
SĂNĂTATEA FEMEII
Sănătate și frumusețe din interior



Fitoceaiuri pentru femei

„CADOURILE ȘAMBALA”

Sănătate și frumusețe din interior
Frumusețea este primul indicator al stării excelente a 

organismului!

Ceaiurile de plante Tiande acționează asupra 

meridianelor inimii, ficatului și splinei!



Ceai pt. femei cu Angelica chineză și Orthilia Secunda

cod 123911-41,4 lei

Protecția naturală a corpului feminin

Indicații:

- tratamentul complex al bolilor inflamatorii ale organelor genitale

- menstruație dureroasă, neregulată, grea,sindromul premenstrual

- tratamentul infertilității

- scăderea imunității

- cistita și alte boli inflamatorii ale vezicii urinare și uretrei

- candidoză

- policistita ovarelor (chisturi ovariene)

- obstrucția oviductului cauzată de boli inflamatorii

1 pahar de 2 ori pe zi



1. Absorbante slip pe bază de plante cu anioni Cod: 61915, 20 buc -24,84 lei 

2. Absorbante zilnice energia plantelor cod  61901-35,5 lei

3. Absorbante zilnice cu ioni de argint IN TOP Cod 65512, 20 buc-24,8 lei

4. Absorbantele “gentile care” -cod ( 60145), 9,9 lei/buc

5. Fitoplasture "Yaoshen" 2 buc cod 30111-27 LEI

6. Complexul funcțional “SHUSIN” Cod 113009, 30 capsule-114,5 lei

7. Complexul funcţional „Citrocalcevit”  Cod: 113004, 60 tablete-73,60 lei

Ceai pt. femei cu Angelica chineză și Orthilia Secunda
cod 123911-41,4 lei



Ceai pt. femei cu Angelica Sinensis și Rhodiola 
Quadrifida cod 123912- 41,4 lei

Indicații :

- endometrioză

- tumori benigne (chisturi ovariene, fibroame, fibromioame) ale 
sistemului reproductiv feminin

- tulburări dishormonale

- eroziune cervicală

- menstruație dureroasă și neregulată

- imunitate scăzută

- tratamentul infertilității

- tulburări hormonale și metabolice

1 pahar de 3 ori pe zi

Contraindicații:hipertensiune arterială!



Ceai pt. femei cu Angelica Sinensis și Rhodiola 
Quadrifida cod 123912-41,4 lei

1. Absorbante zilnice energia plantelor cod  61901-35,5 lei

2. Absorbante energia vietii-cod 63601-9,9 lei

3. Complexul funcţional „Citrocalcevit”  Cod: 113004, 60 tablete-73,60 lei

4. Complexul funcțional “SHOUSIN” Cod 113009, 30 capsule-114,5 lei

5. Ulei auriu din amarant cod 135415, 50 capsule -162,8 lei

6. Gel delicat pentru igiena intimă 360 ml ( 64404)- 45,45 lei



Tranziție lină: viață activă la maturitate

- ceaiul este potrivit pentru femeile de peste 40 de ani

cu modificări asociate menopauzei (tulburări de somn,

transpirație crescută, bufeuri, oboseală)

- scăderea imunității

- anxietate, nervozitate

- caderea parului, probleme cu pielea, unghiile

- dezechilibru psihologic și emoțional

- osteoporoză postmenstruală

- scăderea libidoului

- organele genitale uscate

- depresie

1 pahar de 2 ori pe zi

Ceai pt.femei cu angelica chinezească și 

salvie cod 123914-41,4 lei



1. Absorbante zilnice energia plantelor cod  61901-35,5 lei

2. Complexul funcţional „Citrocalcevit”  Cod: 113004, 60 tablete-73,60 lei

3. Complexul funcțional “SHOUSIN” Cod 113009, 30 capsule-114,5 lei

4. Complexul funcţional „Piaolian” Cod: 113007, 30 capsule - 99,4 lei

5. Complex functional ''Fu-Sin‘’, 30 capsule COD 113008-99,4 LEI

6. VOLUPTA+ for Women  2 pcs. x 5 g- COD 65301- 45 lei

7. Complex functional cu seminte de struguri, 30 tablete-77,3 lei

8. Gel îmbogățit cu arginină și glicină cod 135413-95,7 lei

Ceai pt.femei cu angelica chinezească și salvie
cod 123914-41,4 lei



+ +

UTILIZAREA ABSORBANTILOR ENERGIA PLANTELOR, 

CEAIULUI TIBETAN ȘI VOLUPTEI- CREȘTE TONUSUL 

MUSCHILOR PELVIENI



Ceai pentru femei cu Angelica chineză și Crețușca 

cod 123913-41,4 lei

Ceaiul este utilizat în următoarele cazuri:

- probleme la nivelul glandei mamare 

- ganglioni limfatici măriți la axilă

- scurgeri mamelonare

- senzații dureroase la nivelul glandei mamare sau creșterea volumului 

sânilor

- tulburări hormonale și metabolice 

- imunitate scăzută 

- boală fibrochistică a sânului 

1 pahar de 3 ori pe zi



1. Ulei pentru femei ''Secretul inaltimilor binecuvantate'‘ cod 
30120-197,6 lei

2. Absorbantele ”Nephrite Freshness” Cod: 61914, 20 buc- 24,84 lei
3. Complexul funcţional „Citrocalcevit”  Cod: 113004, 60 tablete-

73,60 lei
4. Ceai pentru ficat pe bază de Armurariu cod 123921-41,4 lei
5. Ulei auriu din amarant cod 135415, 50 capsule -162,8 lei
6. Complexul funcțional “SHOUSIN” Cod 113009, 30 capsule-114,5 

lei sau Complexul funcţional „Piaolian” Cod: 113007, 30 capsule -
99,4 lei

Ceai pentru femei cu Angelica chineză și Crețușca cod 

123913-41,4 lei



„Cip” unic de anioni: 

• îmbunătățește microcirculația sângelui;

• are efecte antiinflamatorii;

• actioneaza pozitiv asupra microflorei;

• luptă împotriva cauzelor care produc inflamații 

vaginale

• îmbunătățește secreția internă;

• sprijină normalizarea și refacerea ciclului 

menstrual

Absorbante slip pe bază de plante cu anioni Cod: 61915, 20 buc -24,84 lei 

Confort si stare de bine!



Schimbarea echilibrului acido-bazic către o creștere a acidității 
sistemului este unul dintre principalele motive pentru:
- îmbătrânirea timpurie a corpului
- multe boli 
- în primul rând oncologic

Organismul încearcă cu orice preț să mențină echilibrul acido-bazic și 
să împiedice pH-ul sângelui să depășească limitele specificate

Prima victimă a acestei lupte este principala sa sursă - scheletul și 
dinții. În scopuri de alcalinizare, calciul este spălat din oase.

GĂSEȘTE ÎNCEPUTUL LA TOATE ȘI VEI ÎNȚELEGE MULTE ... 

Kozma Prutkov 



„Găsirea cauzei răului este ca și cum ai găsi un remediu pentru el “

V.G. Belinsky

De cat calciu are nevoie corpul?

Se crede că un adult ar trebui, în medie, să consume aproximativ 1 g de calciu pe 

zi. Pentru femeile însărcinate și cele care alăptează, sunt necesare 1,4 - 2 g pe zi.

Se știe că cea mai bună absorbție o are citratul de calciu - sarea de calciu a 

acidului citric:

- citratul de calciu se asimilează de 2,5 ori mai mult decât carbonatul de calciu 
- citratul de calciu duce la o scădere mai puternică a hormonului paratiroidian, care 

fixeaza calciu din oase 
- citratul de calciu este absorbit indiferent de aciditatea gastrică 
- citratul favorizează absorbția vitaminei C și a diferitelor minerale 
- citratul de calciu nu se depune în rinichi și cu utilizarea prelungită, ajută la reducerea 

proceselor de formare a pietrelor



NU DOAR OASE ...

99% din calciul din corpul nostru se găsește în oase!

Calciul este un element constitutiv pentru oase și dinți și este esențial pentru 
prevenirea și încetinirea osteoporozei, reducerea durerii osoase și reducerea 
riscului de fracturi.

Dar, în primul rând, calciul este necesar nu pentru oase, ci pentru creier, sistemul 
imunitar, mușchi, ficat, rinichi!

Calciul are și efecte antiinflamatorii și antialergice

Calciul este util pentru bolile nazofaringelui și ale căilor 
respiratorii superioare

Calciul este esențial pentru metabolism. Îmbunătățește 
metabolismul, limitează aportul de grăsimi și ajută la reducerea 
grăsimii corporale

Creșterea excitabilității nervoase și a meteodependenței pot fi, de 
asemenea, cauzate de deficiența de calciu.



Structura:

- citrat de calciu

- complex vitaminic: A, D3, B1, B2, B6, B12, C, E, biotină, acid folic

Citrocalcevit compensează deficiența nu numai a calciului, ci și a 

principalelor vitamine - A (100%), D3 (120%),

B1 (60%), B2 (60%), B6 (60%), B12 (80%),

C (80%), E (40%), biotină (100%),

acid folic (100%).

Complexul este recomandat adulților și copiilor, femeilor însărcinate 

și care alăptează.

Poate fi un produs de bază al oricărui program de îmbunătățire a 

sănătății, deoarece majoritatea bolilor sunt acidifierea organismului

„Citrocalcevit” este o sursă de calciu biodisponibil 

și vitamine esențiale

Complexul funcţional „Citrocalcevit”  

Cod: 113004, 60 tablete-73,60 lei

Calciul – „regele mineralelor” şi a 

libertăţii de mişcare


