
 

  

ADAPTAREA NUTRIŢIEI ÎN FUNCŢIE 
DE TIPOLOGIA METABOLICĂ. 

 
FORMULE INTEGRATIVE PE BAZA 

INDICAŢIILOR REZULTATE DIN 
ANALIZA MINERALĂ TISULARĂ. 

 
 
 

În Medicina Funcţională tipul metabolic al indivizilor 
este clasificat în două categorii principale, denumite 
SIMPATICOTONIC şi PARASIMPATICOTONIC, pe 
baza acţiunii glandelor endocrine a căror activitate este 
strâns corelată cu cea a SNV (Sistemul Nervos 
Vegetativ). Ramura simpatică are o acţiune stimulantă 
asupra metabolismului în timp ce ramura parasimpatică 
are o acţiune inhibitorie asupra acestuia. Fiecare din 
aceste două tipuri metabolice principale prezintă patru 
subtipuri, în funcţie de activitatea tiroidei şi a glandelor 
suprarenale; acestea, la rândul lor, prezintă caracteristici 
fizice şi psihice bine precizate. 
Din punct de vedere metabolic SIMPATICOTONICUL 
este un hipermetabolizator, adică produce şi consumă o 
cantitate mare de energie în intervale de timp foarte 
scurte; grupul de glande endocrine cu activitate 
catabolică este hiperactiv şi prin intermediul hormonilor 
produşi determină o retenţie tisulară de fosfor, sodiu şi 
potasiu şi excreţia de calciu şi magneziu. Dimpotrivă un 
individ PARASIMPATIC este un hipometabolizator, 
adică metabolizează glucoza cu o viteză redusă ceea ce 
determină dificultăţi în producerea şi conservarea 
energiei; glandele sale cu activitate anabolică determină 
astfel retenţia tisulară de calciu şi magneziu şi o excreţie 
crescută de sodiu şi potasiu.  



 

  

 
 
 
 
 

TABLOURI CLINICE PRINCIPALE: 
 
În caz de dominanţă SIMPATICĂ – Anxietate, 
Nervozitate, Hiperactivitate, Hipertensiune, 
Hipersuprarenalism, Hiperoxidare, Hipertiroidism, 
Transpiraţie excesivă, etc..etc…. 
 
În caz de dominanţă PARASIMPATICĂ – Astm, 
Temperatură corporală scăzută, Rezistenţă scăzută, 
Hipotensiune, Hiposuprarenalism, Hipotiroidism, 
Mobilitate intestinală redusă, etc..etc…. 
 
 
IDENTIFICAREA TIPULUI METABOLIC PRIN 
INTERMEDIUL AMT (ANALIZA MINERALĂ 
TISULARĂ). 
 
 
În scopul identificării tipului metabolic al indivizilor 
Medicina Funcţională utilizează un test specific, AMT 
(Mineralograma) prin care se determină 36 de minerale 
diferite (electroliţi, oligoelemente şi minerale toxice)  
AMT permite determinarea: 
- Nivelurilor absolute ale sustanţelor minerale nutritive 

cele mai importante şi abaterile concentraţiilor 
acestora faţă de valorile normale. 

- Prezenţa eventuală a mineralelor toxice. 
- Valoarea celor mai importante raporturi între 

diversele substanţe minerale nutritive care permit 
evaluarea unor fenomene biologice fondamentale, 
printre care: 

1) Funcţionarea proceselor oxidative celulare (viteza 
reacţiilor de oxidare şi producerea de energie) 

2) Activitatea Sistemului Nervos Vegetativ raportată 
la rolul său în răspunsul adaptativ la stres prin 
intermediul reglării sistemului endocrin. 

 



 

  

AMT oferă: 
1) Identificarea tipologiei metabolico-oxidative (lentă 

sau rapidă) 
2) Evaluarea funcţională a glandei tiroide în cadrul 

activităţii de reglare a producţiei energetice. 
3) Evaluarea funcţională a glandelor suprarenale 

atăt în ceea ce priveşte răspunsul acestora la 
factorii ce generează stresul dar şi în raport cu 
procesele oxidative. 

4) Descrierea intervenţiei Sistemului Nervos 
Vegetativ (S.N.V.) în reacţia de răspuns la stres 
şi în definirea individualităţii metabolice 
(simpaticotonia-parasimpaticotonia). 

5) Prescrierea celui mai adecvat regim alimentar 
pentru pacientul în cauză. 

6) Elaborarea unei scheme de tratament cu 
integratori alimentari. 

 
 
TRATAMENTUL NUTRIŢIONAL  
 
Pentru a restabili echilibrul biochimic al pacienţilor a 
fost elaborat, folosind informaţiile furnizate de AMT, un 
tratament nutriţional complet şi exact care prevede 
adăugarea în dietă a unor integratori alimentari specifici, 
aleşi pe baza identificării tipului metabolic.  
Este evident că această clasificare în simpaticotonic şi 
parasimpaticotonic este extrem de importantă pentru 
strategiile nutriţionale din cadrul Medicinei Funcţionale, 
deoarece permite stabilirea formulelor şi alimentelor 
necesare pentru o modulare nutriţională strict 
personalizată şi echilibrată.  
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
AMT (Analiza Minerală Tisulară) 
 
Informaţii necesare pentru a efectua Mineralograma. 
 

1) Modul de recoltare a probei de păr 
- Tăiaţi părul cât mai aproape de pielea scalpului, în 

diverse puncte ale regiunii occipitale pâna obţineţi o 
cantitate de circa 0,5 – 1 gr. 

- Folosiţi primii 3 cm proximali (din vecinătatea 
foliculului pilos) şi eliminaţi restul. Rezultatele 
analizei porţiunii proximale reflectă activitatea 
metabolică cea mai recentă . 

- În cazuri deosebite este posibilă şi prelevarea probei de 
la nivel axilar sau pubian, specificând exact aceasta 
(din cauza caracteristicilor lor de creştere sporadică, 
firele de păr de la nivel axilar sau pubian sunt 
recomandate numai în caz de necesitatea confirmării 
existenţei mineralelor toxice). 

2) Formular  de cerere pentru Analiza Minerală Tisulară  
- Completaţi corect toate datele cerute (scrieţi lizibil sau 

dactilografiaţi). 
3) Plic 
- Introduceţi proba de păr într-un plic pe care scrieţi 

numele şi prenumele pacientului şi a celui care solicită 
analiza.  

 
Pentru informaţii suplimentare contactaţi: 
Atticia Exim srl  
Str: Ştirbei Vodǎ nr. 94 
Sector 1, Bucareşti 
Tel. (004021)3135093 
Fax (004021)3135024 
Mobil: 0722509810 
E-mail: atticia@mailbox.ro 

 
 



 

  

 
 

ADREMIX 
 90 comprimate (450 mg/cp) 

 
 Informaţii generale. Este un integrator alimentar ce conţine vitamine (B1, B5, B6, 
Acid folic, C), Zinc şi alţi factori nutritivi cu acţiune sinergică (Potasiu, Acid 
Aspartic, Acid Alfa-Cetoglutaric), indicat în cazurile de aport alimentar redus şi 
de creştere a nevoilor organismului în astfel de substante nutritive. 
 

Compoziţie. Potasiu proteinat – Substanţe densificante: Celuloză microcristalină; 
Vitamina C – Substanţe antiaglomerante: Bioxid de siliciu. Stearat de magneziu; 
Acid Alfa – Cetoglutaric, Zinc chelat, extract de Eleuterococo (8,9%), Acid 
Aspartic, extract de Liquirizia (4,4%), extract de Ginkgo Biloba (3,3%), Pantotenat 
de calciu, Tiamină clorhidrat, Vitamina B6.  
 

Mod de utilizare. Se recomandă două comprimate pe zi care se vor administra în 
timpul sau după mesele principale. 
 

Indicaţii generale. Supliment  nutritiv util în stimularea activităţii gladelor 
suprarenale şi al tipului  parasimpatic.  
În general este recomandat în caz de dominanţă parasimapatică şi 
de oxidare celulară redusă. 
 

Indicaţii în funcţie de AMT. 
Nivele tisulare scăzute de Sodiu şi Potasiu. 
Scaderea raportului tisular Sodiu/Potasiu 
Nivele tisulare crescute de Calciu şi Magneziu. 
Nivele tisulare crescute de metale toxice asociate cu insuficienţă 
suprarenală. 
Atenţionări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat şi 
răcoros. 
Informaţii nutriţionale.  
Analiza medie pe 100 g  pe doză zilnică (2 cpr) %RDA* 
Valoare energetică 334 Kcal 3 Kcal  
 1418,5 Kj 12,76 Kj  - 
Proteine (N x 6,25) 18,92 g 0,17 g  - 
Carboidraţi p.d. 62,63 g 0,56 g  - 
Grăsimi  0,87 g 0,007 g  - 
Acid Pantotenic 1000 mg 9 mg  150% 
Tiamina  222,22 mg 2 mg  142% 
Vitamina C 16,67 g 150 mg  250% 
Vitamina B6 33,33 mg 0,15 mg  15% 
Zinc 666,67 mg 6 mg  40% 
Acid Aspartic 5,56 g 0,05 g  - 
Ac. Cetoglutaric 7,78 g 0,07 g  -  
 
*RDA: Raţia zilnică recomandată 
Produsele sunt avizate in conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sanatatii si Familiei. 
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 829. 

 
 
 
 
 

Această documentaţie informativă este “rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, 
alimentar şi farmaceutic”.



 

  

 
 
 
 
 

CALCIO MIX 
 60 comprimate (800 mg/cp) 

 
Informaţii generale. Este un integrator alimentar ce conţine Calciu şi Vitamina D3 
cu Magneziu,  indicat în cazurile de aport alimentar redus şi de creştere a nevoilor 
organismului în astfel de substanţe nutritive. 
Substanţele conţinute de produs sunt utile pentru nutriţia ţesutului osos. 
 

Compoziţie. Calciu chelat - Stabilizator: Celuloză microcristalină; Gluconat de 
magneziu ; Amidon de porumb pregelatinizat; Substanţe antiaglomerante: Bioxid 
de siliciu, Magneziu stearat; Vitamina D3.  
 

Mod de utilizare. Se recomandă două comprimate pe zi care se vor administra în 
timpul sau după mesele principale. 
 

Indicaţii generale. Supliment nutritiv util în substituirea pierderilor de calciu şi în 
cazul scăderii absorbţiei acestui mineral datorată unui aport alimentar excesiv de 
fitaţi, oxalaţi, fosfor, magneziu, potasiu şi sodiu. În general recomandat în caz de 
dominanţă simpatică. 
 

Indicaţii în funcţie de AMT.  Nivele tisulare scăzute de Calciu. 
        Scăderea raportului tisular Calciu/Magneziu 
 Scăderea raportului tisular Calciu/Sodiu. 
 Scăderea raportului tisular Calciu/Plumb. 

Scăderea raportului tisular Calciu/Potasiu. 
 

Atenţionări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat şi 
răcoros. 
 

Informaţii nutriţionale.  
Analiza medie pe 100 g  pe doza zilnică (2 cp) %RDA* 
Valoare energetică 239,7 Kcal 3,8 Kcal  
 1017 Kj 16,3 Kj  - 
Proteine (N x 6,25) 18,29 g 292,6 mg  - 
Grăsimi  1,45 g 23,2 mg  - 
Carbohidraţi  38,39 g 614,2 mg  - 
Vitamina D 78,75 mcg 1,26 mcg  25% 
Calciu  15 g 240 mg  30% 
 
*RDA: Raţia zilnică recomandată 
 
 
Produsele sunt avizate in conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sanatatii si Familiei. 
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 827. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această documentaţie informativă este “rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, 
alimentar şi farmaceutic”. 



 

  

 
 
 
 
 
 

 
CROMO GT 

 90 comprimate (200 mg/cp) 

 
Informaţii generale. Este un integrator alimentar ce conţine Crom şi substanţe 
sinergice (Niacină, L-Acid glutamic, L-Cisteină) indicat în cazurile de aport 
alimentar redus şi de creştere a nevoilor organismului în astfel de substante 
nutritive. Prescrierea sa, în cadrul unei diete integral controlate, este utilă pentru 
reglarea metabolismului glucidic. 
 

Compoziţie. Substanţe densificante: Celuloză microcristalină -  Substanţe 
antiaglomerante: Bioxid de siliciu, Magneziu stearat, L-Glicină, L-Cisteină, L-Acid 
glutamic, Crom polinicotinat, Niacină. 
 

Mod de utilizare. Se recomandă un comprimat pe zi care se va administra în 
timpul sau după una din mesele principale. 
 

Indicaţii generale. Supliment nutritiv util în îmbunătăţirea activităţii receptorilor 
insulinici şi a metabolismului glucidic. 
 

Indicaţii în funcţie de AMT.  Nivele tisulare scăzute de Crom.   
Creşterea raportului tisular Calciu/Magneziu. 

 Nivele tisulare crescute de Fier. 
 

Atenţionări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat şi 
răcoros. 
 

Informaţii nutriţionale.  
Analiza medie pe 100 g  pe comprimat %RDA* 
Valore energetică 378 Kcal 0,755 Kcal  
 1065 Kj 3,2 Kj  - 
Proteine (N x 6,25) 6,44 g 0,129 g  - 
Carbohidraţi p.d. 86,51 g 0,173 g  - 
Grăsimi  0,67 g 0,0013 g  - 
Niacină  500 mg 1 mg  - 
Crom 100 mg 0,2 mg  - 
L-Glicină 2500 mg 5 mg  - 
L-Cisteină 1500 mg 3 mg  - 
L-Acid Glutamic 2500 mg 5 mg  - 
 
*RDA: Raţia zilnică recomandată 
 
 
 
Produsele sunt avizate in conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sanatatii si Familiei. 
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 826. 

 
 Această documentaţie informativă este “rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, 

alimentar şi farmaceutic”.



 

  

 
 
 
 
 
 

E MIX 
 60 comprimate ( 300 mg/cp) 

 
Informaţii generale. Este un integrator alimentar ce conţine vitamina E şi 
substanţe sinergice (EPA+DHA şi seleniu), indicat în cazurile de aport alimentar 
redus şi de creştere a nevoilor organismului în astfel de substante nutritive. 
Acestea produc, datorită activităţii lor antioxidante, o actiune utilă de combatere a 
efectelor radicalilor liberi. 
 

Compoziţie. Stabilizator: Celuloză microcristalină; Vitamina E; Acizi graşi 
polinesaturaţi (EPA+DHA); Polivinilpirolidona; Substanţe antiaglomerante: 
Bioxid de siliciu, Magneziu stearat, Seleniu proteinat. 
 

Mod de utilizare. Se recomandă un comprimat pe zi care se va administra în 
timpul sau după una din mesele principale. 
 

Indicaţii generale. Supliment nutritiv util în combaterea stresului oxidativ şi a 
proceselor inflamatorii în general. 
 

Indicaţii în funcţie de AMT.   
Creşterea raportului tisular Zinc/Cupru. 
Creşterea raportului tisular Calciu/Magneziu. 
Nivele tisulare crescute de Mercur. 
Nivele tisulare crescute de Plumb. 

 

Atenţionări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat şi 
răcoros. 
 

Informaţii nutriţionale. 
Analiza medie pe 100 g  pe comprimat %RDA*x 1cpr 
Valoare energetică 367 Kcal 1,1 Kcal  
 1533 Kj 4,6 Kj  - 
Proteine (N x 6,25) 7,6 g 0,023 g  - 
Carbhoidraţi p.d. 39,2 g 0,118 g  - 
Grăsimi  20,4 g 0,061 g  - 
din care polinesaturaţi 3,1 g 0,009 g  - 
Vitamina E 10 g 30 mg  300% 
Seleniu 4 mg 5 mcg  - 
 
*RDA: Raţia zilnică recomandată 
 
Produsele sunt avizate in conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sanatatii si Familiei. 
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 828. 

 
 
 
 
 
 
 

Această documentaţie informativă este “rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, 
alimentar şi farmaceutic”. 



 

  

 
 
 
 
 
 

 
FER MIX 

60 comprimate ( 300 mg/cp) 

 
Informaţii generale. Este un integrator alimentar ce conţine Fier şi substanţe 
sinergice (Vitamina C, Vanadiu aspartat), indicat în cazurile de aport alimentar 
redus şi de creştere a nevoilor organismului în astfel de substante nutritive.  
Substanţele din compoziţia FER MIX au fost atent alese, astfel încăt să favorizeze 
o absorbţie şi o utilizare optimă a fierului. 
 

Compoziţie. Fier aminoacid chelat - Stabilizatori: Celuloză microcristalină, 
Vitamina C, Amidon de porumb, Vanadiu aspartat - Substanţe antiaglomerante: 
Bioxid de siliciu, Magneziu stearat. 
 

Mod de utilizare. Se recomandă un comprimat pe zi care se va administra în 
timpul sau după una din mesele principale. 
 

 Indicaţii generale. Supliment nutritiv util în substituirea carenţelor datorate unor 
obiceiuri alimentare greşite, unei absorbţii scăzute sau în cazul acumulării unor 
minerale toxice. 
 

Indicaţii în funcţie de AMT.  Nivele tisulare scăzute de Fier. 
 Scăderea raportului tisular Fier/Cupru. 
 Scăderea nivelului tisular de Sodiu. 
 Scăderea raportului tisular Sodiu/Potasiu. 
 Scăderea raportului tisular Fier/Mercur. 
 Scăderea raportului tisular Fier/Plumb. 
 

Atenţionări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat şi 
răcoros. 
 
Informaţii nutriţionale. 
Analză medie pe 100 g  pe doză zilnică (1 cpr) %RDA* 
Valoare energetică 320 Kcal 0,96 Kcal  
 1356,7 Kj 4,07 Kj  - 
Proteine (N x 6,25) 28 g 84 mg  - 
Carboidrţi p.d. 1,7 g 3,35 mg  - 
Grăsimi  48,5 g 145,50 mg  - 
Fier 6,6 g 20 mg  143% 
Vanadiu aspartat 1,6 mg 5 mcg  - 
 
*RDA: Raţia zilnică recomandată 
 
Produsele sunt avizate in conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sanatatii si Familiei. 
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 836.V 

 
 Această documentaţie informativă este “rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, 

alimentar şi farmaceutic”.



 

  

 
 
 
 
 

KEY PLEX 
45 comprimate ( 1200 mg/cp) 

 
Informaţii generale. Este un integrator alimentar ce conţine Vitamina A indicat în 
cazurile de aport alimentar redus şi de creştere a nevoilor organismului în astfel 
de substante nutritive. 
 

Compoziţie. Potasiu proteinat – Stabilizzatori: Celuloză microcristalină - 
Substanţe antiaglomerante: Bioxid de siliciu, Magneziu stearat; Vitamina A. 
 

Mod de utilizare. Se recomandă două comprimate pe zi care se vor administra în 
timpul sau după mesele principale. 
 

Indicaţii generale. Supliment nutritiv util în toate sindroamele de carenţă, 
activitate endocrină redusă, oxidare celulară redusă. 
 

Indicaţii în funcţie de AMT.  Nivele tisulare scăzute de Potasiu. 
    Creşterea raportului tisular  Sodiu/Potasiu. 
    Creşterea raportului tisularCalciu/Potasiu. 
 

Atenţionări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat şi 
răcoros. 
 

Informaţii nutriţionale. 
Analiza medie pe 100 g  pe doză zilnică (2 cpr) %RDA* 
Valoare energetică 239,6 Kcal 8,6 Kcal  
 1017,4 Kj 36,6 Kj  - 
Proteine (N x 6,25) 31 g 1116 mg  - 
Carboidraţi p.d. 27 g 972 mg  - 
Grăsimi  0,85 g 30,6 mg  - 
Vitamina A 12,449 mg 448,2 mcg  56% 
Potasiu  16,66 g 599,8 mg  - 
 
*RDA: Raţia zilnică recomandată 
 
 
 
 
 
 
Produsele sunt avizate in conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sanatatii si Familiei. 
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 835. 
Această documentaţie informativă este “rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, 
alimentar şi farmaceutic”.

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

 
MAGNESIO MIX 

60 comprimate (700 mg/cp) 

 
Informaţii generale. Este un integrator alimentar ce conţine Magneziu şi 
Vitamina B6, indicat în cazurile de aport alimentar redus şi de creştere a nevoilor 
organismului în astfel de substante nutritive.  
 

Compoziţie. Magneziu aminoacidic chelat, Magneziu aspartat - Stabilizatori: 
Celuloză microcristalină, Amidon de porumb - Substanţe antiaglomerante: Bioxid 
de siliciu, Magneziu stearat, Vitamina B6.  
 

Mod de utilizare. Se recomandă un comprimat pe zi care se va administra în 
timpul sau după una din mesele principale. 
 

Informaţii generale. Supliment nutritiv cu acţiune sedativă la nivelul SNC şi cu 
efect de scădere a metabolismului. Miorelaxant cu efect antispastic general a cărui 
carenţă relativă apare în hiperparatiroidism. 
 

Indicaţii în funcţie de AMT.  Raport  Calciu/Fosfor redus. 
Nivele tisulare scăzute de Magneziu. 
Creşterea raportului tisular Calciu/Magneziu. 
Creşterea raportului tisular Sodiu/Magneziu. 
Raport Calciu/Potasiu  redus-. 
Raport Sodiu/Potassiu. 
Concentraţie tisulară crescută de Cadmiu. 

 

Atenţionări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat şi 
răcoros. 
 

Informaţii nutriţionale.  
Analiza medie pe 100 g  pe doza zilnică (1 cpr) %RDA* 
Valoare energetică 281,5 Kcal 1,97 Kcal  
 1195,5 Kj 8,37 Kj  - 
Proteine (N x 6,25) 32,34 g 226,4 mg  - 
Carbohidraţi p.d. 36,59 g 256,1 mg  - 
Grăsimi  0,64 g 4,5 mg  - 
Vitamina B6 428,57 mg 3 mg  150% 
Magneziu 17,143 g 120 mg  40% 
 
*RDA: Raţia zilnică recomandată 
 
Produsele sunt avizate in conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sanatatii si Familiei. 
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 831. 
Această documentaţie informativă este “rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, 
alimentar şi farmaceutic”. 

 
 
 
 



 
ORTOBLEND 

 90 comprimate (600 mg/cp) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informaţii generale. Este un integrator alimentar ce conţine vitamine (A, 
Tiamină, Acid pantotenic, B6, Acid folic, C, E, Biflavonoide, Betacaroten) şi 
săruri minerale (Iod, Seleniu, Mangan) la care se adaugă, având efect 
sinergic, Fosfor, Fier şi Zinc, acizi graşi nesaturaţi şi extracte vegetale, 
indicat în cazurile de aport alimentar redus şi de creştere a nevoilor 
organismului în astfel de substanţe nutritive. 
 

Compoziţie. Fosfor proteinat; Stabilizatori: Celuloză microcristalină, 
Biflavonoide, Vitamina C, Vitamina E, Lecitină de soia, Pharmomega, 
extract uscat de Cola Acuminata, Amidon de porumb pregelatinizat, 
Vitamina B5, Vitamina B3, extract uscat de Guarana, Ulei de Oenothera, 
Ulei de germeni de grâu, Seleniu proteinat, pubere de Serenoa Repens - 
Substanţe antiaglomerante: Bioxid de Siliciu, Mangan chelat, Zinc chelat, 
Betacaroten, Magneziu Stearat, Fier chelat, Vitamina B6, Vitamina B1, 
Vitamina A, Iodură de potasiu, Acid folic.  
 

Mod de utilizare. Se recomandă un comprimat pe zi care se va administra 
în timpul sau după una din mesele principale. 
 

Indicaţii generale. Supliment nutritiv util în stimularea proceselor 
oxidative  la nivel celular şi producerea de energie prin intermediul 
ciclului glicolitic, favorizează creşterea presiunii sanguine şi stimulează 
circulaţia, scade numărul episoadelor hipoglicemice şi stimulează glandele 
endocrine (suprarenale, tiroidă, hipofiză). Recomandat în caz de 
dominanţă parasimpatică. 
 

Indicaţii în funcţie de AMT. Creşterea raportului tisular Calciu/Fosfor.  
 

Atenţionări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, 
uscat şi răcoros. Nu se va administra în timpul perioadei de graviditate. 
 

Informaţii nutriţionale 
Analiza medie pe 100 g  pe comprimat %RDA* 
Valoare energetică 261 Kcal 1,6 Kcal x 1 cpr 
 1096 Kj 13,2 Kj  - 
Proteine (N x 6,25) 27,4 g 164 mg  - 
Carbohidraţi 15,9 g 95 mg  - 
Grăsimi din care 9,8 g 58,6 mg  - 
Saturate 3 g 36 mg  - 
mononesaturate 1,8 g 21,6 mg  - 
polinesaturate din care 5 g 60 mg   - 
Acid Linoleic 2,3 g 27,6 mg  - 
GLA 2,7 g 3,24 mg  - 
Vitamina A 90 mg 504 mcg                     67,5%   
Vitamina E 2,8 g 16,8 mg  168% 
Vitamina C 4,4 g 26,4 mg  44% 
Tiamină 110 mg 660 mcg  47% 
Acid Folic 12 mg 72 mcg  36% 
Acid Pantotenic 2,7 g 9 mg  150% 
Bioflavonoide 1,8 g 10,8 mg    - 
Betacaroten 81 mg 486 mcg    - 
Iod 12,5 mg 75 mcg  50% 
Seleniu 7,5 mg 45 mcg   - 
Mangan 140 mg 840 mcg    - 
*RDA: Raţia zilnică recomandată 
 

Produsele sunt avizate in conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sanatatii si Familiei. 

  Această documentaţie informativă este “rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, 
alimentar şi farmaceutic”.

Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 837. 



 

  

RA MIX 
60 comprimate (200 mg/cp) 

 
Informaţii generale. Este un integrator alimentar ce conţine Cupru şi Vitamina 
B6, indicat în cazurile de aport alimentar redus şi de creştere a nevoilor 
organismului în astfel de substante nutritive.  
 

Compoziţie. Stabilizatori: Celuloză microcristalină; Cupru chelat, Vitamina C - 
Substanţe antiaglomerante: Bioxid de siliciu, Magneziu stearat, Vitamina B6. 
 

Mod de utilizare. Se recomandă un comprimat pe zi care se va administra în 
timpul sau după una din mesele principale. 
 

Indicaţii generale. Supliment nutritiv esenţial pentru sinteza de hemoglobină, 
necesar pentru producerea de estrogeni şi pentru nutriţia osului. Recomandat în 
toate cazurile de sindroame carenţiale. 
 Indicaţii în funcţie de AMT. Raport tisular crescut Calciu/Fosfor. 
 Raport tisular crescut  Zinc/Cupru. 
 Raport tisular crescut Fier/Cupru. 

Nivele tisulare crescute de Mercur.  
Nivele tisulare crescute de Plumb. 
Nivele tisulare crescute de Cadmiu.  
Nivele tisulare scăzute de Cupru. 

 

Atenţionări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat şi 
răcoros. 
 

Informaţii nutriţionale. 
Analiza medie pe 100 g  pe doză zilnică (1 cpr) %RDA* 
Valoare  energetică 367 Kcal 0,73 Kcal  
 1561 Kj 3,12 Kj  - 
Proteine (N x 6,25) 10,11 g 20,22 mg  - 
Carbohidraţi p.d. 80,94 g 161,88 mg  - 
Grăsimi 0,35 g 0,7 mg  - 
Vitamina B6 300 mg 0,6 mg  30% 
Cupru 0,9 g 1,8 mg  - 
 
*RDA: Raţia zilnică recomandată  
 
Produsele sunt avizate in conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sanatatii si Familiei. 
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 832. 
Această documentaţie informativă este “rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, 
alimentar şi farmaceutic”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

SIMBLEND 
90 comprimate (750 mg/cp) 

 
Informaţii generale. Este un integrator alimentar ce conţine vitamine (B2, Acid 
pantotenic, B12, D) şi săruri minerale (Calciu, Magneziu, Cupru) la care se adaugă 
PABA şi Colină, indicat în cazurile de aport alimentar redus şi de creştere a 
nevoilor organismului în astfel de substanţe nutritive. 
 

Compoziţie. Substanţe densificante: Celuloză microcristalină - Substanţe 
antiaglomerante: Bioxid de siliciu, Magneziu stearat; Vitamina B12, Vitamina D3, 
PABA, Riboflavină, Pantotenat de calciu, Colină bitartrat, Magneziu chelat, Calciu 
chelat, Cupru chelat.  
 

Mod de utilizare. Se recomandă două comprimate pe zi care se va administra în 
timpul sau după mesele principale. 
 

Indicaţii generale. Supliment nutritiv util în susţinerea producerii de energie 
celulară prin intermediul ciclului Krebs, stimuleză glandele paratiroide şi funcţia 
pancreatică. Are un efect de scădere a metabolismului  şi a presiunii sanguine. 
Recomandat în caz de dominanţă simpatică. 
 

Indicaţii în funcţie de AMT. Scăderea raportului Calciu/Fosfor.  
 

Atenţionări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat şi 
răcoros. 
 

Informaţii nutriţionale. 
Analiza medie pe 100 g  pe comprimat %RDA* 
Valoare energetică 269 Kcal 4,3 Kcal x 2 cpr 
 1143,5 Kj 18,3 Kj  - 
Proteine (N x 6,25) 26,57 g 425,12 mg  - 
Carboidraţi p.d. 39,3 g 628,8 mg  - 
Grasimi  0,64 g 10,24 mg  - 
Vitamina B2 150 mg 2,4 mg                       150%  
  
Acid Pantotenic 540 mg 8,64 mg  144% 
Vitamina B12 93,7 mcg 1,5 mcg  150% 
Vitamina D 281,25 mcg 4,5 mcg  90% 
PABA  93,75 mg 1,5 mg   -  
Colina 2,57 g 41,12 mg   - 
Magneziu 6,25 g 100 mg  33,33% 
Cupru 93,75 mg 1,5 mg   - 
 

*RDA: Raţia zilnică recomandată 
 

Produsele sunt avizate in conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sanatatii si Familiei. 
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 833. 

 Această documentaţie informativă este “rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, 
alimentar şi farmaceutic”. 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

TIMMIX 
45 comprimate (400 mg/cp) 

 
Informaţii generale. Este un integrator alimentar ce conţine Vitamina B5 (Acid 
pantotenic), Cupru şi Magneziu la care se adaugă extracte de Echinacea şi 
Withania Sonnifera, indicat în cazurile de aport alimentar redus şi de creştere a 
nevoilor organismului în astfel de substante nutritive. 
 

Compoziţie. Magneziu chelat – Stabilizator: Celuloză microcristalină; extract de 
Withania Sonnifera (6,25%), extract de Echinacea (5,5%), Amidon de prumb, 
Cupru chelat, Pantotenat de calciu – Substanţe antiaglomerante: Bioxid de siliciu, 
Magneziu stearat. 
 

Mod de utilizare. Se recomandă un comprimat pe zi care se va administra în 
timpul sau după una din mesele principale. 
 

 Indicaţii generale. Supliment nutritiv care contribuie la reducerea hiperfuncţiei 
suprarenale, recomandat în caz de apărare imună redusă, pentru reechilibrare 
endocrină şi dominanţă simpatică. 
 

Indicaţii în funcţie de AMT.  
Creşterea raportului tisular Sodiu/Potasiu. 
Scăderea raportului tisular Calciu/Magneziu. 
 

Atenţionări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat şi 
răcoros. 
 

Informaţii nutriţionale. 
Analiza medie pe 100 g  pe doză zilnică (1 cpr) %RDA* 
Valoare energetică 294 Kcal 1,17 Kcal  
 1247 Kj 5 Kj  - 
Proteine (N x 6,25) 26 g 104 mg  - 
Carbohidrţii p.d. 44,5 g 178 mg  - 
Grasimi  1,3 g 5,2 mg  - 
Acid Pantotenic 2250 mg 9 mg  150% 
Magneziu 11250 mg 45 mg  15% 
Cupru 450 mg 1,8 mg   - 
 
*RDA: Raţia zilnică recomandată 
 
Produsele sunt avizate in conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sanatatii si Familiei. 
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 834. 

 Această documentaţie informativă este “rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, 
alimentar şi farmaceutic”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ZIN MIX 
60 comprimate de 250 mg 

 
Informatii. Este un integrator alimentar ce conţine Zinc şi Vitamina C, indicat în 
cazurile de aport alimentar redus şi de creştere a nevoilor organismului în astfel 
de substante nutritive.  
 

Compoziţie. Zinc chelat - Stabilizator: Celuloză microcristalină; Vitamina C - 
Substanţe antiaglomerante: Bioxid de siliciu, Magneziu stearat. 
 

Mod de utilizare. Se recomandă un comprimat pe zi care se va administra în 
timpul sau după una din mesele principale. 
 

Activitate. Supliment nutritiv util în caz de afecţiuni dermatologice, tulburări 
prostatice, rezistenţă imună scăzută, pentru detoxifieri (în cazul intoxicaţiilor cu 
metale grele) şi utilizarea excesivă a dietelor vegetariene. Zincul este unul din 
mineralele cele mai sensibile la stres fiind strâns legat de reglarea secreţiei de 
insulină. 
 

Indicatii pe baza AMT. 
Niveluri tisulare scazute de zinc 
Niveluri tisulare scazute ale raportului Zinc/Cupru. 
Niveluri tisulare crescute ale raportului Sodiu/Potasiu. 
Niveluri tisulare scazute ale raportului Zinc/Cadmiu. 
Niveluri tisulare scazute ale raportului Zinc/Mercur. 

 

Atenţionări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat şi 
răcoros. 
 

Informatii nutritionale  
Analiza medie per 100 g  per doza zilnica (1 cpr) %RDA* 
Valoare energetica 331 Kcal 0,82 Kcal  
 1406 Kj 3,5 Kj  - 
Proteine (N x 6,25) 39,98 g 99,95 mg  - 
Carbohidrati p.d. 40,41 g 101 mg  - 
Lipide  1,07 g 2,675 mg  - 
Vitamina C 4 g 10 mg  16,66% 
Zinc 8 g 20 mg  133,33% 
 
*RDA: Raza zilnica recomandata 
 
Produsele sunt avizate in conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sanatatii si Familiei. 
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 830. 

 Această documentaţie informativă este “rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, 
alimentar şi farmaceutic”.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

TOXIRID 
 Flacon de 70 g, granule 

 
 Informaţii generale. Este un integrator alimentar cu vitamine, minerale, 
aminoacizi si cu extracte de plante (Sylibum M., Camelia S., Nastiurtium 
O., Brassica O., Ortosyphon O.) indicat în cazurile de aport alimentar 
redus şi de creştere a nevoilor organismului în astfel de substante 
nutritive. 
Compoziţie. Fructoză, Arome, Beta-Caroten, Magneziu gluconat, 
Metionină, Glicină, Năsturel (Nasturtium officinale), Varză alba (Brassica 
Olearacea), ceai de Java (Ortosyphon stamineus), Vitamina C, Taurină, N-
acetil-cisteină, Colină bitartrat, Sylibum Marianum (innobilat in procent de 
80% cu silimarină), Ceai verde (Camelia Sinensis – frunze), Glutation, Zinc 
gluconat, Siliciu, Vitamina E, Îndulcitor: Acesulfam K, Molibden chelat, 
Vitamina B5, Vitamina B3, Seleniu proteinat, Vitamina B6, Vitamina B2, 
Vitamina B1, Vitamina A, Acid folic, Vitamina B12.  
Mod de utilizare. Se dizolva o lingurita rasa de produs (corespuzand la 5 
g) intr-un pahar cu apa, si se administreaza o data pe zi, dupa masa. A nu 
se depasi doza indicata. 
Indicaţii generale. Supliment  nutritiv util pentru suportul functiei de 
detoxifiere hepatica. 
Indicaţii în funcţie de AMT. Nivele tisulare crescute de metale toxice. 
Atenţionări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, 
uscat şi răcoros. A nu se lasa la indemana copiilor. 
Dozaj.  
NUTRIENTI DOZA/ZI  TOTAL/FLACON 
Vit. B1 
Vit. B2 
Vit. B3 
Vit. B5 
Vit. B6 
Vit. B9 (Acid folic) 
Vit. B12 
Vit. C 
Beta-caroten 
Vit. E 
Vit. A 
Glutation 
N-acetil-cisteina 
Metionina 
Colina 
Glicina 
Taurina 
Mg gluconat 
Zn gluconat 
Se 
Mo 
Sylibum Marianum 
Camelia Synensis 
Nasturtium Officinale 
Punica Granatum 
Brassica Oleracea 
Ortosiphon Stamineus 

1 mg 
1 mg 
10 mg 
10 mg 
2 mg 
200 mcg 
2 mcg 
60 mcg 
4 mg 
10 mg 
400 mcg 
30 mg 
50 mg 
100 mg 
50 mg 
100 mg 
50 mg 
20 mg 
4  mg 
50 mcg 
30 mcg 
50 mg 
30 mg 
100 mg 
30 mg 
100 mg 
60 mg 

14 mg 
14 mg 
140 mg 
140 mg 
28 mg 
2,8 mg 
28 mcg 
840 mg 
56 mg 
140 mg 
5,6 mg 
420 mg 
700 mg 
1,4 g 
700 mg 
1,4 g 
700 mg 
280 mg 
56 mg 
700 mcg 
420 mcg 
700 mg 
420 mg 
1,4 g 
420 mg 
1,4 g 
860 mg 
 

Produsele sunt avizate in conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sanatatii si Familiei. 
Aviz Sanitar Nr. 4266. Data: 31/07/2003. Cod. A/nr 1542. 

 Această documentaţie informativă este “rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, 
alimentar şi farmaceutic”. 


	TABLOURI CLINICE PRINCIPALE:
	Acid Pantotenic 1000 mg 9 mg  150%

	Proteine (N x 6,25) 32,34 g 226,4 mg  -
	Informaţii nutriţionale
	Saturate 3 g 36 mg  -
	mononesaturate 1,8 g 21,6 mg  -
	Acid Linoleic 2,3 g 27,6 mg  -
	Vitamina E 2,8 g 16,8 mg  168%





	Acid Pantotenic 2,7 g 9 mg  150%
	Analiza medie pe 100 g  pe doză zilnică (1 cpr) %RDA*
	Acid Pantotenic 540 mg 8,64 mg  144%
	Vitamina B12 93,7 mcg 1,5 mcg  150%
	Acid Pantotenic 2250 mg 9 mg  150%




