BIONATURA PLANT

®

natură ● inovație ● sănătate

SĂNĂTATE & SAVOARE
Cafea, ciocolată şi pulberi îmbinate cu ciuperci
şi plante medicinale. Amestecuri delicioase cu
multiple proprietăţi terapeutice
bionaturaplant.com

Ganoderma & Zinc

DAILY INSTANT COFFEE 5 in 1

400 g

125
55 lei
lei

INGREDIENTE/PORȚIE (20g):
Cafea Arabica 100% – 1,99g; Lactat de zinc – 10mg (VNR 10mg); Ganoderma
lucidum – 400mg; Zahăr brun din trestie – 8g; Frișcă vegetală din cocos – 9,6g

z
Tonifică și crește capacitatea de adaptare a organismului la stres, îmbunătățește
funcțiile ficatului, pancreasului, digestiei și ale aparatului reproducător.
Îmbunătățește
funcțiile sexuale

Energizant

Hepatoprotector
Stimulează secreția
de testosteron

Cardiotonic

Mod de preparare:

150 ml de apă fierbinte se adaugă peste 20 g (4 linguriţe cu vârf) de cafea și se amestecă bine.
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Ganoderma & Ginseng

Ganoderma & Cordyceps

DAILY INSTANT COFFEE 5 in 1

DAILY INSTANT COFFEE 5 in 1

400 g

400 g

50 lei

125
55 lei
lei

INGREDIENTE/PORȚIE (20g):
Cafea Arabica 100% – 2g; Ginseng – 400mg; Ganoderma lucidum – 400mg;
Zahăr brun din trestie – 7,8g; Frișcă vegetală din cocos – 9,4g

INGREDIENTE/PORȚIE (20g):
Cafea Arabica 100% – 2g; Cordyceps – 400mg; Ganoderma lucidum – 400mg;
Zahăr brun din trestie – 7,8g; Frișcă vegetală din cocos – 9,4g

z

z

Restabilește buna dispoziție, stimulează concentrarea și memoria, contribuie la buna
funcționare a stomacului, a ficatului, a aparatului cardiovascular și previne apariția
senescenței.

Efect antioxidant care duce la întărirea sistemului imunitar, îmbunătățește
metabolismul, crește libidoul.
Antitumoral

Energizant

Protector și
stimulent cerebral

ReÎntineritor

Nutritiv

Nutritiv

Antioxidant

Mod de preparare:

150 ml de apă fierbinte se adaugă peste 20 g (4 linguriţe cu vârf) de cafea și se amestecă bine.
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Afrodiziac

Energizant

Tonic general

natură

n

inovație

n

sănătate

Anti-îmbătrânire
Tonifiant
sangvin

Mod de preparare:

150 ml de apă fierbinte se adaugă peste 20 g (4 linguriţe cu vârf) de cafea și se amestecă bine.
natură

n

inovație

n

sănătate
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Ganoderma & Graviola

Ganoderma & Tribulus

DAILY INSTANT COFFEE 5 in 1

MAN POWER INSTANT COFFEE 8 in 1

400 g

400 g

55 lei

125
55 lei
lei

INGREDIENTE/PORȚIE (20g):
Cafea Arabica 100% – 2g; Graviola – 400mg; Ganoderma lucidum – 400mg;
Zahăr brun din trestie – 7,8g; Frișcă vegetală din cocos – 9,4g

INGREDIENTE/PORȚIE (20g):
Cafea Arabica 100% – 1,8g; Tribulus terrestris – 100mg; Ganoderma
lucidum – 100mg; L-arginină – 200mg; Ginseng – 100mg; Țelină – 100mg;
Zahăr brun din trestie – 7,8g; Frișcă vegetală din cocos – 9,8g

z

z

Îmbunătățește funcționarea sistemului imunitar, cardiovascular, digestiv și
nervos, are efect antitumoral.

Tonifică sistemul endocrin și reproducător, crește virilitatea, stimulează tonifierea
masei musculare, îmbunătățește memoria și funcțiile cognitive.

Adaptogen
Antiinflamator

AfrodiZiac
masculin

Regenerant

Tonic al prostatei

Reîntineritor

Tonic

Antiseptic urinar

revigorant

Antioxidant
Hipocolesterolemiant
Citostatic

Mod de preparare:

150 ml de apă fierbinte se adaugă peste 20 g (4 linguriţe cu vârf) de cafea și se amestecă bine.
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n

Normotensor

sănătate

Îmbunătățește
memoria

Mod de preparare:

150 ml de apă fierbinte se adaugă peste 20 g (4 linguriţe cu vârf) de cafea și se amestecă bine.
natură

n

inovație

n

sănătate
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Ganoderma & Chaga

Ganoderma & Rhodiola

WOMAN INSTANT COFFEE 8 in 1

DAILY INSTANT COFFEE 5 in 1

400 g

400 g

55 lei

125 lei
165

INGREDIENTE/PORȚIE (20g):
Cafea Arabica 100% – 1,8g; Chaga – 100mg; Ganoderma lucidum – 199,4mg;
D-Riboză – 200mg; Rhodiola – 100mg; Biotină – 600μg (VNR 50μg); Zahăr
brun din trestie – 7,8g; Frișcă vegetală din cocos – 9,8g

INGREDIENTE/PORȚIE (20g):
Cafea Arabica 100% – 2g; Rhodiola – 400mg; Ganoderma lucidum – 400mg;
Zahăr brun din trestie – 7,8g; Frișcă vegetală din cocos – 9,4g

z

z

Îmbunătățește funcționarea sistemului nervos, endocrin și reproducător, previne
apariția și reduce manifestările menopauzei, susține funcțiile ficatului și ale
pancreasului.

Stimulează creșterea capacității de adaptare la situații noi, îmbunătățește funcțiile
aparatului reproducător (feminin și masculin), conferă vigoare întregului organism.
Antitumoral

Longevitate

Revigorant

Imunostimulator

Bună dispoziție

Antitumoral
Echilibrant
hormonal

Antiinflamator

Mod de preparare:

150 ml de apă fierbinte se adaugă peste 20 g (4 linguriţe cu vârf) de cafea și se amestecă bine.
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Revigorant

Adaptogen

Crește
longevitatea

Depurativ hepatic
Stimulează
metabolismul
celular

Mod de preparare:

150 ml de apă fierbinte se adaugă peste 20 g (4 linguriţe cu vârf) de cafea și se amestecă bine.
natură
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inovație
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sănătate
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Ganoderma & Moringa

Ganoderma & Quercitinã

DAILY INSTANT COFFEE 5 in 1

DAILY INSTANT COFFEE 5 in 1

400 g

400 g

160 lei

190
125 lei

INGREDIENTE/PORȚIE (20g):
Cafea Arabica 100% – 2g; Moringa – 400mg; Ganoderma lucidum – 400mg;
Zahăr brun din trestie – 7,8g; Frișcă vegetală din cocos – 9,4g

INGREDIENTE/PORȚIE (20g):
Cafea Arabica 100% – 2g; Quercitină – 100mg; Ganoderma lucidum – 400mg;
Zahăr brun din trestie – 7,8g; Frișcă vegetală din cocos – 9,7g

z

z

Revigorant, îmbunătățește funcțiile digestive, reduce glicemia, contribuie la
echilibrarea hormonală, susține protecția celulelor pulmonare și nervoase.

Protejează împotriva radicalilor liberi, efect hepatoprotector, antiinflamator,
reglator al funcțiilor celulare hepatice, pulmonare, tonic al vaselor sangvine.

Hepatoprotector
Antiinflamator
Antitumoral

Reîntineritor

Antioxidant

Adaptogen

Echilibrant
hormonal

Antiinflamator

Antitumoral

Previne degradarea
ADN-ului

Protector
celular

Mod de preparare:

150 ml de apă fierbinte se adaugă peste 20 g (4 linguriţe cu vârf) de cafea și se amestecă bine.
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Antihistaminic

natură

n

inovație

n

sănătate

Mod de preparare:

150 ml de apă fierbinte se adaugă peste 20 g (4 linguriţe cu vârf) de cafea și se amestecă bine.
natură
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inovație

n

sănătate
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Ganoderma & Chaga

Ganoderma & Biotinã

DAILY INSTANT COFFEE 5 in 1

DAILY INSTANT COFFEE 7 in 1

400 g

400 g
633

170 lei

125 lei

INGREDIENTE/PORȚIE (20g):
Cafea Arabica 100% – 2g; Chaga – 400mg; Ganoderma lucidum – 400mg;
Zahăr brun din trestie – 7,8g; Frișcă vegetală din cocos – 9,4g

INGREDIENTE/PORȚIE (20g):
Cafea Arabica 100% – 1,9g; Chaga – 500mg; Ganoderma lucidum – 500mg;
Biotină – 100mg (VNR 50μg); Inulină din cicoare – 1g; Zahăr brun din
trestie – 7,6g; Frișcă vegetală din cocos – 8,4g

z

z

Tonic și reechilibrant al funcțiilor generale ale organismului, determină protecție
față de stimulii nocivi intra și extracelulari, previne apariția formațiunilor
tumorale.

Protector al funcțiilor digestive, îmbunătățește tranzitul intestinal, hipoglicemiant,
previne apariția osteoporozei, reechilibrant al funcțiilor generale ale organismului,
efect antitumoral.

Tonic

Antitumoral

Antiinflamator

Nutritiv

Hepatoprotector

Antitumoral

Hepatostimulent

Adaptogen

Mod de preparare:

150 ml de apă fierbinte se adaugă peste 20 g (4 linguriţe cu vârf) de cafea și se amestecă bine.
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Adaptogen

Antiinflamator

Hepatostimulent

Hepatoprotector

Tonic digestiv

Mod de preparare:

150 ml de apă fierbinte se adaugă peste 20 g (4 linguriţe cu vârf) de cafea și se amestecă bine.
natură
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inovație

n

sănătate
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Ganoderma & Astragaloside IV

TELOMERASE INSTANT COFFEE 10 in 1

Ganoderma & Polifenoli

CLASIC INSTANT COFFEE 10 in 1

400 g
600

600 g

270
125 lei

230 lei

INGREDIENTE/PORȚIE(20g):
Cafea Arabica 100% – 1,8g; Royal jelly – 90mg; Ganoderma lucidum – 400mg;
Astragaloside IV – 200mg; D-Riboză – 1mg; Chaga – 100mg; Lactat de zinc –
9,4mg (VNR 10mg); Se – 600µg (VNR 55μg); Zahăr brun din trestie – 7,6g;
Frișcă vegetală din cocos – 8,8g

z

Tonifică funcțiile sistemului imunitar, stimulează producția de celule stem și
cea de telomerază, determină îmbunătățirea funcționării sistemului digestiv,
cardiovascular și nervos.
Previne degradarea
ADN-ului

Regenerant

Imunostimulator

Tonic

Antitumoral

INGREDIENTE/PORȚIE (20g):
Cafea Arabica 100% – 1,8g; Chaga – 200mg; Ganoderma lucidum – 400mg;
Drojdie de bere - complex B – 90mg; Lactat de zinc – 9,4mg (VNR 10mg);
Ceai verde 40% polifenoli – 100mg; Biotină – 600µg (VNR 50μg); Inulină din
cicoare – 1g; Zahăr brun din trestie – 7,6g; Frișcă vegetală din cocos – 8,8g

z

Îmbunătățește funcționarea sistemului imunitar, protejează ADN-ul și activitatea
celulară, are efect antitumoral și revigorant, previne apariția prematură a îmbătrânirii.

Decongestiv

Antiinflamator

Tonic general

Antitumoral

Diviziune și
diferențiere
celulară normale

Protector celular
și al ADN-ului

Mod de preparare:

Mod de preparare:

150 ml de apă fierbinte se adaugă peste 20 g (4 linguriţe cu vârf) de cafea și se amestecă bine.
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Reîntineritor

150 ml de apă fierbinte se adaugă peste 20 g (4 linguriţe cu vârf) de cafea și se amestecă bine.
natură
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inovație

n

sănătate
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Ganoderma & Guarana & Tribulus

MAN POWER INSTANT COFFEE 10 in 1

Ganoderma & Siliciu & Graviola

WOMAN INSTANT COFFEE 10 in 1

600 g

600 g

230 lei

230 lei

INGREDIENTE/PORȚIE (20g):
Cafea Arabica 100% – 1,8g; Guarana – 90mg; Ganoderma lucidum –
400mg; Tribulus terrestris - extract – 200mg; Ginkgo Biloba – 100mg;
Țelină – 9,4mg; Lactat de zinc – 600µg (VNR 10mg); D-Riboză – 1g; Zahăr
brun din trestie – 7,6g; Frișcă vegetală din cocos – 8,8g%

INGREDIENTE/PORȚIE (20g):
Cafea Arabica 100% – 1,8g; Graviola – 200mg; Ganoderma lucidum –
400mg; Siliciu vegetal – 100mg; Cafea verde - extract – 9,4mg; Calcareum
- Ca, Fe, Mg – 90mg; Biotină – 600µg (VNR 50μg); Inulină din cicoare – 1g;
Zahăr brun din trestie – 7,6g; Frișcă vegetală din cocos – 8,8g

z

z

Conferă un plus de vigoare masculină, îmbunătățește metabolismul, susține atenția
și memoria, tonic al întregului organism.

Crește rezistența la stres, îmbunătățește metabolismul, întărește sistemul osteoarticular, îmbunătățește aspectul pielii, părului și al danturii, tonic general.

revigorant
Performanțe
intelectuale
și fizice

Tonic
Diviziune și
dezvoltare celulară
normale

Energizant
Afrodiziac
masculin

Mod de preparare:

150 ml de apă fierbinte se adaugă peste 20 g (4 linguriţe cu vârf) de cafea și se amestecă bine.
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Metabolism
normal

Imunostimulator

Hipocolesterolemiant

Citostatic

Tonic general

Antineoplazic

Mod de preparare:

150 ml de apă fierbinte se adaugă peste 20 g (4 linguriţe cu vârf) de cafea și se amestecă bine.
natură

n

inovație

n

sănătate
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Ganoderma & Biotinã

Ganoderma

HOT CHOCOLATE 4 in 1

HOT CHOCOLATE 5 in 1

690 g

690 g

70 lei
65

65 lei

INGREDIENTE/PORȚIE (23g):
Cacao alcalină – 2,99g; Ganoderma lucidum – 460mg; Zahăr brun din trestie
– 8,05g; Frișcă vegetală din cocos – 11,5g

INGREDIENTE/PORȚIE (23g):
Cacao alcalină – 2,99g; Biotină – 690µg (VNR 50μg); Ganoderma lucidum –
460mg; Zahăr brun din trestie – 8,05g; Frișcă vegetală din cocos – 11,49931g

z

z

Crește imunitatea, îmbunătățește funcțiile digestive, hepatice, ale plămânilor și ale
aparatului respirator, previne apariția formațiunilor tumorale și a celor neoplazice.

Susține creșterea producției de aminoacizi, are efect antioxidant și antitumoral,
susține diviziunea celulară normală și protecția ADN-ului.

Regenerant
Neurotonic

Energizant
Nutritiv

Antitumoral

Antioxidant

Neuroprotector

Imunostimulent

Protector al ADN-ului

Imunoprotector

Imunostimulator

Hepatoprotector

Mod de preparare:

Mod de preparare:

100 ml de apă fierbinte se adaugă peste 23 g (3 linguriţe cu vârf) de ciocolată și se amestecă bine.
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100 ml de apă fierbinte se adaugă peste 23 g (3 linguriţe cu vârf) de ciocolată și se amestecă bine.
natură

n

inovație

n

sănătate
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Ganoderma & Quercitinã & D3 & Zinc

Multivitamine & Minerale

IMUNO HOT CHOCOLATE 7 in 1

HOT CHOCOLATE 7 in 1

690 g

690 g

135
70 lei
lei

125 lei

INGREDIENTE/PORȚIE (23g):
Cacao alcalină – 2,99g; Vitamina D3 – 230mcg; Ganoderma lucidum
– 460mg; Quercitină – 114,77mg; Lactat de zinc – 11,5mg (VNR 10mg);
Zahăr brun din trestie – 8,06g; Frișcă vegetală din cocos – 11,3735g

z

INGREDIENTE/PORȚIE (23g):
Cacao alcalină – 2,99g; Ganoderma lucidum – 0,46g; Calcareum - Ca, Fe, Mg –
0,115g; Lactat de zinc – 11,5mg (VNR 10mg); Zahăr brun din trestie – 8,05g;
Frișcă vegetală din cocos – 11,2585g; Complex B100 – 0,115g (B1 (Tiamină), B2
(Riboflavină), B3 / PP (Niacină), B5 (Acid pantotenic), B6 (Piridoxină), B8 (Biotină), B9 (Acid folic), B12
(Cianocobalamină), Colină, Inozitol), Minerale: Calciu, Crom, Cupru, Fier, Litiu, Magneziu, Mangan,
Molibden, Nichel, Fosfor, Potasiu, Seleniu, Sodiu, Staniu, Zinc.

z

Întărește sistemul imunitar, tonifică sistemul osteoarticular, îmbunătățește
memoria și procesele cognitive, crește pofta de viață, previne apariția senescenței.

Susține cu succes perioadele de activitate fizică și intelectuală intensă, contribuie
la buna funcționare a sistemului nervos neuro-vegetativ.

Tonic
cardiovascular

Crește imunitatea

Antioxidant

Stimulent al
spermatogenezei

Regenerant
Diviziune celulară
normală

Tonic nervos

Mod de preparare:

100 ml de apă fierbinte se adaugă peste 23 g (3 linguriţe cu vârf) de ciocolată și se amestecă bine.
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Tonic general

Adaptogen

Antioxidant

Spermatogeneză
normală

Normocolesterolemiant
Protector și
stimulent neuronal

Mod de preparare:

100 ml de apă fierbinte se adaugă peste 23 g (3 linguriţe cu vârf) de ciocolată și se amestecă bine.
natură

n

inovație

n

sănătate
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Healthy drinks

GRAVIOLA & TURMERIC

400 g

150 lei

INGREDIENTE/PORȚIE (6,67g):
Graviola – 2,2678; Turmeric – 66,7mg; Xilitol – 4,3355g. Bogat în enzime
digestive, vitamina C, 82 de substanțe acetogenine

z
Ajută la îmbunătățirea funcționării organismului și este un foarte bun tonic cerebral
și general, fiind bogat în enzime digestive, vitamine, minerale, uleiuri volatile, fibre,
proteine etc.
Longevitate

Revigorant

Antiinflamator
Antioxidant

Bună dispoziție

Digestiv

Mod de administrare:

1-2 linguriţe/zi sublingual sau amestecat cu apă.
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Bionatura Plant
Tel: 004.0752.152.972
bionaturaplant.com

