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Fă un pas
către sănătate

produselor
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Contribuim, de aproape douăzeci de ani, la
crearea unei lumi mai bune prin promovarea unui
stil de viață sănătos. Produsele Walmark oferă
organismului substanțele nutritive de care acesta
are nevoie pentru a funcționa așa cum trebuie.
Pe lângă contribuția noastră, este nevoie și de
efortul tău; un stil de viață sănătos – constând
într-o dietă echilibrată, mișcare în aer liber, bună
dispoziție – este modul tău de a-ți păstra sănătatea
pentru a te putea bucura de ea pentru cât mai mult
timp.
Echipa WALMARK
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Produsele noastre pentru

SISTEMUL OSTEO-ARTICULAR
Articulațiile sănătoase contribuie la menținerea unei mișcări
naturale, oferind libertate de mișcare. WALMARK a creat
produse special destinate îngrijirii articulațiilor, precum și
ameliorării durerilor articulare. Efortul produselor WALMARK
este potențat de un stil de viață sănătos, în care mișcarea joacă
un rol esențial.
7

*Proenzi® este brandul numărul 1 în categoria suplimentelor alimentare
destinate îngrijirii articulațiilor conform raportării Cegedim/2015

Îngrijire complexă
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PRODUSE INOVATOARE

Proenzi® ArtroStop® Rapid+
Contribuie la menținerea sănătății, elasticității
și flexibilității articulațiilor, datorită extractului
de Boswellia serrata
Proenzi® ArtroStop® Rapid+ este cel mai eficient și inovator produs
din gama Proenzi.
Proenzi® ArtroStop® Rapid+ conține Boswellin® – extract din planta
Boswellia serrata, pentru sănătatea articulațiilor. Conține, de asemenea,
glucozamin sulfat și condroitin sulfat – substanțe care sunt componente
ale structurii cartilajelor articulare –, precum și complexul unic ExPur, ce
are în compoziție colagen tip II și vitamina C.
Glucozamin sulfat și condroitin sulfat sunt componente constructive
esențiale ale structurii cartilajelor articulare și ale altor țesuturi conjunctive
– oase, ligamente și tendoane. Boswellin®-ul contribuie la menținerea
sănătății, elasticității și flexibilității articulațiilor.
Complexul ExPur este o combinație unică de colagen tip II și vitamina C.
Colagenul de tip II este o componentă structurală de bază a cartilajelor
articulare. Vitamina C participă la formarea normală a colagenului pentru
funcționarea oaselor și articulațiilor.
Compoziție/tabletă:
Glucozamin sulfat 2KCl ������������������ 533,3 mg
Condroitin sulfat ������������������������������ 200,0 mg
Boswellin® ���������������������������������������������� 50,0 mg
(extract de Boswellia serrata; 65% acizi
boswellici)
Complex ExPur
Colagen tip II �������������������������������������������� 6,6 µg
Vitamina C ����������������������������������������������� 4,0 mg
Prezentare: cutii cu 60 și 180 de tablete și
flacoane cu 90 de tablete
Porția zilnică recomandată = 3 tablete
Administrare:
Ca supliment alimentar, câte o tabletă
de trei ori pe zi, după mese, luată cu o
cantitate suficientă de lichid. Se recomandă
administrarea pe o perioadă de minimum
trei luni, pentru eficiență optimă.

www.proenzi.ro
www.artrostop.ro

SISTEM OSTEO-ARTICULAR
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SUNTEȚI PREGĂTIȚI SĂ FACEȚI OCOLUL
PĂMÂNTULUI ÎNCĂ O DATĂ?
Asigurați protecție intensă articulațiilor!

Îngrijire complexă
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Proenzi® ArtroStop® Intensive este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

PRODUSE INOVATOARE

Proenzi® ArtroStop® Intensive
Îmbunătățește fiecare mișcare a corpului
Formulă nouă cu absorbție îmbunătățită

Proenzi®ArtroStop® Intensive acționează astfel încât fiecare mișcare
să fie benefică pentru corpul dumneavoastră.
Compoziția sa a fost dezvoltată pe baza unei expertize minuțioase a
nutriției articulațiilor și a bunei cunoașteri a sistemului musculo-scheletic.
Extractele din tradiționalul Salix alba, împreună cu Curcuma longa,
utilizate în Ayurveda, contribuie la menținerea sănătății și flexibilității
articulațiilor. Extractul din Boswellia serrata ajută la funcționarea
normală a articulațiilor.
Proenzi®ArtroStop® Intensive conține o combinație de trei componente
constructive esențiale ale structurii cartilajelor articulare, evaluate de
către experți: colagen tip II, glucozamin sulfat și condroitin sulfat.
Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru
funcționarea normală a oaselor și a cartilajului.
Manganul contribuie la formarea normală a țesuturilor conjunctive.
Formula patentată BioPerine® (extract din Piper Negru) este
un potențiator de origine naturală ce îmbunătățește absorbția
anumitor minerale, vitamine și a altor substanțe cu până la 80%*.
Patent Nr. US 5972382 A.
Compoziție/tabletă:
Glucozamin sulfat 2KCl ������������������ 750,0 mg
Condroitin sulfat �������������������������������� 50,0 mg
Boswellia serrata
(extract min. 10:1 – 15 mg) �������������� 75,0 mg
Bioperină ��������������������������������������������������7,5 mg
Complex ExPur
Colagen tip II ������������������������������������������ 10,0 µg
Vitamina C ����������������������������������������������� 6,0 mg
Extract Salix alba
(conține 80 mg de salicină) ������������ 80,0 mg
Curcumină �������������������������������������������� 50,0 mg
Mangan ����������������������������������������������������� 0,3 mg
Prezentare: cutii cu 30, 60 și 120 de tablete
Porția zilnică recomandată = 2 tablete
Administrare:
Adulți: o tabletă de două ori pe zi, după
mese, luată cu o cantitate suficientă de
lichid. Copii peste vârsta de 12 ani: o tabletă
pe zi. Perioada recomandată de administrare
este de două luni, de trei ori pe an. Produsul
poate fi administrat în mod continuu pentru
eficiență maximă.

SISTEM OSTEO-ARTICULAR

www.proenzi.ro
www.artrostop.ro
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Proenzi® ArthroStop® cremă
Direct la locul afectat!

Proenzi® ArthroStop® cremă este un produs destinat zonelor articulare
dureroase ale persoanelor suferinde de artroză.
Substanțele active ale produsului pătrund rapid prin piele și acționează
prompt la nivel local, intensificând circulația sângelui în zonele
articulare dureroase.
Boswellia serrata are efecte antiinflamatorii, contribuind la scăderea
înțepenirii articulațiilor. MSM este o substanță importantă pentru
sinteza colagenului și formarea oaselor și cartilajelor, cu influență
pozitivă asupra pielii, părului, unghiilor și țesuturilor moi.
Metil-salicilatul e o substanță care pătrunde foarte repede în piele și
este un excelent antireumatic. Mentolul, camforul și uleiurile eterice
ajută la activarea circulației sângelui în zonele dureroase.
Avantaje:
ajută la diminuarea durerilor articulare și
crește mobilitatea articulațiilor
intensifică circulația sângelui în zonele
articulare dureroase
pătrunde rapid în piele și acționează prompt
la nivel local
n

n

n

Compoziție:
Glucozamin sulfat, metilsulfonilmetan (MSM),
extract de Boswellia serrata, ulei de in (Linum
usitatissimum), ulei de ienupăr (Juniperus
communis), ulei de eucalipt (Eucalyptus
globulus), metil-salicilat, mentol, camfor.
Prezentare: tub cu 100 ml de cremă
Porția zilnică recomandată = câteva aplicări

Administrare:
De câteva ori pe zi, folosiți Proenzi®
ArthroStop® cremă masând cu mișcări
circulare zonele articulare afectate.

www.proenzi.ro
www.artrostop.ro
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PRODUSE INOVATOARE

SISTEM OSTEO-ARTICULAR
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Minimarțieni®
Gummy BoneActiv
Vitaminele K și D pentru dezvoltarea armonioasă
a sistemului osos al copiilor
Minimarțieni® Gummy BoneActiv, sub formă de jeleuri aromate,
conțin necesarul de vitamine și minerale pentru creșterea fiziologică
normală a copiilor.
Minimarțieni® Gummy BoneActiv conține complexul BoneActiv (oase
sănătoase), compus din două substanțe active: vitamina D și vitamina
K, esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a oaselor copiilor. Produsul
Minimarțieni® Gummy BoneActiv este recomandat copiilor având
nevoie, mai ales în perioada de creștere, de un aport suplimentar de
vitamine și minerale.
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Produsul Minimarțieni® Gummy BoneActiv conține doar coloranți
naturali și este disponibil în patru arome: căpșuni, portocale, fructe de
pădure și lămâie.
m
reco and
Compoziție/2 jeleuri (Porția zilnică recomandată):
Complex BoneActiv:
• Vitamina D3����������������������������������������������������������� 5,0 µg
• Vitamina K���������������������������������������������������������� 25,0 µg
Vitamina B3��������������������������������������������������������������� 16,0 mg
Vitamina B5����������������������������������������������������������������� 6,0 mg
Vitamina B12 ��������������������������������������������������������������� 2,5 µg
Vitamina C����������������������������������������������������������������� 80,0 mg
Vitamina E����������������������������������������������������������������� 12,0 mg
Acid Folic������������������������������������������������������������������ 200,0 µg
Biotină�������������������������������������������������������������������������� 50,0 µg
Zinc����������������������������������������������������������������������������� 10,0 mg
Prezentare: cutie cu 60 de jeleuri
Porția zilnică recomandată = 2 jeleuri
Administrare:
Ca supliment alimentar, două jeleuri pe zi.
Nu
conține
coloranți
artificiali

Nu
conține

conservanți

Nu
conține

Fără
gluten sau
lactoză
artificiali
îndulcitori

www.minimartieni.ro
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PRODUSE INOVATOARE

Produsele noastre pentru

SISTEMUL NERVOS
Sistemul nervos este responsabil de menținerea
echilibrului intern al corpului. Produsele inovatoare
WALMARK din această gamă susțin funcțiile cognitive,
inclusiv memoria, îmbunătățind circulația la nivelul
creierului și membrelor.

17
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www.memoplus.ro
www.studentIQ.ro
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PRODUSE INOVATOARE

SISTEM NERVOS
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MemoPlus®

Mai mult timp pentru bucuriile tale

MemoPlus® conține patru ingrediente active atent selecționate.
Ginkgo biloba sprijină circulația sangvină la nivelul creierului, susținând
funcția cognitivă și memoria.
Vitamina B6 și magneziul sunt esențiale pentru activitatea sistemului
nervos, iar cafeina contribuie la îmbunătățirea atenției și la reducerea
oboselii.
Ginkgo biloba îmbunătățește circulația sângelui la nivelul creierului și
al membrelor.
Vitamina B6 ajută la funcționarea corectă a sistemului imunitar, la
creșterea anticorpilor și în activitatea sistemului nervos.
Magneziul este necesar pentru metabolism, nutriție, coagularea
sângelui, buna funcționare a sistemelor muscular și nervos.
Cafeina îmbunătățește procesele psihice, reduce oboseala, diminuează
senzația de foame și crește eficiența activităților fizice și mentale.

Compoziție/tabletă:
Ginkgo biloba �������������������������������������� 20,0 mg
(extract standardizat 24/6)
Vitamina B6 (Piridoxină) ��������������������� 4,0 mg
Magneziu �������������������������������������������� 150,0 mg
Cafeină ���������������������������������������������������� 60,0 mg
Prezentare: cutii cu 30 și 60 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, de preferat în
timpul meselor.

www.memoplus.ro
www.studentIQ.ro
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PRODUSE INOVATOARE

MemoPlus® Energizer
Energie pentru ce-ți place

MemoPlus® Energizer este un produs ideal pentru studenți, precum
și pentru alte persoane care au nevoie de susținerea performanței
intelectuale și de refacerea resurselor de energie.
MemoPlus® Energizer conține patru substanțe active, atent
selecționate, care influențează pozitiv memoria, concentrarea și
performanța intelectuală și fizică, în special în cazuri de efort intelectual
prelungit.
Ginkgo biloba sprijină circulația sangvină la nivelul creierului, precum
și funcțiile cognitive, contribuind astfel la menținerea capacității de
concentrare pe termen scurt în momente de stres ridicat.
Vitamina B6 este o substanță esențială pentru buna funcționare a
sistemului nervos.
Cafeina contribuie la îmbunătățirea atenției și la reducerea oboselii.
Taurina este un aminoacid esențial care se regăsește în mod natural în
creier, mușchi, inimă și sânge. În situații de stres sau de efort fizic intens,
se elimină cantități mari de taurină.

Compoziție/tabletă:
Ginkgo biloba �������������������������������������� 20,0 mg
(extract standardizat 24/6)
Vitamina B6 (Piridoxină) ��������������������� 4,0 mg
Cafeină ���������������������������������������������������� 40,0 mg
Taurină ���������������������������������������������������� 50,0 mg
Prezentare: cutii cu 30 și 60 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, zilnic, de preferat
în timpul mesei. Datorită conținutului de
cafeină, se recomandă a NU se administra
seara.

www.memoplus.ro
www.studentIQ.ro

SISTEM NERVOS
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GinkoPrim® SMART
Și îți reamintești!

GinkoPrim® SMART conține trei substanțe active: ginkgo biloba,
DMAE și magneziu. Ginkgo biloba sprijină circulația la nivelul
creierului, având efect benefic asupra funcției cognitive, care este
afectată pe măsură ce înaintăm în vârstă. Ginkgo biloba contribuie
la menținerea unei stări mentale de bine, sprijinind concentrarea.
Dimetilaminoetanolul, cunoscut drept DMAE, este un compus
organic, înrudit cu colina, ce se regăsește în mod natural în pește, mai
ales în sardine sau anșoa. Magneziul este esențial pentru performanța
psihică, cu efect benefic asupra sistemului nervos și muscular.

Compoziție/tabletă:
Ginkgo biloba (extract standardizat; conține 24% glicoflavonoide și
6% lactone terpenice)������������������������������������������������������������������������� 60,0 mg
DMAE ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20,0 mg
Magneziu ��������������������������������������������������������������������������������������������� 150,0 mg
Prezentare: cutii cu 30 și 60 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, o tabletă zilnic, de preferat după masă,
înghițită cu apă.

www.ginkoprim.ro
22
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SISTEM NERVOS
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Produsele noastre pentru

TRACTUL RESPIRATOR
Tractul respirator constituie ansamblul organelor
cavitare ale aparatului respirator. Acestea conduc
aerul până la alveolele pulmonare, unde se
efectuează schimburile între sânge și aer (oxigenarea
sângelui). Produsele WALMARK din această categorie
eficientizează acest schimb și contribuie la eliberarea
sinusurilor, asigurând o respirație mai ușoară.
25

Sinulan forte
Îngrijește tractul respirator

Sinulan forte este un supliment alimentar cu extracte din plante, care
ajută atât la funcționarea normală a tractului respirator superior (nas,
sinusuri) și inferior (bronhii), cât și a sistemului imunitar.
• Extractele din flori de soc, plante de verbină și flori de lumânărică,
susțin funcția fiziologică a tractului respirator (tractul respirator
superior și inferior) și a sistemului imunitar;
• Extractele din flori de lumânărică și plante de verbină calmează gâtul,
laringele și corzile vocale;
• Extractele din flori de soc și plante de verbină au efect antioxidant;
• Extractele din rădăcină de ghințură galbenă și din rădăcină de hrean
au influență asupra întăririi și vivacității organismului uman;
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Compoziție/tabletă:
Extract de colțunaș
de grădină (extract 7:1)����������������� 171,4 mg
Extract de rădăcină
de hrean (extract 10:1)������������������� 48,0 mg
Extract de flori
de soc (extract 4:1) ������������������������� 25,0 mg
Extract de verbină (extract 5:1) ��� 25,0 mg
Extract de rădăcină de ghințură
galbenă (extract 5:1)����������������������� 25,0 mg
Extract de flori de
lumânărică (extract 4:1)����������������� 25,0 mg

TR
A

• Extractul de colțunaș de grădină are acțiune expectorantă.

E S P I R ATO
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Prezentare: cutii cu 30 și 60 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, o tabletă pe zi,
de preferat în timpul mesei,
înghițită cu apă.
Sinulan forte este un produs destinat
adulților și copiilor cu vârsta peste 6 ani.

26

PRODUSE INOVATOARE

Aqua Maris

Sănătate inspirată din Marea Adriatică
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AQUA MARIS
Baby

AQUA MARIS
Refresh
alergiilor
Spray nazal 100% natural

Alergii

28

PRODUSE INOVATOARE
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www.aquamaris.ro

AQUA MARIS
Strong
Spray nazal 100% natural

AQUA MARIS
Classic
Spray nazal 100% natural

în mod natural

TRACT RESPIRATOR
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Produsele noastre pentru

APARAT URINAR ȘI ÎNGRIJIRE INTIMĂ.
PROSTATĂ
Aparatul urinar produce, stochează și elimină deșeurile
organismului prin urină. La bărbați, acestea se pot manifesta
prin probleme ale prostatei, iar la femei, prin infecții urinare.
Produsele WALMARK destinate acestei categorii întâmpină
problemele și atenuează efectele lor negative.
31

de la

FII DIN NOU TU ÎNSĂȚI!

Te ajută în senzațiile neplăcute
de la nivelul tractului urinar

Redobândește-ți confortul și rupe lanțul senzațiilor neplăcute.

32

Urinal este un supliment alimentar.
Citiți cu atenție prospectul.

PRODUSE INOVATOARE
www.urinal.ro

1

nr. în
România*

de la

FII DIN NOU TU ÎNSĂȚI!

Prima gamă complexă din România
în categoria produselor urologice
ADULȚI

Termen scurt
În paralel cu
tratamentul
cu antibiotice

Post-tratament

Termen scurt
Imediat după
finalizarea
tratamentului
cu antibiotice

Prevenție

Termen lung
Protecție naturală

Prevenție

1 an+
e:
at d
nd

Recom
a

Tratament

COPII

*Urinal este brandul numărul 1 în categoria produselor urologice conform raportării Cegedim/2015

APARAT URINAR ȘI ÎNGRIJIRE
INTIMĂ. PROSTATĂ
www.urinal.ro
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Urinal®
TEST
Test rapid pentru depistarea infecțiilor urinare
Infecția de tract urinar este provocată de agenți patogeni (fungi,
bacterii, paraziți) care afectează o parte a tractului urinar. Infecțiile
tractului urinar sunt de zece ori mai frecvente în rândul femeilor decât
al bărbaților. Mai mult de 50% dintre femei suferă de infecție urinară
cel puțin o dată în timpul vieții și, în aproximativ 40% din cazuri,
infecția reapare într-o perioadă de șase luni. Simptomele infecției
pot varia în funcție de localizare, vârstă și sex.
Infecțiile tractului urinar sunt de obicei cauzate de migrarea unor
bacterii care se află în mod normal în intestin (Escherichia coli) în
uretră (tubul care transportă urina de la vezică spre exterior). Aceste
bacterii pot provoca infecții atât la nivelul tractului urinar, cât și cel
al rinichilor. Circa 80% din totalul infecțiilor urinare sunt determinate
de bacteria E. coli.
Urinal® TEST conține o bandă de testare, ce determină semi-cantitativ
doi parametri (Nitriții și Leucocitele) din urină. Banda de testare
conține două zone de reacție în fază solidă, aplicate pe o bandă de
plastic.
Rezultatele testului ajută la diagnosticarea infecției urinare.

Simplu
Rapid

www.urinal.ro
www.idelyn.ro
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Urinal Akut®

Efect rapid, asigurat de forma concentrată

Urinal Akut® cu formulă îmbunătățită conține trei componente active:
CystiCran®, o formă concentrată de extract din merișor (Vaccinium
macrocarpon), cunoscut și sub denumirea de afin american, extract de
Solidago virgaurea (splinuță) și vitamina D.
Fructele de merișor sunt o sursă bogată de bioflavonoide, compuși
fenolici și alte substanțe naturale. Cantitatea de extract aferentă unei
singure tablete corespunde unei cantități minime de 423.000 mg de
fructe de merișor.
Doza zilnică de Urinal Akut® oferă un aport garantat de proantocianidoli.
Tehnologia unică de procesare a merișorului sub forma extractului
CystiCran® asigură conținutul și calitatea substanței active. Solidago
virgaurea contribuie la funcționarea normală a vezicii urinare și a
tractului urinar inferior. Vitamina D susține funcționarea optimă a
sistemului imunitar.
Atenționare:
În infecțiile acute persistente, asociate cu febră
mare, este necesară consultarea medicului
curant dacă simptomatologia nu se remite în
maximum 48 de ore.
Prezentare: cutie cu 10 tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Compoziție/tabletă:
CystiCran® �����������������������������������������������������90,0 mg
(extract de Vaccinium macrocarpon)
Conține proantocianidoli (min. 40%)���36,0 mg
(echivalentul unei cantități de min. 423.000 mg
fructe de merișor)
Extract de Solidago virgaurea min. 10:1
(echivalentul unei cantități
de min. 200 mg) ���������������������������������������� 20,0 mg
Vitamina D ����������������������������������������������������� 5,0 µg
Administrare:
Ca supliment alimentar, o tabletă pe zi, luată cu
o cantitate suficientă de lichid.

www.urinal.ro
www.idelyn.ro
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Urinal® Balance

Dublă protecție, în special după administrarea de antibiotice

Urinal® Balance – produs inovator pe bază de extract de merișor
(Vaccinium macrocarpon), cunoscut și sub denumirea de afin american,
și bacterii benefice (Lactobacillus rhamnosus). Urinal® Balance conține
PACran®, un ingredient activ extras din pudră de merișor. Merișorul este
o sursă bogată de bioflavonoide, compuși fenolici și alte substanțe
naturale, precum antioxidanți. Antioxidanții ajută la protecția țesuturilor
și celulelor împotriva radicalilor liberi. Doza zilnică de Urinal® Balance
conține un miliard de bacterii benefice vii.

Compoziție/capsulă:
PACran®
(Vaccinium macrocarpon) ������������������������ 250,00 mg
conținut minim de proantocianidoli������� 18,00 mg
Lactobacillus rhamnosus���������������������� 0,50545 CFU
Prezentare: cutie cu 10 capsule dispuse în blister
Porția zilnică recomandată: 2 capsule
Administrare:
Ca supliment alimentar, două capsule pe zi, luate
cu o cantitate suficientă de lichid.

www.urinal.ro
www.idelyn.ro
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Urinal®

Pentru menținerea sănătății tractului urinar*
*datorită extractului de Solidago virgaurea

Urinal® conține o combinație unică de două substanțe active
– NutriCran®, concentrat uscat din suc de merișor (Vaccinium
macrocarpon), și CystiCran®, extract concentrat din merișor (Vaccinium
macrocarpon), cunoscut și sub denumirea de afin american, precum
și extract de Solidago virgaurea (splinuță) și vitamina D. Fructele de
merișor sunt o sursă bogată de bioflavonoide, compuși fenolici și alte
substanțe naturale. Cantitatea de extract de merișor aferentă porției
zilnice maxime (trei capsule) corespunde unei cantități minime de
57.300 mg de fructe de merișor. Solidago virgaurea contribuie la
funcționarea normală a vezicii urinare și a tractului urinar inferior.
Vitamina D susține funcționarea optimă a sistemului imunitar.
Urinal® nu este un înlocuitor al tratamentului cu antibiotice. Urinal®
poate fi folosit în paralel cu acestea, dar este recomandat mai ales pe
termen lung.

Compoziție/capsulă:
NutriCran®
(Vaccinium macrocarpon) �������������������������������� 200,0 mg
Extract de Solidago virgaurea
(extract min. 10:1-20, echivalentul
unei cantități de min. 60 mg) ���������������������������� 200,0 mg
CystiCran®
(Vaccinium macrocarpon) ������������������������������������� 3,0 mg
Vitamina D �������������������������������������������������������������������� 1,7 µg
Prezentare: cutii cu 30 și 60 de capsule
Porția zilnică recomandată = 1-3 capsule
Administrare:
Ca supliment alimentar, între una
și trei capsule pe zi, luate cu o
cantitate suficientă de lichid.

www.urinal.ro
www.idelyn.ro
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Urinal® Drink

Băutură delicioasă din extract natural de merișor

Urinal® Drink conține substanța activă NutriCran™ – concentrat uscat
din suc de merișor (Vaccinium macrocarpon). Merișorul reprezintă
o sursă bogată de bioflavonoide, compuși fenolici și alte substanțe
naturale. Merișorul conține, de asemenea, antioxidanți naturali, care
ajută la protejarea celulelor și a țesuturilor de radicalii liberi.
Urinal® Drink poate fi folosit pe termen lung. Urinal® Drink ajută
totodată la suplimentarea cantității de lichid în organism.
Urinal® Drink nu este un înlocuitor al tratamentului cu antibiotice. În
caz de infecții acute tratate cu antibiotice, Urinal® Drink poate fi folosit
în paralel cu acestea.

Compoziție/pliculeț:
Merișor ����������������������������������������������������������������� 400,00 mg
(Vaccinium macrocarpon) concentrat uscat din suc
de merișor NutriCran™ corespunzător unei cantități
de aproximativ 10.000 mg de fructe proaspete.
Prezentare: cutie cu 12 pliculețe
Porția zilnică recomandată = 3 pliculețe
Administrare:
Ca supliment alimentar, după masă, câte un pliculeț
de trei ori pe zi, dizolvat în 200 ml de apă caldă sau
rece.
Atenționare:
Produsul conține îndulcitor! A nu se administra
persoanelor care suferă de diabet! În infecțiile
acute persistente asociate cu febră mare este
necesară consultarea medicului curant dacă
simptomatologia nu se remite în maximum
48 de ore.

www.urinal.ro
www.idelyn.ro
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Urinal® Sirop

Protecție naturală datorită antioxidanților naturali din merișor

Urinal® Sirop conține un ingredient activ important numit NutriCran™,
Vaccinium macrocarpon – concentrat uscat din suc de merișor. Merișorul
reprezintă o sursă bogată de bioflavonoide, compuși fenolici și alte
substanțe naturale. Merișorul conține antioxidanți naturali, care ajută la
protecția celulelor și a țesuturilor de radicali liberi. Cantitatea de extract
aferentă porției zilnice maxime (15 ml) corespunde unei cantități minime
de 37.500 mg de fructe de merișor. Urinal® Sirop poate fi administrat
copiilor de peste un an, adolescenților și adulților.

comand
a
s re

e:
td

Compoziție/5 ml sirop:
NutriCran™
(Vaccinium macrocarpon) concentrat uscat
din suc de merișor; conține min. 5 mg
proantocianidoli în 5 ml ���������������� 500,0 mg

Prod
u

Urinal® Sirop nu este un înlocuitor al tratamentului cu antibiotice. În
cazul unor infecții acute, tratate cu antibiotice, Urinal® Sirop poate fi
folosit în paralel cu acestea.

Prezentare: sticluță de plastic cu 150 ml,
însoțită de linguriță dozatoare de plastic,
ambalate în cutie de carton
Porția zilnică recomandată = 5 ml pentru
copii cu vârsta cuprinsă între 1 și 3 ani, 10
ml pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și
12 ani, 15 ml pentru copii de peste 12 ani
și adulți
Administrare:
Se recomandă administrarea porției zilnice
recomandate timp de 15-30 de zile sau
conform sfatului medicului.

www.urinal.ro
www.idelyn.ro
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SOLUȚIA COMPLEXĂ ÎN TRATAMENTUL
ȘI PREVENȚIA INFECȚIILOR VAGINALE

Beliema® Effect
Comprimate Vaginale

Beliema® Expert
Cremă intimă

Beliema® Expert
Gel Intim

ROL

TRATEAZĂ

CALMEAZĂ

PROTEJEAZĂ

BENEFICII

Tratează infecțiile vaginale
bacteriene și candidoza, stopând
dezvoltarea bacteriilor și ciupercilor
și redând echilibrul microflorei
vaginale.

Calmează rapid usturimea,
mâncărimea și iritația în timpul
infecțiilor bacteriene sau al celor
cauzate de ciuperci.

Oferă o protecție specială împotriva
infecțiilor vaginale, fiind recomandat
pe termen lung pentru o igienă
intimă zilnică.

SUBSTANȚE
ACTIVE

Dispozitiv medical cu efect dovedit
științific. Compoziție specială
– 2 ingrediente active (lactobacillus
și acid lactic):
• Care stopează dezvoltarea
bacteriilor și a ciupercilor;
• Redau echilibrul florei vaginale.

Compoziție unică dezvoltată în
colaborare cu medicii ginecologi.
Conține:
• pantenol și extract de gălbenele
cu proprietăți calmante și
pentru suprimarea senzațiilor de
mâncărime;
• Agentul antimicrobian
clorhexidină care stopează
dezvoltarea bacteriilor și a
ciupercilor;
• Prebioticul BioEcolia® ce ajută
la refacerea microflorei naturale
a pielii.

Compoziție unică dezvoltată în
colaborare cu medicii ginecologi.
Conține:
• agentul antimicrobian
clorhexidină ce stopează
dezvoltarea bacteriilor și a
ciupercilor;
• prebioticul BioEcolia® ajută la
refacerea microflorei naturale și a
echilibrului pH-ului;
• Combinația de pantenol și
extractul de aloe vera pentru
suprimarea senzațiilor de
mâncărime.

Este recomandat să se utilizeze un
comprimat vaginal Beliema® Efect
timp de 10 zile consecutiv.

Se aplică o cantitate suficientă de
cremă pe piele, în zona intimă.

Se aplică o cantitate suficientă de gel
pe pielea umedă în zona intimă și se
clătește bine.

MOD DE
ADMINISTRARE
PREZENTARE

10 comprimate vaginale

50 ml

200 ml

Beliema® Effect

Soluția complexă în tratamentul și prevenția infecțiilor vaginale

Beliema® Effect este un dispozitiv medical sub formă de comprimate
pentru uz vaginal recomandat în tratamentul infecțiilor vaginale
bacteriene și al candidozei. Prin modul său de acțiune, Beliema® Effect
ajută la reducerea senzațiilor de arsură, mâncărime, a secrețiilor vaginale
și a mirosului neplăcut. Datorită compoziției sale speciale, comprimatele
vaginale Beliema® Effect stopează dezvoltarea bacteriilor și ciupercilor,
prin redarea echilibrului microflorei vaginale.

•
•
•
•
•

Combinația de Lactobacillus acidophilus și acid lactic este eficientă
în ambele tipuri de infecții: cele bacteriene și cele cauzate de
ciuperci
Cantitate ridicată de Lactobacili per doza zilnică – 0,5x109 CFU
Poate fi folosit în paralel cu tratamentul antimicrobian sau
antimicotic al infecțiilor vaginale
Potrivit pentru administrarea în timpul și după tratamentul cu
antibiotice
Sigur și bine tolerat

www.idelyn.ro
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Beliema® Expert Cremă intimă
Beliema® Expert Gel Intim
Beliema® Expert Cremă intimă și Beliema® Expert Gel Intim
conțin agentul antimicrobian clorhexidină, care stopează dezvoltarea
bacteriilor și a ciupercilor. Clorhexidina este un agent antimicrobian
topic. Molecula clorhexidinei reacționează cu membrana microbilor,
distrugând integritatea membranei, intră în celulă, precipită citoplasma
celulei microbiene, producând moartea celulei.
Beliema® Expert Cremă intimă
• Compoziția unică și complexă, dezvoltată în colaborare cu medicii
ginecologi, ajută la reducerea senzației de mâncărime
• Proprietăți rapide de calmare datorită combinației de extract de
gălbenele și pantenol
• Agentul antimicrobian (clorhexidină) stopează dezvoltarea
bacteriilor și a ciupercilor reducând inflamația
• Prebioticul BioEcolia® ajută la refacerea microflorei naturale și la
echilibrarea pH-ului
• Acidul lactic și cel boric ajustează pH-ul la nivelul său fiziologic
• Poate fi folosită și de către femeile însărcinate
• Nu conține parfum
Beliema® Expert Gel Intim
• Compoziție unică și complexă, dezvoltată în colaborare
cu medicii ginecologi
• Protecție specială datorită agentului antimicrobian
(clorhexidină), care stopează dezvoltarea bacteriilor și a
ciupercilor, reducând inflamația vaginală
• Prebioticul BioEcolia® ajută la refacerea microflorei
naturale și la echilibrarea pH-ului
• Acidul lactic și cel boric ajustează pH-ul la nivelul său
fiziologic
• Conține aloe vera cu proprietăți calmante
• Combinația de pantenol și
extract de aloe vera stopează
senzația de mâncărime
• Redă o senzație de prospețime
și o stare plăcută
• Poate fi utilizat și de către
femeile însărcinate

www.idelyn.ro
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Prostenal® DUO

Saw Palmetto (Serenoa repens) sprijină activitatea prostatei
și funcția reproductivă

Prostenal® DUO conține extract standardizat de Saw Palmetto (Serenoa
repens). Acesta contribuie la funcționarea normală a prostatei, sprijinind
funcția urinară și pe cea reproductivă. Extractul standardizat de Saw
Palmetto (Serenoa repens) este recomandat ca sursă de acizi grași și
steroli, ceea ce conferă produsului o gamă largă de efecte benefice
asupra sănătății bărbaților. Extractul de Saw Palmetto (Serenoa repens)
contribuie la normalizarea fluxului urinar, ajutând la ameliorarea fluxului
urinar slab și intermitent.
Serenoa repens este recomandat ca sursă de acizi grași liberi și esterificați,
cu efecte benefice asupra măririi în volum a prostatei.

Compoziție/comprimat filmat:
Extract de Serenoa repens ���������������������������������������������������������������� 320,00 mg
Prezentare: cutie cu 30 și 60 de comprimate filmate
Porția zilnică recomandată = 1 comprimat filmat
Administrare:
Ca supliment alimentar, un comprimat filmat pe zi, de preferat după
masă, înghițit cu apă. Se recomandă administrarea pe o perioadă de
3-6 săptămâni.

www.prostenal.ro
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Prostenal® PERFECT

Saw Palmetto și Urtica Dioica sprijină buna funcționare
a prostatei și a aparatului urinar

Prostenal® PERFECT cu formulă îmbunătățită este o combinație
specială de zinc și PERFECT COMPLEX ce conține extracte de plante
de calitate superioară: Saw Palmetto și Urtica Dioica. Aceste extracte
din plante au efecte benefice asupra sănătății bărbaților. Extractul de
Saw Palmetto contribuie la menținerea funcției urinare, precum și
la menținerea sănătății prostatei, fiind recomandat ca sursă de acizi
grași ce acționează asupra țesutului prostatic. Urtica Dioica are în
compoziția sa substanțe care sprijină funcția de excreție a rinichilor și
contribuie la normalizarea fluxului urinar. Zincul este un mineral foarte
important pentru bărbați, contribuind la menținerea nivelului normal
de testosteron din sânge și având efecte benefice asupra fertilității și
funcției reproductive.
Sfat util: faceți cel puțin un consult urologic pe an.
Compoziție/tabletă:
Saw Palmetto extract ����������������������������������������������������������������������� 320,00 mg
(sitosteroli 5%)
Urtica Dioica extract 5:1
(echiv. 1.200 mg) ������������������������������������������������������������������������������� 240,00 mg
Zinc ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10,00 mg
Prezentare: cutie cu 30 și 60 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, câte o tabletă pe zi, înghițită cu apă, de preferat
după masă. Este recomandat a se folosi pe o perioadă îndelungată.
Efectele pozitive pot fi observate după 3-6 săptămâni.

www.prostenal.ro
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Prostenal® TEST

Test pentru depistarea PSA în probele de sânge integral

Prostenal® TEST este un test vizual simplu, pentru acasă, ce detectează
niveluri anormale de Antigen Specific Prostatic (PSA) folosind o probă
de sânge. Pentru a obține cele mai bune rezultate, efectuați acest
test doar după ce ați citit cu atenție instrucțiunile. Acesta este un test
screening, investigații clinice suplimentare vor fi necesare pentru un
diagnostic. Trusă pentru diagnosticare in vitro și autotestare.

t

Acest test poate fi utilizat pentru a identifica niveluri ridicate de Antigen
Specific Prostatic (PSA), ce pot fi asociate cu prostata mărită (hiperplazia
benignă de prostată).
Antigenul Specific Prostatic (PSA) este o proteină din sânge secretată
de glanda prostatică.
Nivelul de PSA este măsurat în proba de sânge. Nivelurile crescute
(mai mari de 4 ng/ml) pot fi un semnal important de posibile
afecțiuni ale prostatei. Acest test este proiectat cu o limită superioară
de - 4 ng/ml.
Rezultatele testului trebuie citite la 10 minute după adăugarea soluției
de testare. Rezultatele nu sunt valide în cazul în care sunt citite după
10 minute.
Testul are o precizie de 97,5%, specificitate de 95,0%, iar sensibilitatea
de 100,0% comparativ cu 161 de probe confirmate clinic.

Conținut:
• Dispozitiv de testare cu pipetă
• Flacon cu soluție de testare
• Tampon cu alcool
• Dispozitiv pentru înțepat
• Instrucțiuni de folosire
Citiți cu atenție instrucțiunile
înainte de utilizare!
Acesta este un dispozitiv medical.

www.prostenal.ro
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PROBLEME URINARE ȘI SEXUALE
CAUZATE DE PROSTATA MĂRITĂ
(HIPERPLAZIA BENIGNĂ DE PROSTATĂ)
SOLUȚIA INOVATOARE
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CONTROLUL NIVELULUI
DE ANTIGEN SPECIFIC
PROSTATIC (PSA)
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Saw Palmetto: REZOLVĂ
problema urinărilor frecvente

Saw Palmetto: SUSȚINE
problema urinărilor frecvente

Urtica Dioica: MENȚINE
sănătatea prostatei

Urtica Dioica: MENȚINE
sănătatea prostatei

ASIGURĂ
CONTROLUL
prin verificarea nivelului
de PSA în sânge

Zincul: ÎMBUNĂTĂȚEȘTE
funcția reproductivă
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Produsele noastre pentru

DIGESTIE, ABSORBȚIE,
METABOLISM
Hrana înseamnă viață, dar numai o alimentație sănătoasă nu
este suficientă pentru a-i oferi organismului nutrienții necesari.
Este nevoie ca aceasta să treacă prin aparatul digestiv, unde este
absorbită și metabolizată de organism. Produsele inovatoare
WALMARK sprijină acest proces și asigură buna lui funcționare.
49

Balonare

Tensiune
abdominală

Disconfort
digestiv
Flatulență

*Cea mai mare concentrație singulară de simeticonă per capsulă din România (257,5 mg)
**Relief of oberall illness, diarrhoea and of abdominal discomfort, Kaplan et. al, 1999

Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
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Degasil®

Calmează și previne balonarea și flatulența

Degasil® este un dispozitiv medical care îmbunătățește confortul
intestinal și abdominal al persoanelor cu tulburări gastrointestinale
legate de acumularea de gaze la nivel intestinal: balonare, flatulență
și tensiune abdominală.
Degasil® este un dispozitiv medical pe bază de simeticonă. Este științific
dovedit că simeticona acționează prin reducerea tensiunii superficiale
a bulelor de gaz prezente la nivel gastrointestinal:
• reduce acumularea de gaz la nivel intestinal, balonarea și flatulența
(acesta este un efect antispumant);
• reduce umbrele produse de gaze la nivel intestinal (necesar în
explorările radio-imagistice).
Degasil® poate fi folosit pentru pregătirea în vederea examinării
medicale a abdomenului prin radiografie, ecografie sau endoscopie.

Compoziție/capsulă:
Simeticonă ������������������������������������������ 257,5 mg
Prezentare: cutie cu 32 de capsule
Porția zilnică recomandată = 1-2 capsule
Administrare:
Una sau două capsule după fiecare masă
principală, cu un pahar mare de apă.

www.degasil.ro
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Degasil® 2Go
Degasil® 2Go are un efect rapid și relaxant
• în acumularea excesivă de gaz la nivel gastrointestinal
• în ceea ce privește tulburările funcționale la nivel gastrointestinal:
balonare, senzație precoce de sațietate, flatulență, eructații, meteorism,
zgomote în abdomen.
Beneficii:

efect rapid
ușor de administrat
fără efecte secundare
gust plăcut
se poate administra în timpul sarcinii sau al alăptării

Compoziție/pastilă:
Simeticonă ������������������������������������������ 125,0 mg
Prezentare: 20 pastile cu aromă de mentă
Porția zilnică recomandată = 3-4 pastile
Administrare: Adulți și copii peste 6 ani:
luați 1 pastilă de 3-4 ori pe zi. Lăsați pastila
să se dizolve lent în gură.

www.degasil.ro
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Benebian

Bacterii benefice pentru adulți. Efect garantat!
Benebian este un complex modern de bacterii benefice Lactobacillus
și Bifidobacterium, componente esențiale ale microflorei intestinale.
Benebian conține o cantitate foarte ridicată, 15,6 miliarde grupate în
opt tipuri de bacterii, în porția zilnică recomandată. Astfel, produsul este
recomandat în timpul sau după tratamentul cu antibiotice. Benebian
este îmbunătățit și cu fructooligozaharide.

Efecte:
• Reechilibrează flora după tratamentul cu antibiotice
• Previne dezechilibrele intestinale cauzate de schimbarea
climei sau a alimentației

Compoziție/capsulă:
Bacterii până la �������������������������������������������� 5,2 miliarde CFU*
Lactobacillus acidophilus ������������������ 3,48 miliarde CFU
Lactobacillus rhamnosus �������������������� 0,52 miliarde CFU
Bifidobacterium infantis �����������������������0,52 miliarde CFU
Lactobacillus plantarum�����������������������0,31 miliarde CFU
Lactobacillus casei ���������������������������������0,26 miliarde CFU
Bifidobacterium longum ���������������������0,05 miliarde CFU
Streptococcus thermophilus �������������0,04 miliarde CFU
Bifidobacterium breve �������������������������0,01 miliarde CFU
Fructooligozaharide ��������������������������������������������������� 100,0 mg
*CFU = unități formatoare de colonii

Prezentare: cutie cu 14 capsule
Porția zilnică recomandată = 2 capsule
Administrare:
Ca supliment alimentar, două capsule pe zi,
preferabil dimineața, în timpul unei mese
sau la 30 de minute după masă. O capsulă
pe zi, în cazul folosirii pe termen lung, trei
capsule în caz de nevoie imediată.

www.benebian.ro
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Produsele noastre pentru

IMUNITATE & ENERGIE
Interacțiunea omului zi de zi cu mediul îl pune în
permanență în contact cu mulți factori de risc. Un
sistem imunitar puternic protejează organismul,
menținându-l sănătos și crescând nivelul de energie.
Pe lângă imunitatea înnăscută, există și imunitatea
formată pe parcursul vieții. Aceasta din urmă poate
fi susținută prin intermediul produselor inovatoare
WALMARK.
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Spektrum Imunactiv®
Vitamina C și Zinc pentru întărirea sistemului imunitar
Spektrum Imunactiv® este un complex de vitamine și minerale din
surse organice. Structurile organice se regăsesc în natură. Fiți mai
aproape de natură cu Spektrum!
Fiecare tabletă de Spektrum Imunactiv® conține întreg necesarul
de vitamine și minerale, în doze maxime recomandate. Vitamina A
este importantă pentru acuitatea vizuală. Vitamina B2 contribuie la
structura normală a celulelor roșii. Vitamina C este un antioxidant care
influențează pozitiv imunitatea. Cuprul intervine în procesul normal
de pigmentare a părului și a pielii. Calciul este important pentru oase
puternice și dinți sănătoși. Zincul sprijină funcția cognitivă.
Spektrum Imunactiv® este îmbogățit cu complexul Imunactiv®
compus din patru substanțe: beta-glucan, bioflavonoide, vitamina C
și zinc. Vitamina C și zincul contribuie la întărirea sistemului imunitar.

Compoziție/tabletă:
Complex Imunactiv™:
Beta-glucan ������������������������������������������ 50,0 mg
Bioflavonoide (complex) ������������������ 25,0 mg
Vitamina C �������������������������������������������� 80,0 mg
Zinc ���������������������������������������������������������� 10,0 mg
Vitamina A ������������������������������������������� 800,0 µg
Vitamina B1 (tiamină) ��������������������������� 1,1 mg
Vitamina B2 (riboflavină) ��������������������� 1,4 mg
Vitamina B3 (niacină) ������������������������ 16,0 mg
Vitamina B5 (acid pantotenic) ����������� 6,0 mg
Vitamina B6 (piridoxină) ��������������������� 1,4 mg
Vitamina B12 (ciancobalamină) �������� 2,5 µg
Vitamina D ������������������������������������������������ 5,0 µg
Vitamina E ��������������������������������������������� 12,0 mg
Vitamina K ���������������������������������������������� 75,0 µg
Biotină ������������������������������������������������������ 50,0 µg
Acid folic ����������������������������������������������� 200,0 µg
Prezentare: cutie cu 30 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1tabletă
Administrare: Ca supliment alimentar,
o tabletă pe zi, luată cu apă.
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Spektrum® Energie Q10

Vitamine și minerale cu Magneziu, Vitamina C, Vitamina B2,
Vitamina B5, Vitamina B6 și Vitamina B12
pentru menținerea energiei
Spektrum® Energie Q10 este un complex de vitamine și minerale de
nouă generație, în care toate vitaminele și oligoelementele provin din
surse organice prezente în natură.
Spektrum® Energie Q10 este îmbogățit cu Coenzima Q10, ce se găsește
în mod natural în organism, unde joacă unul dintre rolurile-cheie în
obținerea energiei din alimente. Coenzima Q10 este benefică și în cazul
persoanelor lipsite de energie.

Compoziție/tabletă:
Coenzima Q10 �������������������������������������� 10,0 mg
Vitamina A��������������������������������������������� 800,0 µg
Vitamina B 1 (tiamină) ��������������������������� 1,1 mg
Vitamina B 2 (riboflavină) ����������������������1,4 mg
Vitamina B 3 (nicotinamidă) ������������� 16,0 mg
Vitamina B 5
(acid pantotenic)����������������������������������� 6,00 mg
Vitamina B 6 (piridoxină)������������������������1,4 mg
Vitamina B 12 (cianocobalamină) �������2,5 µg
Vitamina C ����������������������������������������������� 80,0 mg
Vitamina D 3 �����������������������������������������������5,0 µg
Vitamina E ����������������������������������������������� 12,0 mg
Vitamina K �������������������������������������������������75,0 µg
Acid folic ������������������������������������������������ 200,0 µg
Biotină �������������������������������������������������������50,0 µg
Magneziu ���������������������������������������������100,0 mg
Calciu �����������������������������������������������������120,0 mg
Extract de alge marine,
cont. I 0,1% (100 % of VNR) �������������150,0 mg
Mangan ������������������������������������������������������2,0 mg
Cupru ����������������������������������������������������������1,0 mg
Seleniu �������������������������������������������������������55,0 µg
Zinc ���������������������������������������������������������10,00 mg
Fier ���������������������������������������������������������14,00 mg
Prezentare: cutie cu 30 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare: o tabletă pe zi, înghițită cu apă.

IMUNITATE & ENERGIE
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Spektrum® Gummy Imunitate
Multivitamine cu echinaceea
pentru sprijinirea imunității, în trei arome

Spektrum® Gummy este un complex echilibrat de vitamine și minerale
pentru adulți îmbogățit cu extract de echinaceea (Echinacea purpurea),
extract ce contribuie la consolidarea funcțiilor sistemului imunitar.
Spektrum® Gummy Imunitate este conceput pentru persoanele
active, fiind recomandat în special în sezonul rece, cu vreme instabilă
și umedă.
Spektrum® Gummy Imunitate este disponibil în trei arome delicioase:
portocale, vișine și fructe de pădure, fără coloranți artificiali.

Compoziție /2 jeleuri:
Vitamina A��������������������������������������������� 800,0 µg
Vitamina B1 (tiamină) ��������������������������� 1,1 mg
Vitamina B3 (niacină)�������������������������� 16,0 mg
Vitamina B5 (acid pantotenic) ����������� 6,0 mg
Vitamina B6 (piridoxină)����������������������� 1,4 mg
Vitamina B7 (biotină)���������������������������� 50,0 µg
Vitamina B9 (acid folic)��������������������� 200,0 µg
Vitamina B12 (cobalamină)������������������ 2,5 µg
Vitamina C �����������������������������������������������80,0 µg
Vitamina D3 �����������������������������������������������5,0 µg
Vitamina E����������������������������������������������� 12,0 mg
Mangan ������������������������������������������������������2,0 mg
Iod ������������������������������������������������������������ 150,0 µg
Seleniu �������������������������������������������������������55,0 µg
Zinc ����������������������������������������������������������� 10,0 mg
Extract de echinaceea ���������������������60,00 mg

itate
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st pl
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Prezentare: cutie cu 60 de jeleuri
Porția zilnică recomandată = 2 jeleuri
Administrare:
Un jeleu de două ori pe zi.

Echinaceea pentru Jeleuri ușor de Recomandate Pentru persoane Arome de căpșuni
întărirea imunității administrat în sezonul rece active și moderne și portocale
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Minimarțieni®
Gummy ImunActiv

Vitamine cu extract de echinaceea

comand
a
s re

e:
td

Compoziție /2 jeleuri:
Extract de echinaceea��������������������������������40,0 mg
Vitamina C����������������������������������������������������� 80,0 mg
Zinc����������������������������������������������������������������� 10,0 mg
Vitamina B3��������������������������������������������������� 16,0 mg
Vitamina B5����������������������������������������������������� 6,0 mg
Vitamina B12 �������������������������������������������������� 2,5 µg
Vitamina D3 ����������������������������������������������������� 5,0 µg
Vitamina E������������������������������������������������������12,0 mg
Vitamina K�������������������������������������������������������25,0 µg
Acid folic �������������������������������������������������������200,0 µg
Biotină �������������������������������������������������������������50,0 µg

Prod
u

Minimarțieni® Gummy ImunActiv – complex de multivitamine
îmbogățit cu echinaceea, sub formă de jeleuri aromate, ce conțin doza
zilnică recomandată de vitamine esențiale dezvoltării corespunzătoare
a copiilor. Echinacea purpurea este o plantă cunoscută pentru efectele
sale favorabile. Produsul conține Vitamina C și Zinc ce sprijină imunitatea
organismului. Minimarțieni® Gummy ImunActiv se recomandă în
perioadele reci, în care sunt mai frecvente infecțiile virale și răcelile.

*%VNR din valoarea nutrițională de referință; - valoarea zilnică nu
este stabilită

Prezentare: cutie cu 60 de jeleuri
Porția zilnică recomandată = 2 jeleuri
Administrare:
Un jeleu de două ori pe zi.

Nu
conține
coloranți
artificiali

Nu
conține

conservanți

Nu
conține

Fără
gluten sau
lactoză
artificiali
îndulcitori

www.minimartieni.ro
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Minimarțieni®
Imunactiv Sirop
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Cu aromă de portocale
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Minimarțieni® Imunactiv Sirop este un complex de vitamine și
minerale indispensabile pentru creșterea fiziologică și dezvoltarea
sănătoasă a organismului. În plus, produsul conține complexul
Imunactiv® compus din Beta Glucan, Bioflavonoide, Vitamina C și Zinc.
Vitamina C și Zincul contribuie la întărirea imunității. Minimarțieni®
Imunactiv Sirop nu conține coloranți, îndulcitori și nu este un produs
alergenic. Are un gust grozav de portocale și se poate administra
copiilor cu vârsta de peste 1 an.
Compoziție /5 ml:
m
Complex Imunactiv
reco anda
s
Beta-glucan��������������������������������������������������� 10,0 mg
Bioflavonoide�������������������������������������������������� 9,0 mg
Vitamina C����������������������������������������������������� 25,0 mg
Zinc���������������������������������������������������������������������� 4,0 mg
Vitamina A���������������������������������������������������������� 120,0 µg
Vitamina B1������������������������������������������������������������ 0,5 mg
Vitamina B2������������������������������������������������������������ 0,8 mg
Vitamina B3 �����������������������������������������������������������9,0 mg
Vitamina B5 �����������������������������������������������������������3,0 mg
Vitamina B6�������������������������������������������������������������0,7 mg
Vitamina B12 ����������������������������������������������������������0,7 µg
Vitamina D3 ������������������������������������������������������������1,5 µg
Vitamina E���������������������������������������������������������������5,0 mg
Biotină ��������������������������������������������������������������������20,0 µg
Acid Folic����������������������������������������������������������������50,0 µg
Iod ����������������������������������������������������������������������������70,0 µg
Acid paraaminobenzoic (PABA)����������������������50,0 µg
Extract de Rosehips (măceșe)���������������������������5,0 mg
Lizină���������������������������������������������������������������������� 10,0 mg
Prezentare: sticluță cu 150 ml sirop
Porția zilnică recomandată = 5/10 ml
Administrare: Câte o linguriță de 5 ml pe zi. Pentru
copii de peste 3 ani, se recomandă câte 2 lingurițe
(10 ml pe zi).
Atenție: Este recomandat a se folosi în termen de 2
luni de la deschiderea capacului sticluței. Produsul
poate fi administrat copiilor cu vârsta de peste 1 an.
Nu
conține
coloranți

Nu
conține

conservanți

Nu
Fără
conține gluten sau
zahăr
lactoză

www.minimartieni.ro
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Minimarțieni®
Imunactiv Tablete

pul
& în tim
Înaintoenului rece
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Cu aromă de căpșuni sau portocale
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Compoziție /1 tabletă:
Complex Imunactiv
Beta-glucan�������������������������������� 10,0 mg
Vitamina C���������������������������������� 80,0 mg
Zinc�������������������������������������������������� 5,0 mg
Vitamina A��������������������������������������� 800,0 µg
Vitamina B1���������������������������������������� 1,1 mg
Vitamina B2���������������������������������������� 1,4 mg
Vitamina B3 �������������������������������������16,0 mg
Vitamina B5 ��������������������������������������� 6,0 mg
Vitamina B6����������������������������������������� 1,4 mg
Vitamina B12 ���������������������������������������2,5 µg
Vitamina D3 �����������������������������������������5,0 µg
Vitamina E�����������������������������������������12,0 mg
Biotină ������������������������������������������������ 50,0 µg
Acid folic ������������������������������������������200,0 µg
Iod ������������������������������������������������������150,0 µg
Extract de Rosehips (măceșe)�����10,0 mg

Prod
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Minimarțieni® Imunactiv Tablete este un complex de vitamine
și minerale special conceput pentru copii cu vârsta de peste 3 ani.
Tabletele masticabile au arome delicioase de căpșuni și de portocale,
– ceea ce face produsul extrem de ușor de acceptat de către copii.
Fiecare tabletă conține doza zilnică recomandată de vitamine și
minerale, necesară dezvoltării fiziologice normale a copiilor. În plus,
produsul conține și complexul Imunactiv format din Beta-Glucan,
Vitamina C și Zinc. Vitamina C și Zincul susțin sistemul imunitar, iar
Xilitol-ul conferă tabletelor un gust răcoritor și delicios.

Prezentare: Flacon cu 30/50 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare: Ca supliment alimentar, se
administrează câte o tabletă masticabilă
pe zi.
Atenție: Nu este indicat copiilor sub 3 ani.
Nu
conține
coloranți

Nu
conține

conservanți

Nu
Fără
conține gluten sau
zahăr
lactoză

www.minimartieni.ro
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Minimarțieni®
ImunActiv FORTE

ute

Faze ac

Sirop cu aromă de soc

Minimarțieni® ImunActiv Forte sirop este un produs pe bază de plante
destinat sprijinirii sistemului imunitar în faze acute. Conține doza optimă
de beta-glucan, Vitamina C și extracte de soc și măceșe. Toate aceste
extracte din plante sprijină imunitatea, având efecte benefice asupra
sistemului respirator.
Minimarțieni® ImunActiv Forte conține arome naturale extrase din
plantele din compoziție.
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Compoziție/5 ml:
Sambucus nigra Extract 7:1 din fructe de soc
Echivalent a 136 resp. 272 mg������������������� 952,0 mg
Sambucus nigra Extract 7:1 din fructe de soc
Echivalent a 136 resp. 272 mg��������������������� 25,0 mg
Rosa canina Extract 10:1 din fructe de măceș
Echivalent a 5 resp. 10 mg����������������������������� 50,0 mg
Beta-glucan �������������������������������������������������������� 60,0 mg
Vitamina C ���������������������������������������������������������� 40,0 mg

Prod
u

Se recomandă administrarea în perioadele cu risc crescut de apariție a
răcelilor, în perioadele de convalescență sau la apariția primelor semne
de răceală sau gripă.

Prezentare: sticluță cu 150 ml sirop
Porția zilnică recomandată = copii între 1-3 ani: 5
ml (1 linguriță) de 2 ori pe zi; pentru copii de peste 3
ani, 5 ml de 3 ori pe zi
Administrare: Ca supliment alimentar, de preferat
dimineața și seara înainte de culcare.
Atenție: Este recomandat a se folosi în termen de
2 luni de la deschiderea capacului sticluței. A nu se
administra copiilor sub 1 an.

Nu
conține
coloranți

Nu
conține

conservanți

Nu
conține

Fără
gluten sau
lactoză
artificiali
îndulcitori

www.minimartieni.ro
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Minimarțieni®
ImunActiv FORTE

ute

Faze ac

Tablete masticabile cu aromă de soc
Minimarțieni® ImunActiv Forte tablete masticabile este un produs
pe bază de plante destinat sprijinirii sistemului imunitar în faze acute.
Conține doza optimă de beta-glucan, Vitamina C și extracte de soc și
măceșe. Toate aceste extracte din plante sprijină imunitatea, având
efecte benefice asupra sistemului respirator.
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Compoziție/1 tabletă:
Fructe de soc Extract 7:1 din fructe de
Sambucus nigra
Min. 136 resp. 408 mg��������������� 952,0 mg
Flori de soc Extract 10:1 din flori de
Sambucus nigra
Min. 25 resp. 75 mg������������������� 250,0 mg
Beta-glucan �������������������������������������60,0 mg
Vitamina C ���������������������������������������40,0 mg
Măceșe Extract 10:1 din fructe de Rosa
canina Min. 5 resp. 15 mg �����������50,0 mg

Prod
u

Se recomandă administrarea în perioadele cu risc crescut de apariție
a răcelilor, în perioadele de convalescență sau la primele semne de
răceală și gripă.

Prezentare: Flacon cu 30 de tablete
Porția zilnică recomandată = 3 tablete
Administrare: Ca supliment alimentar, se
administrează câte o tabletă masticabilă
de trei ori pe zi.
Atenție: Nu este indicat copiilor sub 3 ani.

Nu
conține

conservanți

Nu
conține
zahăr

Fără
gluten sau
lactoză

www.minimartieni.ro
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Produsele noastre pentru

INIMĂ & CIRCULAȚIE
Prin intermediul sistemului circulator, inima pompează
sângele împreună cu nutrienții necesari organismului
pentru o bună funcționare. O circulație deficitară
poate avea efecte negative asupra stării de bine,
cauzând numeroase afecțiuni. Produsele WALMARK
destinate acestor afecțiuni preîntâmpină problemele
circulatorii, îmbunătățind circulația, transferul de
oxigen și nutrienți către țesuturi.
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GinkoPrim® HOT

Readuce căldura și o stare de bine în corpul tău

GinkoPrim® HOT conține o combinație specială de trei substanțe active:
ginkgo biloba, capsaicină și magneziu. Ginkgo biloba sprijină circulația
periferică în mâini și picioare. Capsaicina (componenta activă din ardeiul
iute) intensifică termogeneza (producția fiziologică de căldură) și crește
consumul energetic al corpului. Ca antioxidant, capsaicina contribuie
la reducerea modificărilor oxidative ale țesuturilor. Magneziul are efect
benefic asupra sistemului nervos și a celui muscular.

Combinația de ginkgo biloba și magneziu la care s-a adăugat capsaicină
ce intensifică producția fiziologică de căldură.
Compoziție/tabletă:
Ginkgo biloba ������������������������������������������������������������������������������������������ 60,0 mg
(extract standardizat; conține 24% glicoflavonoide și 6% lactone
terpenice)
Capsaicină ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 2,5 mg
Magneziu ������������������������������������������������������������������������������������������������ 150,0 mg
Prezentare: cutii cu 30 și 60 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, o tabletă zilnic, de preferat după masă,
înghițită cu apă.

www.ginkoprim.ro
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PRODUSE INOVATOARE

GinkoPrim® MAX
Sprijină circulația periferică

GinkoPrim® MAX - 120 mg este un produs care combină ginkgo biloba
și magneziu. Extractul standardizat de ginkgo biloba asigură cantitatea
optimă de substanțe active (flavonglicozide, terpenolactone), cu
caracteristici biologice unice. Ginkgo biloba sprijină circulația venoasă,
contribuind la menținerea performanței creierului odată cu trecerea
anilor, cât și la înlăturarea senzației de mâini și picioare reci. Magneziul
este esențial pentru funcția și performanța mentală, având efect benefic
asupra sistemului nervos și muscular.
Noul GinkoPrim® Max 120 mg are o formulă îmbunătățită, compusă din
ginkgo biloba cu o concentrație crescută, magneziu și zinc.
Zincul a fost adăugat în compoziție pentru efectele sale benefice asupra
funcției cognitive.
GinkoPrim® MAX - 120 mg
Compoziție/tabletă:
Ginkgo biloba ������������������������������������������������������������������������������������������� 120,0 mg
(extract standardizat; conține 24% glicoflavonoide și 6% lactone
terpenice)
Magneziu ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 150,0 mg
Zinc ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15,0 mg
Prezentare: cutii cu 30 și 60 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, se administrează o tabletă zilnic, cu un pahar
cu apă. Se recomandă a se administra pe perioade mai îndelungate (de
exemplu, în cure de câte două-trei luni, două-trei cure anual).

www.ginkoprim.ro
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Varixinal®

Efect benefic în sănătatea circulației venoase,
datorită extractului de castane sălbatice
și vitaminei C
Varixinal® conține patru extracte din plante – castane sălbatice, gotu
kola, afine, ghimpe – și un bioflavonoid – hesperidină –, care au efect
benefic asupra circulației venoase.
Castanele sălbatice ajută la creșterea elasticității venelor, precum și
la tonifierea vaselor de sânge și a pereților vasculari, având un efect
benefic asupra circulației venoase. Ghimpele și gotu kola sprijină
buna funcționare a sistemului circulator venos periferic. Afinele sunt
cunoscute pentru acțiunea lor antioxidantă, ajutând la creșterea
rezistenței vaselor capilare și la îmbunătățirea fluxului de sânge în
vene și în capilare. Compoziția acestui produs este îmbogățită cu
hesperidină și cu vitamina C, care contribuie la formarea firească a
colagenului, pentru funcționarea normală a vaselor de sânge.

Compoziție/tabletă:
Castan sălbatic ������������������������������������������������������������������������ 1500,0 mg
(extract 6:1 de Aesculus hippocastanum – 250 mg, echivalent 50
mg aescina)
Ghimpe ����������������������������������������������������������������������������������������� 800,0 mg
(extract 4:1 de Ruscus aculeatus – 200 mg)
Vitamina C ����������������������������������������������������������������������������������� 250,0 mg
Afine ����������������������������������������������������������������������������������������������� 200,0 mg
(extract 100:1 de Vaccinium myrtillus
– 2 mg, echivalent 500 μg antocianozide)
Gotu kola ������������������������������������������������������������������������������������� 100,0 mg
(extract 4:1 de Centella asiatica – 25 mg)
Hesperidină ��������������������������������������������������������������������������������� 100,0 mg
Prezentare: cutii cu 30 și 60 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, câte o tabletă pe zi,
luată cu o cantitate suficientă de lichid.
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PRODUSE INOVATOARE

Varixinal® GEL

Pentru vitalitatea și sănătatea picioarelor

Varixinal® GEL este un produs natural care te susține să pășești cu
încredere oricând și oriunde. Încă de la prima utilizare, senzația de
picioare grele și obosite, durerile și umflăturile gambelor devin doar o
amintire. Recomandat femeilor care își doresc să aibă picioare frumoase
și sănătoase, Varixinal® GEL conferă elasticitate venelor și redă gambelor
senzația de ușurare și prospețime.

Prezentare: tub cu 75 ml de gel
Porția zilnică recomandată = 1-2 aplicări
Administrare:
Folosiți gelul o dată sau de două ori pe
zi, masând zona afectată dinspre tălpile
picioarelor spre coapse.

INIMĂ & CIRCULAȚIE

69

E
S
U
D
PRO
E
L
I
B
I
S
E
C
C
A

Produsele noastre pentru

SISTEMUL OSTEO-ARTICULAR
Articulațiile sănătoase contribuie la asigurarea unei mișcări
naturale, oferind libertate de mișcare. WALMARK urmărește
să facă accesibile tuturor produsele sale destinate îngrijirii
articulațiilor. Astfel, cei care își doresc un stil de viață activ se vor
simți mai bine. Beneficiile suplimentelor alimentare acționează
împreună cu cele ale unei mișcări sănătoase, îmbunătățind
calitatea vieții.
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Super Colagen COMPLEX

Complex de colagen tip I hidrolizat, colagen tip II
nedenaturat și Vitamina C
pentru susținerea articulațiilor
Colagenul este proteina cea mai des întâlnită în corpul uman și
componenta principală a țesutului conjunctiv (cartilaj, oase, tendoane,
ligamente). Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului,
benefic pentru funcționarea cartilajelor și oaselor.
Super Colagen COMPLEX
P Asigură o absorbție și o biodisponibilitate ridicată datorită
formei hidrolizate de colagen tip I
P Conține colagen tip II nedenaturat ce păstrează forma sa
originară de triplu helix
P Conține colagen de tip II supus unui proces blând de producție,
folosindu-se foarte puțin sau chiar deloc căldura (suficient cât
să devină solubil)
P Asigură un suport suplimentar pentru susținerea tuturor
articulațiilor (articulațiile genunchiului, articulațiile șoldului,
articulațiile mâinii și ale coloanei vertebrale)
Walmark Super Colagen COMPLEX este recomandat:
P Persoanelor în vârstă
P Persoanelor care depun o activitate fizică intensă
P Sportivilor și persoanelor cu un stil de viață activ
P Persoanelor supraponderale

Compoziție/tabletă:
Colagen tip I�������������������������������������������������24,30 mg
Colagen tip II nedenaturat���������������������� 20,00 µg
Vitamina C������������������������������������������������������� 8,30 mg
Prezentare: cutie cu 30 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, o tabletă pe zi.
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PRODUSE ACCESIBILE

Cartilaj de Rechin PLUS

Cartilaj de rechin natural îmbogățit cu Vitamina C
pentru susținerea articulațiilor

Caracteristicile principalelor componente:
P Cartilajul de rechin este un complex mucopolizaharid natural
care conține glucozamină, condroitină și colagen, elemente
esențiale ale cartilajului articular
P Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului,
benefic pentru funcționarea normală a cartilajelor și a oaselor
Walmark Cartilaj de Rechin PLUS asigură:
P Cartilaj de rechin natural sub formă de pulbere
P Formulă îmbunătățită cu Vitamina C
P Capsule ușor de administrat
P Formulă ce nu conține conservanți, zahăr sau coloranți

Compoziție/capsulă:
Cartilaj de rechin���������������������������������740,0 mg
Vitamina C��������������������������������������������������6,0 mg
Prezentare: flacon cu 30 sau 100 de
capsule
Porția zilnică recomandată = 4 capsule
Administrare:
Ca supliment alimentar, două capsule de
două ori pe zi, înaintea meselor.

SISTEM OSTEO-ARTICULAR
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Calcium Magnezium Zinc
Calcium Magnezium Zinc
FORTE
Combinația de trei minerale esențiale

Calcium Magnezium Zinc. Toate componentele acestui produs sunt
esențiale pentru funcționarea adecvată a organismului uman și pentru
sănătatea oaselor. Calciul și magneziul sunt minerale importante pentru
menținerea sănătății dinților și pentru buna funcționare a sistemului
nervos și muscular. Cele două minerale sunt prezente în dozele necesare
unei absorbții optime. Zincul, prin efectul antioxidant, contribuie la
sănătatea pielii, a părului și a unghiilor și ajută sistemul imunitar.
Calcium Magnezium Zinc FORTE. Formulă îmbogățită cu vitamina D3,
care ajută la absorbția calciului la nivel gastrointestinal și la menținerea
sănătății oaselor.

Compoziție Calcium Magnezium Zinc/tabletă:
Calciu��������������������������������������������������������������������333,30 mg
Magneziu��������������������������������������������������������������133,0 mg
Zinc�����������������������������������������������������������������������������8,30 mg
Compoziție Calcium Magnezium Zinc
FORTE/tabletă:
Calciu��������������������������������������������������������������������400,00 mg
Magneziu������������������������������������������������������������155,30 mg
Zinc�����������������������������������������������������������������������������8,30 mg
Vitamina D ������������������������������������������������������������� 2,00 µg
Prezentare: flacon cu 30 și 100 de tablete
Porția zilnică recomandată = 2 tablete
Administrare CaMgZn:
Ca supliment alimentar, două tablete pe zi.
Administrare CaMgZn Forte:
Ca supliment alimentar, două tablete zilnic,
în timpul unei mese.
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PRODUSE ACCESIBILE

Osteostop Calciu cu D3

Calciu și vitamina D pentru oase sănătoase

Calciul este un mineral de bază al organismului uman, cu roluri foarte
importante, atât în structura oaselor, cât și a dinților. Calciul contribuie
la coagularea normală a sângelui și la buna funcționare a sistemului
nervos și muscular. Vitamina D este necesară pentru asimilarea calciului
în organism și menținerea acestuia în limite normale în sânge. Calciul și
vitamina D contribuie la menținerea sănătății oaselor, atât la adulți, cât
și la copii. Uleiul de pește conținut în aceste capsule reprezintă o sursă
bogată de vitamina D și vitamina A-Retinol. Aceasta din urmă contribuie
la îmbunătățirea vederii și a structurii tegumentelor.
Compoziție/tabletă:
Calciu �������������������������������������������������� 300,00 mg
Vitamina D3 �����������������������������������������������4,5 µg
Ulei de pește
(retinol și colecalciferol)����������� 400,00 mg
Prezentare: flacon cu 30 de capsule
Porția zilnică recomandată = 1 capsulă
Administrare:
Ca supliment alimentar, o capsulă pe zi,
cu o cantitate suficientă de lichid.

SISTEM OSTEO-ARTICULAR
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PRODUSE ACCESIBILE

„Vindecarea este o
problemă de timp,
dar uneori este
și o problemă de
oportunități“
Hipocrat

SISTEM OSTEO-ARTICULAR
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Produsele noastre pentru

SISTEMUL NERVOS
Responsabilitatea sistemului nervos este aceea de
a asigura echilibrul intern al organismului. Gama
WALMARK oferă produse accesibile care susțin
funcțiile cognitive și memoria, îmbunătățind circulația
la nivelul creierului și al membrelor.
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Magnesium 200 mg

Magneziul susține sănătatea oaselor
și a dinților, a sistemului nervos și muscular

Magneziul este un mineral esențial organismului uman,
necesar pentru buna funcționare a sistemului nervos, a
mușchilor, pentru formarea și întreținerea oaselor și a
dinților, precum și în metabolismul energetic.

Compoziție/tabletă:
Magneziu�����������������������������������������������200,0 mg
Prezentare: flacon cu 30 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, o tabletă pe zi,
înghițită cu o cantitate suficientă de apă.
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PRODUSE ACCESIBILE

Magnesium + B6

Magneziu + Vitamina B6 – sursă de energie și vitalitate

Magneziul este un mineral esențial organismului uman, necesar pentru
buna funcționare a sistemului nervos, a mușchilor, pentru formarea și
întreținerea oaselor și a dinților, precum și în metabolismul energetic.
Vitamina B6 contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos
și a funcțiilor psihologice. Mai mult decât atât, vitamina B6 contribuie
la reducerea senzației de oboseală și sprijină funcționarea normală a
sistemului imunitar. Combinația de magneziu și vitamina B6 reprezintă
un supliment foarte util pentru persoanele care depun efort fizic sau psihic.

Compoziție/tabletă:
Magneziu�����������������������������������������������50,00 mg
Vitamina B6��������������������������������������������� 1,40 mg
Prezentare: cutie cu 30 de tablete
Porția zilnică recomandată = 3 tablete
Administrare:
Ca supliment alimentar, o tabletă de trei
ori pe zi, înghițită cu o cantitate suficientă
de apă.

SISTEM NERVOS
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B-complex + Vitamina C
Energie și vitalitate

B-Complex + Vitamina C conține o combinație specială de vitamine
ce susține nivelul de energie și vitalitate al organismului. Vitamina B1
sprijină funcționarea normală a inimii; vitaminele B2 și B3 contribuie
la sănătatea pielii și la reducerea stărilor de oboseală, iar împreună
cu vitaminele B6 și C susțin buna funcționare a sistemului nervos. De
asemenea, vitamina C contribuie la protejarea celulelor împotriva
daunelor radicalilor liberi și la absorbția fierului din alimentație.

Compoziție/tabletă:
Vitamina B1������������������������������������������������1,8 mg
Vitamina B2������������������������������������������������2,0 mg
Vitamina B3������������������������������������������������7,0 mg
Vitamina B5������������������������������������������������4,6 mg
Vitamina B6������������������������������������������������2,2 mg
Vitamina C����������������������������������������������� 30,0 mg
Prezentare: flacon cu 30 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, o tabletă zilnic.
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PRODUSE ACCESIBILE

Lecitină
Lecitină FORTE

Conține acid linoleic ce ajută la menținerea
colesterolului în limite normale

Lecitina aparține fosfolipidelor și este una dintre componentele de
bază ale membranei celulare. Se regăsește în concentrații mari în țesutul
nervos, în ficat, inimă, mușchi și în fibrele nervoase. Fiind implicată într-o
mare varietate de procese metabolice, lecitina este folosită frecvent și
ca supliment alimentar. Lecitina obținută din soia are un conținut ridicat
de acid linoleic ce ajută la menținerea colesterolului în limitele normale.

Compoziție/capsulă:
Lecitină ���������������������������������������������� 1200,0 mg
Lecitină Forte ������������������������������������ 1325,0 mg
Prezentare:
Lecitină 1200 mg: flacoane cu 30 sau 80 de
capsule
Lecitină Forte: flacon cu 30 de capsule
Porția zilnică recomandată = 2 capsule
Administrare:
Ca supliment alimentar, se recomandă una
sau două capsule pe zi.

SISTEM NERVOS
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Produsele noastre pentru

DIGESTIE, ABSORBȚIE,
METABOLISM
Numai o alimentație sănătoasă nu este suficientă pentru
a-i oferi organismului nutrienții necesari de care are nevoie.
Foarte importante sunt procesele de digestie, absorbție
și metabolismul. Datorită accesibilității produselor din
gama WALMARK, aceste procese pot fi sprijinite, asigurând
funcționarea optimă a organismului.
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Silimarină FORTE

Susține procesul de detoxifiere hepatică
și de regenerare a celulelor ficatului

Armurariul (Silybum marianum) este o plantă originară din zonele
mediteraneene ale Europei, ale Africii de Nord și Orientului Mijlociu,
fiind recunoscută de secole pentru proprietățile sale benefice în
procesul de detoxifiere hepatică. Semințele acestei plante conțin un
complex de bioflavonoide cunoscut sub denumirea de „Silimarină“.
Silimarina susține buna funcționare a ficatului, prin sprijinirea
regenerării celulelor hepatice, contribuind la procesul de detoxifiere a
acestuia. De asemenea, silimarina contribuie la îmbunătățirea funcțiilor
digestive prin sprijinirea secreției de bilă.

Compoziție/comprimat:
Silimarină
(Semințe de Silybum marianum)
extract 5:1 (echiv. 1000,0 mg)���������� 200,0 mg
Prezentare: cutie cu 30 și 60 de comprimate
Porția zilnică recomandată = 1 comprimat
Administrare:
Ca supliment alimentar, câte un comprimat
pe zi, după masă.
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PRODUSE ACCESIBILE

URS10 Test

Test rapid pentru evaluarea stării dumneavoastră
de sănătate

SUMARUL DE URINĂ ESTE EXAMENUL CEL MAI RECOMANDAT DE
CĂTRE DOCTORI
Efectuarea frecventă a sumarului de urină poate ajuta la identificarea
a numeroase afecțiuni, cum ar fi diabetul, hepatita, afecțiuni ale
rinichilor și ale tractului urinar, afecțiuni care inițial pot fi asimptomatice,
determinând modificări doar în urină.
URS10 Test este un test general de urină pentru a fi utilizat acasă. URS10
Test se prezintă sub forma unei benzi pe care sunt amplasate diferite
suprafețe de reacție sub forma a zece pătrate colorate. Fiecare pătrat
reprezintă câte un parametru (glucoză, bilirubină, cetone, densitate,
hematii, pH, proteine, urobilinogen, nitriți, leucocite). URS10 Test constă
în cufundarea benzii de testare într-o probă de urină și compararea
vizuală a fiecărui domeniu de culoare cu scala de culori care se află în
pachet si astfel se determină nivelul din urină al fiecărui parametru.
Rezultatele obținute cu URS10 Test sunt la fel de precise precum
rezultatele obținute într-un laborator de analiză, acolo
utilizându-se exact aceleași benzi de testare. Diferența
este dată de modul de citire a rezultatelor. În laboratorul
de analiză rezultatele obținute sunt citite cu ajutorul
unui cititor electronic, iar utilizând URS10 Test, pacientul
citește rezultatele în baza scalei de culori.

10 parametri de sănătate investigați:
Glucoză, bilirubină, cetone, densitate,
hematii, pH, proteine, urobilinogen, nitriți,
leucocite
Conținut: o bandă de testare, instrucțiuni de folosire
și o scală de culori pentru interpretarea rezultatelor.

DIGESTIE, ABSORBȚIE, METABOLISM
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Fier COMPLEX 20 mg

Fier îmbogățit cu un complex de vitamine și minerale
pentru formarea normală a sângelui

Efectele principalelor ingrediente:
P Fierul, vitamina B12 și acidul folic contribuie la formarea
normală a celulelor roșii din sânge și la reducerea stărilor de
oboseală
P Fierul contribuie la formarea hemoglobinei și la transportul
oxigenului în organism
P Acidul folic contribuie la formarea normală a sângelui
P Vitamina C ajută la absorbția normală a fierului în organism
P Magneziul este esențial pentru echilibrul electrolitic
P Fierul, seleniul, vitamina B12 și acidul folic susțin sistemul
imunitar
P Vitaminele C și E, seleniul și zincul contribuie la protejarea
celulelor împotriva stresului oxidativ
Walmark Fier COMPLEX 20 mg asigură:
P O combinație unică de fier, vitamine și minerale
P O sursă organică de fier cu absorbție ridicată
P Regenerarea rapidă a sângelui în special după donațiile de
sânge datorită fierului și vitaminei B12
P Doar o tabletă pe zi
P Producție în condiții stricte de calitate farmaceutică în unitate
certificată GMP
Compoziție/tabletă:
Vitamina C����������������������������������������������� 80,0 mg
Vitamina E����������������������������������������������� 12,0 mg
Vitamina B12 ������������������������������������������������7,5 g
Acid folic ���������������������������������������������������600,0 g
Fier ����������������������������������������������������������� 20,0 mg
Magneziu ���������������������������������������������100,0 mg
Zinc ��������������������������������������������������������������5,0 mg
Seleniu ��������������������������������������������������������� 50,0 g
Prezentare: flacon cu 30 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, o tabletă pe zi, de
preferat pe stomacul gol.
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Luteină PLUS

Formulă echilibrată pentru nutriția ochilor
îmbogățită cu zeaxantină, zinc, vitaminele A și E

Luteină Plus este un supliment alimentar modern ce conține o
combinație de 5 ingrediente atent selecționate pentru nutriția
ochilor – luteină, zeaxantină, zinc, vitamina A și vitamina E.
Caracteristicile principalelor ingrediente:
P Luteina și zeaxantina sunt carotenoizi ce se găsesc în mod
natural în retina oculară
P Vitamina A și zincul contribuie la menținerea vederii
normale
P Zincul este important în metabolismul vitaminei A
P Vitamina E și zincul au efect antioxidant, protejând
celulele împotriva stresului oxidativ
Walmark Luteină PLUS:
P Asigură o doză ridicată de complex carotenoid (luteină și
zeaxantină)
P Conține o formulă îmbogățită cu antioxidanți, zinc și
vitamina E
P Este recomandat în mod special persoanelor care își
suprasolicită vederea, persoanelor care lucrează la
calculator, persoanelor care se uită la TV sau conducătorilor
auto
P Produs fabricat sub criterii stricte de calitate farmaceutică
în unitate certificată GMP

Compoziție/tabletă:
Luteină�����������������������������������������������20,0 mg
Zeaxantină ����������������������������������������� 0,5 mg
Vitamina A (1335 IU) ��������������������400,0 μg
Vitamina E�����������������������������������������36,0 mg
Zinc�����������������������������������������������������15,0 mg
Prezentare: cutie cu 30 de capsule
Porția zilnică recomandată = 1 capsulă
Administrare:
Ca supliment alimentar, o capsulă pe zi.

DIGESTIE, ABSORBȚIE, METABOLISM
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Crom FORTE

Cromul ajută la menținerea
glicemiei în limite normale

Cromul este un oligoelement important pentru o varietate de funcții
biologice implicate în numeroase procese metabolice în corpul uman.

Cromul contribuie la:
P Susținerea metabolismului normal al macronutrienților
(zahăr, grăsime, proteine)
P Menținerea concentrațiilor normale ale glucozei în sânge
Walmark Crom 200 µg FORTE:
P Conține o sursă organică de crom cu absorbție ridicată
P Conține o concentrație ridicată de crom într-o singură tabletă
P Este produs dintr-o sursă organică de crom
P Nu conține zahăr

Compoziție/tabletă:
Crom�������������������������������������������������������� 200,0 μg
Prezentare: flacon cu 30 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, o tabletă zilnic.
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Spirulina 500 mg
Vitamine și minerale naturale

Spirulina reprezintă cea mai bogată sursă naturală de proteine ușor
digerabile, capabilă să furnizeze organismului toți aminoacizii esențiali.
Este, totodată, o sursă puternică de antioxidanți ce sprijină sistemul
imunitar și apără organismul împotriva consecințelor stresului oxidativ.
Spirulina ajută la menținerea glicemiei în limite normale, contribuie
la scăderea poftei de mâncare și la sporirea nivelului de energie al
organismului. Hawaiian Spirulina Pacifica, prezentă în Spirulina Forte de
la WALMARK, este o sursă unică de spirulină standardizată și certificată,
fiind bogată în vitamine și minerale naturale. Spirulina Forte se poate
folosi și în timpul curelor de slăbire, ajutând la întărirea corpului.

Compoziție/tabletă Spirulina 500 mg:
Hawaiian Spirulina
Pacifica 100% pură�����������������������������500,0 mg
Prezentare Spirulina 500 mg: flacon cu
30, 100 sau 200 de tablete
Porția zilnică recomandată = 3 tablete
Administrare:
Ca supliment alimentar, trei tablete zilnic,
cu 30 de minute înainte de masă.
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Produsele noastre pentru

IMUNITATE & ENERGIE
Interacțiunea omului zi de zi cu mediul îl pune în
permanență în contact cu mulți factori de risc. Un
sistem imunitar puternic protejează organismul,
menținându-l sănătos și crescând nivelul de energie.
Pe lângă imunitatea înnăscută, există și imunitatea
formată pe parcursul vieții. Aceasta din urmă poate fi
susținută prin intermediul produselor accesibile din
gama WALMARK.
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Zinc FORTE

Pentru sistemul imunitar și sănătatea pielii, a părului
și a unghiilor

Acest produs conține zinc provenit din surse organice, un element
necesar bunei funcționări a sistemului imunitar. Zincul este un element
important în metabolismul acizilor grași și al carbohidraților și contribuie,
de asemenea, la sinteza proteinelor. Zincul este esențial în protejarea
celulelor împotriva stresului oxidativ. Zincul contribuie la stimularea
fertilității bărbaților și menține testosteronul în limitele normale. Zincul
sprijină sănătatea pielii, a părului și a unghiilor.

Compoziție/tabletă:
Zinc����������������������������������������������������������� 15,0 mg
Prezentare: flacon cu 30 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, o tabletă zilnic,
după masa principală.
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Seleniu FORTE
Soluție organică
din drojdie de seleniu

Seleniul este un element esențial în buna funcționare a sistemului
imunitar. Prin proprietățile sale antioxidante, acesta contribuie
la protecția celulelor împotriva pericolului stresului oxidativ. De
asemenea, seleniul este implicat în funcția glandei tiroide, dar și în
procesul de spermatogeneză, contribuind la menținerea fertilității
normale a bărbaților. Seleniul susține și sănătatea părului și a unghiilor.
Seleniul previne lezarea și distrugerea celulelor, având un rol protector
și o importantă contribuție în tratarea bolilor cardiovasculare și în
atenuarea efectelor îmbătrânirii.

Compoziție/tabletă:
Seleniu���������������������������������������������������� 100,0 μg
Prezentare: flacon cu 30 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, o tabletă zilnic.

IMUNITATE & ENERGIE
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Selezin ACE COMPLEX
Combinație de antioxidanți
(seleniu, zinc, vitaminele A, C și E)

Selezin ACE este un produs modern, o combinație de minerale și
vitamine atent selecționate: seleniu, zinc și vitaminele A, C și E. Conține
selenometionină și zinc din sursă organică sub formă de gluconat de
zinc. Seleniul și zincul, împreună cu vitaminele C și E, au efect antioxidant
și protejează organismul împotriva acțiunii nocive a radicalilor liberi și
susțin sistemul imunitar. Zincul și seleniul sprijină sănătatea părului și a
unghiilor, în timp ce vitamina A contribuie la menținerea sănătății pielii
și la menținerea acuității vizuale. Zincul contribuie la sănătatea oaselor.

Compoziție/tabletă:
Seleniu���������������������������������������������������� 100,0 μg
Zinc����������������������������������������������������������� 15,0 mg
Vitamina A��������������������������������������������1000,0 μg
Vitamina B6������������������������������������������������2,2 mg
Vitamina C ��������������������������������������������� 90,0 mg
Vitamina E ���������������������������������������������� 15,0 mg
Prezentare: cutie cu 30 de tablete
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, o tabletă zilnic.
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Super Vitamina C
cu aromă de portocale

Vitamina C pentru protecția organismului

Vitamina C sprijină sistemul imunitar al organismului și este necesară
în susținerea sănătății oaselor, dinților, cartilajelor și a gingiilor prin
contribuția sa la formarea colagenului. Vitamina C sprijină, de asemenea,
sănătatea vaselor de sânge și a sistemului nervos. Ca antioxidant,
vitamina C contribuie la protecția celulelor împotriva stresului oxidativ.
Spre deosebire de alte vitamine, vitamina C nu poate fi sintetizată de
către organismul uman, fiind necesar un aport extern.

Compoziție/tabletă:
Vitamina C ����������������������������������������������������600,0 mg
Prezentare: flacon cu 30 de tablete masticabile
Porția zilnică recomandată = 1 tabletă
Administrare:
Ca supliment alimentar, o tabletă zilnic.

IMUNITATE & ENERGIE
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Ginseng coreean
Elixir pentru vitalitate

Ginsengul face parte din categoria plantelor a căror eficacitate a fost
dovedită timp de secole. Principala parte folosită în medicina tradițională
este rădăcina, a cărei formă seamănă cu un corp omenesc. Ginsengul
coreean ajută la menținerea unui nivel optim de energie și vitalitate
pentru organism, contribuind la creșterea rezistenței fizice și psihice a
organismului. În timp, s-a demonstrat și influența benefică a ginsengului
asupra funcțiilor erectile. Ginsengul coreean susține memoria și
contribuie la menținerea unei circulații sangvine normale, asociată mai
departe cu performanța mentală și capacitatea de reacție. Este eficient
în stările de oboseală accentuată, epuizare și pierdere a capacității de
concentrare. Acest produs conține ginseng coreean, extract standardizat
din rădăcină, în combinație cu vitamina E, un antioxidant ce contribuie
la protecția celulelor împotriva stresului oxidativ.
Compoziție/capsulă:
Ginseng coreean
(extract 5:1–200 mg)���������������������� 1000,0 mg
Vitamina E����������������������������������������������� 10,0 mg
Prezentare: cutie cu 30 de capsule
Porția zilnică recomandată = 1 capsulă
Administrare:
Ca supliment alimentar, o capsulă pe zi,
luată cu apă.
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„Sănătatea este darul
cel mai frumos și mai
bogat pe care natura
știe să-l facă.“
Michel de Montaigne

IMUNITATE & ENERGIE
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Produsele noastre pentru

INIMĂ & CIRCULAȚIE
Prin intermediul sistemului circulator, inima pompează
sângele împreună cu nutrienții necesari organismului pentru
o bună funcționare. O circulație deficitară poate avea efecte
negative asupra stării de bine, cauzând numeroase afecțiuni.
Produsele gamei WALMARK sunt destinate acestor afecțiuni
și fac accesibile tuturor beneficiile unei circulații sănătoase,
îmbunătățind transferul de oxigen și nutrienți către țesuturi.
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Coenzima Q10 + Carnitină
Energie din două surse

Coenzima Q10 are un rol important în obținerea energiei din hrană,
fiind prezentă în celulele organelor cu activitate intensă, precum
inima. La rândul său, aminoacidul esențial L-Carnitină apare în
mod natural în toate celulele organismului uman, în mod special
în mitocondrii („uzinele energetice“ ale celulelor). Cea mai mare
cantitate de carnitină este repartizată în mușchi (inima fiind cel mai
important mușchi din corp), celule nervoase și celule imunitare.
Organismul uman sănătos este capabil să producă cantități mici de
L-Carnitină în anumite condiții. Suplimentele care conțin carnitină
se recomandă persoanelor în vârstă, vegetarienilor și sportivilor.

Compoziție/capsulă:
Coenzima Q10 naturală ��������������������� 10,0 mg
Carnitină�������������������������������������������������� 50,0 mg
Prezentare: cutie cu 30 de capsule
Porția zilnică recomandată = 1-2 capsule
Administrare:
Ca supliment alimentar, o capsulă de una
sau două ori pe zi, imediat după o masă.
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Coenzima Q10

Prezentă în celulele organelor cu activitate
intensă, precum inima

Coenzima Q10 este o substanță asemănătoare vitaminelor, solubilă
în grăsimi, prezentă în toate celulele corpului uman, dar mai ales în
celulele organelor cu activitate intensă, precum inima. Producția de
coenzima Q10 scade odată cu înaintarea în vârstă. Nivelul scăzut
de coenzima Q10 poate fi cauzat și de administrarea de statine –
medicamente indicate pentru scăderea nivelului de colesterol.
Coenzima Q10 influențează numeroase procese vitale, fiind foarte
des folosită ca supliment alimentar.
Compoziție/capsulă:
Coenzima Q10 naturală ������������������������ 30,0 mg
60,0 mg
100,0 mg
Prezentare: cutii cu 30 de capsule a 30 mg,
60 mg sau 100 mg
Porția zilnică recomandată = 1-2 capsule
Administrare:
Ca supliment alimentar, una sau două
capsule zilnic, luate cu apă, în timpul mesei
sau după masă.

INIMĂ & CIRCULAȚIE
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Omega 3

Ulei de pește 500 mg

Peștele arctic este o sursă importantă de acizi grași cu lanț ramificat (de
tip Omega 3) – acid eicosapentaenoic (EPA) și acid docosahexaenoic
(DHA) –, care ajută la reducerea concentrației colesterolului și a lipidelor
totale din sânge. Pe lângă acizii grași Omega 3 polinesaturați, uleiul
de pește oceanic conține și vitaminele A (cu rol în creșterea acuității
vizuale și a rezistenței tegumentelor și mucoaselor) și D3 (principalul
factor vitaminic ce crește rezistența osoasă printr-o fixare crescută a
calciului). Vitamina E, unul dintre cei mai eficienți antioxidanți naturali,
contribuie la buna funcționare a creierului, mușchilor și glandelor și
încetinește procesul de îmbătrânire a organismului. De asemenea,
menține nealterate calitățile uleiului de pește.

Compoziție/capsulă:
Ulei de pește�����������������������������������������500,0 mg
Omega 3 acizi grași polinesaturați
EPA 18% ��������������������������������������������� 90,0 mg
DHA 12% ������������������������������������������� 60,0 mg
Vitamina E��������������������������������������������������1,7 mg
Prezentare: cutie cu 30 de capsule dispuse
în blistere
Porția zilnică recomandată = 3 capsule
Administrare:
Ca supliment alimentar, câte trei capsule
zilnic. Pentru efect maxim, se recomandă
250 mg zilnic de EPA și DHA.
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Mega Omega 3-6-9

Acidul alfa-linoleic contribuie la menținerea
colesterolului în limite normale

Mega Omega 3-6-9 conține cei mai importanți acizi grași polinesaturați
obținuți din surse exclusiv naturale – ulei de pește, de in și de Borago
officinalis. Acești acizi grași, împreună cu vitamina E, sunt o parte esențială
a hranei sănătoase și joacă un rol important în îngrijirea sănătății. Printre
acizii grași polinesaturați Omega 3 se numără acidul eicosapentaenoic
(EPA) și cel docosahexaenoic (DHA), care au o influență benefică asupra
sănătății inimii. De asemenea, DHA sprijină vederea și funcțiile creierului.

Compoziție/capsulă:
Omega 3 �����������������������������������������������400,0 mg
Ulei din in�����������������������������������������������400,0 mg
Ulei din planta
Borago officinalis���������������������������������400,0 mg
Vitamina E��������������������������������������������������7,0 mg
Prezentare: flacon cu 30 de capsule
Porția zilnică recomandată = 3 capsule
Administrare:
Ca supliment alimentar, trei capsule zilnic,
înghițite cu apă, în timpul sau după mese.

INIMĂ & CIRCULAȚIE
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Evening Primrose
Pentru sănătatea pielii și confort
în timpul menstruației

Uleiul de Evening Primrose sau Luminița de seară (Oenothera biennis)
este o sursă bogată de acizi grași polinesaturați esențiali. Luminița
de seară influențează într-un mod pozitiv sănătatea pielii, ajutând
la menținerea elasticității acesteia. De asemenea, sprijină creșterea
părului și ajută organismul să-și mențină o stare de confort în timpul
menstruației.

Compoziție/capsulă:
Ulei de Evening Primrose ��������� 1000,00 mg
(Luminița de seară – conține 10% GLA)
Prezentare: flacon cu 30 de capsule
Porția zilnică recomandată = 1 capsulă
Administrare:
Ca supliment alimentar, o capsulă pe zi.
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„Sănătatea este
adevărata bogăție,
nu aurul sau argintul.“
Mahatma Gandhi

INIMĂ & CIRCULAȚIE
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Multivitamine cu
echinaceea pentru
sprijinirea imunității

Spektrum® Gummy
Imunitate - 58
Multivitamine cu
echinaceea pentru
sprijinirea imunității
Spektrum Imunactiv®
- 56
Vitamina C și zinc
pentru întărirea
sistemului imunitar
Spirulina 500 mg - 91
Vitamine și minerale
naturale
Super Colagen
COMPLEX - 72
Complex de colagen
tip I hidrolizat,
colagen tip II
nedenaturat și
Vitamina C
pentru susținerea
articulațiilor
Super vitamina C - 97
Vitamina C
pentru protecția
organismului
Urinal® - 37
Solidago virgaurea
pentru menținerea
sănătății tractului
urinar
Urinal Akut® - 35
Ajută organismul
încă din prima zi de
administrare

Urinal® BALANCE
- 36 Echilibrează
organismul
după finalizarea
tratamentului cu
antibiotice
Urinal® Drink - 38
Băutură delicioasă
din extract natural de
merișor
Urinal® Sirop - 39
Protecție
naturală datorită
antioxidanților
naturali din merișor
Urinal® TEST - 34
Test rapid pentru
depistarea infecțiilor
urinare
URS1o Test - 87
Test rapid pentru
evaluarea stării
dumneavoastră de
sănătate
Varixinal®, Varixinal®
GEL - 68-69
Efect benefic în
sănătatea circulației
venoase, datorită
extractului de
castane sălbatice și
vitaminei C
Zinc FORTE - 94
Pentru sistemul
imunitar și sănătatea
pielii, a părului și a
unghiilor

www.ewalmark.ro

Cel mai simplu magazin de la Walmark!
• Peste 150.000 de clienți mulțumiți
• Puncte de fidelitate (la fiecare produs primești puncte care se
transformă în reduceri)
• Livrare gratuită prin Curier Rapid pentru comenzi începând de
la 40 de lei
Înregistrează-te și asigură sănătate pentru întreaga familie!

www.ewalmark.ro
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