
PROSPECT

DETOXIREM

pulbere pentru suspensie buvabilă cu îndulcitor natural 

SUPLIMENT ALIMENTAR

INGREDIENTE/PLIC: Izomalt (agent de încărcare), acid citric 
şi Coenzima 

Q10 (în bază de maltodextrină): Vitamina C / Acid ascorbic, 
Magneziu / Sulfat de magneziu, Niacină, Vitamina E, Acid pan-
totenic / Pantotenat de calciu, Zinc / Sulfat de zinc, Vitamina B6 
/ Clorhidrat de piridoxină, Vitamina B1 / Clorhidrat de tiamină, 
Fier / Sulfat feros, Coenzima Q10, Beta-Caroten, Mangan / Sul-

Sulfat de cupru anhidru, Acid folic, Vitamina A (acetat), Seleniu 
/ Selenit de sodiu, Biotin, Molibden / Molibdat de sodiu, Crom / 
Clorură de crom hexahidrată, Vitamina D3 / Colecalciferol, Vi-
tamina B12 / Ciancobalamină, citrat de sodiu (corector de acidi-
tate) , DHAid™ 10% (pudră din microalge din specia Ulkenia 
într-o matrice din cazeinat din lapte, sucraloză, amidon din po-
rumb, palmitat de ascorbil, ascorbat de calciu, lecitină din soia, ex-
tract din soia bogat în tocoferoli, fosfat tricalcic), cu un conţinut de 
cel puţin 40% DHA din totalul de acizi graşi, Complex de silibi-
nă- fosfolipide din extract hidroalcoolic uscat 35:1 din fructe de 
Armurariu (Silybum marianum) cu un conţinut de 15 % silibină – 
75mg, extract hidroalcoolic uscat 4:1 din rădăcină de Sfeclă-roşie 
(Beta vulgaris var. rubra) – 75mg, extract hidroalcoolic uscat 4:1 
din rădăcină de Ridiche-neagră (Raphanus sativus var. niger) – 
70mg, Epikuron (cu un conţinut de 24% Fosfatidilcolină) – 50mg, 
L-Arginină, Acid alfa-cetoglutaric, Acid alfa-lipoic, Glicină, Ino-
zitol, L-cisteină, Clorhidrat de L-ornitină, L-Metionină, Aromă 
de căpşuni (agent de aromatizare), extract uscat din frunze de 
Stevie (Stevia rebaudiana) cu 90% total steviozide (îndulcitor 
natural), extract hidroalcoolic uscat frunze de 
Anghinare (Cynara scolymus) cu un conţinut de 2,5% cinarină – 
30mg, extract hidroalcoolic uscat (maltodextrină, dioxid de siliciu) 

proantocianidine – 25mg, L-carnitină , Clorhidrat de L-Lizină, 
N-acetil-L-cisteină, Taurină, pulbere din rădăcină de Păpădie 

25mg, extract hidroalcoolic uscat
rădăcină de Brusture (Arctium lappa) – 25mg, L-Glutation redus.
MOD DE UTILIZARE: Câte 1 plic de 2 ori pe zi, după masă. 
Pulberea se dizolvă în 200 ml apă şi se bea imediat.

EFECTE: DETOXIREM este un supliment alimentar cu o com-
poziţie complexă din: vitamine, minerale, aminoacizi, extracte 
standardizate din plante, care contribuie la  

CARACTERISTICI: Ficatul este considerat „laboratorul organis-
mului” având un rol important în menţinerea sănătăţii acestuia. 
Acest organ vital îndeplinește multiple funcţii: de depozit, de 
regenerare, homeostazie, circulatorie precum şi funcţii legate de 
metabolismul intermediar. Intervine în procesele de digestie şi ab-
sorbţie intestinală prin produsul său de secreţie, bila.
ANGHINAREA (Cynara scolymus) conţine acizi fenolici, (în 
principal acid clorogenic), cinarină şi acid cafeic, sesqviter pene 

-
ant, normalizează valorile colesterolului, este un bun diuretic şi 
reduce efectele nocive ale alcoolului. Frunzele de Anghinare au 
fost folosite în medicina tradiţiona lă europeană pentru acţiunea 

-
ghinarei se bazează pe capacitatea sa de a menţine secreţia biliară 
optimă. Un volum mai mare al secreţiei biliare permite eliminarea 
pe această cale a unei cantităţi sporite de compuşi toxici acumu-

substanţa activă prezentă în Anghinare este asemănătoare din 
punct de vedere chimic cu silimarina, cu menţiunea că în cazul 
silimarinei predomină efectul hepatoprotector, iar cinarina are un 
puternic efect coleretic-colagog.
PĂPĂDIA -

-
sterol), acizi fenolici, polizaharide, carotenoizi, proteine, glucide, 
pectine, vitamine, minerale, substanţe amare (taraxacin, taraxa-
cerin), inulină, potasiu. Păpădia, prin substanţele bioactive pe care 

buna funcţionare a tranzitului intestinal şi a rinichilor. 
RĂDĂCINA DE BRUSTURE (Arctium lappa) conţine uleiuri 

RIDICHEA NEAGRĂ (Raphanus sativus var. niger), cunoscu-
tă încă din timpul Egiptului antic, a fost introdusă în Europa de 
către romani. În compoziţia ei intră rafanol, vitaminele B şi C, 

pe cale naturală a deşeurilor metabolice şi la funcţionarea normală 

de slăbire.
ARMURARIUL (Sylibum marianum) este o plantă cunoscută 
de peste 2000 de ani pentru efectul de protecţie şi regenerare a 

detoxi�erea orga-
nismului, la menținerea sănătății celulei hepatice și la funcționarea
normală a �catului.



ficatului. Silimarina este un complex activ de flavonoide format 
din silibina A, silibina B, isosilibin A, isosilibin B, silidianină şi 
silicristină. Silimarina ajută la protejarea membranelor celulare de 
la nivelul celulelor hepatice, împotriva substanţelor hepato-toxice 
(alcool, substanţe chimice toxice, metale grele, tetraclorură de car-
bon, radicali liberi). Silimarina intervine în producerea enzimelor 
implicate în sinteza de proteine, susţinând procesele de regenerare 
a celulelor lezate şi de producerea de noi celule hepatice.
SFECLA-ROŞIE (Beta vulgaris var. rubra) conţine: vitaminele 
A, C, B1, B6, acid folic, precum şi calciu, magneziu, fier, fosfor, 
zinc, potasiu, mangan, zaharoză, alte oligozaharide şi polizaharide, 
aminoacizi etc. Sfecla-roşie a fost descoperită în urmă cu aproape 
patru milenii, când era cultivată în Babilon, Iran sau Asiria. Ea 
îmbunătăţeşte metabolismul şi are efect asupra ficatului. Este cu-
noscută şi folosită şi pentru proprietăţile sale benefice asupra unor 
tulburări digestive (reface flora intestinală), renale, pulmonare, he-
patice (regenerează celula hepatică).
AFINUL-AMERICAN (Vaccinium macrocarpon) este o plantă 
perenă cu fructe de culoare roşie. Efectele benefice ale fructelor 
sale au fost cunoscute şi de indienii din America. Afinul-american 
este răspândit şi în Europa de Nord, unde ocupă tundrele împădu-
rite şi pădurile. Fructele au în compoziţie proantocianidine, acizi 
organici, pectine, taninuri, vitamine în proporţii ridicate. Dintre 
substanţele minerale, în cel mai mare procent apare potasiul, dar 
conţine şi calciu, fier, magneziu, mangan, zinc, sulf şi fosfor. Pro-
antocianidinele sunt compuşi bioactivi care contribuie la păstrarea 
sănătăţii, protejând organismul împotriva distrugerii celulelor. 
Efectul este datorat conţinutului ridicat în potasiu şi pigmentului 
cu efect vasoprotector care ajută la protejarea vaselor sanguine. 
DHAid™ este numele de marcă al sursei vegetale de DHA (acid 
docosahexaenoic), obţinut printr-un proces de fermentare unic, 
din microalge din specia Ulkenia. DHAid™ este eficient pentru 
sănătatea cardiovasculară şi mentală şi pentru funcţia vizuală, pen-
tru femeile însărcinate şi cele care alăptează, pentru vegetarieni.
VITAMINA A contribuie la metabolismul normal al fierului, 
la procesul de diferenţiere celulară, la funcţionarea normală a 
sistemului imunitar, la menţinerea vederii normale şi a sănătăţii 
pielii. 
VITAMINA E (Tocoferol), denumită şi “vitamina sănătăţii” con-
tribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. 
VITAMINA C (Acidul ascorbic) contribuie la menţinerea 
funcţionării normale a sistemului imunitar, la formarea colagenu-
lui pentru funcţionarea normală a vaselor de sânge, a ligamentelor, 
a pielii şi a sistemului osos. Vitamina C contribuie la protejarea 
celulelor împotriva stresului oxidativ, creşte absorbţia fierului şi 
contribuie la reducerea oboselii şi a extenuării.
VITAMINA D3 (Colecalciferol) contribuie la absorbţia/uti-
lizarea normală a calciului şi fosforului, la menţinerea sănătăţii 
sistemului osos, a funcţiei normale a sistemului muscular, a 
sănătăţii dinţilor, la funcţionarea normală a sistemului imunitar şi 
participă la procesul de diviziune celulară. 
VITAMINELE B1, B3, B6, B8, B12 contribuie la metabolismul 
energetic normal, la funcţionarea normală a sistemului nervos,  la 
menţinerea sănătăţii psihice.
VITAMINELE B2, B3, B6, B9, B12 contribuie la reducerea 
oboselii şi extenuării.
VITAMINELE B6, B9, B12 contribuie la funcţionarea normală 
a sistemului imunitar.
VITAMINELE B9 ŞI B12 contribuie la procesul de diviziune 
celulară.
VITAMINA B1 (Tiamina) contribuie la funcţionarea normală 
a inimii.
VITAMINA B2 (Riboflavina) contribuie la metabolismul ener-
getic normal, la funcţionarea normală a sistemului nervos. Ri-
boflavina contribuie la menţinerea globulelor roşii normale, la 
menţinerea sănătăţii pielii şi a vederii normale. Contribuie la me-
tabolismul normal al fierului şi  la protejarea celulelor împotriva 
stresului oxidativ.
VITAMINA B3 (Niacina) contribuie la menţinerea sănătăţii 
membranelor mucoase, a sănătăţii pielii.
VITAMINA B5 (Acid pantotenic) contribuie la metabolismul 
energetic normal, la sinteza şi metabolizarea normală a hor-
monilor steroizi, a vitaminei D şi a unor neurotransmiţători şi la 
menţinerea performanţei mentale normale.
VITAMINA B6 (Piridoxina) contribuie la sinteza normală a cis-
teinei, la metabolismul normal al homocisteinei, al proteinelor şi 
glicogenilor, la formarea normală a globulelor roşii şi la reglarea 
activităţii hormonale.
VITAMINA B8 (Biotina) contribuie la metabolismul normal al 
macronutrienţilor, la menţinerea sănătăţii părului şi a pielii.
VITAMINA B9 (Acidul folic) contribuie la creşterea ţesutului 
matern în timpul sarcinii, la sinteza normală a aminoacizilor, la 
buna funcţionare a hematopoiezei, la metabolismul normal al ho-
mocisteinei, la menţinerea sănătăţii psihice.
INOZITOLUL este un carbohidrat simplu, care joacă un rol im-
portant în reacţiile chimice din organismul uman fiind asociat cu 
producţia de glucoză. În regnul animal, inozitolul este o parte a 
fosfolipidelor. Acestea pot fi găsite în principal în creier şi au efecte 
asupra transmiterii nervoase. Participă, de asemenea, la dezvolta-
rea adecvată a membranelor celulare. Inozitolul lucrează împreună 
cu celelalte componente ale grupului de vitamine B, inclusiv cu bi-
otina şi colina, în direcţia împiedicării agregării grăsimilor în ficat. 
Din cauza acestui atribut, inozitolul este utilizat frecvent pentru a 
ajuta la funcţionarea normală a ficatului.
ZINCUL contribuie la metabolismul acido-bazic normal, la me-
tabolismul normal al macronutrienţilor, al acizilor graşi şi al vita-
minei A, la sinteza normală a proteinelor şi a ADN.
FIERUL contribuie la metabolismul energetic normal, la for-
marea normală a globulelor roşii şi a hemoglobinei, la transportul 
normal al oxigenului în corp, la funcţionarea normală a sistemului 
imunitar şi în procesul de diviziune celulară.
MANGANUL contribuie la metabolismul energetic normal, la 



formarea normală a ţesuturilor conjunctive şi la protejarea celule-
lor împotriva stresului oxidativ.
CUPRUL contribuie la metabolismul energetic normal, la 
funcţionarea normală a sistemului imunitar şi la protejarea con-
stituenţilor celulari împotriva stresului oxidativ.
SELENIUL contribuie la funcţionarea normală a sistemului 
imunitar, la funcţionarea normală a glandei tiroide şi la protejarea 
celulelor împotriva stresului oxidativ.
MOLIBDENUL contribuie la metabolismul normal al amino-
acizilor care conţin sulf.
CROMUL contribuie la metabolismul normal al macronu-
trienţilor şi la menţinerea concentraţiilor normale ale glucozei în 
sânge.
COENZIMA Q 10 este esenţială pentru organismul uman. 

nivelului de Coenzimă Q10 în organism, cu repercusiuni grave 
asupra funcţionării acestuia. De aceea, pentru păstrarea nivelu-
lui optim de Coenzimă Q10 este necesară administrarea supli-
mentelor alimentare, care stimulează producţia endogenă şi com-
pletează necesarul de Coenzimă Q10 al organismului. Coenzima 
Q10 este un antioxidant mai puternic decât vitamina E şi participă 

-
ind la rezistenţa organismului în ansamblu şi la protejarea arterelor 
prin asigurarea menţinerii presiunii arteriale normale.  Determină 

din sânge şi, în consecinţă, contribuie la susţinerea sistemului imu-

şi ajută la scăderea greutăţii corporale. Coenzima Q10 favorizează 
solubilizarea colesterolului, împiedicând astfel, formarea calculilor 
biliari. Participă la sinteza hemoglobinei şi a eritrocitelor şi are 
rol dermo-protector, determinând întârzierea apariţiei ridurilor, 
uscarea şi descuamarea pielii. Coenzima Q10 creşte performanţele 
sportive şi îmbunătăţeşte capacitatea de efort. 
FOSFATIDILCOLINA este o substanţă vitală pentru celulele 
organismului. La naştere şi în primii trei ani de viaţă, concentraţia 
de fosfatidilcolină în membranele celulare ajunge la 90%. Ulterior 
scade şi ajunge la numai 10% în cazul persoanelor în vârstă. De 
aceea, specialiştii spun că un aport constant de fosfatidilcolină ar 
încetini procesele de degradare celulară. Din fosfatidilcolină, or-
ganismul sintetizează colină, o vitamină din spectrul B, prezentă 

-
-

nivel crescut de colesterol.
ARGININA

glucagonului (reglând funcţia pancreasului), menţine funcţionarea 
normală a sistemului imunitar, asigură neutralizarea şi eliminarea 

-
ună cu L-Ornitina, asigură creşterea masei musculare.
CISTEINA are acţiune antioxidantă, creşte capacitatea de apăra-

poluanţi (alcool, tutun, metale grele). În asociere cu arginina, 

participă la sinteza aminoacidului  taurina.
ORNITINA, -
unea toxică a medicamentelor, alcoolului şi a altor toxine, con-
tribuie la eliminarea amoniacului format în organism, scade nive-
lul de uree din sânge şi ajută la cicatrizarea ţesuturilor.
METIONINA este un derivat al homocisteinei, care neutrali-
zează metaboliţii toxici din organism, contribuind la funcţionarea 
normală a celulei hepatice, reduce acumularea de metale grele, re-
duce nivelul de trigliceride şi de colesterol. Împreună cu inozitolul 
şi colina, reduce acumularea şi depozitele de grăsimi la nivel he-
patic, îmbunătăţeşte metabolismul energetic al celulei musculare 
care susţine producţia de creatină. Metionina este o sursă de sulf 
care asigură sănătatea cartilajelor, părului, unghiilor şi a pielii.
ACIDUL ALFA CETOGLUTARIC neutralizează metaboliţii 

LIZINA este un aminoacid esenţial care participă la formarea 
tuturor proteinelor. Reduce apariţia şi progresia demineralizării 
osoase (ajută la reglarea metabolismului calciului), stimulează 
refacerea ţesuturilor (oase, piele, tendoane, cartilaje, muşchi) 

îmbunătăţeşte metabolismul lipidic, menţine constant numărul 
de leucocite, eritrocite şi hemoglobină în sânge. Împreună cu ar-
ginina ajută la producerea hormonului de creştere care stimulează, 
în copilărie, creşterea, iar la maturitate regenerarea şi refacerea ţe-
suturilor. Îmbunătăţeşte funcţiile aparatului reproducător, ajută la 
reglarea răspunsului organismului la stres.

 (NAC), este derivatul N-acetil al 
aminoacidului natural, L-cisteina. Acetilcisteina are efecte ci-
to-protectoare (protejează celulele), antioxidante, participă la 

protector hepatic, ajutând la eliminarea mineralelor în exces din 
organism, administrate pe o perioada lungă de timp, inhibă absorb-
ţia şi favorizează eliminarea substanţelor carcinogene (hormoni 
în exces, metale grele, fum de ţigară, alcool, pesticide etc.).
CARNITINA este un aminoacid necesar pentru metabolizarea 
grăsimilor şi, prin aceasta, asigură buna desfăşurare a proceselor 

GLUTATIONUL REDUS, forma cea mai activă biologic, numit 
şi „proteina vieţii” este o proteină de dimensiuni reduse, prezentă 
în aproape toate celulele organismului, care are rol puternic anti-
oxidant şi de eliminare a toxinelor. Ficatul este cel mai mare de-
pozit de glutation şi nivelul său celular este stimulat de acidul alfa 
lipoic, glutamina, seleniu, vitaminele C, B6 şi B2. Glutationul con-
tribuie la încetinirea procesului de îmbătrânire, susţine sistemul 
imunitar al organismului. Îmbunătăţeşte şi menţine capacitatea 



eliminării din organism a substanţelor nocive endogene şi a xe-
nobioticelor (alcool, metale grele, fum de ţigară, pesticide, droguri, 
detergenţi etc.).
ACIDUL ALFA LIPOIC este un acid gras care se găseşte în 

-
mului, pentru ca acesta să producă energie şi să îşi îndeplinească 
funcţiile în mod normal. Acidul alfa lipoic este un antioxidant 
care acţionează la nivelul membranei mitocondriilor celulare, care 

reface membrana celulara afectată şi elimină metalele grele care 

Coenzimei Q10.
GLICINA este unul din cei 20 de aminoacizi proteinogeni. Gli-
cocolatul, baza conjugată a glicinei, este un neurotransmițător 
important care joacă un rol important în inhibiţie la nivelul SNC. 
Glicina are rol proteinogen, intră în structura glutationului, este 

biliari formând glicocolaţi, participă la formarea hemului şi are rol 
inhibitor la nivelul măduvei spinării. 
TAURINA este un aminoacid esenţial care se găseşte în proporţii 
mari, faţă de restul aminoacizilor, în creier, inimă, colecist şi rini-
chi. Taurina joacă un rol foarte important în funcţionarea optimă 

sănătate. Nivelul scăzut de taurină din organism poate afecta 2 
dintre cele 5 simţuri ale noastre, auzul şi văzul. Un nivel crescut al 
acestui aminoacid protejează ochii împotriva razelor ultraviolete 
(invizibile ochiului uman).

ATENŢIONĂRI: Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă 
variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. Produs destinat 
exclusiv adulţilor. În cazul unor afecţiuni cronice sau al urmării 
unui tratament de lungă durată, cereţi sfatul medicului sau farma-
cistului înaintea administrării suplimentului. Nu este recomandat 
persoanelor alergice la plante din familia Asteraceae sau la oricare 
dintre componentele produsului. Contraindicat copiilor, femeilor 
însărcinate (în primul trimestru), precum şi în caz de chist ovarian, 
endometrită, ciroză decompensată. A se administra cu prudenţă 
femeilor care alăptează şi persoanelor hipoglicemice/diabetice. A 
nu se administra concomitent cu contraceptive orale sau cu unele 
medicamente antiinfectioase (de ex. Metronidazol). Nu este re-
comandat persoanelor predispuse la blocaj biliar, litiază biliară. A 
nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se 
utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. A nu se lăsa la 
îndemâna şi la vederea copiilor mici. A se păstra la temperaturi sub 
25°C, în ambalajul original, ferit de umiditate şi lumină.

PREZENTARE: cutie cu 10 plicuri cu pulbere pentru suspensie 
buvabilă cu îndulcitor natural.

PRODUCĂTOR ŞI DEŢINĂTOR NOTIFICARE: 
S.C. LABORATOARELE REMEDIA S.R.L.
str. Păpușoiului nr. 2, sect. 5, București
Tel. 021.402.82.61, Fax 021.402.82.56
www.laboratoareleremedia.ro


