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Stimaþi membri,
Îmi face o deosebitã plãcere sa vã scriu aceste rânduri în a ¡asea ediþie a revistei Clubului
Sãnãtãþii Walmark, revistã prin care dorim sã vã oferim ultimele informaþii legate de alimentaþia
naturalã, dar ¡i de numeroasele avantaje de care beneficiaþi dumneavoastrã, membrii Clubului
Sãnãtãþii Walmark.
Scrisorile pe care le primim ne demonstreazã încã odatã interesul dumneavoastrã pentru
produsele naturale Walmark ¡i aprecierea pe care ne-o acordaþi. Prin intermediul Clubului Sãnãtãþii
Walmark încercãm sã vã oferim reduceri la produsele noastre, la serviciile ¡i produsele partenerilor
no¡tri contractuali, ¡i sã vã þinem la curent cu noutãþile apãrute în domeniul alimentaþiei naturale; de
asemenea, încercãm sã vã dãm sfaturi care vin direct de la medici speciali¡ti, privind îngrijirea
sãnãtãþii. Buna comunicare dintre dumneavoastrã, consumatorii produselor naturale de calitate, ¡i
Clubul Sãnãtãþii Walmark s-a concretizat prin lansarea în aceastã perioadã a douã produse create
special pentru dumneavoastrã:
Viaredin tablete - într-o nouã formulã îmbunãtãþitã
MemoPlus - într-un ambalaj economic de 60 de tablete
Þin sã vã reamintesc faptul cã Walmark este de asemenea unic importator ¡i distribuitor al
gamei de produse americane Nature’s Bounty, ce corespund normelor de calitate GMP ¡i FDA,
gamã completatã în aceastã primãvarã cu produsele Easy Iron ¡i Aloe Vera.
Clubul Sãnãtãþii Walmark v-a oferit încã de la înfiinþare informaþii la zi despre produsele naturale
de cea mai bunã calitate, reduceri la produsele Walmark, iar mai nou facilitãþi ¡i reduceri la produsele
¡i serviciile oferite de cãtre partenerii no¡tri contractuali: Kodak, Happy Tour, UltraPro Computers ¡i
Dentexflex. În plus, þin sã vã anunþ cu deosebitã plãcere cã sistemul de puncte "Walmark LEI" s-a
bucurat de un real succes ¡i tot mai mulþi membri ai Clubului Sãnãtãþii Walmark primesc gratuit, pe
baza punctelor acumulate, produse Walmark ¡i Nature's Bounty. Vã reamintesc cã puteþi strânge
codurile de bare de pe oricare produs Walmark sau Nature's Bounty ¡i, trimiþând pe adresa noastrã
codurile de bare care au valoarea unui produs ales de dumneavoastrã, veþi primi gratuit prin po¡tã
produsul respectiv. Mai multe detalii despre avantajele acordate membrilor Clubului Sãnãtãþii
Walmark, despre bonusurile "Walmark LEI", cât ¡i despre noile produse Walmark veþi gãsi în paginile
revistei. Puteþi trimite acum orice întrebare legatã de produsele Walmark ¡i Nature's Bounty pe
adresa de email dr.bulacu@walmark.ro, iar rãspunsul îl veþi primi în cel mai scurt timp.
Dacã încã nu sunteþi membru al Clubului Sãnãtãþii Walmark, puteþi deveni trimiþând datele
dumneavoastrã prin po¡tã pe adresa Walmark, sau vizitând pagina noastrã de internet
www.walmark.ro. Cardul de membru al Clubului Sãnãtãþii Walmark va ajunge la dumneavoastrã
mult mai repede, întrucât din luna ianuarie am început sã le tipãrim în România, lucru care va reduce
simþitor timpul de a¡teptare.
Din dorinþa de a fi cât mai aproape de dumneavoastrã, începând din acest an, livrarea
comenzilor în Bucure¡ti s-a îmbunãtãþit; veþi primi în câteva zile coletul cu produsele comandate
la domiciliu. Cea mai bunã confirmare cã suntem pe drumul cel bun o reprezintã scrisorile ¡i
mesajele dumneavoastrã, pe care le a¡teptãm în continuare. Orice informaþie sau sugestie va fi
primitã cu un real interes ¡i promitem cã vom încerca sã vã rãspundem la toate întrebãrile.
Vã doresc multã sãnãtate alãturi de Walmark.
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Dr. Horia Vilcu
DIRECTOR GENERAL

SFATUL

MEDICULUI

La începutul anului 2004, dupã ce Sãrbãtorile de iarnã au trecut (din pãcate…) cu o foarte mare
vitezã, este momentul ideal ca fiecare dintre noi sã î¡i facã un mic bilanþ al stãrii de sãnãtate.
Ne întrebãm: 2003 a fost un an bun din acest punct de vedere? Putem face mai mult pentru organismul nostru în anul care tocmai a început?
Dupã ce am a¡teptat atâta timp sã vinã sãrbãtorile, dupã ce s-a terminat goana nebunã dupã cadouri ¡i
mâncãruri alese, dupã ce (unii dintre noi) am trecut cu satisfacþie sufleteascã peste perioada Postului Crãciunului,
putem spune cã ne-am mulþumit doar cu bucuria oferitã de sãrbãtori ¡i de brãduþii împodobiþi? Sincer, mã îndoiesc… Marea majoritate a noastrã, a românilor, ne-am conformat încã o datã "tradiþiei" gastronomice locale, iar
momentul atât de mult a¡teptat al Sfintelor Sãrbãtori s-a concretizat în special în mese copioase, pline de bunãtãþi
atent pregãtite, care s-au succedat rapid ¡i de la care, parcã, nu ne mai venea sã ne ridicãm. În aceastã perioadã,
tot românul care se respectã (¡i cãruia buzunarele i-au permis-o) a avut pe masã o fripturã de porc, ni¡te cârnaþi
bine aromaþi, tot soiul de aperitive pline de maionezã ¡i condimente, prãjituri ¡i torturi pe mãsurã etc. ¡i, cum mâncarea nu alunecã foarte bine spre stomac dacã nu e ajutatã, am avut grijã sã nu ne lipseascã de pe mese ¡i un strop de "udãturã" - o cea¡cã de þuicã
fiartã sau un pãhãrel de coniac la aperitive, o bere la sarmale, un strop de vin la fripturã, o cupã de ¡ampanie ca desert…
Ei, acum toate acestea au trecut, dar au mai rãmas câteva mici "efecte secundare". Parcã hainele sunt mai strânse ca înainte, burtica e ceva mai
greu de ascuns, ne balonãm mai u¡or dupã ce mâncãm, iar discreta mahmurealã trece mai greu. Aceste lucruri se observã din afarã… cã, de ceea ce
se petrece în interior, sã nu mai vorbim! Ficatul nostru este încã obosit de atâtea grãsimi, dulciuri ¡i alcool, tranzitul intestinal este dat complet peste cap,
iar a¡a-zisele "boli ale civilizaþiei" stau pregãtite sã batã la u¡a corpului nostru.
E drept, nu mai putem “restitui” excesul de alimente, însã putem oferi o importantã mânã de ajutor la eliminarea de¡eurilor toxice acumulate în corp.
Pentru detoxifierea organismului ¡i pentru susþinerea funcþionãrii organelor interne, Walmark vã recomandã urmãtoarele suplimente nutriþionale: Spirulina
(Walmark ¡i Nature's Bounty), Spirulina+Carob, Denoxinal, Fibre, Yucca ¡i, nu în ultimul rând, noul Silimarin (gama Nature's Bounty).

Dr. Ion Bulacu

Consultant medical Walmark
e-mail: dr.bulacu@walmark.ro

Oþetul de mere
N AT U R E ’ S B O U N T Y

Vechilor egipteni li s-a atribuit meritul de a fi "inventatorii" oþetului de mere, fiind primii care au descoperit beneficiile acestuia asupra
sãnãtãþii. Cercetãrile arheologice au dezvãluit faptul cã, încã din anul 3000 î.c., egiptenii foloseau oþetul de mere nu numai ca antiseptic,
ci ¡i ca mijloc de scãdere a greutãþii.
Probabil cã efectul cel mai cunoscut al oþetului de mere este cel de scãdere rapidã ¡i u¡oarã a numãrului de kilograme. Studiile recente au demonstrat cã acesta ajutã organismul sã elimine excesul de lichide, intensificã procesele metabolice ¡i ajutã la scãderea poftei de mâncare, motive pentru care
putem afirma cã oþetul de mere a fost redescoperit în zilele noastre, în prezent fiind folosit de milioane de oameni ca mijloc de scãdere a greutãþii.
El este, înainte de toate, un promotor al sãnãtãþii generale a organismului. Acest nutrient conþine cantitãþi mari de fibre vegetale naturale ce ajutã la
scãderea concentraþiei colesterolului din sânge, îmbunãtãþe¡te funcþionarea prostatei, fiind totodatã o bogatã sursã de vitamine, minerale ¡i aminoacizi,
cu multiple efecte benefice asupra sãnãtãþii.
În timp ce oþetul de mere are atât de multe efecte benefice, cel mai important dezavantaj al administrãrii sale îl constituie gustul ¡i mirosul neplãcute!
Pentru a înlãtura aceste inconveniente, WALMARK ROMÂNIA vã oferã Oþet de mere sub formã de TABLETE. Astfel veþi putea beneficia de întreaga
sa gamã de efecte benefice asupra sãnãtãþii dumneavoastrã, fãrã
a fi nevoiþi sã suportaþi gustul neplãcut al oþetului de mere sub formã
lichidã.
Suplimentul nutriþional Oþet de mere este produs de prestigiosul
concern american Nature's Bounty, al treilea producãtor, ca mãrime,
de suplimente nutriþionale din Statele Unite ale Americii.
Acest produs vã oferã zilnic minim 600 mg de concentrat
natural de Oþet de mere într-un singur flacon cu 200 tablete!
Cunoa¡teþi cu siguranþã zicala "Un mãr pe zi þine doctorul
departe de casã". De acum vom putea spune cã "2 tablete

de OÞET DE MERE Nature's Bounty þin doctorul
departe de casã"!
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ArtroStop PLUS
®

STOP DURERILOR ARTICULARE!

Studiu clinic privind efectele
suplimentului nutriþional ArtroStop® PLUS
ArtroStop PLUS este o combinaþie de glucozamin hidroclorit, acizi boswellici (din extract de Boswellia serrata), metilsulfonilmetan
(MSM) ¡i mangan, ce prezintã efecte semnificative în prevenirea ¡i ameliorarea îmbolnãvirilor aparatului locomotor (este vorba, în special, de
osteoartroze ¡i de artritele reumatoide). ArtroStop PLUS combate cu succes inflamaþiile ¡i durerile articulare, îmbunãtãþind mobilitatea
articulaþiilor.
Numeroasele studii efectuate la nivel internaþional dovedesc faptul cã substanþele active ale
produsului ArtroStop PLUS ocupã un loc justificat
în profilaxia bolilor articulare degenerative.
Printre aceste studii a fost inclus recent ¡i cel
efectuat de Firma Walmark privitor la eficienþa
produsului ArtroStop PLUS, studiul fiind realizat
cu ajutorul considerabil al medicilor de specialitate
din Cehia (informaþii detaliate despre studiul
prezentat mai jos puteþi afla accesând site-ul
www.walmark.ro).

Cu ajutorul medicilor speciali¡ti din Republica Cehã, a
fost testatã eficacitatea noului
produs ArtroStop PLUS
Eficacitatea produsului ArtroStop
PLUS în terapia osteoartrozei
a fost testatã pe baza studiului
efectuat sub forma unei evaluãri
prospective a efectelor ¡i a siguranþei în administrare. La realizarea
studiului au participat în total 735 de pacienþi, care au folosit produsul ArtroStop PLUS pe o perioadã de trei luni, în
doza recomandatã de medic (3 tablete zilnic). Intensitatea simptomelor acuzate de ace¡tia (durere articularã, redoare
articularã, limitarea mi¡cãrilor în articulaþii) a fost cuantificatã pe o scalã cuprinsã între 1 punct (cea mai mare intensitate) ¡i 6 puncte (cea
mai micã intensitate - absenþa simptomelor).

Rezultatele studiului
Dupã o administrare de trei luni a produsului ArtroStop PLUS, s-a constatat o scãdere semnificativã a durerilor articulare (în medie, de
la indicele de 1,69 la 2,95) ¡i, în mod analog, o îmbunãtãþire netã a mobilitãþii articulaþiilor (de la 1,7 la 2,7). Odatã cu ameliorarea simptomelor
bolii, la majoritatea persoanelor a crescut amploarea mi¡cãrilor articulare - ¡i anume, de la 57 la 72%. Ameliorarea simptomelor osteoartrozei
a fost înregistratã la 88% din totalul persoanelor incluse în studiu.

Evoluþia durerii articulare
în timpul tratamentului
Înainte de tratament
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Concluzii
Studiile clinice au confirmat încã o datã faptul cã produsul ArtroStop PLUS ocupã un loc însemnat în profilaxia ¡i eliminarea îmbolnãvirilor degenerative ale articulaþiilor. Rezultatele studiului dovedesc faptul cã administrarea ArtroStop PLUS pe o perioadã mai lungã duce la
ameliorarea semnificativã a simptomatologiei articulare, fãrã a prezenta efectele secundare nedorite ale antiinflamatoriilor nesteroidiene.
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ArtroStop PLUS
®

STOP DURERILOR ARTICULARE!

Ce pãrere au membrii Clubului Sãnãtãþii Walmark
despre produsele ArtroStop?
"Mã numesc M.S., locuiesc în Sibiu ¡i doresc din toatã inima sã devin membrã a Clubului dumneavoastrã pentru cã simt cã
produsele Walmark mi-au redat pofta de viaþã. Dar sã vã spun despre ce este vorba:
Anul acesta, la începutul lunii ianuarie, am fost internatã în spital, deoarece mã dureau foarte tare picioarele ¡i, la secþia
Fizioterapie, s-a constatat cã am gonartrozã. Am ie¡it de acolo oarecum amelioratã ¡i de atunci caut un medicament adjuvant.
Fiind o femeie plinuþã, am urmat ¡i un tratament de scãdere în greutate pentru a ajuta încheieturile sã suporte o greutate mai micã,
dar durerile continuau.
Din “Formula AS” am început un nou tratament cu fel de fel de geluri cu nume sofisticate, dar care nu au avut decât efecte
sporadice. Reclamele dumneavoastrã m-au determinat sã încerc ¡i ArtroStop tablete ¡i apoi ArtroStop PLUS. Sunt la a 2-a cutie
de ArtroStop PLUS de 30 de tablete ¡i deja simt efectul benefic al acestui medicament. De¡i iau numai 2 tablete pe zi, ca sã-mi
ajungã 2 sãptãmâni dintr-o cutie (sunt pensionarã pe caz de boalã, am ¡i hipertensiune arterialã, iar banii sunt puþini), vreau sã vã mulþumesc cã aþi scos pe piaþã
un astfel de medicament, care pentru mine este foarte, foarte bun.
În speranþa cã nu vã veþi supãra cã v-am rãpit
puþin din timpul de muncã pentru binele
oamenilor (de producere a medicamentelor
spre sãnãtatea celor mulþi), vã doresc tot binele
din lume, sãnãtate ¡i putere de muncã.
Cu respect, M."

STUDIU CLINIC
ARTROSTOP® PLUS

Testele clinice le-au confirmat eficacitatea
În ce constã noutatea la ArtroStop PLUS?
ArtroStop PLUS este o combinaþie de glucozamin hidroclorit, acizi
boswellici, metilsulfonilmetan (MSM) ¡i mangan, ce prezintã efecte semnificative în prevenirea ¡i atenuarea îmbolnãvirilor aparatului locomotor (este
vorba, în special, de osteoartroze ¡i artritele reumatoide). Înlãturã cu succes inflamaþiile ¡i durerile articulare, îmbunãtãþind mobilitatea articulaþiilor.
Dr. Ivo Skácel
Reumatolog ¡i internist

Care sunt componentele nutriþiei articulare ArtroStop?

radiografie normalã a
articulaþiei genunchiului

radiografie a articulaþiei
genunchiului afectatã
sever de artrozã

Glucozamin ¡i
condroitin-sulfat
amelioreazã proprietãþile
mecanice ¡i elasticitatea
cartilajelor

Verificarea clinicã a efectelor produselor ArtroStop reprezintã cea mai
bunã modalitate de a constata dacã teoria este confirmatã de rezultatele
practice.

Extract de
Boswellia serata
atenueazã durerile ¡i
cre¡te mobilitatea articularã

Ce beneficii aduce administrarea timp de un trimestru
a produselor ArtroStop?

MSM
amelioreazã
simptomatologia artrozei

Prin testele efectuate în Slovacia, în urma administrãrii produselor
ArtroStop am constatat ameliorarea durerilor articulare la membre ¡i
coloana vertebralã, ceea ce a dus la îmbunãtãþirea netã a mobilitãþii articulaþiilor. Studiile au confirmat pe deplin faptul cã produsele ¡i-au îndeplinit
scopul pentru care au fost fabricate.”
Dr. Ernest Caban
Medicul Reprezentativei Slovace de Biatlon

Gelatina hidrolizatã
ajutã la regenerarea
oaselor ¡i a cartilajelor
Þelina
reduce inflamaþiile
articulare
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CUM SÃ LUPTÃM

EFICIENT ÎMPOTRIVA ANEMIILOR

Definiþie:

Anemia este definitã prin scãderea concentraþiei hemoglobinei (Hb) sub valorile normale acceptate, pentru un individ de o anumitã vârstã sau sex.
La bãrbaþii adulþi hemoglobina trebuie sã se situeze normal între 13,0-17,0 grame (g)/decilitru (dl), iar la femei între 12,0-15,5 g/dl. Aceste valori sunt
obi¡nuit determinate pe grupe de persoane sãnãtoase, la care s-a exclus posibilitatea unei deficienþe în nutriþie ¡i care nu au folosit în ultimul an
medicamente stimulatoare ale producþiei de hematii (medicamente cu fier, acid folic sau polivitaminizante cu vitamina B12).

Semne ¡i simptome ale anemiei:
Anemia nu este o boalã propriu-zisã, ci constituie o manifestare a unei afecþiuni. Simptomele prezente la un pacient anemic se datoreazã atât
bolii de bazã (care genereazã scãderea hemoglobinei) cât ¡i anemiei în sine. Simptomatologia cauzatã de anemie este în directã legãturã cu valorile Hb, cu modul de instalare a anemiei, vârsta pacientului ¡i rezervele cardiovasculare.
Astfel, când anemia se instaleazã progresiv, simptomatologia este moderatã atâta timp cât hemoglobina se menþine deasupra valorii de 7-8 g/dl.
Dacã instalarea este rapidã, manifestãrile clinice sunt importante chiar la valori mai mari ale Hb. De asemenea, pacienþii în vârstã dezvoltã mai rapid
simptome cardiace ¡i de hipoxie cerebralã din cauza afectãrii aterosclerotice a sistemului vascular.
Semnele fizice sunt reprezentate de cre¡terea presiunii pulsului, apariþia unor sufluri cardiace, semne de insuficienþã cardiacã congestivã, iar
ocazional pot apãrea hemoragii. În orice tip de anemie se pot întâlni: obosealã, iritabilitate, palpitaþii, dispnee (respiraþie dificilã), cefalee (dureri
de cap), ameþeli.

Cauzele apariþiei anemiilor sunt multiple ¡i se suprapun, de regulã, peste factorii ce reduc producþia ¡i durata de viaþã a hematiilor (celulele
ro¡ii ale sângelui). Acestea pot fi reprezentate de: scãderea aportului unor substaþe esenþiale, boli cronice (renale, infecþioase, hepatice), cancere ale
mãduvei osoase, boli endocrine etc. Dintre toþi ace¡ti factori generatori de anemii, cea mai mare frecvenþã o au deficienþele substanþelor esenþiale
pentru producþia de hematii (fier, acid folic, vitamina B12 ¡i vitamina C).
Deficienþa de fier (anemia feriprivã) constituie cea mai frecventã stare de denutriþie din orice regiune a globului. Studiile efectuate pe grupe
mari de populaþie au demonstrat cã peste 10% dintre femei au anemie
feriprivã, pe când la bãrbaþi incidenþa este de numai 1,5%.
În cazul pierderilor de fier la femei, pe primul loc se situeazã sângerãrile
uterine (ciclul menstrual). Totodatã, în timpul sarcinii volumul total al sângelui
cre¡te în condiþiile în care numãrul hematiilor rãmâne constant - din acest
motiv, femeia însãrcinatã are nevoie zilnic de un aport de fier, mult mai mare
decât poate fi obþinut printr-o dietã obi¡nuitã (se impune administrarea
suplimentarã de fier). La bãrbaþi, sângerãrile gastro-intestinale (ulcere active,
sângerãri cronice oculte, tumori gastro-intestinale ¡.a.) reprezintã cea mai
frecventã cauzã a deficienþei de fier.
Deficienþele de acid folic ¡i vitamina B12 (anemiile megaloblastice) au fost subevaluate, din nefericire, o mare perioadã de timp. De¡i
în practica medicalã a anilor '60-'80 se obi¡nuia ca pacienþilor diagnosticaþi
cu anemie sã li se administreze doar fier, în prezent se acordã o atenþie tot
mai mare prevenirii anemiilor megaloblastice, al cãror mecanism de apariþie
nu este influenþat de concentraþia de fier din organism.
Deficitul de vitamina B12 poate apãrea la vegetarieni (plantele nu conþin
aceastã vitaminã, iar omul î¡i asigurã necesarul din carne), la persoanele cu
rezecþie gastricã parþialã sau totalã, în caz de infecþii digestive parazitare ¡i
în sindroame de malabsorbþie (în care aportul de vitamina B12 este normal,
însã nu poate fi absorbitã în tubul digestiv).
Acidul folic se gãse¡te atât în alimentele de origine animalã, cât ¡i în
cele vegetale. Conþinutul de acid folic (folaþi) din dietã este însã sever influenþat de procesele de preparare a alimentelor (conservarea ¡i fierberea excesivã distrug ace¡ti compu¡i). Necesarul de acid folic cre¡te în cursul
sarcinii ¡i al lactaþiei (înainte de administrarea suplimentarã de acid folic în cursul sarcinii, anemia megaloblasticã prin deficienþã de folaþi era întâlnitã
la pânã la 5% din femeile gravide, în þãrile dezvoltate).

ªi, totu¡i, ce putem face pentru a preveni ¡i trata anemiile?
În urma solicitãrilor consumatorilor no¡tri, precum ¡i a faptului cã Walmark se dore¡te a fi nu numai un comerciant de suplimente nutriþionale, ci
în special un promotor al sãnãtãþii dumneavoastrã, de la începutul anului 2004 veþi gãsi în farmacii un nou produs care sã vã ajute sã luptaþi eficient
împotriva anemiilor: EASY IRON.
Easy Iron este o foarte importantã sursã de fier (sub formã de bi-glicinat feros) care, în conformitate cu cele mai recente studii ¡tiinþifice, are cea
mai înaltã biodisponibilitate în organismul uman. Spre deosebire de alte produse pe bazã de fier, bi-glicinatul feros conþine fier inclus într-un compus
organic, prelucrat în vederea unei asimilãri rapide ¡i lipsite de efecte adverse (nu produce constipaþie, este u¡or suportat chiar ¡i de cãtre organismele sensibile ¡i nu neutralizeazã vitamina E - a¡a cum se întâmplã în cazul administrãrii de sulfat feros, de exemplu).
Pe lângã fier, Easy Iron conþine ¡i acid folic ¡i vitamina B12, extrem de importante în prevenirea anemiilor megaloblastice.
Adaosul de vitamina C în formula produsului cre¡te absorbþia fierului ¡i este esenþial pentru sinteza hemoglobinei.
Administrat în dozã de o singurã capsulã zilnic la persoanele anemice sau la cele ce prezintã risc de a dezvolta o anemie (vârstnici, femei
active endocrinologic, vegetarieni, pacienþi cu infecþii parazitare intestinale etc.), Easy Iron oferã o protecþie complexã împotriva apariþiei ¡i agravãrii
anemiilor de diverse etiologii.
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GARANÞIA CALITÃÞII GMP
P E N T R U P R O D U S E L E W A L M A R K®

Din declaraþiile d-lui dr. Horia Vilcu, Director General al firmei Walmark România, am reþinut cã o adevãratã piatrã de hotar în istoria firmei Walmark a
fost constituitã de sfâr¡itul anului 2002, când a fost definitivatã construcþia ¡i modernizarea fabricii din Republica Cehã. În acest proces au fost folosite
cele mai moderne mijloace ¡i tehnologii, cu scopul final de a adapta liniile de fabricaþie la cerinþele internaþionale ale industriei farmaceutice.
Procesele tehnologice care stau la baza producþiei se desfã¡oarã cu ajutorul utilajelor automate de tabletare care,
într-un singur schimb, produc circa 600.000 de tablete de forme ¡i dimensiuni diferite. În funcþie de mecanismul de
absorbþie al fiecãrui produs, multe tipuri de tablete sunt acoperite uniform cu un înveli¡ filmat, procedurã asistatã în
întregime de computer. Partea principalã a fabricii este reprezentatã de hala de producþie, unde sunt amplasate 6 linii de
condiþionare a produselor în blistere ¡i de umplere a ambalajelor de plastic. Pe durata unui schimb, fiecare linie are capacitatea de a umple 10.000 de flacoane, iar ma¡inile de blisterizare pot produce pânã la 20.000 de ambalaje blisterizate.
Un accent important s-a pus ¡i pe procesul de climatizare a întregii fabrici, ajungându-se la un ritm de recirculare a
aerului în încãperile sterile de minim 15 ori în 60 de minute.
Totodatã, s-a reu¡it redimensionarea ¡i retehnologizarea spaþiilor de producþie ¡i a activitãþii de control al calitãþii.
În acest sens, noile mijloace de producþie sunt complet sterile, sub strictã monitorizare permanentã ¡i respectã cu
rigurozitate cerinþele G.M.P. (Good Manufacturing Practice) - condiþie esenþialã pentru fabricarea de produse medicamentoase.
Procesul de reconstrucþie, retehnologizare ¡i modernizare a fabricii a fost
definitivat în decembrie 2002 ¡i a fost urmat de inspecþia Direcþiei de Stat
pentru
Controlul
Medicamentelor
din
Republica
Cehã.
În urma acestui control a fost eliberat certificatul G.M.P., care autorizeazã
producerea de medicamente. Astfel, produsele Walmark au obþinut
garanþia calitãþii G.M.P., recunoscutã la nivel internaþional.
În România, Walmark activeazã din anul 1997, reprezentând o prezenþã constantã în
farmacii ¡i în magazinele cu produse naturiste. Cota de piaþã a produselor Walmark a
crescut în acest an la 11,1% în categoria suplimentelor nutriþionale (sursa - Cegedim,
august 2003), Walmark clasându-se pe locul doi, dupã concernul Europharm-GlaxoSmithkline. Dintre produsele binecunoscute ale firmei le menþionãm pe cele cu
o pondere semnificativã în cota de piaþã a suplimentelor nutriþionale: în categoria "alte
suplimente minerale", A12C2 (Crom picolinat, Crom Forte, Seleniu, Zinc) - 18% cota de piaþã; în categoria "alte tonice", A13A2 (MemoPlus, Lecitina,
Energy Q10 Spectrum, Senior Spectrum, Guarana) - 13%; în categoria "alte preparate cardiace", C1X0 (Coenzima Q10) - 29% ; în categoria "alte
preparate musculoscheletale", M5X0 (Cartilaj de rechin, ArtroStop) - 26% (sursa - Cegedim, august 2003, referitor numai la produsele comercializate
ca suplimente nutriþionale).
"Pentru consumatorul român, extrem de exigent în ceea ce prive¡te calitatea, investiþiile companiei noastre în certificare G.M.P. vin ca o rãsplatã a
fidelitãþii sale ¡i ca o garanþie a atenþiei pe care o acordãm tuturor clienþilor no¡tri" - a incheiat d-l dr. Horia Vilcu, Directorul General al firmei Walmark România.
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INTERVIU
Albastrul ¡tirilor ProTV - Monica Dascãlu
În fiecare zi ne "intrã" în casã la ora 17:00, la ¡tirile ProTv, are ochii de un albastru
ireal ¡i o cheamã… Monica Dascãlu. Sã încercãm o scurtã fi¡ã a Monicãi: s-a
nãscut în 30 martie 1978, a absolvit Facultatea de Sociologie, Universitatea
Bucure¡ti, filmul preferat este "Vãduva din Saint-Pierre" cu Juliette Binoche, cd-ul
pe care îl ascultã cel mai des este Sting, iar cartea preferatã - "Nuntã în cer".
Pentru a deslu¡i mai multe aspecte ale personalitãþii Monicãi pentru cititorii
Clubului Sãnãtãþii Walmark, am realizat acest interviu.
Andreea Lica: Care crezi cã sunt problemele femeilor?
Monica Dascãlu: Multe dintre noi spun cã este extrem de greu sã fii femeie. Motivele
invocate? Trebuie sã aibã grijã de bãrbatul de lângã ele, de copii, trebuie sã gãteascã, trebuie sã
meargã la serviciu ¡i totodatã trebuie sã aibã ¡i timp liber pentru ele. Cum sã te descurci având
atâtea probleme pe cap? Rãspunsul îl are fiecare dintre noi, mai ales cã acestea nu sunt probleme
grave, ci doar responsabilitãþi, pentru care avem libertatea de a alege dacã ele trebuie sã facã
parte din viaþa noastrã sau nu. Femeile acordã o mai mare atenþie modului în care aratã ¡i sunt
percepute de cãtre cei din jur, acest lucru le conferã încredere ¡i de aceea trãiesc adevãrate drame
datoritã obezitãþii. Din aceasta cauzã apar dezechilibre ce þin de alimentaþie: bulimia, anorexia.
Aceastã problemã este falsã, întrucât sunt acum atâtea diete ¡i produse cu care poþi arãta superb.
Adevãrata problemã este discriminarea, atât în plan profesional, cât ¡i în cadrul familiei (sã nu uitãm cã abia la sfâr¡itul anilor 1800 femeia a
reu¡it sã devinã, în þãrile dezvoltate, cetãþean cu drept de vot) - care determinã femeia sã ducã o viaþã plinã de frustrãri. Totodatã sã nu uitãm
de violenþa intrafamilialã manifestatã asupra femeii. Acestea cu siguranþã sunt probleme reale. Acum însã, în epoca vitezei, în care femeia
este egalã bãrbatului, procesul de emancipare a determinat-o sã demonstreze cã poate mai mult. Fie cã suntem femei sau bãrbaþi, e foarte
important sã nu uitãm cã fiecare om are posibilitatea de depã¡ire a propriilor limite. Trebuie doar sã vrem.
A.L.: Existã vreun anume principiu dupã care te ghidezi în viaþã?
M.D.: Nu am un principiu anume dupã care sã mã ghidez în viaþã. În general, fiecare experienþã e unicã
¡i î¡i lasã amprenta în dezvoltarea omului. În fiecare zi suntem mai maturi ¡i acþionãm altfel decât în ziua
precedentã, cu înþelepciunea zilei de ieri.
A.L.: Îþi place sã cãlãtore¡ti?
M.D.: Sunt o persoanã care adorã sã cãlãtoreascã. Bunica mea a reu¡it sã-mi transmitã dragostea
ei pentru cãlãtorii atunci când eram micã ¡i-mi petreceam vacanþele într-un sat din Bistriþa-Nãsãud. Mã
ducea în fiecare zi cu ea sã vãd lucruri frumoase: pãduri, dealuri, vãi... Chiar ¡i atunci când reu¡esc sã
ajung acasã la Tg. Mure¡, o datã la douã luni, sunt foarte fericitã ¡i aproape de fiecare datã fac o cãlãtorie în împrejurimile ora¡ului. Îmi plac foarte mult cãlãtoriile spre mare, însã excursiile în locuri încãrcate
de istorie au o semnificaþie deosebitã pentru mine - aici descopãr urmele unor civilizaþii care au reu¡it
sã-mi transmitã acel fior datoritã trecerii timpului. Acest sentiment l-am avut foarte intens atunci când
am vizitat Efes-ul, când am urcat Munþii Caraiman sau când am vizitat Muzeul Sfânta Sofia.
A.L.: Când ai probleme cu sãnãtatea, la ce apelezi mai întâi: ceaiuri (medicinã naturalã) sau
medicamente? Cât de mult crezi în rezultatele medicinei naturale?
M.D.: Spre norocul meu, nu prea am avut probleme de sãnãtate pânã acum. Oricum, evit sã iau
medicamente. Doar atunci când mã simt slãbitã fac o curã de vitamine; de obicei toamna mi se
întâmplã sã apelez la un asemenea tratament de fortifiere. De exemplu, atunci când sunt
rãcitã, iau vitamine ¡i mãnânc multe fructe, ¡i mai puþin iau medicamente, pentru cã eu cred
cã ele mã ajutã pe termen scurt, dar pe termen lung îmi creeazã dependenþã.
A.L.: Ce rol consideri cã au vitaminele?
M.D.: Cred cã vitaminele sunt un supliment esenþial pentru organism. Fie cã le iei
din legume, fructe sau alte alimente, fie cã sunt sub formã de pastile, vitaminele sunt
foarte utile pentru prevenirea anumitor boli. Un organism vitaminizat este un organism
puternic, ce luptã cu mult mai multã forþã cu bolile ¡i viru¡ii.
A.L.: Încearcã sã gãse¡ti trei motive pentru cei care doresc sã fie membrii
Clubului Sãnãtãþii.
M.D.: Informare, diversitate, împãrtã¡irea experienþelor celorlalþi ¡i afilierea la
acelea¡i scopuri. Ideea unui club al sãnãtãþii mi se pare bunã ¡i utilã pe termen lung.
A.L.: Un gând pentru cititorii "Clubului Sãnãtãþii Walmark"?
M.D.: Sãnãtate, cã-i mai bunã decât toate!
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DENOXINAL -

DIN NOU PLINI DE VITALITATE ªI ENERGIE

CURÃÞENIA DE PRIMÃVARÃ PENTRU
ORGANISMUL TÃU
Ce se înþelege prin noþiunea de "detoxifiere a organismului"? Prin detoxifiere, în general, se înþelege procesul prin
care se îndepãrteazã substanþele nedorite din organism, substanþe care pot avea o influenþã toxicã asupra acestuia.
Ace¡ti compu¡i nocivi ajung de regulã în corpul nostru din mediul ambiant, însã pot apãrea, de asemenea, ¡i în
timpul metabolizãrii compu¡ilor nutritivi, direct în organism.
Principalele organe interne care îndeplinesc funcþia de detoxifiere sunt ficatul ¡i rinichii. În condiþiile stilului actual de viaþã, activitatea lor însã
nu este întotdeauna suficientã ¡i este absolut necesarã suplimentarea efortului de detoxifiere a organismului. O astfel de curã de detoxifiere are
o importanþã deosebitã pentru prevenirea apariþiei unei largi game de boli (a¡a-zisele "boli ale civilizaþiei") ¡i se reflectã benefic în îmbunãtãþirea
capacitãþii de apãrare ¡i în ameliorarea condiþiei generale ¡i a vitalitãþii organismului. Detoxifierea poate fi realizatã în variate moduri: prin mãsuri
igieno-dietetice (posturi alimentare, regimuri speciale de slãbire etc.) sau prin administrarea de suplimente nutriþionale cu rol de detoxifiere - o
modalitate mult mai comodã ¡i cu efecte mult mai rapide.

Influenþa curei de detoxifiere asupra stãrii sãnãtãþii
individului
Rezultatul unei cure de detoxifiere efectuatã sistematic îl percepem,
în general, ca pe o senzaþie de "bine" general, concretizatã în:

• îmbunãtãþirea randamentului, a vitalitãþii ¡i a apãrãrii organismului
• îmbunãtãþirea condiþiei psihice ¡i a memoriei
• îmbunãtãþirea stãrii tenului ¡i a pãrului
• reglarea proceselor de digestie ¡i de eliminare
• reglarea nivelului colesterolului ¡i al glucozei din sânge
• influenþarea beneficã a funcþiei de detoxifiere a ficatului
• grãbirea vindecãrii unor boli cronice
Denoxinal ¡i sãnãtatea noastrã
Denoxinal conþine o combinaþie de plante medicinale ¡i substanþe
nutritive ce susþin procesele de detoxifiere desfã¡urate în corpul omenesc
(intensificã metabolizarea ¡i eliminarea substanþelor toxice din organism).
Extractele din plantele medicinale îmbunãtãþesc activitatea vezicii biliare,
ficatului ¡i rinichilor ¡i previn instalarea insuficienþei hepatice (în special,
armurariul - silimarina). Chlorella (o specie de alge) ¡i usturoiul faciliteazã
îndepãrtarea din organism a metalelor grele, având un adevãrat efect de "curãþare" a sângelui. În combinaþie cu pectinele (fibre vegetale), normalizeazã
concentraþia colesterolului ¡i glucozei în sânge ¡i, de asemenea, optimizeazã activitatea tractului digestiv. Importantele proprietãþile antioxidante ale
vitaminei C contribuie la apãrarea celulelor de acþiunea radicalilor liberi.
Denoxinal conþine:
Armurariu (Silybum marianum) - fructele acestei plante medicinale conþin un amestec de flavonolignine uzual denumit "silimarinã". Silimarina este
unul dintre cei mai importanþi reprezentanþi ai clasei de substanþe hepatoprotectoare, cu efecte pozitive semnificative în prevenirea apariþiei insuficienþei
hepatice acute ¡i cronice. Mecanismul sãu de acþiune constã în influenþarea beneficã a reacþiilor inflamatorii din þesuturi ¡i în îmbunãtãþirea metabolismului
celulelor hepatice.
Brusturele (Arctium lappa) - rãdãcina de brusture este bogatã în inulinã (27-45%), substanþe mucilaginoase, materiale tanante, ulei eteric, substanþe
minerale (îndeosebi fier) ¡i multe altele. Inulina constituie o masã fibroasã nutritivã ce trece nedigeratã prin porþiunea superioarã a tractului digestiv. Ea
este fermentatã de bifidobacterii în intestinul uman, stimulând dezvoltarea ¡i activitatea acestora. Inulina optimizeazã activitatea tractului digestiv, regleazã
nivelul de grãsimi ¡i colesterol din sânge ¡i cre¡te eliminarea substanþelor nocive ¡i a toxinelor, prin scaun.
Cru¡inul (Rhamnus purshianus) - fructele de cru¡in conþin antrachinone, antranoli, flavonoide ¡i substanþe tanante. Cel mai important este efectul
lor u¡or laxativ, asociat acþiunii de detoxifiere a secreþiei biliare. Totodatã, au un important rol de "curãþare" a sângelui, în special în combinaþie cu trifoiul
ro¡u (Trifolium pratense) ¡i cu extractul de brusture (Arctium lappa).
Chlorella - este o algã verde, ce se dezvoltã în ape dulci, descrisã ¡i studiatã de oamenii de ¡tiinþã începând cu anul 1890. Apariþia sa pe suprafaþa
Pãmântului a fost situatã acum 2,5 miliarde de ani, perpetuarea ei fiind posibilã printr-un mecanism eficient de reactivare (reînnoire) a ADN-ului.
Importanþa Chlorellei în detoxifierea organismului se explicã prin compoziþia sa extraordinar de bogatã. Conþine aproximativ 60% albuminã, 20% carbohidraþi, 10% grãsimi vegetale ¡i un întreg spectru de vitamine, minerale ¡i micronutrienþi, care îi completeazã funcþia de antioxidant ¡i ajutã la eliminarea
din corpul uman a metalelor grele ¡i a altor substanþe toxice. Datoritã compoziþiei sale complexe, Chlorella mai este cunoscutã ¡i ca un probiotic esenþial,
care ajutã la dezvoltarea microflorei intestinale normale.
Pe lângã aceste extracte de plante, Denoxinal mai conþine ¡i alte plante medicinale ¡i nutrienþi, precum: pãpãdia (Taraxacum officinale),
trifoiul ro¡u (Trifolium pratense), usturoiul (Allium sativum), pectine ¡i vitamina C.

Eliminaþi toxinele din organismul Dumneavoastrã - vã veþi simþi din nou plini de vitalitate ¡i energie!
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BPH - HIPERTROFIA

B E N I G N Ã A P R O S TAT E I
Necesitatea imperioasã de a urina, micþiunile dificile sau întrerupte, incontinenþa
urinarã - toate acestea sunt manifestãri ale afecþiunilor prostatei care, pe lângã importante probleme de sãnãtate, pot produce ¡i deteriorarea calitãþii vieþii sexuale.
Ce este prostata?

Prostata este o glandã situatã sub vezica urinarã, care înconjurã uretra. În timpul vieþii prostata suferã mai multe schimbãri: la na¡tere este de
mãrimea unei boabe de mazãre; pânã la pubertate cre¡te u¡or de volum; la maturitate cre¡terea devine rapidã, ajungând la forma ¡i dimensiunea
normalã (cât o nucã). Pânã la vârsta de 45-50 de ani, mãrimea prostatei nu se mai schimbã, însã dupã aceastã perioadã, la majoritatea bãrbaþilor
începe sã creascã iar. Aceastã cre¡tere este condiþionatã de înmulþirea celulelor, în timpul cãreia se produce hipertrofia (hiperplazia) þesutului
prostatei. Termenul de specialitate folosit este "hiperplazie benignã a prostatei" (Benign Prostatic Hyperplasia - BPH). Prostata hiperplaziatã împiedicã
curgerea fluxului de urinã, jetul se îngusteazã ¡i devine întrerupt, apare necesitatea de a urina frecvent, uneori chiar cu dureri în timpul micþiunii, iar
randamentul sexual se limiteazã.

Date epidemiologice

Numãrul bãrbaþilor cu afecþiuni ale prostatei cre¡te continuu. Hiperplazia benignã a prostatei este o boalã care începe sã aparã în formã microscopicã
încã de la vârsta de 30 de ani, însã primele simptome clinice se manifestã în marea majoritate dupã 50 ani, chiar dacã boala se poate întâlni izolat ¡i la
indivizi mai tineri.
Hipertrofia benignã de prostatã, afecþiune care cuprinde semnele ¡i simptomele rezultate în urma mãririi de volum a prostatei, reprezintã o dezvoltare
excesivã a þesutului prostatic, fãrã a avea un caracter malign. Riscul de apariþie a acestei boli (BPH) cre¡te odatã cu înaintarea în vârstã. Peste jumãtate
din bãrbaþii cu vârstã de peste 50 de ani au un anumit grad de hipertrofie de prostatã. Pânã la vârsta de 80 de ani, aproape 80% dintre bãrbaþi prezintã
o mãrire semnificativã a volumului prostatei, însã numai un procent de 40 - 50% dintre ace¡tia ajung ca boala sã devinã manifestã (simptomaticã).

Cauzele apariþiei BPH

În ultimul deceniu au fost exprimate o serie de ipoteze privind cauzele apariþiei BPH. S-a descoperit cã este vorba de o combinaþie de mai mulþi factori
dintre care o influenþã decisivã o are în mod evident dezechilibrul hormonilor masculini în directã legãturã cu procesele de îmbãtrânire. În afarã de aceasta, BPH poate fi cauzatã ¡i de acumularea excesivã de hormoni estrogeni în prostatã, precum ¡i de insuficientul aport de acizi gra¡i, zinc ¡i aminoacizi.

Simptomele BPH

La debutul bolii, bãrbaþii pot prezenta doar o micã gamã de simptome deoarece musculatura vezicii urinare este suficient de puternicã pentru a
împinge urina chiar ¡i printr-o uretrã u¡or comprimatã. Pe mãsurã ce prostata cre¡te, iar BPH începe sã restricþioneze fluxul urinar, pot apãrea urmãtoarele simptome:
• flux urinar slab
• dificultate în a urina (micþiuni dificile, cu iniþiere greoaie a fluxului urinar)
• jet urinar intermitent (începe ¡i se opre¡te de mai multe ori)
• dificultate în a opri actul micþiunii
• incontinenþã urinarã (pacientul pierde involuntar urinã - în picãturi sau jet slab)
• senzaþie de urinare incompletã
Din cauza faptului cã, de-a lungul evoluþiei bolii, musculatura vezicii urinare încearcã în continuu sã pompeze fluxul urinar dincolo de strictura uretrei, pereþii vezicii se subþiazã ¡i devin tot mai puþin elastici. Ca urmare, vezica nu mai poate reþine urina ¡i apare necesitatea imperioasã de a urina
mai frecvent. Aceste simptome pot include:
• urinãri frecvente, în special noaptea, cu fragmentarea somnului
• necesitatea imperioasã de a urina
• incontinenþã urinarã severã: pacientul pierde urina pe drumul spre baie

Diagnostic

Diagnosticul BPH, de regulã, nu creazã probleme deosebite. El începe cu anamneza ¡i este completat de: examenul sumar de urinã, ecografia
de prostatã (vizualizatã cel mai bine cu ajutorul sondei transrectale), mãsurarea dimensiunilor prostatei ¡i a reziduului urinar, investigarea vezicii urinare
¡i a cãilor urinare superioare, dozarea concentraþiilor de uree, creatininã ¡i antigen specific prostatic (ASP).

Complicaþiile BPH

Hiperplazia prostaticã severã poate duce în timp la apariþia de complicaþii importante, inclusiv la imposibilitatea eliminãrii urinei din vezica urinarã.
Retenþia de urinã ¡i forþarea funcþiei vezicii urinare pot cauza
infecþii recurente de tract urinar. La un mic procent din bãrbaþi
apare blocarea eliminãrii urinei (bloc vezical), apar litiazele
urinare ("pietrele" în vezicã ¡i/sau rinichi) ¡i, consecutiv, grade
variabile de deteriorare a structurii ¡i funcþiei vezicii urinare ¡i
rinichilor.

Poate BPH sã degenereze spre un cancer de prostatã?

Fie cã este tratatã sau nu, BPH nu este ¡i nici nu poate
conduce spre un proces canceros. Totu¡i, este posibil ca un
pacient sã aibã în acela¡i timp ¡i BPH ¡i cancer de prostatã,
iar simptomatologia sã fie intricatã.

Se poate ameliora evoluþia BPH?

Din fericire, existã o cale de a preveni îmbolnãvirea
prostatei ¡i de a cre¡te calitatea vieþii sexuale. Aceastã cale este
reprezentatã de utilizarea unor plante medicinale care prezintã
efecte benefice incontestabile în ameliorarea simptomatologiei
BPH: palmierul pitic (Serenoa repens), tomatele, urzica (Urtica
dioica), strugurii-ursului (Arctostaphylos uva-ursi), dovleac.
Toate aceste extracte benefice sunt conþinute în suplimentul
nutriþional Prostenal, special conceput pentru bãrbaþi.
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PROSTENAL

PENTRU A FI PE DEPLIN BÃRBAT
Suplimentul nutriþional Prostenal conþine extracte naturale din plante care au o influenþã beneficã asupra dificultãþilor
funcþionale legate de hipertrofia benignã de prostatã (BPH). Aceste extracte au proprietatea de a reduce acþiunea
factorilor care conduc la mãrirea prostatei ¡i, în combinaþie cu licopenul ¡i uleiul din seminþe de dovleac, reprezintã
o metodã importantã de susþinere a funcþionãrii prostatei ¡i a cãilor urinare.
Palmierul pitic - Saw Palmetto (Serenoa repens): Substanþele active ale extractului de palmier pitic (arbore originar din America) sunt, în marea lor
majoritate, fitosteroli ¡i sitosteroli care acþioneazã printr-un mecanism complex. Este vorba, în primul rând, de influenþarea pozitivã a sintezei hormonilor
masculini ¡i, în al doilea rând, de importantele efecte antiinflamatorii ale acestora. Extractul de palmier pitic reduce simptomatologia determinatã de
hipertrofia prostatei. Din studiile efectuate în Republica Cehã a reie¡it cã simptomele s-au redus semnificativ: la 21% din pacienþi (dupã douã luni de
administrare a Prostenal-ului), la 30% din pacienþi (dupã patru luni) ¡i la 45% din pacienþi (dupã ¡ase luni de folosire).
Urzica (Urtica dioica): La fel ca ¡i la palmierul pitic, extractul de urzicã influenþeazã benefic metabolismul hormonilor sexuali masculini ¡i frâneazã
dezvoltarea excesivã a celulelor prostatei.
Strugurii-ursului (Arctostaphylos uva-ursi): Extractul din aceastã plantã medicinalã conþine substanþe care acþioneazã ca dezinfectanþi naturali au proprietatea de a distruge bacteriile patogene din tractul urinar. Planta este utilizatã drept mijloc auxiliar în cazul tratamentului inflamaþiilor cronice
ale uretrei, ale vezicii urinare ¡i ale rinichilor, precum ¡i în caz de litiaze urinare.
Licopenul: Este un carotenoid ce se obþine din extractul de ro¡ie, cu efecte antioxidante foarte puternice. Cea mai mare concentraþie de licopen
se aflã în þesutul prostatic ¡i constituie un mod important de prevenire a cancerului de prostatã.
Uleiul din seminþe de dovleac: Datoritã bogatului conþinut de zinc, fitosteroli, vitamina E ¡i acizi gra¡i polinesaturaþi, uleiul din seminþe de dovleac
este un complement necesar în îngrijirea prostatei.

Efectele produsului Prostenal:

•
•
•
•
•
•
•
•

supliment nutritiv special conceput pentru bãrbaþi
reprezintã o formulã complexã destinatã protejãrii funcþionãrii prostatei
inhibã producþia de mediatori ai inflamaþiei
amelioreazã afecþiunile prostatice (atenueazã tulburãrile de micþiune)
reduce riscul de apariþie a cancerului de prostatã
influenþeazã pozitiv metabolismul hormonilor sexuali masculini
amelioreazã disfuncþiile sexuale masculine
îmbunãtãþe¡te funcþionarea sistemului genito-urinar la bãrbaþi

Ne-au surprins plãcut reacþiile consumatorilor no¡tri la noul produs Prostenal. Pe adresa
Clubului Sãnãtãþii Walmark din Republica Cehã au sosit multe scrisori de la clienþii mulþumiþi,
care apreciazã în mod pozitiv experienþa cu acest produs. Ne-am hotãrât sã vã oferim ¡i
Dumneavoastrã din experienþa altor consumatori:
Domnul J.K. din Opava ne-a scris:
“Bunã ziua,
A¡ dori sã vã mulþumesc pentru preparatul pe care nu demult l-aþi scos pe piaþa cehã. Apreciez faptul cã v-aþi hotãrât sã rezolvaþi
ni¡te probleme specific bãrbãte¡ti cu acest preparat - problemele cu prostata.
….
Supãrãrile mele au început cam acum un an, când am fost informat de doctor cã, pentru îmbunãtãþirea stãrii actuale (probleme
legate de urinare) va fi neapãratã nevoie în urmãtorii ani de o intervenþie chirurgicalã. De aceea, m-am hotãrât sã încerc produsul
PROSTENAL, lucru pentru care l-am consultat pe doctorul meu. Acesta s-a pronunþat favorabil referitor la compoziþia preparatului ¡i
m-a încurajat sã-l folosesc. Efectul obþinut, cu toatã neîncrederea mea iniþialã, mi-a depã¡it toate a¡teptãrile. Problemele cu urinarea,
care m-au chinuit ¡i mi-au amãrât viaþa personalã atâta timp, aparþin deja trecutului... ¡tiu cã efectul nu este permanent, dar la o utilizare de lungã duratã (conform celor spuse de doctorul meu) am mari ¡anse de însãnãto¡ire completã, fãrã a mai apela la operaþia
chirurgicalã.
Încã o datã mulþumiri ¡i, urându-vã multe succese, vã salutã
J.K., Opava.”

Ecourile pozitive de la clienþii mulþumiþi constituie cea mai bunã apreciere a muncii noastre ¡i,
de aceea, nu ezitaþi sã ne scrieþi despre experienþele dumneavoastrã.
WALMARK vã ureazã multã sãnãtate ¡i fericire în noul an.
C L U B U L
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CUM PUTEÞI

SÃ COMBATEÞI INFECÞIILE URINARE?
Infecþiile urinare se numãrã printre cele mai frecvente boli ale populaþiei. Dintre
aceste afecþiuni fac parte infecþiile cãilor urinare, ale vezicii urinare ¡i
ale bazinetului (pelvisului) renal. Cel mai mare numãr de îmbolnãviri
se înregistreazã la femei, din pricina particularitãþilor anatomice ale
tractului urinar.
Infecþiile urinare se manifestã prin micþiuni
frecvente, usturimi sau dureri în timpul urinãrii, jenã
dureroasã în zonele suprapubianã ¡i lombarã.
Inflamaþiile acute necesitã, în general, tratament
antibiotic. Infecþiile netratate sau insuficient tratate
duc la repetate recidive, pânã la instalarea infecþiilor urinare cronice. Cele mai dese urmãri ale
infecþiilor urinare cronice sunt dificultãþile în timpul
micþiunii ¡i incontinenþa urinarã.
Pentru a împiedica repetarea infecþiilor urinare,
vã recomandãm un aport crescut de lichide,
tratarea promptã a infecþiilor uro-genitale la femei,
lenjerie de corp cãlduroasã, un regim alimentar
cu puþine condimente, precum ¡i noul supliment
nutriþional Urinal, care conþine extract de afine
(Vaccinium oxycoccus), ce influenþeazã favorabil
activitatea aparatului urinar.
Afinele sunt o bogatã sursã de vitamine,
bioflavonoide ¡i alte substanþe naturale cu efect
benefic asupra sãnãtãþii omului, mai ales asupra
sistemului urinar. Cercetãrile actuale au evidenþiat
faptul cã afinele sunt totodatã ¡i o sursã excelentã
de antioxidanþi.

Urinal

O gamã largã de studii ¡tiinþifice a confirmat efectele benefice ale extractului de afine în prevenirea ¡i, adjuvant, în tratarea infecþiilor cãilor urinare - în special, reduce semnificativ riscul de recidivare a infecþiilor urinare. Extractul de afine (Vaccinium oxycoccus)
împiedicã aderarea bacteriilor de tubii urinari ¡i de pereþii vezicii urinare (în special a Escherichiei coli, responsabilã de peste 85%
din totalul infecþiilor urinare). Administrarea sistematicã a acestui extract de afine combate apariþia inflamaþiilor repetate ale cãilor
urinare. Produsul Urinal, ca supliment nutriþional, poate fi administrat fãrã nici o restricþie în combinaþie cu tratamentele antibiotice.

Urinal este recomandat:
• persoanelor cu predispoziþie la infecþii ale cãilor urinare
• persoanelor cu inflamaþii uro-genitale cronice
• pacienþilor cu afecþiuni renale (calculi renali, reflux vezico-ureteral etc.)
• pacienþilor cu incontinenþã urinarã
• pacienþilor cu hipertrofie de prostatã (scade semnificativ riscul infecþiilor urinare)
• pacienþilor cu afecþiuni neurologice (scleroza multiplã, afectãri ale mãduvei spinãrii)
• bolnavilor diabetici ¡i la cei cu imunitate redusã
Urinal - principalele avantaje
• prevenirea eficientã a recidivelor infecþiilor urinare
• este un supliment nutriþional indicat pentru tratarea infecþiilor cronice (adjuvant)
• ajutã la menþinerea sãnãtãþii aparatului urinar
• se poate administra în paralel cu tratamentele antibiotice
• conþine substanþe 100% naturale ¡i nu are efecte secundare
• se poate administra ¡i în timpul sarcinii ¡i al lactaþiei
ATENÞIE!
În cazul infecþiilor urinare acute, asociate cu febrã, frisoane ¡i dureri acute în zonele lombare, este absolut necesar sã se
consulte medicul!!! Produsul Urinal nu este un înlocuitor al antibioticelor în fazele acute ale infecþiilor urinare.
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PENTRU

SÃNÃTATEA DUMNEAVOASTRÃ
TABEL CU SIMPTOME ªI RECOMANDÃRI
Probleme de sãnãtate

Produse WALMARK

Acnee

Zinc, Vitamina A, Viaderm

Recomandãri
Multe fructe [i verde]uri.

Activitate cerebral\,
aten]ie, concentrare, memorie

Evening Primrose+Ginko biloba, GinkoPrim,
MemoPlus, Lecitina, Magnesium 200 mg

Somn minim 8 ore/zi; elimina]i factorii iritan]i: cafea,
alcool, tutun.

Afect\ri ale imunit\]ii

Super vitamina C, Ursule]i, Spirulina,
Imuno Spectrum, Spirulina+Carob

Regim alimentar [i de via]\ echilibrat.

Afec]iuni ale vaselor sanguine,
varice, hemoroizi

Coenzima Q10, Antioxidant, Lecitina, GinkoPrim,
Ginko biloba, Evening Primrose+Ginko biloba,
Varixinal, Coenzima Q10 + Carnitin\

De consultat medicul internist.

Afec]iuni dermatologice, psoriazis

Evening Primrose, Vitamina A, Viaderm

Orice modificare a aspectului pielii necesit\ un consult
dermatologic atent.

Alergii, eczem\ atopic\

Evening Primrose

De consultat medicul alergolog.

Ame]eli, cefalee

Ginko biloba, GinkoPrim

Recomandat numai în tulbur\ri ale circula]iei sanguine cerebrale,
se va consulta medicul neurolog.

Anemie

ABC Spectrum, Senior Spectrum, Spirulina,
Spirulina + Carob

Ap\rarea contra radicalilor liberi,
fenomene de îmb\trânire precoce

Antioxidant, Beta caroten, Super vitamina C,
Vitamina E, Seleniu, Spirulina,
Ginko biloba, GinkoPrim, Spirulina+Carob

Evitarea fumatului [i a consumului de b\uturi alcoolice.

Artroz\

ArtroStop PLUS, ArtroStop tablete, ArtroStop pudr\,
Cartilaj de rechin

Exerci]ii fizice regulate.

Artrite

Dolomit, Ca-Mg-Zn, Yucca, ArtroStop tablete,
ArtroStop PLUS, Calciu cu ulei de pe[te

Exerci]ii fizice regulate.

Celulit\

Femine Celulit

Exerci]ii fizice, masarea zonei afectate, aport crescut de fibre
[i lichide în alimenta]ie.

Constipa]ie

Fibre

Consum crescut de legume, fructe, verde]uri.

Cre[terea colesterolului

Antioxidant, Lecitina, Alicin, EPA marine,
Colestop, Denoxinal

Regim alimentar [i de via]\ s\n\tos.

Cre[terea rezisten]ei organismului

Ursule]i, Energy Q10 Spectrum, ABC Spectrum,
Senior Spectrum, Spirulina, Femine Plus, Alicin,
Spirulina+Carob

Regim alimentar [i de via]\ echilibrat.

Cre[tere [i dezvoltare armonioas\
a copiilor

Minimar]ieni, Bron]i[ori, Calciu cu ulei de pe[te

Alimenta]ie echilibrat\, corect diversificat\.

Cre[teri moderate ale glicemiei

Crom picolinat, Spirulina, Evening Primrose, Zinc,
Spirulina+Carob, Crom Forte

Elimina]i dulciurile din diet\, reduce]i consumul de pâine,
cartofi, gr\simi animale.

Detoxifierea organismului

Denoxinal, Fibre, Spirulina, Yucca, Spirulina+Carob

Regim alimentar [i de via]\ s\n\tos, evitarea consumului de
alcool, tutun, cafea.

Ca-Mg-Zn, Guarana, B-complex+vitamina C,

În cazul unor simptome prelungite, consulta]i medicul neurolog.

Dureri de cap, migrene, oboseal\

Regim alimentar [i de via]\ echilibrat.

Magnesium 200 mg
Dureri de gât, r\celi

Ursule]i, Super vitamina C, Imuno Spectrum,

Evitarea alimentelor reci (sucuri, înghe]at\, iaurturi).

Vitamina C 100 mg
Dureri de spate [i oase

ArtroStop PLUS, ArtroStop tablete, ArtroStop pudr\,
Ca-Mg-Zn, Cartilaj de rechin, Dolomit

Exerci]ii fizice, preocupare pentru sport [i pentru men]inerea
greut\]ii corporale în limite normale.

Greutate crescut\, obezitate

Viaredin tablete, Viaredin cocktail, Fibre,
Crom picolinat, Spirulina, Cromdiet, Spirulina+Carob,
Crom Forte

Exerci]ii fizice regulate, preocupare crescut\ pentru sport.

Hipertensiune arterial\

Coenzima Q10, Evening Primrose, Energy Q10 Spectrum,
EPA marine, Coenzima Q10 + Carnitin\

De consultat medicul cardiolog.

Infec]ii urinare

Urinal

De consultat medicul urolog.

Osteoporoz\

Osteostop cu izoflavonoide, Dolomit, Ca-Mg-Zn,
Artrostop pudr\, Cartilaj de rechin

Exerci]ii fizice, preocupare pentru sport [i pentru men]inerea
greut\]ii corporale în limite normale.

Profilaxia cariei

Ca-Mg-Zn, Dolomit, Calciu cu ulei de pe[te

Consult stomatologic periodic.

Recuperare dup\ traumatisme
articulare sau osoase (entorse, luxa]ii, fracturi)

Cartilaj de rechin, ArtroStop pudr\, ArtroStop PLUS,
Calciu cu ulei de pe[te, Ca-Mg-Zn, Dolomit

Recuperare fizic\ medical\, mi[care zilnic\ sus]inut\.

S\n\tate psihic\

B-complex+vitamina C, Stresvit, Lecitina, GinkoPrim,
Evening Primrose+Ginko biloba, Magnesium 200 mg

Evitarea situa]iilor stresante; perioade de relaxare conform
necesit\]ilor individuale.

Sângerare gingival\

Super vitamina C, Vitamina C 100 mg

Consult stomatologic periodic.

Sc\derea acuit\]ii vizuale, dureri
oculare, ochi obosi]i

Beta-caroten, Vitamina A, Ginko biloba, Vitavision
GinkoPrim

Consult oftalmologic periodic pentru depistarea
precoce a afec]iunilor oculare.

Sindrom premenstrual

Evening Primrose, Femine Plus

De consultat medicul ginecolog.

Tulbur\ri ale func]ion\rii prostatei

Prostenal, Pumpkin, Zinc

De consultat medicul urolog.

Tulbur\ri cauzate de întreruperea
administr\rii de anticoncep]ionale

Femine Plus, Vitamina E

Evita]i apari]ia unei sarcini în primele 3 luni dup\
întreruperea tratamentului contraceptiv.

Tulbur\ri cauzate de stres

Stresvit, B-complex+vitamina C, Ginko biloba,
Senior Spectrum, GinkoPrim, Magnesium 200 mg

Somn minim 8 ore/zi; elimina]i factorii iritan]i: cafea, alcool,
tutun.

Tulbur\ri de dinamic\ sexual\

Vitamina E, Zinc, Senior Spectrum, Prostenal,
Pumpkin

Somn minim 8 ore/zi; elimina]i factorii iritan]i: cafea, alcool,
tutun.

Tulbur\ri de tranzit intestinal

Fibre, Spirulina, Spirulina+Carob

Alimenta]ie echilibrat\, diversificat\.

Tulbur\ri specifice menopauzei

Femine Plus, Evening Primrose

Consult de specialitate (endocrinologic).

C L U B U L
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GINKOPRIM -

ÎMBUNÃTÃÞIREA CIRCULAÞIEI PERIFERICE ªI O MAI BUNÃ CONDIÞIE PSIHICÃ
Simptomele deteriorãrii circulaþiei sanguine se numãrã printre problemele de
sãnãtate care apar din ce în ce mai des ¡i sunt legate, în mod evident,
de dezvoltarea civilizaþiei moderne. Aceste probleme apar la persoane din diferite
categorii de vârstã, la ambele sexe, dar cel mai frecvent se înregistreazã la
persoanele cu vârstã de peste 50 de ani.
Acuzele cele mai frecvente sunt: tulburãri de memorie, mic¡orarea capacitãþii de concentrare, sindromul mâinilor ¡i picioarelor reci, dureri în
gambe în timpul mersului, ameþeli, obosealã ¡i, nu în ultimul rând, dureri de cap, zgomote în urechi (a¡a-zisul "þiuit" în urechi) sau scãderea auzului.
În prezent, putem îndepãrta sau mãcar ameliora aceste simptome neplãcute prin utilizarea unor preparate care conþin extracte de plante, ale
cãror substanþe active au în medicina modernã o largã utilizare. În ultimii ani, un interes deosebit a fost declan¡at de copacul numit Gingko biloba.
Frunzele acestui arbore strãvechi erau folosite intensiv în medicina tradiþionalã chinezã, iar descoperirile farmaceutice ale ultimilor ani au demonstrat
suplimentar larga paletã a utilizãrii lor în medicina modernã. Extractul de Gingko biloba conþine mai bine de 60 de substanþe biologic active, care se
completeazã reciproc în acþiunea lor asupra organismului. Efectele lor hemodinamice, hemoreologice ¡i metabolice sunt folosite în cazul ischemiei
cerebrale, miocardice ¡i periferice, în cazul afectãrii traumatice a creierului, în caz de edeme ¡i inflamaþii. Pe de altã parte, oferã un important suport
vascular pentru vârstnici, pentru pacienþii cu demenþã Alzheimer ¡i pentru cei cu tulburãri cerebrovasculare.
Efecte terapeutice evidente au fost observate ¡i la persoanele în vârstã cu o memorie
deficitarã ¡i probleme de concentrare. În legãturã cu aceasta, se vorbe¡te despre
extractul de Gingko biloba ca despre o "revoluþie geriatricã". Totodatã, în afarã de faptul
cã acþioneazã ca vasodilatator, el prezintã ¡i importante efecte antioxidante.

Ce ne oferã GinkoPrim?
Suplimentul nutriþional GinkoPrim conþine extract standardizat de Gingko biloba
(24% glico-flavonoide ¡i 6% lactone terpenice) în fiecare tabletã. Substanþele active
îmbunãtãþesc circulaþia ¡i combat formarea cheagurilor de sânge. De asemenea, au fost
semnalate importante proprietãþi antioxidante. Numeroasele studii clinice au arãtat cã
extractul de Gingko biloba îmbunãtãþe¡te evident circulaþia sângelui ¡i, în felul acesta,
optimizeazã nutriþia diferitelor segmente ale corpului, mai ales a creierului ¡i a extremitãþilor. Produsul este îmbogãþit cu magneziu, al cãrui aport din alimentaþie este adesea
insuficient. Magneziul ajutã la prevenirea apariþiei multor boli cronice, influenþeazã favorabil sistemul nervos ¡i muscular, ajutã la menþinerea funcþionãrii corecte a inimii ¡i vaselor
de sânge, este folosit ca antitrombotic ¡i are o contribuþie însemnatã la sporirea capacitãþii de apãrare a organismului faþã de boli.

Care sunt efectele administrãrii de GinkoPrim?

•
•
•
•
•
•
•
•

efect favorabil asupra circulaþiei sângelui ¡i a tonusului pereþilor veno¡i
este recomandat pentru persoanele în vârstã, influenþeazã favorabil memoria ¡i alte funcþii ale creierului
ideal în cazul persoanelor care suferã de extremitãþi reci
regleazã procesele de digestie ¡i de eliminare
amelioreazã problemele de auz
are acþiune antioxidantã ¡i încetine¡te dezvoltarea modificãrilor legate de procesul de îmbãtrânire
inhibã formarea cheagurilor de sânge
acþioneazã favorabil asupra tuturor funcþiilor creierului (îmbunãtãþe¡te concentrarea ¡i capacitatea de memorare)

Pentru a spori eficacitatea produsului, este recomandabil: sã se menþinã un regim de viaþã corect, cu asigurarea perioadelor de somn ¡i odihnã
activã, sã se consume o cantitate de fructe ¡i legume suficientã, sã se foloseascã preparatele care conþin Coenzima Q10 ¡i Lecitinã.

Când este bine sã se recomande GinkoPrim?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

în caz de afecþiuni ale memoriei, mai ales pentru persoanele în vârstã
în caz de scãdere a capacitãþii de concentrare
în caz de depresie ¡i anxietate
ca mijloc de prevenire a accidentelor vasculare cerebrale
în convalescenþa dupã accidentele vasculare cerebrale
pentru combaterea mâinilor ¡i picioarelor reci
pentru pacienþii cu diabet, la care apar frecvent tulburãri vasculare
pentru persoanele în vârstã, ale cãror vene pot fi obstruate de depunerile
de colesterol
în caz de afecþiuni ale auzului (þiuituri în urechi)
în caz de ameþeli

În concluzie, putem îmbunãtãþi semnificativ activitatea
cerebralã ¡i circulaþia perifericã?

Cu GinkoPrim, cu siguranþã DA!
C L U B U L
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VIAREDIN -

SLÃBEªTE ÎN MOD NATURAL!

Vreau sã slãbesc...
… aceasta este una din ve¡nicele probleme ale femeilor moderne, chiar dacã numãrul de kilograme excedentare le
afecteazã sau nu silueta într-un mod vizibil.
În istoria omenirii au existat numeroase epoci în care "frumoasele" societãþii erau alese dintre doamnele mai durdulii, iar un bust proeminent ¡i ni¡te
¡olduri mai accentuate reprezentau atuuri forte în ochii bãrbaþilor. E drept, în prezent aceastã modã pare sã revinã (cel puþin a¡a o aratã gusturile
masculine), iar siluete de genul Jennifer Lopez sau Shakira câ¡tigã tot mai mult teren în comparaþie cu filiformele Ally McBeal sau Kate Moss.
Cu toate acestea, trebuie sã recunoa¡tem cã supraponderalitatea a devenit o realã problemã de sãnãtate a timpurilor prezente, fiind încadratã pe
drept cuvânt între bolile civilizaþiei actuale. O componentã extrem de importantã a procesului de îngrã¡are este reprezentatã de dificultatea de a limita
aportul de alimente (în special de dulciuri). Aceasta este generatã în special de 2 obiceiuri alimentare nocive: fie existã o poftã de mâncare exageratã
(putem spune chiar cã ne-am "obi¡nuit" sã mâncãm mult), fie vorbim de o dereglare bazalã a controlului instinctului alimentar (a¡a-numita "bulimie
nervoasã"). Din nefericire pentru noi, aceastã ultimã variantã este tot mai des întâlnitã ¡i are o legãturã cauzalã directã cu modul actual
de viaþã: lucrãm tot mai mult în fiecare zi, "ciugulim" mai mereu câte ceva în timp ce lucrãm, ajungem acasã epuizaþi dupã o zi de lucru
¡i ne nãpustim asupra frigiderului, mâncãm necontrolat de mult în timp ce urmãrim emisiunile preferate la televizor etc. ªi, ca sã fie
prezente toate condiþiile necesare îngrã¡ãrii, atât de mult a¡teptatele sãrbãtori de iarnã desãvâr¡esc victoria kilogramelor nedorite
asupra bietului nostru corp. Este de-a dreptul imposibil sã-i ceri unui om sã reziste în faþa tentaþiilor culinare pe care le gãse¡te pe
mesele festive, mese care se succed cu o rapiditate dezarmantã ¡i care, dupã derutantul du-te - vino ale vizitelor ¡i musafirilor, î¡i
lasã o amprentã greu de îndepãrtat asupra greutãþii nostre. Din acest motiv, mai ales dupã sãrbãtorile de iarnã, unul din planurile de
început de an este inevitabilul "Trebuie sã slãbesc!!!".
Dietele drastice de slãbire (a¡a-numitele "cure disociative") nu sunt deloc sãnãtoase ¡i, în plus, nu au viaþã lungã. Pe lângã
eliminarea grãsimilor din þesuturi, prin înfometare ele golesc ¡i rezervele energetice ale organismului (vitamine, minerale etc.).
Din aceastã cauzã, dupã terminarea dietei corpul uman luptã sã-¡i refacã depozitele de energie, asimilând sporit nutrienþii
oferiþi din alimentaþie, cu refacerea depunerilor de grãsimi. În ultima vreme, ¡tiinþa modernã a descoperit noi posibilitãþi de a
slãbi fãrã a fi necesarã renunþarea la mâncare sau înfometarea excesivã. Mai mult, produsele moderne utile în dietele de
slãbire oferã organismului ¡i substratul energetic necesar funcþionãrii normale (vitamine, minerale, oligoelemente ¡.a.).

Descoperiþi ¡i voi cum sã slãbiþi sãnãtos! Descoperiþi Viaredin!
Viaredin este cel mai modern preparat pentru slãbit, a cãrui compoziþie a fost elaboratã pe baza celor mai noi cercetãri ¡tiinþifice mondiale ¡i a experienþei speciali¡tilor nutriþioni¡ti care s-au preocupat de problema eliminãrii
kilogramelor nedorite.
Principala substanþã activã a produselor Viaredin este extractul din planta medicinalã indianã Garcinia, care conþine
o mare cantitate de acid hidroxicitric (AHC). Acest acid este capabil sã frâneze din punct de vedere enzimatic
formarea ¡i depunerea de grãsimi în organism. Un alt efect la fel de important este reprezentat de asigurarea unei
senzaþii de saþietate ¡i inhibarea apetitului alimentar exagerat (în special pentru dulciuri). Este de asemenea extrem
de beneficã asocierea AHC (din extractul de Garcinia) cu alte substanþe care sprijinã în mod activ procesul de slãbire:
• aminoacidul L-Carnitinã este unul dintre cei mai eficienþi activatori ai metabolizãrii grãsimilor, fiind cunoscut
drept substanþa care "arde grãsimile"
• chitosanul face parte din grupa fibrelor vegetale nedigerabile - are o mare capacitate de a lega grãsimile ¡i
colesterolul din tractul digestiv, sporind în felul acesta gradul lor de eliminare din corp
• fibrele din Acacia ¡i inulina sunt componente fibroase digerabile, care sporesc volumul
conþinutului stomacului ¡i, în felul acesta, produc senzaþia de saþietate; în acela¡i
timp, ele regleazã procesele digestive ¡i ajutã la normalizarea scaunului

Viaredin
•
•
•
•

scade apetitul alimentar ¡i pofta pentru dulciuri
scade producþia ¡i depunerea de grãsimi
oferã o senzaþie de saþietate
are efect energizant pe durata întregii zile

Â Produsele Viaredin sunt oferite sub formã de
tablete (în ambalaje a câte 30 tablete dispuse în
blistere) sau sub forma unui gustos cocktail cu
arome de cãp¡uni, vanilie sau ciocolatã.
Â Pentru a beneficia de un efect maxim în lupta cu
kilogramele, se recomandã administrarea în paralel a
Viaredin cocktail (de 2 ori pe zi - de exemplu, în locul gustãrii de
la ora 11:00 ¡i al mesei de searã) cu Viaredin tablete (2 tablete dimineaþa
¡i 2 la prânz, cu jumãtate de orã înainte de mese). Dupã 2 sãptãmâni puteþi reduce administrarea de Viaredin tablete la 1 tabletã dimineaþa ¡i una la prânz. Pe perioada urmãrii
acestei cure este indicat sã cre¡teþi aportul de lichide neîndulcite ¡i neacidulate (minim 2 litri
zilnic), sã consumaþi multe alimente ce conþin fibre vegetale (fructe, legume verzi etc.) ¡i
sã efectuaþi un program intensiv de exerciþii fizice, în vederea înlocuirii þesutului
adipos nedorit.
Â Produsele Viaredin, fiind în exclusivitate naturale, nu au efecte secundare nedorite,
nu interacþioneazã negativ cu alte tratamente fãcute în paralel ¡i nu dau fenomenul de
"rebound" la întreruperea administrãrii (cre¡tere rapidã a numãrului de kilograme dupã
oprirea curei).
18
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VIAREDIN -

DESCOPERÃ TAINA SLÃBITULUI!
“Bunã!
Pot sã mã laud cã am reu¡it sã slãbesc 6 kg în numai 20 de zile doar
folosind produsul Viaredin tablete. Nu am fost nevoitã sã fac nici un efort
suplimentar celor cotidiene pentru a scãdea în greutate, doar cã nu mai
mãnânc atât de multã pâine ¡i grãsimi ¡i mãnânc multe salate. De
asemenea, consum lichide în cantitate crescutã ¡i am început sã merg
regulat la o salã de sport. Nu îmi vine sã cred cã acest lucru mi s-a
întâmplat (…în sfâr¡it!) deoarece am urmat ¡i alte cure de slãbire ¡i, fie
mã simþeam foarte slãbitã ¡i ameþitã, fie puneam imediat la loc kilogramele pierdute (puþine, de altfel).
Aceste tablete mi-au susþinut nevoia de vitamine a organismului ¡i
m-au fãcut sã sper cã voi avea, din nou, silueta cu care mã mândream
înainte de a fi însãrcinatã. Trebuie sã recunosc faptul cã nu prea aveam
încredere în curele de slãbire sau în tratamente în acest sens dar,
dupã ce am încercat Viaredin, am realizat cã este perfect pentru mine.
Vreau sã împart bucuria mea ¡i altor persoane
¡i sunt foarte recunoscãtoare firmei Walmark pentru aducerea acestor produse în farmaciile din
România."
M. O., Sighetu-Marmaþiei, Maramure¡
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MEMBRII
NE SCRIU
V. L., Bucure¡ti:
"Vã mulþumesc pentru comenzile pe care le-am primit de la dumneavoastrã ¡i vã pot spune, fãrã sã exagerez cu ceva, cã ArtroStop tablete pentru
mine a fãcut minuni. Eu sufãr cu coloana, am fost la tratament balnear, am fãcut exerciþii speciale pentru coloana (acestea îmi mai
alinau durerile pentru scurt timp), am mai luat ¡i alte medicamente, dar durerile de coloanã persistau ¡i-mi dãdeau o stare de total
disconfort - asta a¡a, ca sã mã exprim "plastic". Acum, dupã ce am luat ArtroStop, durerile sunt inexistente - cum am spus ¡i mai sus:
e o minune. Pe de altã parte, mã durea încheietura umãrului ¡i, mai nou, mã durea sternul (probabil cã, fiind la menopauzã, începe
sã se manifeste osteoporoza). Crezând cã am ceva la aparatul respirator, am mers la medic, am fãcut radiografii, dar... nimic. Dupã
ce am luat Femine Osteostop, vã spun sincer cã acele dureri au dispãrut. Sperând cã nu v-am deranjat foarte tare, vã mulþumesc!"

C. B., Ia¡i:
"Bunã! Mã numesc B. C. ¡i sunt membrã a Clubului Sãnãtãþii Walmark. Vreau doar sã vã felicit pentru tot ceea ce faceþi pentru
a veni în ajutorul persoanelor bolnave. Eu sunt studentã la Facultatea de Medicinã ¡i Farmacie "Gr. T. Popa" Ia¡i, specializarea
Farmacie, ¡i a¡ vrea sã vã aduc la cuno¡tinþã faptul cã folosesc Lecitina, Guarana ¡i MemoPlus (produse de firma dumneavoastrã) ¡i sunt foarte mulþumitã de rezultatele lor."

C. T., Satu Mare
"A¡ vrea sã vã felicit din tot sufletul pentru produsele pe care le aveþi. Acum doi ani, fiind studentã în ultimul an, eram
epuizatã - am fãcut tratament cu Spirulina ¡i m-am simþit foarte bine. Acum cinci luni am nãscut un bãieþel, dar în timpul sarcinii
am luat cam multe kilograme în plus. Am încercat tot felul de diete ¡i cure de slãbire, dar nu a prea mers - asta pânã am gãsit
într-un catalog Walmark gama Femine. Am încercat cu Viaredin tablete, Femine Celulit ¡i Viaredin cocktail ¡i acum sunt foarte
fericitã, totul merge spre bine: slãbesc vãzând cu ochii…"

M. P., Cãlãra¡i
"Sunt o femeie de 56 de ani, care nu mai putea sã meargã mai mult de 50 de metri fãrã sã o doarã picioarele. Mergând la doctor, am descoperit cã am gonartrozã. Am primit un tratament care nu mi-a fãcut nici un bine. Fiind abonatã la revista Formula AS, am citit acolo despre ArtroStop
tablete ¡i ArtroStop pudrã. Mi-am prescris singurã aceste medicamente cu care am reu¡it sã scap de dureri. Acum chiar pot merge
mai mult pe jos, iar când mã scol dimineaþa nu mai sunt înþepenitã cum eram înainte. Vã mulþumesc pentru aceastã descoperire care
pe mine m-a ajutat foarte mult!"

B. P., Bucure¡ti
"Eu nu sunt o fire bolnãvicioasã, dar asta pot spune cã se datoreazã modului în care am grijã de sãnãtatea mea. De la
voi am învãþat cã este de dorit sã nu ajungem sã acþionãm asupra efectelor problemelor de sãnãtate, ci în special asupra
cauzei problemelor. Totodatã, am înþeles cã este important sã ajuþi din interior organismul sã lupte împotriva bolilor ¡i sã
previi apariþia acestora decât sã ajungi sã le tratezi. Dintre produsele Walmark la care am apelat de-a lungul timpului amintesc:
Super vitamina C (de vreo 3 ani rãceala nu s-a mai apropiat de mine), Guarana, Lecitina, Yucca (mã pricopsisem cu o artritã
temporo-mandibularã de toatã frumuseþea, cu dureri îngrozitoare) ¡i Zinc (pentru întreþinerea tenului)."

E. R., Bucure¡ti
"Mã simt onoratã cã fac parte din Clubul Sãnãtãþii Walmark, care se preocupã permanent de sãnãtatea oamenilor. Produsele dumneavoastrã sunt
de cea mai bunã calitate - eu m-am convins folosind Spirulina, Antioxidant ¡i Ginko biloba. Fiind cardiacã ¡i suferind ¡i un infarct, am rãmas cu o
aritmie în urma acestor probleme. Acum am scãpat de acest chin datoritã tratamentului cu produse Walmark."

A. I., Galaþi
"Þin sã vã mulþumesc din suflet pentru tot ce faceþi ¡i pentru calitatea produselor dvs. Mi-au fost de mare ajutor
¡i de un real folos toate produsele pe care le-am cumpãrat ¡i consumat, având convingerea cã nu se pot compara
cu altceva. Despre MemoPlus, Spirulina+Carob, Viaredin ¡i Calciu-Magneziu-Zinc nu am decât cuvinte de laudã
¡i mulþumire deplinã. De asemenea, am fost încântatã printre altele ¡i de Oþetul de mere, pe care vreau neapãrat sã
îl folosesc."

I. L., Bacãu
"Trebuie sã recunosc cã o perioadã de timp nu am mai folosit produsele Walmark, în special Spirulina. Am încercat cu altele (Hofigal, Ozone ¡.a.),
dar am constatat cã acestea nu sunt atât de bune ¡i efectul nu-i cel dorit - mi-a scãzut încrederea în consumul lor. M-am întors la Walmark ¡i spun
cu convingere cã produsele Walmark sunt cele mai bune! Am toatã încrederea ¡i voi consuma numai aceste produse."

G. I., Bra¡ov
"Þin sã vã felicit pentru calitatea produselor dumneavoastrã. Soþului meu i s-a pus cu un an în urmã diagnosticul de
coxartrozã bilateralã. I-am administrat produsele ArtroStop ¡i Cartilaj de rechin (alternativ) ¡i, în urma tratamentului de aproape 6 luni, i-au cedat durerile care deveniserã insuportabile.
Vã urez sã aveþi în continuare succese în activitatea pe care o desfã¡uraþi!"
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UNDE

SE POATE FOLOSI CARDUL
Stimaþi membri,
ªi de data aceasta am depus eforturi în a vã oferi noi posibilitãþi de utilizare a cardului de membru al clubului. Pentru a deveni
membru al Clubului Sãnãtãþii Walmark, este suficient sã trimiteþi pe adresa noastrã datele dumneavoastrã personale, sau
sã vizitaþi site-ul nostru la adresa www.walmark.ro. Acum aveþi posibilitatea de a cumpãra produsele Walmark din mai multe
farmacii din întreaga þarã, care au devenit membre ale Clubului Sãnãtãþii Walmark. Aveþi reducere la toate produsele Walmark
în cadrul urmãtoarelor farmacii:

ORAªUL

NUME FARMACIE

ADRESA

NR. TELEFON

PERSOANA DE CONTACT

Alba Iulia
Arad
Arad
Bacãu
Bacãu
Bacãu
Bacãu
Baia Mare
Baia Mare
Bârlad
Bârlad
Bistriþa
Brãila
Bra¡ov
Bra¡ov
Bucure¡ti
Bucure¡ti
Bucure¡ti
Bucure¡ti
Bucure¡ti
Bucure¡ti
Bucure¡ti
Bucure¡ti
Bucure¡ti
Bucure¡ti
Bucure¡ti
Bucure¡ti
Buzãu
Buzãu
Cãlãra¡i
Cãlãra¡i
Cãlãra¡i
Cãlãra¡i
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Constanþa
Constanþa
Constanþa
Constanþa
Constanþa
Constanþa
Constanþa
Deva
Foc¡ani
Galaþi
Galaþi
Hunedoara
Ia¡i
Ia¡i
Ia¡i
Ia¡i
Ia¡i
Ia¡i
Ia¡i
Media¡
One¡ti
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Piatra-Neamþ
Piatra-Neamþ
Piatra-Neamþ
Piatra-Neamþ
Predeal
Reghin
Roman
Roman
Satu-Mare
Sebe¡
Sf. Gheorghe
Sibiu
Sibiu
Sinaia
Suceava
Tg. Mure¡
Tg. Mure¡
Tg. Neamþ
Timi¡oara
Vaslui
Vatra Dornei
Fete¡ti

Vichi Farm
Noua Farmacie
Ivona Farm
Elpis
Diana*
Farmavis*
Verde a naturii*
Delicia co. S.R.L. (¡i -3% alte produse)
Hypericum Impex S.R.L.*
Elixir
Medfarm
Bioplant*
Beladona
Profarm
Thea
Cãlin Farm S.R.L.
Farmatop*
Medfarm
Meta Farm*
Montero S.R.L.
Montero S.R.L.
Montero S.R.L.
General Store
Gerocomy Service*
Fito Life* (¡i -10% din alte produse)
Radu S.R.L.
Saniflor
Farmabios
Lazãr Ph&Chem
S.C. Plafar-Neofarm
S.C. Pronia 1
S.C. Pronia 2
S.C. Depomedica
Cynara
Dakar
Delm Company*
Hypericum*
Pronatura*
Magazin Naturist Libra
Magazin Naturist Magic Plant
Prompt
P.F. Gemadin Umie
S.C. Mediplant Import-Export
S.C. Mediplant 2 Import-Export
S.C. Mediplant 3 Import-Export
Hygeea*
Multifarm*
Koral (¡i -5% din alte produse)
Paracelsus*
Magic Domenic*
Anapharm
Aris
Arnica Montana
Danifarm
Ephedra
Elixir
Hypericum
Natura International
Abifarm*
Pronatura din Eden
Vitalogy*
Vitalogy 2*
Vitalogy 3*
Clinica
Gara-Farm*
Hortensis*
Popârlan*
Myosotis*
P.F. Truþã Dorina*
Aruncus*
S.C. Stejara SRL
Pop House*
Stanciu*
Farma Line
Avicena
Farmasib
Genþiana*
Oana Maria
Jaema Impex 1
Jaema Impex 2
Sf. Elena
Farmado
Vitafarm
Valeriana
Lelia

Victoriei 67
Str. Andrei ªaguna 15
Str. Aurel Vlaicu 177
ªtefan cel Mare 7
ªtefan cel Mare 15
Gãrii 58
Pieþii 5
Str. Nicolae Iorga 2
P-þa Revoluþiei 26
1 Decembrie
Republicii 296
L. Rebreanu 18
M. Eminescu 7
Toamnei 1
Bd. Victoriei 10
Dr. Taberei nr. 124
Dristorului 2
I. C. Brãtianu 34
Iancului 33
Iuliu Maniu 6
Calea Crânga¡i 30, bl.50
Gara Dealul Spirii 2
Haralambie Botescu 1
13 Sept. 221-225 Prosper Center B22
Petru Maior 15
Drumul Taberei 92, bl. C7
Bd. Burebista 4, bl. D1, sc. 3
Ostrovului 1
Crizantemelor 5
Parcului, Bl.K3, parter
Bãrãganului, Bl.K10, sc.2, ap.4
Bd. Republicii, nr. 50 bis
Bel¡ugului, Bl.K7, parter
Calea Flore¡ti 75
Magazinul Sora
Magazinul Sora
Horea 4
Magazinul Central
Vasile Alecsandri 10
Ci¡melei 19, Tomis Nord
Galeria Mall
Tomis 80 - Galeriile Miga
Piaþa Griviþei, nr. 1
Piaþa Tomis 3
Eliberãrii, nr. 8
M. Eminescu 1
Bd. Unirii 49
Brãilei, Bl. BR3
Aleea Cluj 14
Bd. Corvin
Nicolina 89, Bl. 988 A
Nicolina 19, Bl. 952
Tudor Vladimirescu 91
Nicolina 911
P-þa Voievozilor 10 A
Ion Creangã 7
Bradului 7
Iacob Pissoc, nr. 5
Bd. Republicii 27
Str. Petru Rare¡ 1
C. Coposu 15
O. Deu¡eanu 1
Plopilor 5
Bd. Traian 81
Republicii A12
Bd. Traian, Bl. 8
M. Eminescu
Mihail ªãulescu 121
Pandurilor 23 A
ªtefan cel Mare 10
Smirodava, Bl. 43
Transilvania 5
Lucian Blaga 30
Cezar Balint 14
P-þa Mare 6
Nicolae Balcescu 53
Amurgului 4
Bd. George Enescu 40
Cãlãra¡i 2
Bd. 1848, 42
M. Eminescu
Mãcie¡ilor 1 (Piaþa Operei)
P-þa Traian
Mihai Eminescu 19
Cãlãra¡i, Bl.K9, parter

(0258) 834.040
(0257) 270.661/ 948
(0257) 274.417
(0234) 117.560
(0234) 577.611
(0234) 577.611
(0234) 577.611
(0262) 434.230
(0262) 271.338
(0235) 435.270
(0235) 421.230
(0263) 219.210
(0239) 613.841
(0268) 326.994
(0268) 416.396
(021) 413.0875
(021) 321.4556
(021) 315.2309
(021) 250.2118
(021) 408.7100/ 5535
(021) 221.4088
(021) 410.0622
(021) 212.7690
(0721) 519.503
(021) 222.8538
(021) 778.2434
(021) 323.3809
(0238) 710.124
(0238) 723.470
(0242) 306.919
(0242) 317.470
(0242) 319.027
(0242) 334.291
(0264) 426.727
(0264) 450.794
(0745) 317.620
(0745) 254.126
(0722) 752.007
(0241) 613.119
(0241) 557.777
(0241) 699.733
(0722) 334.325
(0721) 504.166
(0722) 679.273
(0723) 836.285
(0254) 219.749
(0237) 622.858
(0236) 464.090
(0236) 465.304
(0254) 709.009
(0232) 240.060
(0232) 123.700
(0232) 361.511
(0232) 226.565
(0232) 253.287
(0232) 270.967
(0232) 227.024
(0269) 834.105
(0234) 313.481
(0259) 415.785
(0259) 266.051
(0259) 477.243
(0259) 342.542
(0233) 217.858
(0233) 231.942
(0233) 222.395
(0233) 215.744
(0268) 457.129
(0740) 516.087
(0233) 740.751
(0233) 742.341
(0261) 715.307
(0258) 733.197
(0267) 325.350
(0269) 244.717
(0269) 217.897
(0723) 638.389
(0230) 522.752
(0265) 215.880
(0265) 215.880
(0233) 661.077
(0256) 200.024
(0235) 314.782
(0230) 371.937
(0243) 361.333

Farm. Stoian Victoria
Farm. Matei Cerasela
Farm. Bãltean Mirela
Farm. Stîneru Elena
Farm. Bogdan Marioara
Farm. Bogdan Marioara
Farm. Bogdan Marioara
Farm. Costin Olimpia
Farm. Pop Maria
Farm. Zamfir Carmen Daniela
Farm. Teodorescu Constanþa
Farm. Girgea Marinela
Farm. Popa Silvia
Farm. Pãlãdoiu Octavia
Farm. Trîmbiþa¡ Aurelia
Farm. Cãlin Maria
Farm. Cacoveanu Ioana
Farm. Preda Catinela
Farm. Simion Delia
Farm. Crãciun Marieta
Farm. Nistor Marian
Farm. Stãnulescu Sabin
Farm. Musa Maria
Farm. Morariu Robert
Farm. Popescu Emanuel
Farm. Mare¡ Nicu
Farm. Dobre Loredana
Farm. Mocanu Georgeta
Farm. Lazãr Viorel
Farm. Mitulescu Virginia
Farm. Giurcã Margareta
Farm. Giurcã Aura
Farm. Miu Bianca
Farm. Agoston Mirela
Farm. Vonoda Carmen
Farm. Drãgan Iulia
Farm. Pop Oana
Farm. Crãciun Liana
Farm. Gemil Ghiulnar
Farm. Resid Adnan
Farm. Tania Dumitrescu
Farm. Gemadin Umie
Farm. Pãduraru Elena
Farm. Paraschiv Marcela
Farm. Pãduraru Ionela
Farm. Cordo¡ Adela
Farm. Bolteanu V.
Farm. Nisioiu Elza Adriana
Farm. Marcu Romelia
Farm. Tuza Adrian
Farm. Burlec Elena
Farm. Profire Marius
Farm. Muraru Zina
Farm. Dãnilã Cãtãlina
Farm. Pãtra¡ Dalila
Farm. Duzinschi Marina
Farm. Vasilache Iuliana
Farm. Nagy Eniko
Farm. Filip Adi Monica
Farm. Achim Mariana
Farm. Ghiþea Sorin
Farm. Ghiþea Sorin
Farm. Ghiþea Sorin
Farm. Leahu Olguþa
Farm. Leahu Olguþa
Farm. Ilisei Ecaterina
Farm. Popârlan Maria
Farm. Ilovan Magdalena
Farm. Truþã Dorina
Farm. Avãdane Mihaela
Farm. Stejar Ana Maria
Farm. Pop Andrei
Farm. Stanciu Elizabeta
Farm. Devecserie Emese
Farm. Luca Valentina
Farm. Cernu¡cã Elena
Farm. Ileana Stan
Farm. Bãncescu Oana
Farm. Janco Attila
Farm. Janco Attila
Farm. Truþã Elena
Farm. Busuioc Doina
Farm. Roma¡cu Doina
Farm. Brenþa Valeria
Farm. Giulin Lelia

DISCOUNT
10%
5%
10%
10%
5%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
10%
5%
5%
5%
5%
7%
5%
5%
20%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
5%
5%
5%
5%
10%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

º 10% reducere la toate produsele Walmark în cadrul reþelei de farmacii SIEPCOFAR din Bucure¡ti;
º 5% reducere în cadrul reþelei de farmacii Gema Farm: Farmacia Mihai Bravu (ªos. Mihai Bravu 138, tel. 021.252.30.07); Farmacia ªincai (Str. M. Tãnase 4, tel. 021.330.79.01);
Farmacia Brâncoveanu (Bd. C. Brâncoveanu 4, tel. 021.332.43.79); Farmacia Academiei (Str. Academiei 4-6, tel. 021.310.06.88);
º 5% reducere la toate serviciile agenþiei de turism Happy Tour;
º 10% reducere ¡i consultaþii gratuite în cadrul reþelei de cabinete stomatologice Dentex-Flex – Piaþa Romanã 9, Bucure¡ti; ªtirbei Vodã 4, Bucure¡ti; Lizeanu 20, Bucure¡ti;
º 10% reducere în cadrul reþelei de magazine Kodak din toatã þara pentru orice produs cumpãrat ¡i de 20% pentru developãri ¡i procesãri foto;
º 2% reducere la orice produs în cadrul reþelei de magazine UltraPRO din toatã þara.
În cazul în care nu gãsiþi un produs Walmark în farmacii, puteþi sã le comandaþi direct la noi cu o reducere de 10%, plata urmând a se face la ridicarea pachetului de la po¡tã.
Pe viitor vã asigurãm cã vom depune în continuare eforturi pentru a lãrgi baza de firme participante ¡i sã vã putem oferi cât mai multe avantaje ¡i din alte domenii.
Cu stimã, Andrei Dragomir, Director Marketing
C L U B U L
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P-]a Alba Iulia 5, bloc I 4, sc.1, et. 2, ap. 7
Sector 3, Bucure[ti, O.P. 4, C.P. 11
telefon: 021.326.27.50/326.27.51
fax: 021.320.78.56
e-mail: club@walmark.ro

PRIMÃVARA 2004

Ofertã de preþ pentru membrii
Clubului Sãnãtãþii Walmark
Produs Walmark
ABC Spectrum
Alicin
Antioxidant
ArtroStop pudr\
ArtroStop tablete
ArtroStop PLUS
ArtroStop PLUS
B Complex+Vitamina C
Betabronz
Beta-Caroten
Bron]i[ori
Calciu cu ulei de pe[te
Ca-Mg-Zn
Ca-Mg-Zn
Cartilaj de rechin forte
Cartilaj de rechin forte
Coenzima Q10 10 mg
Coenzima Q10 15 mg
Coenzima Q10 15 mg
Coenzima Q10 30 mg
Coenzima Q10 + Carnitin\
Colestop
Crom forte
Crom picolinat
Cromdiet
Denoxinal
Dolomit
Energy Q10 Spectrum
EPA Marine
Evening Primrose
E. Primrose+Ginko Biloba
Femine - Celulit
Femine - Osteostop
cu izoflavonoide
Femine - Viaderm
Femine - Viaredin
Femine - Viaredin Cocktail
Fibre
Ginko biloba
GinkoPrim
Guarana
Imuno Spectrum

Prezentare Preþ redus pentru
Membrii Clubului

Walmark
LEI

30 tb.
30 gle.
30 tb.
280 g
30 tb.
30 tb.
60 tb.
30 tb.
30 gle.
30 gle.
30 tb.
30 gle.
30 tb.
100 tb.
30 cps.
100 cps.
30 gle.
20 gle.
30 gle.
30 gle.
30 gle.
30 tb.
30 tb.
30 tb.
30 tb.
30 tb.
70 tb.
30 tb.
30 gle.
30 gle.
30 gle.
30 tb.

186,000
77,000
127,000
286,000
243,000
263,000
471,000
97,000
270,000
100,000
91,000
141,000
129,000
314,000
257,000
628,000
200,000
200,000
283,000
364,000
370,000
270,000
151,000
91,000
180,000
223,000
107,000
238,000
104,000
157,000
141,000
223,000

11,000
4,500
7,500
17,000
14,500
16,000
28,000
6,000
16,000
6,000
5,500
8,500
8,000
19,000
15,500
37,500
12,000
12,000
17,000
22,000
22,000
16,000
9,000
5,500
11,000
13,000
6,500
14,000
6,000
9,500
8,500
13,000

30 tb.
30 tb.
30 tb.
450 g
30 tb.
30 tb.
30 tb.
30 tb.
30 tb.

228,000
214,000
286,000
386,000
129,000
174,000
214,000
106,000
207,000

14,000
13,000
17,000
23,000
8,000
10,500
13,000
6,500
12,500

Produs Walmark
Lecitina
Lecitina
Lecitina
MemoPlus
MemoPlus
Minimar]ieni - c\p[uni
Minimar]ieni - portocale
Prostenal
Pumpkin
Seleniu
Senior Spectrum
Spirulina
Spirulina
Spirulina+Carob
Stresvit
Super Vitamina C
Urinal
Ursule]i
Varixinal
Vitamina A
Vitamina C 100 mg
Vitamina E
Vitavision
Yucca
Zinc

Produs Nature’s
Bounty

Prezentare Preþ redus pentru
Membrii Clubului
20 gle.
30 gle.
90 gle.
30 tb.
60 tb.
30 tb.
30 tb.
30 cps.
30 gle.
30 tb.
30 tb.
30 tb.
100 tb.
30 tb.
30 tb.
30 tb.
30 cps.
30 tb.
30 tb.
30 cps.
40 tb.
30 gle.
30 tb.
30 cps.
30 tb.

94,000
134,000
321,000
200,000
314,000
127,000
127,000
371,000
143,000
117,000
270,000
134,000
336,000
186,000
236,000
96,000
186,000
114,000
250,000
86,000
44,000
79,000
229,000
134,000
97,000

Prezentare Preþ redus pentru
Membrii Clubului

Aloe Vera
100 tb.
Calcium Magnesium Zinc
100 tb.
CRP
90 tb.
Easy Iron
90 tb.
Echinacea
100 cps.
Lecitin\ 1200 mg
100 cps.
Ginseng Manciurian 250 mg 50 tb.
O]et de mere
200 tb.
O]et de mere+Spirulina 500 mg
Prenatal Vitamine
100 tb.
Silimarin
30 cps.
Spirulina 500 mg
60 tb.
Vitamine pentru p\r
65 tb.

457,000
300,000
414,000
300,000
257,000
357,000
178,000
428,000
457,000
457,000
186,000
228,000
357,000

Walmark
LEI
5,500
8,000
19,000
12,000
19,000
7,500
7,500
22,000
8,500
7,000
16,000
8,000
20,000
11,000
14,000
6,000
11,000
7,000
15,000
5,000
3,000
5,000
14,000
8,000
6,000

Walmark
LEI
27,500
18,000
25,000
18,000
15,500
21,500
10,500
25,500
27,500
11,000
13,500
21,500

În cazul în care nu gãsiþi unul din produsele noastre în farmacii, puteþi comanda produse Walmark la preþurile mai sus menþionate. Membrii CSW care
comandã produse în valoare de peste 300.000 lei vor beneficia de transport gratuit, iar cei din Bucure¡ti le vor primi prin Alo Curier, în 4 zile de la data
comenzii telefonice.
Comenzile se pot face: 1) telefonic la 021.326.27.50 sau 021.326.27.51; 2) prin e-mail la adresa: club@walmark.ro; 3) prin po¡tã la adresa: Piaþa Alba Iulia
nr. 5, bl. I 4, sc.1, et. 2, ap.7, sector 3, Bucure¡ti, O.P. 4, C.P. 11.
Notã: Preþurile pot fi modificate ulterior.
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Walmark vã oferã la orice flacon de SPIRULINA 100 tb.
în acela¡i ambalaj, un flacon de SPIRULINA 30 tb. GRATUIT!
De asemenea, Walmark vã oferã în acela¡i ambalaj un flacon
de OÞET DE MERE ¡i un flacon de SPIRULINA Nature’s Bounty
la un preþ special - N U M A I 4 5 7 . 0 0 0 L E I !

CLUBUL

SÃNÃTÃÞII
PRIMÃVARA 2004

BONUSURI
– L E I WA L M A R K –

SPECIAL PENTRU DUMNEAVOASTRÃ!
La fiecare produs cumpãrat câ¡tigaþi LEI WALMARK.
Ace¡tia sunt LEI virtuali, ce se obþin pentru fiecare produs Walmark comandat sau cumpãrat din farmacii.
În tabelul de la pagina 22 puteþi vedea câþi LEI
WALMARK câ¡tigaþi la fiecare produs. Spre exemplu, la produsul ABC Spectrum câ¡tigaþi 11.000 LEI WALMARK. Pentru a
putea aduna LEII WALMARK, nu trebuie decât sã dezlipiþi codul
de bare de pe produs ¡i sã-l pãstraþi. Ace¡ti LEI WALMARK vã
oferã posibilitatea sã primiþi gratuit produse Walmark la alegerea
dumneavoastrã, în funcþie de valoarea lor, astfel: când adunaþi
un numãr de LEI WALMARK egal cu preþul pentru membrii
Clubului Sãnãtãþii Walmark al unui produs Walmark sau Nature’s
Bounty ales de dumneavoastrã, trimiteþi prin po¡tã toate codurile
de bare, menþionând ce produs doriþi,
iar noi îl vom trimite gratuit pentru dumneavoastrã. Adresa de comandã este: Piaþa Alba Iulia nr. 5,
bloc I 4, sc. 1, ap. 7, sector 3, Bucure¡ti.



Codul de bare alãturat are o valoare de 30.000 WALMARK LEI. Decupaþi acest cod
de bare, alãturaþi coduri de bare de la produsele Walmark sau Nature’s Bounty pânã
la valoarea pentru membrii Clubului a produsului dorit de dumneavoastrã, iar noi
vi-l trimitem GRATUIT prin po¡tã.

NOI PRODUSE
DE LA WALMARK

STIMAÞI CONSUMATORI,
Avem plãcerea de a vã anunþa apariþia unor noi suplimente nutriþionale, atât din gama Walmark, cât ¡i din gama
produselor Nature's Bounty:
MemoPlus (ambalaj economic de 60 de tablete dispuse în blistere) - Acest excelent produs conþine o
selecþie de ingrediente combinate în proporþie optimã pentru a stimula memoria ¡i concentrarea, precum ¡i pentru
a cre¡te activitatea cerebralã. Este recomandat în special celor care au nevoie de un nivel ridicat al capacitãþii de memorare ¡i concentrare. Noul ambalaj economic de MemoPlus cu 60 de tablete vã oferã un
sprijin susþinut în perioadele în care eforturile intelectuale trebuie sã fie maxime.

Aloe Vera (gama Nature's Bounty)

- Fiecare capsulã de Aloe Vera conþine 470 mg frunze de
Aloe barbadensis (bogate în aminoacizi, polizaharide, compu¡i fenolici etc.), contribuind la asigurarea ¡i menþinerea stãrii de sãnãtate a organismului. Aloe Vera combate infecþiile bacteriene ¡i fungice, are efect antiinflamator ¡i u¡or analgezic, acþioneazã
la nivel intestinal ca un foarte eficient laxativ, grãbe¡te vindecarea rãnilor ¡i previne alterarea calitãþii pielii odatã cu înaintarea în vârstã.

Viaredin tablete (formulã nouã într-un ambalaj nou - 30 de tablete dispuse în blistere)

- Viaredin este cel mai modern preparat de slãbire, ce contribuie substanþial la reducerea greutãþii
corporale. Aceast lucru este posibil chiar ¡i fãrã sã renunþaþi la mâncare, cu ajutorul
substanþelor naturale conþinute de Viaredin, care intensificã procese metabolice ¡i favorizeazã
arderea grãsimilor din corpul nostru. Noua formulã a produsului Viaredin tablete a fost special
conceputã pentru a vã ajuta sã scãpaþi într-un mod sigur ¡i sãnãtos de kilogramele în plus.

Easy Iron (gama Nature's Bounty) - Easy Iron este o foarte importantã sursã de fier (sub formã de bi-glicinat
feros) care, în conformitate cu cele mai recente studii ¡tiinþifice, are cea mai înaltã biodisponibilitate în organismul uman.
Pe lângã fier, Easy Iron mai conþine acid folic ¡i vitamina B12, extrem de importante în prevenirea anemiilor megaloblastice.
Administrat la persoanele anemice sau la cele ce prezintã risc de a dezvolta o anemie (vârstnici, femei active endocrinologic,
vegetarieni, pacienþi cu infecþii parazitare intestinale etc.), Easy Iron oferã o protecþie complexã împotriva apariþiei ¡i agravãrii anemiilor de diverse etiologii.
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