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USANA ARE O MARE 

MISIUNE: ACEEA DE A 

SCHIMBA VIEȚI. 
Datorită certificărilor și 
acreditărilor ei, USANA 
este verificată de agențiile 
guvernamentale care vin să 
efectueze inspecții periodice 
ale fabricii din Salt Lake City, 
Utah, SUA. De aceea, instalațiile 
de fabricare necesită un control 
strict atât al procedurilor, 
cât și al documentației. Mai 
mult decât atât, fabrica a 
fost certificată pentru a fi în 
conformitate cu actualele 
Bune Practici de Fabricație 
(GMPc), cerințele fiind 
prevăzute de către normele 
NSF/ANSI Standard 173-2006 
(Suplimente alimentare 
NSF International). În plus, 
produsele USANA satisfac și 
exigențele riguroase Informed 
Choise și HFL Sport Science. 

Iată-ne ajunși în 
noua eră în materie 

de nutriție bazată 
pe știință!

Visez la o lume fără durere și suferință. Visez la o lume fără boli. Familia USANA va fi cea 
mai sănătoasă familie de pe pământ. Împărtășiți viziunea mea! Iubiți viața și trăiți-o din 
plin, fericiți și sănătoși! 
Myron Wentz , Ph.D., fondator și președinte USANA, microbiolog și imunolog.

www.topsuplimente.ro



 ∙ Ingrediente de calitate superioară.
 ∙ O mare echipă acreditată de experți științifici lucrează la 

USANA. Mai mult de 60 de oameni de știință, farmaciști, 
chimiști și microbiologi fac parte din acest departament 
USANA alături de Myron Wentz, Ph.D.

 ∙ Formule echilibrate, bazate pe știință.
 ∙ O garanție UNICĂ ÎN LUME pentru atleții olimpici.
 ∙ Produse care respectă normele GMP de fabricație 

farmaceutică.
 ∙ Uzina USANA este înregistrată și certificată de către 

departamentul de stat american US Food and Drug 
Administration (FDA). 

 ∙ Tehnologia InCelligenceTM – o exclusivitate 
USANA! 

 ∙ Brevete și inovații: Olivol – extractul din 
măsline, tehnologia nutrițională hibridă, 
amestecuri exclusive cum ar fi Poly C (4 tipuri 
de vitamina C sub formă de ascorbat) etc.

USANA  

ARE CU CE  

SE MÂNDRI

3 000+
Mai mult de 3 000 de atleți olimpici 
și de clasă mondială consumă 
suplimentele USANA.

Pentru detalii în ceea ce privește sponsorizarea și atleții USANA, vă invităm să vizitați 
pagina: https://usanaathletes.com

** U.S. Patent Nos. 6,358,542 and 6,361,803; *** U.S. Patent Application Nos. 13/196,390 and 13/213,313; **** U.S. Patent No 7,214,391. * 
USANA CellSentials® hrănesc celulele dumneavoastră, deoarece acestea conțin biotină, crom și zinc, elemente care contribuie la metabolismul normal al 
macro-nutrienților. USANA CellSentials® protejează celulele dumneavoastră, deoarece acestea conțin cupru, mangan, seleniu, riboflavină, vitaminele E și 
C, toate împreună contribuind la protejarea celulelor de stresul oxidativ. USANA CellSentials® reînnoiesc celulele dumneavoastră, deoarece acestea 
conțin calciu, magneziu, vitamina A, vitamina B12 și vitamina D, contribuind astfel la diviziunea și specializarea celulară. Tehnologia InCelligenceTM se 
găsește în produsele CellSentials®, Procosa și CelaviveTM. Sportivii menționați sunt asociați sau clienți fideli care au primit compensații și/sau produse în 
cadrul parteneriatului lor cu USANA. Produsele USANA nu sunt destinate tratării, vindecării sau diagnosticării bolilor. Aceste informații nu sunt 
destinate să înlocuiască o consultație medicală, serviciile unui medic, nici nu constituie o relație medic-pacient. Informațiile din acest document sunt 
furnizate numai în scop informativ și nu substituie sfatul medical profesional. 

AVIZ IMPORTANT: Aceste imagini aparțin Companiei USANA Health Sciences. Produsele USANA nu sunt destinate pentru diagnosticarea, 
tratarea, vindecarea sau prevenirea bolilor. Am dori să vă informăm că scopul acestui document este acela de a vă furniza informații generale. Broșura 
noastră nu își propune să înlocuiască consultul medical de specialitate. Utilizatorii nu trebuie să își fundamenteze acțiunile viitoare pe sfaturile furnizate de 
această broșură, pentru că întotdeauna diagnosticul medical necesită consultarea în persoană a unui medic specialist.Toate materialele și sfaturile furnizate 
prin intermediul acestui document trebuie văzute ca simple informații și nu ca analize și sfaturi medicale complete. În orice caz, vă sfătuim să consultați 
medicul dacă vă îngri-jorează starea dumneavoastră de sănătate. Toate mărcile/denumirile comerciale prezentate în această broșură sunt deținute de 
proprietarii mărcii respective.



USANA HEALTHPAK 

USANA HealthPak este o selec-

ție bine echilibrată de vitamine, 
antioxidanți, minerale și oligoe-

lemente de calitate superioară, 
împreună cu tehnologia com-

plexului InCelligenceTM de sem-

nalizare celulară.
Pliculețele individuale sunt foar-
te practice pentru deplasări, 
oferindu-ne posibilitatea de a 
menține o constanță în ceea ce 
privește o nutriție optimă.

USANA HealthPak 
conține 56 de pliculețe cu 
următoarele componente și 
proprietăți:  

 ∙ USANA CellSentials®: USANA Vita-Antioxidant™ cu complexul InCelligenceTM (1 comprimat) și USA-
NA Core Minerals™ (1 comprimat).

 ∙ USANA MagneCal: Un supliment alimentar cu magneziu și calciu (1 comprimat). 
 ∙ USANA CellSentials® Booster: crește și susține activitatea de protecție și de reînnoire inițiată de 

USANA CellSentials®. O exclusivitate care se găsește numai în USANA HealthPak!
 ∙ Este formulat de către o echipă de cercetători și experți în nutriție, iar în componența lui se găsesc 

numai formele biodisponibile ale fiecărui nutrient.
 ∙ Oferă o excelentă complexitate, putere, calitate și siguranță (conține mai mult de 60 de nutrienți, 

fiind unul dintre cele mai complexe produse din lume).
 ∙ Nu conține fier.
 ∙ Corespunde normelor GMP de calitate farmaceutică.

COMPOZITIA USANA HEALTHPAK

USANA Vita-Antioxidant™ – doza zilnică conține:

 ∙ Complexul InCelligenceTM: 
▷ 25 mg acid alfa-lipoic
▷ 18 mg curcumină sub formă de extract din curcuma (Cucurma Longa L.)
▷ 17.5 mg extract din ceai verde (Camellia sinensis L.Kuntze)
▷ 10 mg rezveratrol
▷ 7.5 mg extract din măsline – Olivol (Olea Europaea)
▷ 15 mg quercentină
▷ 10 mg hesperidină
▷ 10 mg rutină

www.topsuplimente.ro



 ∙ 100 mg vitamina C sub formă de Poly C (L-ascorbat de calciu, L-ascorbat de potasiu, L-ascor-
bat de magneziu, L-ascorbat de zinc)

 ∙ 75 mg bitartrat de colină
 ∙ 29.8 mg vitamina E sub formă de amestec de tocoferoli și succinat D-alfa-tocoferil
 ∙ 32 mg inozitol
 ∙ 18 mg acid pantotenic sub formă de D-pantetonat de calciu
 ∙ 10 mg vitamina B

3

 ∙ 2 mg vitamina B
6

 ∙ 4.8 mg vitamina B
2

 ∙ 4.2 mg vitamina B
1 

 ∙ 4 mg coenzima Q
10

 ∙ 800 micrograme RAE vitamina A sub formă de betacaroten și retinil acetat
 ∙ 250 micrograme licopen
 ∙ 150 micrograme luteină
 ∙ 25 micrograme vitamina K sub formă de fitomenadionă și menadionă
 ∙ 75 micrograme biotină
 ∙ 3 micrograme vitamina B

12

 ∙ 5 micrograme vitamina D sub formă de colecalciferol

USANA Core Minerals – o tabletă conține: 

 ∙ 80 mg vitamina C sub formă de L-ascorbat de calciu și L-ascorbat de magneziu
 ∙ 60 mg magneziu sub formă de săruri de magneziu ale acidului citric
 ∙ 60 mg calciu sub formă de săruri de calciu ale acidului citric
 ∙ 5 mg zinc sub formă de citrat de zinc
 ∙ 0.5 mg mangan sub formă de gluconat de mangan
 ∙ 0.5 mg cupru sub formă de gluconat de cupru
 ∙ 125 micrograme iodură de potasiu 
 ∙ 50 micrograme seleniu sub formă de L-selenometionină și selenit de sodiu
 ∙ 25 micrograme crom sub formă de clorură de crom
 ∙ 13 micrograme molibden sub formă de molibdat de sodiu

USANA MagneCal – doza zilnică conține :

 ∙ 125 mg calciu sub formă de citrat de calciu și carbonat de calciu
 ∙ 125 mg magneziu sub formă de citrat de magneziu și carbonat de magneziu
 ∙ 2.5 micrograme vitamină D (colecalciferol)

USANA CellSentials® Booster – doza zilnică conține:

 ∙ 150 mg acid alfa lipoic
 ∙ 100 mg extract din Pterocarpus marsupium
 ∙ 20 mg olivol – brevet USANA – extract din măsline (Olea Europaea L.)
 ∙ 120 mg quercentină

www.topsuplimente.ro



Află și tu de ce USANA este numărul 1 în lume în nutriție celulară
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VITA ANTIOXIDANT

Un spectru larg de nutrienți, vitamine și an�oxidanți

Supliment alimentar cu un complex de vitamine și an�oxidanți

Alcătuit de o echipă de experți și cercetători în nutriție

Ușor de înghițit, acoperit cu un strat de floarea soarelui

Conține vitaminele C, A, B, D, K și multe altele

 Conține un amestec unic de vitamină C, Poly C, care asigură niveluri

mai mari ale vitaminei C decât acidul ascorbic singur.

 Vitamina C este esențială pentru sinteza colagenului, proteina care

asigură elas�citatea țesuturilor conjunc�ve, sănătatea pentru vene și

artere, mușchi, car�laje, tendoane și ar�culații, oase, dinți și piele. De

asemenea, vitamina C susține metabolismul grăsimilor și proteinelor.

 Conține vitamina A, care contribuie la menținerea vederii normale și a

pielii sănătoase.

 Conține vitamina D care susține absorbția de calciu în organism,

favorizând densitatea osoasă sănătoasă.

 Susține creșterea celulară sănătoasă, precum și funcțiile musculare și

imunitare.

 Un complex de vitamine B pentru a asigura formarea normală a

celulelor sanguine și a țesuturilor.

 Conține două forme de vitamină K care asigură că organismul poate

folosi calciul corect în coagularea sângelui, sănătatea osoasă și celulară.

Excelentă complexitate, putere, calitate și siguranță

USANA Vita An�oxidant este un supliment alimentar. Suplimentele  nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată, un mod de viață sănătos.

Corespunde normelor GMP de calitate farmaceu�că și Bunelor Prac�ci de Fabricație la nivel farmaceu�c. No�ficare SNPMAPS (Serviciul Naţional pentru 

Plante Medicinale, Aroma�ce şi Produse ale Stupului), Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR): AA 10975/2017.

A se păstra la temperaturi sub 25�C. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Consultați 

medicul în cazul în care sunteți gravidă, alăptați, luați un medicament eliberat pe bază de prescripție sau aveți o afecțiune medicală cunoscută.

 complex bine echilibrat de vitamine și an�oxidanți de calitate superioară, împreună cu tehnologia InCelligence de semnalizare celulară.

 este formulat de către o echipă de cercetători și experți în nutriție

 în compoziție intră doar forme biodisponibile ale fiecărui nutrient;  floconul conține 112 tablete (pas�le)

 face parte din sistemul de nutriție celulară USANA CellSen�als, alături de Core Minerals

 pentru cele mai bune rezultate se recomandă consumul alături de Core-Minerals; vitaminele și alți micronutrienți necesită cofactori

minerali pentru a funcționa corect

 ușor de înghițit, fiind acoperit cu un strat din floarea-soarelui;  nu conține soia;  nu conține fier

 u�lizare: două comprimate/zi, în �mpul mesei;  pentru eficiență și efecte maxime, specialiș�i USANA recomandă u�lizarea a 4 tablete/zi

Supliment alimentar cu un spectru larg de vitamine și an�oxidanți

 Complexul InCelligence (25 mg acid alfa-

lipoic, 18 mg curcumină sub formă de extract 

din curcuma (Cucurma Longa L.), 17.5 mg 

extract din ceai verde (Camellia sinensis 

L.Kuntze), 10 mg rezveratrol, 7.5 mg extract 

din măsline Olivol (Olea Europaea), 15 mg 

quercen�nă, 10 mg hesperidină, 10 mg ru�nă

 100 mg vitamina C sub formă de Poly C (L-

ascorbat de calciu, L-ascorbat de potasiu, L-

ascorbat de magneziu, L-ascorbat de zinc)

 75 mg bitartrat de colină

 29.8 mg vitamine E sub formă de amestec de 

tocoferoli și succinat D-alfa-tocoferil

 32 mg inozitol

 18 mg acid pantotenic sub formă de D-

pantetonat de calciu

 10 mg vitamina B3, 2 mg vitamina B6, 4.8 mg 

vitamina B2, 4.2 mg vitamina B1

 4 mg coenzima Q10

 150 micrograme luteină

 800 micrograme RAE vitamina A sub formă 

de betacaroten și re�nil acetat

 250 micrograme licopen

 25 micrograme vitamina K sub formă de 

fitomenadionă și menadionă

 75 micrograme bio�nă

 3 micrograme vitamina B12

 5 micrograme vitamina D sub formă de 

colecalciferol

Doza zilnică (4 tablete) de Vita An�oxidant conține:
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CORE MINERALS

Complex de nutrienți, minerale esențiale și oligoelemente

Supliment alimentar care conține minerale și oligoelemente esențiale

Calciu, magneziu, potasiu, fosfor, zinc, seleniu, cupru, mangan, crom

Sănătate oase, dinți, mușchi, inimă, funcții cardiovasculare

Menținere o piele sănătoasă, susține formarea țesutului conjunc�v

• supliment alimentar co�dian care conține un spectru larg de minerale, vitamine și an�oxidanți

• furnizează o gamă echilibrată de minerale și oligoelemente esențiale, ușor absorbabile (biodisponibile)

• minerale: calciu, magneziu, potasiu, fosfor;  oligoelemente (trace elements): zinc, seleniu, iod, cupru, mangan, crom și multe altele

• include un adaos de vitamina C și de N-ace�l-L-cisteină;  nu conține fier

• formulat de către o echipă de cercetători și experți în ș�ința nutriției

• compoziție realizată din forme biodisponibile ale tuturor nutrienților

• tablete ușor de înghițit, fiind acoperite cu un strat din floarea-soarelui, fără soia

• pentru rezultate maxime, ar trebui consumat împreună cu  Vita-An�oxidant, împreună completează vitaminele și susțin beneficiile

• corespunde normelor GMP de calitate farmaceu�că și Bunelor Prac�ci de Fabricație la nivel farmaceu�c.

• u�lizare: două comprimate/zi, în �mpul mesei;  pentru eficiență și efecte maxime, specialiș�i USANA recomandă u�lizarea a 4 tablete/zi

• conținut flacon: 112 tablete (pas�le)

 60 mg calciu sub formă de săruri de calciu ale acidului citric. Calciul este 

un mineral esențial pentru sănătatea oaselor și dinților, dar și pentru 

buna funcționare a mușchilor și inimii

 60 mg magneziu sub formă de săruri de magneziu ale acidului citric. 

Magneziul este cofactor în mai mult de 300 de sisteme enzima�ce care 

controlează diverse reacții naturale din organism, inclusiv 

metabolizarea glucozei și a macronutrienților. Este important în 

asimilarea adecvată a calciului, care contribuie la dezvoltarea oaselor. 

De asemenea, magneziul contribuie la sănătatea mușchilor, nervilor și a 

funcțiilor cardiovasculare

 80 mg vitamina C (L-ascorbat de calciu și L-ascorbat de magneziu)

 5 mg zinc sub formă de citrat de zinc, important în metabolismul normal 

al carbohidraților, grăsimilor și proteinei, în mul�plicarea AND și ARN

 Zincul susține formarea țesutului conjunc�v și menținere o piele 

sănătoasă. De asemenea, zincul acționează ca un an�oxidant

 0.5 mg mangan sub formă de gluconat de mangan, important pentru 

metabolismul proteinelor și glucozei, ajută la formarea normală a 

țesutului conjunc�v și a oaselor; protejează celulele de stresul oxida�v

 0.5 mg cupru sub formă de gluconat de cupru, pentru metabolismul 

energieil, al sistemului nervos și transportul fierului în organism

 50 micrograme seleniu sub formă de L-selenome�onină și selenit de 

sodiu, care contribuie la protejarea celulelor împotriva efectelor 

dăunătoare ale stresului oxida�v, menținând sănătatea unghiilor și 

părului; asigură funcționarea normală a sistemului imunitar și a �roidei

 25 micrograme crom sub formă de clorură de crom, ajută la 

metabolismul normal al macronutrienților, menținerea nivelurilor 

normale de zahăr din sânge

 13 micrograme molibden sub formă de molibdat de sodiu, pentru 

metabolismul normal de sulfuri care conținând aminoacizi

 125 micrograme iodură de potasiu

Ansamblu echilibrat de minerale esențiale și oligoelemente

O singură tabletă de USANA Core Minerals conține:

Mineralele și oligoelementele reprezintă mai puțin de 1% din totalul nutrienților pe care îi consumăm zilnic. Cu toate acestea, fără acestea trupurile noastre 

nu ar fi în stare să funcționeze. Mineralele echilibrează și reglementează procesele chimice din organism, ajută la formarea și dezvoltarea dinților și oaselor, 

metabolizarea nutrienților și oferă suport an�oxidant. De asemenea, multe vitamine și enzime au nevoie de un cofactor mineral pentru o bună funcționare.

USANA Core Minerals este un supliment alimentar. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată, un mod de viață sănătos.

No�ficare SNPMAPS (Serv. Naţ. pt. Plante Medicinale, Aroma�ce şi Produse ale Stupului), Min. Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR): AA 11001/2017

A se păstra la temperaturi sub 25oC. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Consultați 

medicul în cazul în care sunteți gravidă, alăptați, luați un medicament eliberat pe bază de prescripție sau aveți o afecțiune medicală cunoscută.
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CELLSENTIALS

Complex de peste 55 nutrienți, vitamine, minerale, an�oxidanți

Pachet suplimente de vitamine, minerale și an�oxidanți

Hrănire, protecție și reînnoire celulară

Elemente esențiale pentru sănătate și o viață frumoasă

pachetul USANA CellSen�als: Core Minerals și Vita-An�oxidant

Pachetul CellSen�als de la USANA oferă un supliment alimentar de 

minerale, vitamine și an�oxidanți. Frumusețea și sănătatea merg 

mână în mână, fără să o ai pe una fără cealaltă. Aici intervine 

Cellsen�als. Aceste suplimente premium sunt un element esențial 

pentru a construi o fundație sănătoasă pentru o viață frumoasă.

CellSen�als furnizează un complex bine echilibrat de vitamine, 

an�oxidanți, minerale și oligoelemente de calitate superioară, 

împreună cu tehnologia InCelligence de semnalizare celulară.

Nutriția op�mă înseamnă un ansamblu complet de vitamine, 

minerale, an�oxidanți și fitonutrienți speciali. CellSen�als furnizează 

acestea sub formă de ingrediente pure și eficiente, formulate pentru o 

nutriție op�mă, protecție îmbunătățită și reînnoire celulară inova�vă.

Nutriția celulară este fundația unei sănătăți op�me. lar atunci când 

celulelor tale le sunt furnizate substanțele nutri�ve de care au nevoie, 

poți începe să te bucuri de beneficiile stării de bine, în fiecare zi.

Deși nu există nici un înlocuitor pentru o dietă sănătoasă, suplimentele 

USANA CellSen�als pot ajuta să primeș� can�tăți adecvate de 

vitamine, minerale și an�oxidanți de care corpul are nevoie pentru a 

funcționa capacitate maximă. CellSen�als sunt suplimentele 

alimentare cele mai bine vândute și populare de la USANA.

Complex de vitamine, minerale și an�oxidanți

Amestecurile brevetate USANA de nutrienți nu doar hrănesc celulele, 

în plus sprijină crearea unor mecanisme puternice de protecție, 

precum an�oxidanții naturali, dar și asistă în procesul de reînnoire 

celulară. Aceste beneficii combinate op�mizează adaptabilitatea 

celulară și ajută la menținerea unei sănătății op�me.

USANA CellSen�als (Core Minerals și Vita An�oxidant) este un 

supliment alimentar. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă 

variată și echilibrată, un mod de viață sănătos. CellSen�als 

corespunde normelor GMP de calitate farmaceu�că și Bunelor 

Prac�ci de Fabricație la nivel farmaceu�c.

Construiește o fundație solidă pentru o sănătate op�mă

 ajută în sprijinirea proceselor celulare pentru o sănătate op�me, de lungă durată

 prin tehnologia patentată și brevetată InCelligence, suplimentele CellSen�als hrănesc celulele

 conține bio�nă, crom și zinc, elemente care contribuie la metabolizarea normală a macronutrienților și protejează celulele de stresul oxida�v

 conține cupru, mangan, seleniu, riboflavină, vitaminele E și C, reînnoiește celulele, contribuie la diviziunea și specializarea celulară

 conțin calciu, magneziu, vitamina A, vitamina B12 și vitamina D, ajută la restabilirea eficienței celulelor, promovează o sănătate op�mă, zilnic

 USANA CellSen�als sunt o combinație exclusivă de alimente nutri�ve, minerale, vitamine și an�oxidanți

Tripla acțiune exclusiv USANA: hrănire, protecție, reînnoire

 compoziție realizată din forme biodisponibile ale tuturor nutrienților, formulat de către o echipă de cercetători și experți în ș�ința nutriției

 unul dintre cele mai complexe produse supliment existente pe piață, conține mai mult de 55 de nutrienți;  nu conține fier

 o excelentă complexitate, putere, calitate și siguranță nutrițională

 pachetul conține două flacoane, 112 tablete Core Minerals și 112 tablete Vita An�oxidant

 administrare: câte 2 tablete zilnic din fiecare flacon;  pentru eficiență și efecte maxime, specialiș�i USANA recomandă u�lizarea a 4 tablete/zi

 USANA CellSen�als este mai presus de mul�vitaminele tale obișnuite

Regimul tău nutrițional începe cu CellSen�als
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BODY ROX

Necesarul zilnic de vitamine și minerale pentru copii și �neri

Supliment alimentar pentru copii, �neri și adolescenți

Peste 30 vitamine și minerale esențiale pentru creștere și dezvoltare

Ajută la corectarea obiceiurilor alimentare nesănătoase

Pentru imunitate zilnică, energie, concentrație, nutriție spor�vi

 supliment nutrițional pentru sănătatea op�mă a copiilor, adolescenților și �nerilor

 asigură can�tatea op�mă de vitamine și minerale pentru perioada cri�că de creștere și dezvoltare

 un mod grozav pentru �neri și adolescenți de a-și obține nutrimentele esențiale de care au nevoie zilnic

 conține peste 30 de vitamine și minerale esențiale, necesare dezvoltării și creșterii

 ajută la corectarea și compensarea obiceiurilor alimentare nesănătoase și neregulate ale copiilor

 un înveliș delicios, cu gust fructat pentru a fi acceptate și înghițite mai ușor de către copii

 unul dintre puținele produse suplimentare existente pe piață formulat în special pentru adolescenți și �neri

Supliment USANA pentru necesarul zilnic de vitamine și minerale pentru copii și �nerii

O dietă sănătoasă și variată, care include fructe, legume și carne slabă 

este importantă la orice vârstă, pentru toată lumea, dar în special 

pentru copii și �neri.

Suplimentele de specialitate USANA vă oferă posibilitatea de a primi 

cea mai bună nutriție în fiecare zi. Între sesiuni de învățat până târziu 

în noapte, ac�vități școlare și o viață socială agitată, copiii și �nerii nu își 

permit să înce�nească. Asigură-le nutriția de care au nevoie pentru a fi 

în cea mai bună formă în fiecare zi, la școală, în clasă, dar și în afara ei.

Obiceiurile sănătoase sunt cheia dezvoltării și a succesului.

Copiii, adolescenții și �nerii au nevoie de aceste obiceiuri mai mult ca 

oricând în perioada de studii și învățare, când își construiesc viitorul. 

USANA Body Rox conține minerale și nutrimente vitale (printre care 

vitamine A, B, C și D) atât de necesare creșterii.

Chiar și un spor�v, un campion trebuie să aibă aceste obiceiuri 

sănătoase. Cu Body Rox poți obține nutriția de care ai nevoie pentru a-ți 

urmări țelurile și obiec�vele.

Sănătatea este o inves�ție pe termen lung

Consumați USANA Body Rox pentru a favoriza și susține:

 imunitate zilnică

 o stare de energie

 concentrație la școală și în clasă

 o bună nutriție pentru spor�vi

 aspect sănătos al pielii

 Mod de u�lizare:

 a se u�liza numai sub supravegherea unui adult

 copii 4-8 ani: �⁄� comprimat pe zi, zdrobit și adăugat în mâncare

 adolescenți și copii peste 9 ani: un comprimat pe zi, zdrobit în alimente

 adulți: două comprimate zilnic, în �mpul mesei

 flaconul conține 56 tablete (pas�le)

Un comprimat din suplimentul alimentar pentru copii și �neri Body Rox conține:

 90 mg Poly C, vitamina C unică Usana 

sub formă de 4 �puri de ascorbat 

(calciu, magneziu, zinc, potasiu)

 15 mg vitamina E naturală, D-alfa-

tocoferol

 7.5mg extract măsline Olivol, brevet

 400 μg vitamina A ( betacaroten)

 4 mg extract din ceai verde

 4 mg extract sâmburi de struguri

 2.5 μg vitamina D3, colecalciferol

 2.1mg vit. B1 (clorhidrat de �amină)

 2.4 mg vitamina B2 (riboflavină)

 12 mg vitamina B3 (niacină)

 9 mg vit. B5 (pantotenat de calciu)

 1 mg vitamina B6 (clorhidrat de 

piridoxină)

 37.5 mg colină

 100 μg bio�nă

 10.5 mg L-cisteină

 1.5μg vit. B12 (cianocobalamină)

 10 mg inozitol
 100μg acid folic, pteroil-monoglutamic

 12.5μg vtamina K (filochinonă)

 150 μg licopen

 31 mg quercen�nă

 0.5 mg luteină

 45 mg magneziu (citrat și carbonat)

 75 mg calciu (citrat și carbonat)

 4 mg zinc sub formă de citrat

 1mg mangan sub formă de gluconat

 50 μg potasiu sub formă de iodură

 25 μg seleniu

 330 μg cupru sub formă de gluconat

 12.5μg molibden, sub formă de 

molibdat de sodiu

 12.5μg crom

USANA Body Rox este un supliment alimentar. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată, un mod de viață sănătos.

Body Rox corespunde normelor GMP de calitate farmaceu�că și Bunelor Prac�ci de Fabricație la nivel farmaceu�c. No�ficare SNPMAPS (Serviciul Naţional pentru 

Plante Medicinale, Aroma�ce şi Produse ale Stupului), Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR): AA 11002/2017
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PROCOSA

Sprijină sănătatea ar�culară, ajută la menținerea car�lajelor sănătoase

Supliment sănătate și buna funcționare oase și ar�culații

Menține car�lajul sănătos, mobilitate op�mă, sănătate ar�culară

Conține mangan, vitamina C, curcuma, complexul InCelligence

Funcționare țesut conjunc�v, car�laje, formare colagen

 USANA Procosa iți oferă o abordare echilibrată pentru a-ți păstra oasele și ar�culațiile sănătoase

 supliment revoluționar pentru sănătatea ar�culară;  ajută la menținerea car�lajului sănătos pentru mobilitate op�mă

 o combinație unică dintre curcuma biodisponibilă de Meriva și glucozamină vegetală, cu Vitamina C și complexul InCelligence Joint-Support

 corespunde normelor GMP de calitate farmaceu�că și Bunelor Prac�ci de Fabricație la nivel farmaceu�c

 u�lizare: 3 tablete (comprimate) pe zi, în �mpul mesei;  conținut flacon: 84 tablete (pas�le)

Un suplimente pentru ar�culații și oase sănătoase

Mișcarea este esențială pentru o viață sănătoasă. Bunăstarea ta zilnică și sănătatea depind de puterea și rezistența scheletului, fundația corpului. 

Întreține ar�culațiile și oasele, oferindu-le nutriția de care au nevoie pentru a putea con�nua să te miș� și să par�cipi la toate ac�vitățile. Trăieș� o 

viață ac�vă. Asigură-te că oferi oaselor și ar�culațiilor tale suportul necesar cu USANA Procosa. Este echilibrul perfect de vitamina C, mangan și 

curcuma pentru a te păstra în formă în fiecare ac�vitate. Oasele, ar�culațiile, mușchii și nervii, împreună cu aceste suplimente, componente și 

nutrienți lucrează împreună și au ca scop să furnizeze un bun suport nutri�v pentru ar�culații sănătoase.

Susține sănătatea ar�culațiilor și oaselor

 conține mangan, contribuie la funcționarea normală a țesutului conjunc�v

 conține vitamina C, formarea normală de colagen pentru funcționarea

normală a car�lajului, ajută la absorbția de calciu în organism

 conține o formă biodisponibilă de curcuma de Meriva, furnizează

curcuma hidrosolubilă înglobată în leci�nă de soia liposolubilă pentru

creșterea absorbției și a stabilității; această formă specială a curcumei

asigură o îmbunătățire substanțială a absorbției, compara�v cu alte

extracte normale de curcuma

 prezintă complexul exclusiv USANA InCelligence Joint Support și

vitamina C, ajută la menținerea și protejarea sănătății car�lajului

 combină glucozamină vegetală, curcumă biodisponibilă Meriva și

vitamine, contribuie la formarea normală a colagenului pentru

funcționarea normală a car�lajului

Can�tățile de ingrediente furnizate de către doza zilnică (3 tablete):  complexul InCelligence (1500 mg clorhidrat de glucozamină, 56 mg curcuma 

biodisponibilă de Meriva (Curcuma longa L.);  180 mg vitamina C, L-ascorbat de calciu;  45 mg mangan, Gluconat de mangan.

Complexul USANA InCelligence a fost creat cu ajutorul unei combinații unice dintre curcuma (turmeric) biodisponibilă de Meriva și clorhidratul de 

glucozamină de calitate superioară. Complexul deține două procese cheie de semnalizare celulară, special concepute pentru a susține:

Susține sănătatea ar�culațiilor și oaselor

Exercițiul fizic s�mulează sistemul imunitar și duce la inflamație 

temporară, acest lucru făcând parte dintr-un mecanism natural de 

recuperare a corpului. Scopul procesului este restabilirea structurii și 

funcțiilor normale a mușchilor, ar�culațiilor tendoanelor. Complexul 

USANA InCelligence influențează căile de semnalizare care modelează 

aceste răspunsuri pentru a ajuta la promovarea unui răspuns sănătos 

imun și inflamator după efectuarea de exerciții fizice.

Condrocitele (celule din car�laje) își mențin buna funcționare printr-un 

proces de reînnoire naturală în care organitele deteriorate din interiorul 

lor sunt distruse și eliminate prin procesul de autofagie. Cu toate 

acestea, vârsta sau alți factori din modul nostru de viață pot înce�ni 

acest proces. Complexul USANA InCelligence ajută la ac�varea 

autofagiei pentru a reînnoi buna funcționare a condrocitelor și pentru a 

conserva un car�laj ar�cular sănătos.

USANA Procosa este un supliment alimentar. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată, un mod de viață sănătos. No�ficare SNPMAPS 

(Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, Aroma�ce şi Produse ale Stupului), Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR): AA 11003/2017.
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PROBIOTIC

Susține o diges�e sănătoasă și un sistem imunitar puternic

Supliment probio�ce avangardist, fără substanțe lactate sau zahăr

Susține echilibrului natural al microflorei benefice din intes�n

Formulă specială, aduce echilibru stomacului și sistemului diges�v

Susține diges�a sănătoasă și sistemul imunitar puternic

Fiecare pliculeț conține în momentul fabricării următoarele ingrediente medicinale: 6 miliarde UFC de Bifidobacterium BB-12 / Bifidobacterium BB-

12MD; 6 miliarde UFC Lactobacillus rhamnosus LGG / Lactobacillus rhamnosus LGGMD; Ingrediente inac�ve: D-manitol, inulină, dioxid de siliciu

Ingrediente: potențiator de aromă (manitol), inulină, lactobacillus rhamnosus lgg, bifidobacterium bb-12 (bifidobacterium animalis ssp. lac�s), 

agent an�aglomerant, (dioxid de siliciu).

Probio�c este un supliment alimentar. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată, un mod de viață sănătos.

No�ficare SNPMAPS (Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, Aroma�ce şi Produse ale Stupului), Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
0(MADR): AA 11040/2017. A se păstra la temperaturi sub 25 C. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la 

vederea copiilor mici. Consumul excesiv poate avea efect laxa�v.

USANA Probio�c susține o diges�e sănătoasă și un sistem imunitar puternic

În viața și ac�vitatea zilnică există mulți factori care pot afecta 

nega�v balanța bacteriilor benefice din intes�n, cum ar fi vârsta, 

stresul, anumite medicamente, o dietă săracă și necorespunzătoare.

Un sistem diges�v sănătos ajută un sistem imunitar sănătos, fiindcă 

majoritatea celulelor care alcătuiesc sistemul nostru imunitar 

trăiesc în intes�n. Este grozav că mănânci sănătos, dar stomacul tău 

are nevoie de un echilibru op�m de bacterii benefice pentru ca 

nutriția sănătoasă să fie mai bine absorbită.

Pentru a aduce echilibru stomacului tău este important să ai un 

echilibru op�m de bacterii bune în sistemul tău diges�v.

USANA Probio�c, care conține un amestec unic de bacterii 

benefice, este un mod grozav de a obține acest echilibru.

Pe lângă faptul că este importantă menținerea unei bune 

funcționări a sistemului diges�v, un bun echilibru intes�nal ajută 

organismul la întreținerea unui sistem imunitar puternic.

Probio�c susține echilibrul natural al microflorei benefice din intes�n

Sprijinirea diges�ei pentru o sănătate op�mă

 USANA Probio�c este un supliment de probio�ce avangardist, fabricat fără substanțe lactate și fără zahăr

 asigură echilibrul stomacului și tractului diges�v, al intes�nului

 poate modifica temporar compoziția florei intes�nale

 formulă special concepută pentru a recons�tui echilibrul microflorei intes�nale benefice

 fiecare pliculeț conține 12 miliarde unități formatoare de colonii de bacterii viabile

 un amestec unic de părți egale de bacterii Bifidobacterium BB-12 și tulpinile Lactobacillus rhamnosus LGG

 demonstrat clinic, aceste bacterii supraviețuiesc mediului acid al stomacului, asigurând un întreg ansamblu de beneficii

 ușor de u�lizat, pliculețele pot fi adăugate în mâncare sau în băuturi

 corespunde normelor GMP de calitate farmaceu�că și Bunelor Prac�ci de Fabricație la nivel farmaceu�c

 cu�a de Probio�c conține 14 pliculețe

 mod de u�lizare: un pliculeț la fiecare două zile
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HEPASIL DTX

Detoxifiere și sănătatea ficatuluI, echilibrul corpului

Pentru echilibrul și funcționarea normală a ficatului

Aduce echilibru corpului; detoxifiere pentru sănătatea ficatului

Nutrienți pentru procesul natural de detoxifiere și an�oxidanți

Conține extract de anghinare, curcumă (turmeric) și colină

 asistă procesul natural de detoxifiere  și curățare al corpului tău

 păstrează echilibrul corpului și al ficatului

 furnizează nutrienți pentru procesul natural de detoxifiere și ac�vitatea an�oxidantă internă

 pentru echilibrul și funcționarea normală a ficatului

 conține colină, contribuie la menținerea normală a funcției ficatului

 conține extract de anghinare și curcumă (turmeric), sprijină ficatul în procesul de detoxifiere

 susține ficatul și asistă la înlăturarea radicalilor liberi dăunători

 conține tehnologia patentată USANA InCelligence Support și extract din ulei de măsline Olivol

 conținut flacon: 84 tablete (pas�le);  u�lizare: 3 tablete (comprimate) pe zi, în �mpul mesei

Detoxifiere, sănătatea ficatului și organismului

 păstrarea unui echilibru în corpul tău este esențială pentru menținerea unei stări de sănătate op�me

 oferă echilibru funcțiilor naturale ale ficatului cu sprijinul adăugat al op�mizării concentrate pe funcționarea ficatului

 susține procesele naturale de detoxifiere ale corpului pentru un nou început

 energizați-vă corpul pe măsură ce susțineți ficatul

 susținerea funcției hepa�ce sănătoase vă oferă o bună stare de spirit și vă ajută să faceți față stresului de zi cu zi

 integrați suportul hepa�c în ru�na zilnică pentru a vă menține corpul la un nivel op�m și a aduce echilibru situațiilor stresante

USANA Hepasil DTX aduce echilibru corpului tău

Ficatul tău îndeplinește o serie de funcții vitale pentru menținerea 

unei bune sănătăți, inclusiv filtrarea a tot ceea ce este transferat în 

sânge. Aproape fiecare nutrient pe care se introduce în organism (de 

la alimente, băuturi, medicamente și suplimente) trece prin ficat, 

unde este descompus în forme care pot fi u�lizate de organism.

Un regim de detoxifiere care să includă Hepasil, BiOmega, Probio�c 

și CellSen�als ajută la creșterea capacității an�oxidante a corpului.

USANA Hepasil DTX este un supliment alimentar. Suplimentele 

alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată, un mod de viață 

sănătos. corespunde normelor GMP de calitate farmaceu�că și Bunelor 

Prac�ci de Fabricație la nivel farmaceu�c

No�ficare SNPMAPS (Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, 

Aroma�ce şi Produse ale Stupului), Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale (MADR): AA 11819/2018

Detoxifiere, sănătate și curățare de primăvară

 extract de măsline Olivol, o sursă concentrată de an�oxidanți 

polifenolici, unică doar suplimentelor USANA (37.5 mg)

 an�oxidanții polifenolici diferă structural de vitamine, carotenoizi, 

bioflavonoide, proantocianidine și alți an�oxidanți din fructe și legume; 

componenți ai dietei mediteraneene, sănătate, longevitate

 extract de anghinare (55 mg), ajută la menținerea unei diges�i și a unei 

funcționări sănătoase a ficatului

 sulforafan din broccoli, extract (37.5 mg);  extract din Schisandra (100 mg);

extract din ceai verde (37.5 mg);   curcumă/turmenic (37.5 mg)

Fiecare tabletă Hepasil DTX conține nutrienți cheie
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MAGNECAL D

O abordare echilibrată pentru sănătatea oaselor și ar�culațiilor

Supliment alimentar pentru oase și ar�culații sănătoase

Formulă specială de calciu, magneziu și vitamina D

Favorizează sănătatea op�mă a sistemului osos al adulţilor

Oferă oaselor, mușchilor și nervilor suportul necesar

 oferă oaselor tale protecția adițională de care au nevoie cu MagneCal D

 formulă complexă și specială de calciu, magneziu și vitamina D

 menține oasele puternice, bogate în minerale

 favorizarea unei sănătăți op�me a sistemului osos al adulţilor

 eficace, formulă bazată pe studii ș�ințifice

 suplimentul perfect la regimul tău alimentar sănătos

 u�lizare: 2 tablete (comprimate) pe zi, în �mpul mesei; pentru eficiență și efecte maxime, specialiș�i USANA recomandă u�lizarea a 4 tablete/zi

 flaconul conține 112 tablete (pas�le)

Supliment alimentar pentru sănătatea oaselor și ar�culațiilor

 conține calciu, necesar pentru sănătatea normală a oaselor,

dinților și sistemului imunitar; calciul are un rol important în

metabolism, contribuie la funcționarea op�mă a enzimelor

diges�ve și metabolismul energe�c normal

 conține magneziu, ajută la reducerea oboselii și la funcționarea

op�mă a sistemului nervos și a sistemului muscular

 conține mangan, care contribuie la funcționarea normală a

țesutului conjunc�v

 vitamina D contribuie la absorbția op�mă a calciului, la funcționarea

normală a sistemului imunitar, ajută la absorbția fosforului

 combină două forme de calciu elementar foarte rapid absorbabile

cu alte ingrediente adiționale pentru susținerea sănătății oaselor

O abordare echilibrată pentru a păstra oasele și ar�culațiile sănătoase

Trăieș� o viață ac�vă. Asigură-te că oferi oaselor, mușchilor și nervilor 

tăi suportul necesar cu USANA MagneCal D.

Este echilibrul perfect de magneziu și calciu, for�ficate cu vitamina D 

pentru a te păstra în formă în fiecare aventură.

Oasele, mușchii și nervii, împreună cu toate aceste suplimente și 

nutrienți lucrează împreună și au ca scop să furnizeze un bun suport 

nutri�v pentru oase sănătoase, as�el încât scheletul dvs. să vă fie cel 

mai puternic suporter. Calciul și magneziul din MagneCal D facilitează 

semnalele electrice care spun mușchilor să se dilateze-contracteze, 

sprijinind aceste sisteme pentru o mișcare mai ușoară.

De-a lungul vieții, oasele sunt recons�tuite treptat prin absorbția de 

calciu, care este depozitat în sistemul osos. Can�tăți corespunzatoare 

de calciu sunt necesare zilnic pentru a menține sănătatea oaselor.

În lipsa obținerii unei can�tăți suficiente de calciu din dietă, 

organismul este capabil de a-și procura calciul necesar din structurile 

osoase, ceea ce va duce la o pierdere reală a acestuia din oase.

Mișcarea este esențială pentru supraviețuire. Sănătatea și bunăstarea 

ta zilnică depind de stabilitatea, rezistența și puterea scheletului, 

fundația corpului. Întreține oasele și ar�culațiile oferindu-le nutriția 

de care au nevoie pentru a putea con�nua să te miș� și să par�cipi la 

ac�vitățile pe care le iubeș�.

Un comprimat MagneCal D conține:

 125 mg calciu sub formă de carbonat și citrat

 125 mg magneziu sub formă de carbonat, citrat și oxid

 2.5 micrograme vitamina D (colecalciferol)

USANA MagneCal D este un supliment alimentar. Suplimentele

alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată, un mod de viață

sănătos. MagneCal D corespunde normelor GMP de calitate

farmaceu�că și Bunelor Prac�ci de Fabricație la nivel farmaceu�c.

Pentru sănătatea scheletului, ar�culațiilor și oaselor
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BiOMEGA

Sănătatea creierului, a sistemului cardiovascular și ar�culațiilor

Supliment alimentar cu ulei de pește si acizi grași Omega-3

Pentru sănătatea inimii, creierului și ar�culațiilor

Vitamina D pentru funcționarea normală a mușchilor

Cu ulei de lămâie pentru a diminua gustul de pește

BiOmega de la USANA este un supliment alimentar cu ulei de pește 

și Omega-3, cu numeroase beneficii pentru sănătatea sistemului 

vascular, ar�culațiilor și creierului.

Acizii grași Omega-3 pot ajuta cu adevărat sănătatea. Iar o sănătate mai 

bună aduce o frumusețe îmbunătățită. Suplimentele USANA BiOmega 

sunt eficiente pentru creșterea nivelurilor de Omega-3, menținerea 

unui echilibru adecvat, susține funcțiile celulare sănătoase.

Sănătatea op�mă începe din interior, cu hrănirea adecvată la cel 

mai de bază nivel, nivelul celular.

Deoarece celulele tale sunt sursa primară de energie a corpului tău, 

USANA a creat aceste produse pentru a-ți op�miza funcționarea 

celulară și pentru a te ajuta să te simți la cea mai bună capacitate.

Supliment alimentar cu ulei de pește de calitate superioară, bogat 

în acizi grași Omega-3, USANA BiOmega conține ulei de pește 

purificat din hamsii și sardine, peș� de apă rece de mare adâncime.

Un produs eficace și eficient, dezvoltat pe baza studiilor ș�ințifice. 

Este fabricat în instalațiile USANA printr-un procedeu special de 

dublă dis�lare moleculară, prin care metalele grele, pes�cidele și 

reziduurile organice sunt eliminate în mod eficient. Este un produs 

purificat, fiind prac�c fără nici un contaminant.

Asigură necesarul de acizi EPA și ADH, care contribuie la o 

funcționare normală a inimii și creierului, menținerea tensiunii 

arteriale la un nivel normal. BiOmega include un echilibru exact al 

acizilor eicosapentaenoic (EPA) și docosahexaenoic (DHA) la o doză 

mai puternică decât la multe alte produse similare existente pe 

piață. De asemenea, conține și vitamina D pentru o funcționare 

normală a mușchilor.

Conținutul unei gelule de BiOmega:  1.000mg ulei de pește, adică 600mg 

acizi omega3, 290mg EPA, 235mg DHA, 2.5 micrograme vitamina D sub 

forma de colecalciferol, ulei de lămâie

U�lizare: 2 capsule/zi, în �mpul mesei.   Conținut flacon: 56 gelule (pas�le)

USANA BiOmega este un supliment alimentar. Suplimentele alimentare nu 

înlocuiesc o dietă variată și echilibrată, un mod de viață sănătos.

BiOmega corespunde normelor GMP de calitate farmaceu�că și Bunelor 

Prac�ci de Fabricație la nivel farmaceu�c.

No�ficare SNPMAPS (Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, 

Aroma�ce şi Produse ale Stupului), Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale (MADR): AA 11004/2017.

Ingrediente: ulei de pește, gela�nă și umidifiant glicerină (înveliș capsulă), 

apă purificată, înveliș capsulă, potențiator de aromă (ulei de lămâie), 

conservant (extract bogat în tocoferol), ulei de porumb, vitamina D 

(colecalciferol).

A se păstra la temperaturi sub 25�C. A nu se depăși doza recomandată 

pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. 

Consultați medicul în cazul în care sunteți gravidă, alăptați, luați un 

medicament eliberat pe bază de prescripție sau aveți o afecțiune medicală 

cunoscută. Contraindicat persoanelor alergice la pește.

Sănătatea sistemului cardiovascular, a creierului și ar�culațiilor

Îmbunătățit cu ulei de lămâie pentru a elimina gustul neplăcut de pește

Supliment alimentar cu ulei de pește si acizi grași Omega-3

USANA BiOmega pentru memorie, sănătate creier și inimă, sistem cardiovascular și ar�culații
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PROFLAVANOL

O abordare inova�vă pentru sănătatea sistemului cardiovascular

Susține sistemul cardiovascular și imunitar, sănătatea pielii

Conține vitamina C și extract din semințe de struguri

Suplimentul nutrițional care susține sănătatea cardiovasculară

Înveliș delicios cu gust de struguri

 susține sistemul cardiovascular și imunitar, contribuie la sănătatea pielii

 conține vitamina C și extract din semințe de struguri;  înveliș delicios cu gust de struguri

 protecție avansată an�oxidantă, susținere pentru sănătatea sistemului circulator și cardiovascular

 conține un amestec din extract de sâmburi de struguri de calitate superioară și o formă specială de vitamina C, Poly C, exclusivitate USANA

 formulat pe baza studiilor ș�ințifice de către o echipă de cercetători și experți în nutriție cu ajutorul tehnologiei nutriționale USANA Hybrid

 combină bioflavonoide de an�oxidanți din extract de sâmburi de struguri cu un conținut ridicat de vitamina C

 ajută organismul să metabolizeze grăsimile și proteinele

 Poly C, un amestec brevetat de vitamina C, ascorbați minerali, asigură o mai bună biodisponibilitate decât acidul ascorbic singur

 vitamina C contribuie la protecția celulelor în fața stersului oxida�v, funcționarea normală a sitemelor imunitar și nervos, sinteza colagenului

 contribuie la elas�citatea țesuturilor conjunc�ve, la o mai bună sănătate pentru vene și artere, mușchi, car�laje, tendoane și ar�culații,

oase, dinți și piele

 corespunde normelor GMP de calitate farmaceu�că și Bunelor Prac�ci de Fabricație la nivel farmaceu�c

 u�lizare: un comprimat/zi, la masă;  pentru eficiență și efecte maxime, specialiș�i USANA recomandă u�lizarea a 2 tablete/zi

 conținut flacon: 56 tablete (comprimate)

Un supliment nutrițional care susține sănătatea cardiovasculară

USANA Proflavanol C100 este un supliment alimentar. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată, un mod de viață sănătos. 

No�ficare SNPMAPS (Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, Aroma�ce şi Produse ale Stupului), Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

(MADR): AA 11000/2017.

Proflavanol este un op�mizator unic pentru sistemul cardiovascular 

de la USANA; furnizează ingrediente validate din punct de vedere 

ș�ințific. Aceste substanțe nutri�ve ajută la menținerea sănătății 

cardiovasculare prin sprijinirea circulației sănătoase și menținerea 

unor niveluri de colesterol normale. Grație formulei unice USANA, 

Proflavanol C100 combină extractul din semințe de struguri cu 

eficacitatea unei forme speciale de vitamină C cu scopul de a 

neutraliza radicalii liberi.

USANA Proflavanol C 100 este un supliment care beneficiază de o 

tehnologie hibrid inovatoare, care combină două dintre cele mai 

cunoscute elemente nutriționale USANA: Proflavanol C și Poly C, 

reunindu-le calitățile într-un singur comprimat eficace.

USANA este printre puținele companii care dezvoltă această 

tehnologie inovatoare. Este produs folosind tehnologia exclusivă 

USANA Nutri�onal Hybrid, care combină 100mg extract de 

sâmburi de struguri cu 180mg vitamina C într-o singură pas�lă.

Proflavanol C100 are multe beneficii pentru sănătate, incluzând 

protecție avansată an�oxidantă și susținere pentru sănătatea 

sistemului circulator și cardiovascular.

Un comprimat Proflavanol C100 conține:

 180 mg de vitamina C sub formă de Poly C (ascorbat de calciu,

ascorbat de potasiu, ascorbat de zinc și ascorbat de magneziu)

 100 mg extract de sâmburi de struguri de cea mai bună calitate

Ingrediente fundamentale pentru a rămâne tânăr



Băutură delicioasă pentru energie, nutriție și detoxifiere

Cu aromă de ciocolată sau vanilie, ușor de preparat

Echilibru sănătos de glucide, proteine și lipide

Pot fi consumate chiar și la sala de sport sau între mese

Puține calorii, nu conțin gluten sau organisme modificate gene�c

Află și tu de ce USANA este numărul 1 în lume în nutriție celulară
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NUTRIMEAL

 băuturi savuroase și delicioase, cu aromă de ciocolată sau vanilie

 echilibru sănătos de glucide, proteine și lipide de calitate superioară

 alimente shake care pot ține loc de masă

foarte prac�ce, fiind ușor de preparat;  pot fi consumate și între mese, după ce faceți sport sau la sală

 cu impact glicemic scăzut, sub 250 de calorii/porție

 nu conțin gluten sau organisme modificate gene�c

 cu arome și îndulcitori naturali (fructoză);  aromă de ciocolată olandeză (Dutch Chocolate) sau vanilie franțuzească (French Vanilla)

 conținut pungă shake Nutrimeal: 9 porții (540 gr.)

USANA Nutrimeal susține energia zilnică, pentru nutriție și detoxifiere

Mod de preparare: se adaugă 3 măsuri de Nutrimeal în 290-340 ml apă rece și se amestecă rapid.

Usana Nutrimeal și MySmart Shake sunt concepute pentru a face parte dintr-un regim alimentar sănătos și echilibrat, bogat în fructe, legume și nuci.

Pe lângă shake-uri, se recomandă și aportul de vitamine, minerale și an�oxidanți (pachetul de 5 stele USANA CellSen�als).

Pentru a vă îmbunătățiți sănătatea diges�vă, a intes�nului și stomacului, aveți nevoie și de  USANA Probio�c.

USANA Nutrimeal ciocolată olandeză

Fructoză, Proteine de soia (soia), ulei de floarea-soarelui, proteine din zer, 

maltodextrină, cacao, fibre de soia (soia), fibre din tres�e de zahăr, proteine 

vegetale, agent de îngroșare (gumă arabică), oligofructoză (fructo-

oligozaharide), aromă de ciocolată cu lapte, pudră de prune (Prunus 

domes�ca), cazeinat de sodiu, agent de îngroșare (gumă de celuloză), clorură 

de sodiu, fosfat de potasiu, agent de îngroșare (gumă xantanică), inulină, agent 

de îngroșare (fosfat dipotasic), emulsifiant (leci�nă de soia (soia)), agent 

an�aglomerant (dioxid de siliciu), amestec de tocoferoli, aromă de armonizare 

a gustului, carbonat de sodiu, re�nil palmitat, aromă îndulcitoare, oxid de 

magneziu, aromă de vanilie, aromă de caramel, acid-L-ascorbic, acetat d-alfa 

tocoferol, aromă de migdale, gluconat de zinc, fumarat de fier, niacinamidă, 

colecalciferol, riboflavină, clorhidrat de piridoxină, clorhidrat de �amină, acid 

p�roilmonoglutamic, iodură de potasiu, cianocobalamină.

USANA Nutrimeal vanilie franțuzească

Proteine de soia, fructoză, ulei de floarea soarelui, maltodextrină, fibre de soia 

(soia), fibre din tres�e de zahăr, oligofructoză (fructo-oligozaharide), carbonat 

de calciu, pudră de prune (Prunus domes�ca), cazeinat de sodiu, fosfat de 

potasiu, agent de îngroșare (gumă xantan), inulină, agent de îngroșare (fosfat 

dipotasic), emulsifiant (leci�na de soia (soia), agent an�aglomerant (dioxid de 

siliciu), amestec de tocoferoli, agent de îngroșare (gumă de celuloză), re�nil 

palmitat, aromă de caramel, clorură de sodiu, oxid de magneziu, acid L- 

ascorbic, acetat D-alfa tocoferol, gluconat de zinc, fumarat de fier, 

niacinamidă, colecalciferol, riboflavină, clorhidrat de piridoxină, clorhidrat de 

�amină, acid p�roilmoglutamic, iodură de potasiu, cianocobalamină 

Un shake delicios de proteine nutri�ve

 15 gr. proteine de soia, zer și alte surse vegetale

 8 gr. fibre diete�ce

 32 gr. glucide (din care 18 gr. zaharuri)

 15 gr. proteine

 7.3 gr. grăsimi (din care 1 gr. acizi grași saturați)

 0.4 gr. sodiu

Vitamine și minerale furnizată de un shake Nutrimeal:

 352 mcg vitamina A

 2,5 mcg vitamina D

 3,5 mg de vitamina E

 0,3 mg vitamina B1

 0,46 mg vitamina B2

 2,7 mg vitamina B3

 0,4 mg vitamina B6

 68 mcg acid folic

 0,52 mcg vitamina B12

 338 mg calciu

 107 mg magneziu

 3,8 mg zinc

 40.6 mcg iod

 600 mg potasiu

 3 mg fier
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MYSMART SHAKE

Detoxifiere, dietă, nutriție cu băuturi delicioasă și echilibrate

Ușor de preparat, se pot adăuga arome sau fructe

Echilibru sănătos de glucide, proteine și lipide, au puține calorii

Pot fi consumate chiar și la sala de sport sau între mese

Nu conțin gluten, zahăr, produse lactate, organisme modificate gene�c

 o combinație sănătoasă, un echilibru de glucide, proteine și lipide de calitate superioară

 aceste băuturi pot înlocui o masă, pot fi consumate și între mese, la sală sau după ce faceți sport

 sunt foarte prac�ce și ușor de preparat;  sunt bogate în fibre (8gr. fibre diete�ce pe porție)

 proteine de cea mai bună calitate, o excelentă sursă de fibre;  conțin proteine complexe de calitate superioară

 perfect echilibrate în macronutrienți;  cu substanțe nutri�ve bine echilibrate și trigliceride cu lanț mediu nutri�v din ulei de nucă de cocos

 fiecare porție conține 18 grame proteine complete de calitate superioară

 au un impact glicemic foarte scăzut; USANA MySmart Shake au mai puțin de 160 de calorii/porție

 nu conțin gluten, produse lactate, zahăr sau organisme modificate gene�c;  nu conțin zahăr adăugat, fiind îndulcite cu stevia

 fiecare pungă MySmart Shake conține 14 porții

MySmart Shake pentru detoxifiere, nutriție și dietă

Băuturile/alimentele USANA MySmart Shakes sunt special 

concepute pentru a îmbunătăți și a se potrivi s�lului dvs. de viață. 

Ș�m că fiecare persoană are nevoi, preocupări și obiec�ve diferite. 

De aceea gama MySmartShakes este o soluție personalizată pentru 

aportul de macronutrienți.

Shake-urile USANA Nutrimeal și MySmart sunt concepute pentru a 

face parte dintr-un regim alimentar sănătos și echilibrat, bogat în 

fructe, legume și nuci.

Mod de preparare:

 se adaugă 2 măsuri (39gr.) MySmartShake în 290-350 ml apă rece

 se adaugă una dintre delicioasele arome disponibile sau

fructe/legume după preferințe

 se amestecă rapid manual sau în blenderul electric

 obțineți as�el rapid o băutură shake delicioasă și sănătoasă

USANA MySmart Shake sunt produse sănătoase și pure

MySmart Shake Vegetal/Plant

 cu proteine din cartofi și mazăre

Proteină de mazăre 31%, fulgi de ovăz fără 

gluten, izolat din proteină de cartofi 17%, inulină 

din agave organice, fibre din zahăr de tres�e, 

ulei de nucă-de-cocos, trigliceride cu lanț 

mediu, aglu�nant (gumă arabică), stabilizator 

(gumă de xantan), agent de îngroșare (gumă de 

guar), sare de mare, agent an�aglomerant 

(fosfat de potasiu), aromă naturală de vanilie, 

extract din lemn-dulce. Conține 48% proteine 

vegetale din totalul ingredientelor.

MySmart Shake Soy

 cu proteină din soia

Izolat din proteină de soia 48%, fulgi de ovăz fără 

gluten, inulină din agave organice, fibre din 

zahăr de tres�e, ulei de nucă-de-cocos, 

trigliceride cu lanț mediu, aglu�nant (gumă 

arabică), stabilizator (gumă de xantan), agent de 

îngroșare (gumă de guar), sare de mare, agent 

an�aglomerant (fosfat de potasiu), aromă 

naturală de vanilie, îndulcitor (glicozide din 

stevia), stabilizator (leci�nă din floarea-

soarelui), extract de lemn-dulce.

MySmart Shake Whey

 cu proteine din lapte (zer)

Concentrat din proteină din zer 52%, fulgi de 

ovăz fără gluten, inulină din agave organice, 

fibre din zahăr de tres�e, ulei de nucă-de-cocos, 

trigliceride cu lanț mediu, aglu�nant (gumă 

arabică), stabilizator (gumă de xantan), agent de 

îngroșare (gumă de guar), sare de mare, agent 

an�aglomerant (fosfat de potasiu), aromă 

naturală de vanilie, îndulcitor (glicozide din 

stevia), stabilizator (leci�nă din floarea-

soarelui), extract din lemn-dulce.

Pe lângă shake-uri, se recomandă și aportul de vitamine, minerale și an�oxidanți (pachetul de 5 stele USANA CellSen�als).

Pentru a vă îmbunătățiți sănătatea diges�vă, a intes�nului și stomacului, aveți nevoie și de  USANA Probio�c.



PROTEINE USANA 

MYSMARTSHAKE BOOSTER + 

Pachetul conține 28 de porții.
Concentratul de proteine din zer (lapte) 
USANA MySmartShake Booster+, 100% pur 
și fără niciun ingredient modificat genetic, 
este făcut pentru a adăuga 10 grame de 
proteine din zer la noile shake-uri USANA.

USANA MySmartShake Booster+ – 
DIFERENȚA USANA:

 ∙ nu conține niciun aditiv și niciun 
agent de umplere

 ∙ proteinele provin dintr-un concen-

trat de zer 100% pur

 ∙ este formulat fără gluten, fără soia 
și fără OMG

 ∙ ingrediente naturale

 ∙ 50 de calorii

USANA MySmartShake Booster+ - 
Metoda de utilizare: 
Adăugați 2 linguri din acest concentrat de 
proteine la USANA MySmartShake pentru 
a avea în plus 10 grame de proteine de cali-
tate superioară. Adăugați apă în funcție de 
consistența dorită.

USANA MySmartShake Booster+ – Ingrediente: 
concentrat din proteine de zer (lapte), stabilizatori (lecitină din floarea-soarelui). 
*La fabricarea acestor produse nu a intrat niciun ingredient care să conțină gluten. Totuși
aceste produse au fost fabricate în instalații care au servit la fabricarea altor produse care
conțin: lapte, ouă, arahide, soia, nuci, susan, grâu și gluten.
Alimentele USANA MySmartShakes sunt concepute pentru a face parte dintr-un regim
alimentar sănătos și echilibrat, bogat în fructe, legume, leguminoase și nuci.

www.topsuplimente.ro



PACHET  IMUNITATE

Pachet suplimente, vitamine, minerale pentru imunitate, sistem imunitar

Probio�c echilibrul stomacului și intes�nului, diges�e și floră intes�nală

Proflavanol pentru inimă, circulație și sistemul cardiovascular

Core Minerals supliment minerale, vitamine, oligoelemente esențiale

Vita An�oxidant cu un complex de vitamine și an�oxidanți

Mod de administrare, dozaj recomandat de cercetătorii USANA:

 Vita An�oxidant: două tablete dimineața și două tablete seara

 Core Minerals: două tablete dimineața și două tablete seara

 Probio�c: un pliculeț la fiecare două zile

 Proflavanol: o tabletă dimineața și o tabletă seara
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Probio�c  pentru echilibrul stomacului și intes�nului, o diges�e sănătoasă

 sprijinirea diges�ei pentru o sănătate op�mă

 supliment probio�ce avangardist, fără substanțe lactate, fără zahăr

 pentru echilibrul stomacului și intes�nului, diges�e sănătoasă

 asigură echilibrul stomacului și tractului diges�v, al intes�nului

 susține echilibrul natural al microflorei benefice din intes�n

 formulă specială, aduce echilibru stomacului și sistemului diges�v,

al intes�nului și tractului diges�v

 susține diges�a sănătoasă și sistemul imunitar puternic

 poate modifica temporar compoziția florei intes�nale

 formulă special concepută pentru a recons�tui echilibrul

microflorei intes�nale benefice

 fiecare pliculeț conține 12 miliarde unități formatoare de colonii de

bacterii viabile

 demonstrat clinic, aceste bacterii supraviețuiesc mediului acid al

stomacului, asigurând un întreg ansamblu de beneficii

 ușor de u�lizat, poate fi adăugate în mâncare sau în băuturi

Core Minerals și Vita An�oxidant, ansamblu echilibrat de minerale esențiale, vitamine, an�oxidanți și nutrienți

 supliment alimentar co�dian care conține un spectru larg de

minerale, vitamine și an�oxidanți de calitate superioară

 pentru sănătatea oaselor, dinților, mușchilor, inimii, a funcțiilor

cardiovasculare, energie zilnică

 menținere o piele sănătoasă, susține formarea țesutului conjunc�v

 formulat de către o echipă de cercetători și experți în nutriție

 minerale: calciu, magneziu, potasiu, fosfor

 conține vitaminele C, A, B, D, K și multe altele

 oligoelemente: zinc, seleniu, iod, cupru, mangan, crom, multe altele

 include un adaos de vitamina C și de N-ace�l-L-cisteină

 nu conține soia, nu conține fier

 compoziție realizată din forme biodisponibile ale nutrienților

 tablete ușor de înghi�t, acoperite cu un strat din floarea-soarelui

Proflavanol pentru inimă, circulație și sistemul cardiovascular

 susține sistemul cardiovascular și imunitar, sănătatea pielii

 conține vitamina C și extract din semințe de struguri

 inveliș delicios cu gust de struguri

 protecție avansată an�oxidantă, susținere pentru sănătatea

sistemului circulator și imunitar, contribuie la sănătatea pielii

 formulat pe baza studiilor ș�ințifice de către o echipă de cercetători

și experți în nutriție

 combină bioflavonoide de an�oxidanți din extract de sâmburi de

struguri cu un conținut ridicat de vitamina C

 ajută organismul să metabolizeze grăsimile și proteinele

 Poly C, un amestec brevetat de vitamina C, ascorbați minerali,

asigură o mai bună biodisponibilitate decât acidul ascorbic singur

 vitamina C contribuie la protecția celulelor în fața stersului oxida�v,

funcționare normală sistem imunitar și nervos, sinteza colagen

 contribuie la elas�citatea țesuturilor conjunc�ve, la o mai bună

sănătate pentru vene și artere, mușchi, car�laje, tendoane și

ar�culații, oase, dinți și piele



PACHET  CIRCULAȚIE

Pachet suplimente circulație, sănătate inimă și sistem cardiovascular 

Proflavanol pentru inimă, circulație și sistemul cardiovascular

BiOmega cu omega-3 și ulei pește, sănătate inimă, sistem cardiovascular

Core Minerals supliment minerale, vitamine, oligoelemente esențiale

Vita An�oxidant cu un complex de vitamine și an�oxidanți

Mod de administrare, dozaj recomandat de cercetătorii USANA:

 Vita An�oxidant: două tablete dimineața și două tablete seara

 Core Minerals: două tablete dimineața și două tablete seara

 BiOmega: o gelulă dimineața și o gelulă seara

 Proflavanol: o tabletă dimineața și o tabletă seara
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Core Minerals și Vita An�oxidant, ansamblu echilibrat de minerale esențiale, vitamine, an�oxidanți și nutrienți

 supliment alimentar co�dian care conține un spectru larg de

minerale, vitamine și an�oxidanți de calitate superioară

 pentru sănătatea oaselor, dinților, mușchilor, inimii, a funcțiilor

cardiovasculare, energie zilnică

 menținere o piele sănătoasă, susține formarea țesutului conjunc�v

 formulat de către o echipă de cercetători și experți în nutriție

 minerale: calciu, magneziu, potasiu, fosfor

 conține vitaminele C, A, B, D, K și multe altele

 oligoelemente: zinc, seleniu, iod, cupru, mangan, crom, multe altele

 include un adaos de vitamina C și de N-ace�l-L-cisteină

 nu conține soia, nu conține fier

 compoziție realizată din forme biodisponibile ale nutrienților

 tablete ușor de înghi�t, acoperite cu un strat din floarea-soarelui

Proflavanol pentru inimă, circulație și sistemul cardiovascular

 susține sistemul cardiovascular și imunitar, sănătatea pielii

 conține vitamina C și extract din semințe de struguri

 inveliș delicios cu gust de struguri

 protecție avansată an�oxidantă, susținere pentru sănătatea

sistemului circulator și imunitar, contribuie la sănătatea pielii

 formulat pe baza studiilor ș�ințifice de către o echipă de cercetători

și experți în nutriție

 combină bioflavonoide de an�oxidanți din extract de sâmburi de

struguri cu un conținut ridicat de vitamina C

 ajută organismul să metabolizeze grăsimile și proteinele

 Poly C, un amestec brevetat de vitamina C, ascorbați minerali,

asigură o mai bună biodisponibilitate decât acidul ascorbic singur

 vitamina C contribuie la protecția celulelor în fața stersului oxida�v,

funcționare normală sistem imunitar și nervos, sinteza colagen

 contribuie la elas�citatea țesuturilor conjunc�ve, la o mai bună

sănătate pentru vene și artere, mușchi, car�laje, tendoane și

ar�culații, oase, dinți și piele

BiOmega cu omega-3 și ulei pește pentru creier și inimă

 supliment alimentar cu ulei de pește si acizi grași Omega-3

 pentru memorie, sănătate creier și sistem cerebral

 ajută circulația, buna funcționare a inimii și sistemului vascular

 vitamina D pentru funcționarea normală a mușchilor

 cu ulei de lămâie pentru a diminua gustul de pește

BiOmega de la USANA este un supliment alimentar cu ulei de pește si 

Omega-3, cu numeroase beneficii pentru sănătatea sistemului 

vascular, ar�culațiilor și creierului.

Acizii grasi Omega-3 pot ajuta cu adevărat sănătatea. Iar o sănătate 

mai bună aduce o frumusețe îmbunătățită.

Suplimentele USANA BiOmega sunt eficiente pentru creșterea 

nivelurilor de Omega-3, menținerea unui echilibru adecvat și susține 

funcțiile celulare sănătoase.



PACHET  SPORTIVI • ARTICULAȚII

Pachet USANA pentru  spor�vi, sănătate ar�culații și circulație

Procosa pentru sănătatea și buna funcționare a oaselor și ar�culațiilor

Proflavanol pentru inimă, circulație și sistemul cardiovascular

Core Minerals supliment minerale, vitamine, oligoelemente esențiale

Vita An�oxidant cu un complex de vitamine și an�oxidanți

Mod de administrare, dozaj recomandat de cercetătorii USANA:

 Vita An�oxidant: două tablete dimineața și două tablete seara

 Core Minerals: două tablete dimineața și două tablete seara

 Procosa: două tablete dimineața și o tabletă seara

 Proflavanol: o tabletă dimineața și o tabletă seara

Află și tu de ce USANA este numărul 1 în lume în nutriție celulară
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Procosa  pentru oase și ar�culații sănătoase

 supliment revoluționar pentru sănătatea și buna funcționare a

ar�culațiilor, oaselor și car�lajelor

 menține car�lajul sănătos pt. mobilitate op�mă, sănătate ar�culară

 formulă specială cu vitamina C și complexul InCelligence

 conține o combinație unică dintre curcuma biodisponibilă de Meriva

și glucozamină vegetală

 funcționarea țesutului conjunc�v, a car�lajelor, formarea de colagen

Oferă oaselor și ar�culațiilor tale suportul necesar cu USANA Procosa.

Este echilibrul perfect de vitamina C, mangan și curcuma pentru a te 

păstra în formă în fiecare ac�vitate. Oasele, ar�culațiile, mușchii și 

nervii, împreună cu aceste suplimente, componente și nutrienți 

lucrează împreună și au ca scop să furnizeze un bun suport nutri�v 

pentru ar�culații sănătoase. USANA Procosa îți oferă o abordare 

echilibrată pentru a-ți păstra oasele și ar�culațiile sănătoase

Proflavanol pentru inimă, circulație și sistemul cardiovascular

 susține sistemul cardiovascular și imunitar, sănătatea pielii

 conține vitamina C și extract din semințe de struguri

 inveliș delicios cu gust de struguri

 protecție avansată an�oxidantă, susținere pentru sănătatea

sistemului circulator și imunitar, contribuie la sănătatea pielii

 formulat pe baza studiilor ș�ințifice de către o echipă de cercetători

și experți în nutriție

 combină bioflavonoide de an�oxidanți din extract de sâmburi de

struguri cu un conținut ridicat de vitamina C

 ajută organismul să metabolizeze grăsimile și proteinele

 Poly C, un amestec brevetat de vitamina C, ascorbați minerali,

asigură o mai bună biodisponibilitate decât acidul ascorbic singur

 vitamina C contribuie la protecția celulelor în fața stersului oxida�v,

funcționarea normală a sistemelor imunitar și nervos, sinteza

colagenului

 contribuie la elas�citatea țesuturilor conjunc�ve, la o mai bună

sănătate pentru vene și artere, mușchi, car�laje, tendoane și

ar�culații, oase, dinți și piele

Core Minerals și Vita An�oxidant, ansamblu echilibrat de minerale esențiale, vitamine, an�oxidanți și nutrienți

 supliment alimentar co�dian care conține un spectru larg de

minerale, vitamine și an�oxidanți de calitate superioară

 pentru sănătatea oaselor, dinților, mușchilor, inimii, a funcțiilor

cardiovasculare, energie zilnică

 menținere o piele sănătoasă, susține formarea țesutului conjunc�v

 formulat de către o echipă de cercetători și experți în nutriție

 minerale: calciu, magneziu, potasiu, fosfor

 conține vitaminele C, A, B, D, K și multe altele

 oligoelemente: zinc, seleniu, iod, cupru, mangan, crom, multe altele

 include un adaos de vitamina C și de N-ace�l-L-cisteină

 nu conține soia, nu conține fier

 compoziție realizată din forme biodisponibile ale nutrienților

 tablete ușor de înghi�t, acoperite cu un strat din floarea-soarelui



PACHET  MEMORIE • CREIER

Află și tu de ce USANA este numărul 1 în lume în nutriție celulară
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Pachet pentru memorie, sănătate creier, sistem nervos si cerebral

BiOmega cu omega-3 și ulei pește, sănătate creier și inimă

Core Minerals supliment minerale, vitamine, oligoelemente esențiale

Vita An�oxidant cu un complex de vitamine și an�oxidanți

Dozaj recomandat de cercetătorii USANA:

 Vita An�oxidant: două tablete dimineața și două tablete seara

 Core Minerals: două tablete dimineața și două tablete seara

 BiOmega: o gelulă dimineața și o gelulă seara

BiOmega cu omega-3 și ulei pește pentru creier și inimă

 supliment alimentar cu ulei de pește si acizi grași Omega-3

 pentru memorie, sănătate creier și sistem cerebral

 ajută circulația, buna funcționare a inimii și sistemului cardiovascular

 vitamina D pentru funcționarea normală a mușchilor

 cu ulei de lămâie pentru a diminua gustul de pește

BiOmega de la USANA este un supliment alimentar cu ulei de pește si Omega-3, cu numeroase beneficii pentru sănătatea sistemului 

vascular, ar�culațiilor și creierului.

Acizii grasi Omega-3 pot ajuta cu adevărat sănătatea. Iar o sănătate mai bună aduce o frumusețe îmbunătățită.

Suplimentele USANA BiOmega sunt eficiente pentru creșterea nivelurilor de Omega-3, menținerea unui echilibru adecvat și susține 

funcțiile celulare sănătoase.

Core Minerals și Vita An�oxidant, ansamblu echilibrat de minerale esențiale, vitamine, an�oxidanți și nutrienți

 supliment alimentar co�dian care conține un spectru larg de minerale, vitamine și an�oxidanți de calitate superioară

 pentru sănătatea oaselor, dinților, mușchilor, inimii, a funcțiilor cardiovasculare, energie zilnică

 menținere o piele sănătoasă, susține formarea țesutului conjunc�v

 formulat de către o echipă de cercetători și experți în nutriție

 pachetul conține mai mult de 55 de nutrienți

 minerale: calciu, magneziu, potasiu, fosfor

 conține vitaminele C, A, B, D, K și multe altele

 oligoelemente: zinc, seleniu, iod, cupru, mangan, crom și multe altele

 include un adaos de vitamina C și de N-ace�l-L-cisteină

 nu conține soia, nu conține fier

 compoziție realizată din forme biodisponibile ale nutrienților

 tablete ușor de înghi�t, acoperite cu un strat din floarea-soarelui

 Core Minerals și Vita-An�oxidant fac parte din pachetul USANA CellSen�als



PACHET  ADOLESCENȚI

Pachet suplimente �neri și adolescenți, vitamine și minerale esențiale 

Body Rox peste 30 vitamine și minerale pentru creștere și dezvoltare

MagneCal D calciu, magneziu și vitamina D pentru oase și ar�culații

Proflavanol pentru inimă, circulație și sistemul cardiovascular

BiOmega cu omega-3 și ulei pește, sănătate inimă, sistem cardiovascular

Află și tu de ce USANA este numărul 1 în lume în nutriție celulară
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Proflavanol pentru inimă, circulație și sistemul cardiovascular

 susține sistemul cardiovascular și imunitar, sănătatea pielii

 conține vitamina C și extract din semințe de struguri

 inveliș delicios cu gust de struguri

 protecție avansată an�oxidantă, susținere pentru sănătatea 

sistemului circulator și imunitar, contribuie la sănătatea pielii

 formulat pe baza studiilor ș�ințifice de cercetători și experți în nutriție

 combină bioflavonoide de an�oxidanți din extract de sâmburi de 

struguri cu un conținut ridicat de vitamina C

 ajută organismul să metabolizeze grăsimile și proteinele

 Poly C, un amestec brevetat de vitamina C, ascorbați minerali, 

asigură o mai bună biodisponibilitate decât acidul ascorbic singur

 vitamina C contribuie la protecția celulelor în fața stersului oxida�v, 

funcționare normală sistem imunitar și nervos, sinteza colagen

 contribuie la elas�citatea țesuturilor conjunc�ve, la o mai bună 

sănătate pentru vene și artere, mușchi, car�laje, tendoane și 

ar�culații, oase, dinți și piele

BiOmega cu omega-3 și ulei pește pentru creier și inimă

 supliment alimentar cu ulei de pește si acizi grași Omega-3

 pentru memorie, sănătate creier și sistem cerebral

 ajută circulația, buna funcționare a inimii și sistemului vascular

 vitamina D pentru funcționarea normală a mușchilor

 cu ulei de lămâie pentru a diminua gustul de pește

BiOmega de la USANA este un supliment alimentar cu ulei de pește si 

Omega-3, cu numeroase beneficii pentru sănătatea sistemului 

vascular, ar�culațiilor și creierului.

Acizii grasi Omega-3 pot ajuta cu adevărat sănătatea. Iar o sănătate 

mai bună aduce o frumusețe îmbunătățită.

Suplimentele USANA BiOmega sunt eficiente pentru creșterea 

nivelurilor de Omega-3, menținerea unui echilibru adecvat și susține 

funcțiile celulare sănătoase.

Body Rox, necesarul zilnic de vitamine și minerale pentru �neri și adolescenți

 asigură can�tatea op�mă de vitamine și minerale pentru perioada 

cri�că de creștere și dezvoltare

 un mod grozav pentru �neri și adolescenți de a-și obține 

nutrimentele esențiale de care au nevoie zilnic

 conține peste 30 de vitamine și minerale esențiale, necesare 

dezvoltării și creșterii

 ajută la corectarea și compensarea obiceiurilor alimentare 

nesănătoase și neregulate ale �nerilor

 înveliș delicios, gust fructat, acceptat mai ușor de către copii

 unul dintre puținele produse suplimentare existente pe piață 

formulat în special pentru adolescenți și �neri

MagneCal D  pentru sănătatea oaselor și ar�culațiilor

 oferă oaselor tale protecția adițională de care au nevoie

 formulă complexă și specială de calciu, magneziu și vitamina D

 menține oasele puternice, bogate în minerale

 favorizarea unei sănătăți op�me a sistemului osos al adulţilor

 eficace, formulă bazată pe studii ș�ințifice

 abordare echilibrată pentru a păstra oasele și ar�culațiile sănătoase

 Body Rox: o tabletă dimineața și o tabletă seara

 MagneCal D: o tabletă dimineața și o tabletă seara

 BiOmega: o gelulă dimineața și o gelulă seara

 Proflavanol: o tabletă dimineața și o tabletă seara

Mod de administrare, dozaj recomandat de cercetătorii USANA:
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DISTRIBUITOR INDEPENDENT 

AFLĂ ȘI TU DE CE USANA ESTE NUMĂRUL 1 ÎN LUME ÎN NUTRIȚIE CELULARĂ

• vitamine, minerale, suplimente, antioxidanți
• detoxifiere, imunitate, alimentație, nutriție
• digestie sănătoasă, sistem imunitar puternic
• susține sistemul cardiovascular și inima
• susține memoria și sistemul cerebral
• funcționare oase, articulații și mușchi
• hrănire, protecție și reînnoire celulară

www.topsuplimente.ro  •   0745-301110


