai de jos punct de acumulare 
a energiei în abdomen. Prin punctul Hui Yin intră energia yin, energia 
pământului în corp. 

 } Unește cel mai înalt punct cu cel mai de jos și este punctul central de co-
nectare aflat la intersecția canalelor de transferare a energiei între partea 
superioară prin care energia cerească este atrasă în corp, și talpă, prin 
care este absorbită energia pământului.

 } Este „poarta” prin care energia intră și iese din corp.

 } Este unul dintre cele mai importante puncte ale dragostei, activarea 
punctului Hui Yin stimulează apariția dorințelor la bărbați și femei. 

 } Este sursa prin care „respirația vitală” este răspândită prin tot corpul, este 
centrul care creează „vitalitatea”. 

 } Cu ajutorul său întreg organismul primește regenerare și întinerire. 

 } Este locul în care se acumulează puterea de reproducere. 

 } Din acest punct rezultă curajul, capacitatea de controla gândirea, aspec-
tul strălucitor, tinerețea și voința. 

În zona perineului sunt amplasate, de asemenea, punctele reflexogene, care 
influențează activitatea creierului, inimii, stomacului, plămânilor, intestinului, 
ficatului, glandelor suprarenale, vezicii urinare, organelor genitale, glandei 
tiroide, glandei pituitare, glandei pineale și coloanei vertebrale. Uleiurile aro-
mate și volatile pe care le conțin absorbantele, acționează asupra punctelor 
reflexogene și prin intermediul lor – asupra întregului organism. 

Absorbantele TianDe activează posibilitatea organismului de a se auto-vin-
deca. Conform medicinii tradiționale chineze, plantele din compoziția absor-
bantelor „previn apariția stazelor, încălzesc meridianele, elimină umezeala, 
stimulează circulația energiei qi și a sângelui și au un efect de armonizare”.   

Conform medicinii 
tradiționale 
chineze, plantele 
din compoziția 
absorbantelor 
„previn apariția 
stazelor, încălzesc 
meridianele, 
elimină umezeala, 
stimulează 
circulația energiei 
qi și a sângelui 
și au un efect de 
armonizare”.  14
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„Energia vieții” –  
absorbante-fitocomprese
Absorbantele-fitocomprese „Energia vieții” sunt cele mai puternice produse 
ale medicinii tradiționale chineze, care sunt benefice pentru corpul feminin. 
Eficiența absorbantelor se datorează complexului natural pe bază de extract 
de plante uscate, care sunt utilizate în medicina chineză. Vindecătorii chinezi 
au numit extractele uscate „esența plantei”. Pentru a obține 1 kg de extract 
sunt necesare 8-10 kg de plante. Desigur, acest proces este costisitor și nece-
sită atât timp, cât și energie. Astfel, prețul extractului este de zeci de ori mai 
mare în comparație cu cel al plantelor, dar și eficiența produsului finit este de 
câteva ori mai mare. 

Componentele active ale absorbantelor-
fitocomprese 
Angelica. În medicina tradițională chineză, mongolă și indiană, angelica chi-
neză este numită „ginsengul feminin”, „planta feminină” și „regina plantelor 
chineze”. Acționează asupra meridianelor inimii, ficatului, splinei, tonifică, în-
tărește vasele de sânge, reglează menstruația, calmează durerea.    

Conform vechilor legende, un înger a adus pe pământ rădăcina de angelică 
pentru a vindeca oamenii de ciumă și alte boli necunoscute pe atunci. De 
atunci, planta a fost numită „iarba îngerului” sau angelica. Oamenii cred că 
această plantă are proprietăți magice de vindecare. În timpul afecțiunilor la 
nivelul sistemului reproducător, angelica este folosită în special pentru vin-
decarea inflamațiilor, reglarea ciclului menstrual, ameliorarea dismenoreei 
(dureri menstruale), tratează fibrochistica mamară, sindromul premenstrual, 
afecțiunile pelviene, îmbunătățește tonusul mușchilor pelvieni, contribuie la 
tratarea infertilității și a sindromului climateric.    

Angelica are efecte asemănătoare cu cele ale estrogenului și progesteronului, 
fiind sursa fitoestrogenilor. Aceasta poate atât să „înlocuiască” efectele hor-
monilor, cât și să crească sensibilitatea receptorilor din țesuturi față de acești 
hormoni.

Extractul de mentă este des utilizat în medicina tradițională chineză, isla-
mică și japoneză. Acesta are proprietăți sedative, antispastice, antiseptice și 
analgezice. În contact cu membranele mucoase, mentolul pe care îl conți-
ne menta,  acționează asupra receptorilor frigului, în urma căruia vasele de 
sânge de la suprafața pielii se îngustează, iar vasele sangvine ale organelor 
interne se dilată. Astfel se explică reducerea durerii în timpul diferitor procese 
inflamatorii.   

Pentru efectul său reparator și de tonifiere, extractul de troscot chinezesc este 
numit de către chinezi „planta longevității”. Troscotul chinezesc este folositor 
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în special în perioada de după sarcină, îmbunătățind tonusul uterului, reface 
echilibrul hormonal, având efecte similare ca cele a estrogenului și progeste-
ronului asupra endometrului. De asemenea, este benefic pentru buna funcți-
onare a sistemului reproducător.

Extractul de bujor chinezesc este unul dintre cele mai întrebuințate produ-
se în medicina tradițională și populară tibetană. Extractul din rădăcina acestei 
plante are efecte analgezice, antispastice, antiinflamatoare și este folosit pen-
tru vindecarea afecțiunilor ginecologice, în special pentru durerile abdomi-
nale și reglarea ciclului menstrual.

Extractul de frunze de turmeric este folosit în medicina ayurvedică pentru 
ameliorarea mâncărimilor, dermatitei, erupțiilor alergice și normalizarea cir-
culației sângelui. În medicina tradițională chineză, rădăcina de turmeric este 
folosită pentru proprietățile sale stimulente, tonifiante, analgezice și pentru 
capacitatea acesteia de a îmbunătăți activitatea sistemului metabolic. Rădă-
cina de turmeric este un ajutor de încredere pentru sistemul imunitar în lupta 
cu flora patogenă.  

Extractul de cnidium (pătrunjel-de-zăpadă) este recunoscut pentru efecte-
le sale tonifiante și revitalizante. Acesta este utilizat în medicina chineză de 
peste două mii de ani pentru tratamentul local al bolilor de piele și interior, ca 
un stimulent sexual natural. Cnidium activează sinteza de oxid nitric, care la 
rândul său crește producția de monofosfat ciclic de guanozină (GMPc). Aces-
ta asigură un flux puternic al sângelui la nivelul organelor genitale, îmbună-
tățind astfel nutriția și respirația țesuturilor și asigurând creșterea libidoului.  
Trăirile emotive devin mai pronunțate. Extractul de cnidium are efecte antiin-
flamatoare, antibacteriene și antimicrobiene. 

Extractul de aloe este numit în medicina ayurvedică «kumari» («fată tână-
ră»), ceea ce înseamnă că această plantă are efect anti-îmbătrânire asupra 
organismului uman, în special asupra celui feminin. Aloe Vera îmbunătățește 
sistemul metabolic, acționează asupra tuturor țesuturilor din organism, asi-
gură vindecarea rănilor și are beneficii asupra sistemului reproducător. Previ-
ne apariția fungilor, infecțiilor virale și bacteriene, ameliorează inflamațiile și 
mâncărimile. 

Alunitul (sulfat natural hidratat de aluminiu și potasiu) – produs natural 100% 
de origine minerală. Originea acestui cristal este Asia de Sud-Est, dar se poate 
întâlni în alte regiuni  unde se găsesc minerale și formațiuni vulcanice. Crista-
lul are proprietăți naturale antibacteriene.  

Contraindicații: sarcina. 

Eficiența absorbantului „Energia vieții” poate fi simțită după câteva minute de 
la aplicarea produsului: ameliorează mâncărimea și arsurile. Ar putea să apară 
o senzație de căldură sau să simțiți pulsații în centrele energetice – acesta 
fiind un semnal pentru sporirea și armonizarea interacțiunilor energetice ale 
organismului. 
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Absorbante „Energia plantelor”
Absorbantele sunt concepute de către oamenii de știință ai Centrului Națio-
nal de Medicină și Farmacie din China. Acestea se produc cu ajutorul tehno-
logiilor de înaltă calitate. Suprafața absorbantelor este acoperită cu un strat 
concentrat de extracte pe bază de plante, pregătite după rețetele vechi ale 
vindecătorilor din dinastia chineză Tang.

Componentele active ale absorbantelor  
„Energia plantelor” 
În compoziția absorbantelor intră un amestec brevetat de plante folosite în 
medicina chineză, dintre care cele mai importante sunt: extractul de semin-
țe de cnidium (pătrunjelul-de-zăpadă), frunze de curcuma, frunze de mentă, 
angelică, rădăcină de bujor chinezesc, rădăcină de troscot chinezesc, frunze 
de aloe, alaun.

Extractele de plante care intră în compoziția absorbantelor „Energia plante-
lor” stimulează activitatea sistemului imunitar al organismului feminin și ar-
monizează energia femeii, normalizează ciclul menstrual, durata căruia este 
de 28 de zile. Acestea îmbunătățesc activitatea sistemelor circulator și me-
tabolic, funcțiile organelor pelvine și perineului, refac flora vaginală. 

Tipuri de absorbante „Energia plantelor”
 } zilnice,

 } pentru zile critice,

 } pentru nopți critice.

Test rapid de evaluare a florei vaginale
Absorbantele pentru zilele și nopțile critice conțin un test pentru evaluarea 
florei vaginale, cu ajutorul căruia fiecare femeie poate să depisteze prezența 
sau lipsa afecțiunilor organelor genitale. Orice proces inflamator determină 
dezechilibrarea pH-ului, iar indicatorul colorat al testului depistează imediat 
acest fapt. Cu ajutorul unui bețișor cu vată, care se găsește în interiorul am-
balajului, trebuie să prelevați o probă și să o aplicați pe indicatorul colorat, iar 
peste 10 secunde să comparați culoarea obținută cu paleta de culori pe care, 
de asemenea, o veți găsi în interiorul ambalajului. 
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Structura complexă a absorbantelor pentru zile și 
nopți critice vă oferă un confort absolut. 
1. Stratul superior natural din bumbac absoarbe imediat lichidul în interio-

rul absorbantului și nu permite scurgerea laterală a acestuia, lăsând pie-
lea curată și uscată.  

2. Stratul interior al absorbantului conține granule super-absorbante care 
transformă lichidul în gel și îl reține în interiorul acestuia.   

3. Membrana naturală a absorbantului conține un amestec patentat de 
plante medicinale. 

4. Aripioarele laterale și stratul gros al absorbantului oferă siguranță și pre-
vine scurgerea lichidului în timpul nopții.

Contraindicații: Sarcina.

Absorbantele „Prospețime de 
Nefrit (Arborelui de Jad)”

„Aurul este prețios, iar nefritul este fără de 
preț” (vechi aforism chinezesc)

Denumirea absorbantelor „Prospețime de Nefrit” este simbolică și ne trimite 
cu gândul la cultura Chinei Antice, unde această piatră prețioasă  a fost folo-
sită de-a lungul istoriei pentru a atrage dragostea. Piatra în formă de fluture 
este considerată un talisman puternic de dragoste. 

În China, nefritul a fost unul dintre cele mai importante simboluri estetice în 
terminologia dragostei, care deseori a fost menționat în  conceptele despre 
arta iubirii și asociat cu longevitatea și bunăstarea familiei. 

Cele mai expresive și atrăgătoare practici taoiste cu privire la relația de cuplu 
au fost mereu însoțite de metafore despre acest talisman: expresia „a se juca 
cu nefritul” însemna a face dragoste, iar prin termenii „tulpină de nefrit” și 
„pavilion de nefrit” se înțelegea exact despre ce era vorba. 

Seria absorbantelor „Prospețime de Nefrit” este concepută de către oamenii 
de știință ai Centrului Național de Medicină și Farmacie din China. Pentru re-
alizarea absorbantelor au fost folosite cele mai avansate tehnologii medicale 
patentate de FCM, acestea având o compoziție naturală pe bază de plante 
medicinale. Absorbantele „Prospețime de Nefrit” îmbunătățesc funcțiile or-
ganelor pelvine și ale perineului, ale florei vaginale, contribuie la creșterea 
tonusului muscular al micului bazin după naștere și în stadiile incipiente ale 
prolapsului vaginal.
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Componentele active ale absorbantelor 
„Prospețime de Nefrit”  
Extractul de ceai verde (camellia chineză) – liderul printre plantele care 
conțin polifenoli,  activitatea cărora depășește de câteva ori de activitatea 
vitaminei E – cel mai puternic protector al pielii împotriva radicalilor liberi. 
Polifenolii ceaiului verde au efecte antiinflamatoare și antibacteriene, permit 
ingredientelor biologic active să pătrundă în  piele. 

Extractul de mentă este deseori folosit în scopuri medicinale în medicina 
tradițională chineză, islamică și japoneză. În primul rând, menta este un an-
tioxidant puternic, care are un efect antibacterian, antispastic, analgezic și 
diuretic. 

Mentolul are o acțiune asupra terminațiilor nervoase, provocând sentimen-
tul de frig. Când receptorii de frig sunt activați, vasele de sânge de la supra-
fața pielii se îngustează, iar vasele sangvine ale organelor interne se dilată. 
Astfel se explică reducerea durerii în cazul diferitelor procese inflamatorii.   

Extractul de aloe vera asigură vindecarea țesuturilor și are efecte benefice 
asupra sistemului reproductiv feminin. Previne infecțiile fungice, virale și bac-
teriene, ameliorează inflamațiile, mâncărimea și iritațiile.  

Extractele acestor plante asigură:

 } creșterea sensibilității microorganismelor la acțiunea medicamentelor 
antibacteriene; 

 } sentimentul de confort;

 } îmbunătățirea sensibilității.

Tipuri de absorbante „Prospețime de Nefrit”

Pe bază de plante:
 } zilnice,

 } super subțiri,

 } pentru zile critice,

 } pentru nopți critice.

Pe bază de plante 
și mentol:

 } zilnice,

 } super subțiri.

Cu extract de aloe:
 } zilnice.
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Structura complexă a absorbantelor pentru zile și 
nopți critice vă oferă un confort absolut.
1. Suprafața de celuloză de înaltă calitate permite pielii să respire și previne 

apariția reacțiilor alergice. 

2. Stratul interior conține 100% bumbac natural și granule de polimer su-
per-absorbant, care absorb instantaneu lichidul, fără a lăsa urme. 

3. Fitomembrana conține extracte de plante medicinale. 

4. Stratul natural al absorbantelor blochează lichidul în interior. 

5. Aripioarele laterale se fixează bine și oferă confort în timpul mișcării.

Contraindicații: Sarcina.

Absorbant igienic zilnic  
„Îngrijire delicată”
Reprezentantele sexului frumos suferă de o afecțiune numită cistita. 

Șansele apariției cistitei la femei sunt mult mai mari decât la bărbați. Simpto-
mele acestei afecțiuni pot fi depistate ușor: urinări frecvente – până la 20 de 
ori pe oră, dureri sau arsuri în timpul urinării sau febră și dureri abdominale. 

Inflamarea vezicii urinare la bărbați este extrem de rară. Aceasta se datorea-
ză anatomiei diferite a  corpului. Factorii patogeni care provoacă cistita sunt 
bacteriile din intestinul gros, vagin și perineu ce pătrund în uretră și ajung în 
tractul urinar, respectiv la vezică. Spre deosebire de uretra bărbaților care este 
un conduct cu o lungime de 20 cm, uretra femeilor are o lungime mai mică – 4 
cm și este o cale mai scurtă ce duce la apariția cistitei. 

Metoda tradițională de vindecare a cistitei constă în terapia antibiotică, adică 
administrarea antibioticelor. Însă infecțiile recurente după terapia antibiotică 
cauzează rezistența bacteriană la antibiotice. 

Atunci când antibioticele nu mai ajută, femeile recurg la remediile natura-
le. Unul dintre cele mai recunoscute remedii este „cărămida caldă”! Absor-
bantele „Îngrijire delicată” reduc riscul apariției cistitei și a infecțiilor urinare 
recurente. Acestea asigură o igienă eficientă, previn înmulțirea bacteriilor și, 
prin urmare, apariția cistitei. Proprietățile extractelor de plante, care intră în 
compoziția absorbantelor, contribuie la suprimarea dezvoltării microorganis-
melor patogene, ameliorează senzațiile de disconfort și accelerează procesul 
de vindecare. 

Stratul superior al acestor absorbante este conceput dintr-un material natural 
nețesut,  foarte moale și neted, care nu provoacă iritații pielii sensibile. Stratul 
interior conține o fitomembrană cu extracte din plante care are efecte anti-
septice, diuretice analgezice și antibacteriene. 
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Alaun – mineral natural, numit și „cristalul prospețimii”, împiedică înmulțirea 
bacteriilor care provoacă apariția mirosului neplăcut și dezvoltarea infecțiilor. 

Kaempferol – substanță biologic activă care se regăsește în plante (flavonol 
natural) cu acțiune diuretică și antispastică. 

Camforul – substanță obținută din arborele de camfor Dryobalanops camp-
hora care crește în China – zona subtropicală. Acesta este folosit pe scară largă 
în medicina tradițională chineză ca un agent antiinflamator și antibacterian.

Angelica Dong Quai – numită „ginseng feminin” în China și este folosită 
pentru refacerea organismului după naștere, precum și în tratamentul dureri-
lor menstruale și durerilor în zona pelviană. Planta are proprietăți antispasti-
ce, analgezice și diuretice.

Salcâmul japonez – fiind utilizată extern, planta prezintă o acțiune puternică 
bactericidă și are un efect antiinflamator.

Crizantema indiană – este o plantă care, din decursul a multor secole, este 
utilizată în medicina tradițională chineză. Are efecte antibacteriene și antiin-
flamatoare. 

Caprifoi japozen – reface echilibrul microflorei naturale și are proprietăți 
diuretice și antiinflamatoare. Cercetând efectele antiinflamatoare ale acestei 
plante, oamenii de știință coreeni au descoperit substanțe vegetale care re-
duc senzațiile de durere la fel de bine ca și acidul acetilsalicilic. 

Iasomie Gardenie – în medicina tradițională chineză este folosită atât pentru 
efectele sale antispastice, cât și pentru acțiunea diuretică în cazul bolilor de 
rinichi și ale infecțiilor tractului urinar. 

Taraxacum (păpădia) – o plantă care este des utilizată în medicina tradiți-
onală, cunoscută pentru efectele sale antiinflamatoare și pentru capacitatea 
stimulării imunității locale. 

Contraindicații: Sarcina.
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Gel fin pentru o îngrijire delicată 
din seria Altai Sacral  

„Igiena – garanția sănătății” – principiul fundamental care stă la baza sănătății 
femeii. Aparent, fiecare fată a învățat acest lucru de la mama sa încă din co-
pilărie. Cu toate acestea, în urmă cu 15-20 de ani modul de viață a fost diferit. 
Nu existau vaginita, vulvita și alte afecțiuni la copii... Imunitatea scăzută este 
o problemă a mileniului al treilea, ceea ce înseamnă că, pentru a fi sănătos, 
simpla rutină de îngrijire nu este suficientă! Săpunul simplu, pe care îl folo-
seau bunicile noastre, era dăunător. Astăzi, în schimb, acesta poate provoca 
apariția iritațiilor și alergiilor. Zonele sensibile ale corpului necesită o îngrijire 
delicată, deoarece au alte caracteristici: pH-ul mucoasei genitale este diferit 
de pH-ul celorlalte organe ale corpului.

Gelul din seria „Altai” este perfect pentru o igienă delicată în zona intimă, 
menține pH-ul, contribuie la creșterea rezistenței împotriva microorganisme-
lor agresive și reduce riscul apariției proceselor inflamatorii. 

Efectele gelului intim 
 } Asigură vindecarea mucoasei genitale, îndepărtează starea de discon-

fort, roșeața și tumefacțiile; 

 } Ingredientele naturale mențin sănătatea microflorei, înmoaie, hidratea-
ză, previn apariția inflamațiilor; 

 } Previne uscăciunea mucoasei vaginale, hidratează mucoasa vaginului și 
oferă un sentiment de confort; 

 } Este ideal pentru igiena zilnică a zonei intime atât pentru femei, cât și 
pentru bărbați;

 } Asigură un sentiment de puritate și naturalețe. 

Compoziția gelului pentru o îngrijire delicată din 
seria Altai Sacral  
Complex de ingrediente naturale (ulei de arbore de ceai, aloe vera, frunze de 
salvie, flori de mușețel) și argint coloidal.  

Ulei de arbore de ceai

 } Uleiul de arbore de ceai conține peste 48 de ingrediente care au proprie-
tăți antiinflamatoare și de regenerare. 
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 } Un ingredient unic al uleiului de arbore de ceai este Terpinen-4-ol (este 
conținut în procent de aproape 50% în uleiul de arbore de ceai și este 
considerat ca fiind ingredientul activ principal) care nu se mai întâlnește 
în compoziția altor plante și are proprietăți bactericide. Acesta este un 
antiseptic natural puternic care este activ împotriva tuturor celor trei spe-
cii de microorganisme patogene: bacterii, ciuperci și viruși.

 } Unul dintre avantajele uleiului de arbore de ceai este lipsa efectelor se-
cundare cum ar fi uscarea pielii, exfolierea și mâncărimea, specifice me-
dicamentelor sintetice.

Aloe

 } Are proprietăți bactericide și bacteriostatice, active împotriva grupurilor 
de bacterii: stafilococ, microorganisme streptococice, microbi intestinali,  
bacili difterici. De asemenea, are efecte antiinflamatorii și cicatrizante;

 } Contribuie la creșterea rezistenței membranelor mucoase la agenții dău-
nători și accelerează procesul de regenerare;

 } Este un bun stimulent, îmbunătățește proprietățile de protecție ale or-
ganismului în lupta cu infecțiile, conține antibioticul natural barbaloin.

Frunza de salvie

 } Este un bun dezinfectant, are proprietăți antiinflamatorii și antispastice, 
elimină hiperemia membranelor mucoase și ale pielii; 

 } Atunci când este folosită extern, salvia are un efect astringent și antisep-
tic, contribuie la vindecarea rănilor și leziunilor.

Mușețelul

 } Are proprietăți bactericide și antiinflamatoare;

 } Are un efect calmant; 

 } Bun analgezic.

Argintul coloidal

 } Este unul dintre cei mai puternici antiseptici naturali. Este dovedit faptul 
că argintul este capabil să distrugă mai mult de 650 de tipuri de bacterii 
si viruși;

 } Acționează ca un catalizator, inactivează enzimele implicate în metabo-
lismul oxidativ al bacteriilor monocelulare, al virusurilor și al fungilor – pe 
care le ‘sufocă’ – fără a afecta în vreun fel activitatea enzimelor umane 
sau alte procese chimice din organismul uman.  

 } Oprește înmulțirea bacteriilor, virușilor, ciupercilor fără a dăuna florei or-
ganismului.  
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