Gama Solix ®
 Formule elvețiene complexe și concentrate de vitamine, minerale, microelemente și fibre (inulină),
esențiale pentru imunitatea, vitalitatea și sănătatea întregii familii;
 Produse ce conțin materii prime de cea mai înaltă calitate, furnizate de lideri mondiali în domeniul
farmaceutic: ex. Naturex - membru al grupului Givaudan (Elveția), DSM (Elveția);
 Beneficii certe pentru pacienți rezultate din formularea tip comprimat efervescent:
 Biodisponibilitate crescută a principiilor active față de comprimatul normal (absorbție mult mai
rapidă și în cantitate mai mare);
 Comoditate și complianță crescută în administrare prin:
- posibilitatea de a încorpora o doză crescută de substanțe active per comprimat efervescent vs.
o tabletă normală  scade numărul de administrări / tablete administrate și crește intervalul de
timp dintre acestea;
- evitarea efortului în cazul persoanelor cu dificultăți la înghițire.
 Lipsa unor manifestări neplăcute ce apar în cazul tabletelor obișnuite cu compoziție similară de
carbonat de calciu: exces de gaz în stomac și constipație;
 Aport suplimentar de lichide, gust plăcut cu arome de fructe.

Solix ® Vitamina C 1000 plus Zinc
Acțiune dublă – Imunitate și Energie

Compoziție:

Vitamina C 1000 mg
(1250% VNR)

Zinc - 10 mg
(100% VNR)
•
•
•
•

20 comprimate efervescente cu gust de lămâie
Cu îndulcitori – conține o sursă de fenilalanină
Utilizare adulți: 1 cpr. ef./zi, după masă
Utilizare adolescenți peste 14 ani: ½ cpr. ef./zi sau după
sfatul consultantului de specialitate în sănătate

Acțiune:
Solix ® Vitamina C 1000 plus Zinc este un produs complex fundamentat pe sinergia a doi

factori esențiali pentru imunitate și energie: vitamina C și zincul.
Vitamina C:

 Crește starea de energie și menține funcționarea corectă a sistemului imunitar, neutralizează
efectele nocive ale radicalilor liberi ce apar ca urmare a proceselor naturale din organism,
nutriției necorespunzătoare, poluării intense, radiațiilor UV, fumatului, consumului crescut de
alcool etc.;
 Contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de
sânge, sistemului osos, ligamentelor, gingiilor, dinților și a pielii - menține sănătatea și
elasticitatea pielii;
 Contribuie la metabolismul energetic normal, la protejarea celulelor împotriva stresului
oxidativ precum și la regenerarea formei reduse a vitaminei E și la creșterea absorbției fierului,
cu rol important în imunitate;

 Nu poate fi sintetizată de organismul uman, prin urmare cantitatea necesară se obține prin aport
zilnic de alimente și suplimente alimentare.
Zincul:
 Mineral important al organismului uman, activează peste 200 de enzime din sistemul enzimatic,
reprezentând un real catalizator de vitalitate;
 Contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și la protejarea celulelor împotriva
stresului oxidativ;
 Contribuie la metabolismul normal al vitaminei A, care are un rol important în imunitate, precum
și la metabolismul normal al carbohidraților, acizilor grași, proteinelor și macronutrienților
generatori de energie.

Această combinație este ideală pentru:
 Menținerea imunității normale a organismului
(inclusiv la schimbările de mediu și expunerea la
anumiți factori de stres: aerul condiționat, fumul de
țigară, alcoolul);
 Perioadele cu efort psihic și fizic susținut, pentru
reducerea oboselii și extenuării, pentru funcționarea
normală a sistemului nervos;
 Menținerea sănătății și elasticității pielii.

Solix ® Magneziu
plus B Complex

• Formulă complexă anti-stres

• 20 comprimate efervescente cu gust de mandarină
• Cu îndulcitori - conține o sursă de fenilalanină
• Utilizare adulți: 1 cpr. ef. de 2 ori/zi, după masă
• Utilizare adolescenți peste 14 ani: 1 cpr. ef./ zi sau
după sfatul consultantului de specialitate în
sănătate

Compoziție:
Magneziu - 150 mg (40% VNR)
Vitamina B6 - 1,0 mg (71% VNR)

Vitamina B2 - 0,8 mg (57% VNR)
Vitamina B1 - 0,7 mg (64% VNR)
Vitamina B12 - 0,5 μg (20% VNR)

Acțiune:
Soli x ® Magneziu plus B Complex este un produs complex

fundamentat pe sinergia dintre magneziu și complexul de vitamine B.

Magneziul:

 Contribuie la activarea a peste 300 de enzime necesare proceselor
metabolice din organism (inclusiv a celor din complexul B) și este un

factor indispensabil pentru menținerea sănătății psihice, reducerea
oboselii și a extenuării și combaterea stresului ;
 Contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular,
acționând împotriva cârceilor.

Complexul de vitamine B (B1, B2, B6, B12):

 Contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la
metabolismul energetic normal;

 Stimulează memoria și atenția, reduce oboseala;
 Participă la sinteza unor neurotransmițători cu rol împotriva
anxietății (GABA, serotonină).

Această combinație este ideală pentru:
 Persoanele suprasolicitate emoțional;
 Perioadele cu efort psihic și fizic susținut;
 Persoanele aflate în cure de slăbire/diete;
 Funcționarea normală a sistemului muscular –
combaterea crampelor musculare (cârcei).

Solix ® Calciu
Activ Forte 1000

• Formulă complexă și concentrată pentru oase,
mușchi și articulații sănătoase

• 20 comprimate efervescente cu gust de
portocală
• Cu îndulcitori - conține o sursă de fenilalanină
• Utilizare adulți și adolescenți: 1 cpr. ef./zi

Compoziție:
Calciu - 1000 mg (125% VNR)
Vitamina C - 120 mg (150% VNR)
Inulina - 100 mg
Magneziu - 60 mg (16% VNR)
Vitamina B6 - 6 mg ( 428% VNR)
Vitamina K1 – 60 µg (80% VNR)
Vitamina D3 – 10 µg (400 UI) (200% VNR)

Acțiune:
Solix ® Calciu Activ Forte 1000 conține o formulă optimă

și concentrată de principii active selectate special pentru a
asigura prin sinergia lor sănătatea oaselor și

articulațiilor,

menținând în același timp o bună funcționare a sistemului
muscular și nervos.

Solix ® Calciu Activ Forte 1000 acoperă necesarul zilnic

de calciu și vitamina D3, nemaifiind necesară administrarea
altor produse similare.

Calciul , principalul mineral al organismului, este necesar pentru menținerea sănătății sistemului osos și a

dinților. Contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și la o neurotransmisie normală;

Magneziul, al doilea mineral ca importanță pentru oase, menține sănătatea sistemului osos și a dinților,
contribuie la sinteza normală a proteinelor și la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos;
Vitamina D3 (colecalciferolul) contribuie la absorbția / utilizarea normală a calciului și fosforului, la

menținerea concentrației normale de calciu în sânge, a sănătății sistemului osos și a dinților și la funcționarea
normală a sistemului muscular. Întărește sistemul imunitar;

Vitamina C (acidul ascorbic) contribuie la sinteza normală a colagenului din compoziția sistemului osos, a
dinților, a gingiilor, a ligamentelor și a pielii. Susține imunitatea;

Vitamina B6 (piridoxina) contribuie la metabolismul normal al proteinelor și al glicogenilor și la reglarea

activității hormonale;

Vitamina K1 (filochinona) contribuie la menținerea sănătății sistemului osos;

Inulina este o fibră vegetală solubilă obținută din cicoare sub formă de oligofructoze. Ajută la absorbția
calciului, pe care o poate crește cu până la 20%.

Este ideal pentru:
 Persoanele care necesită un aport suplimentar de factori
pentru nutriția oaselor;
 Femei în perioada de climacteriu și postmenopauză, pentru
atenuarea demineralizării osoase;
 Femei în perioada de sarcină și alăptare, când necesarul de
calciu este crescut;
 Adolescenți care au nevoie de un aport ridicat de calciu și
vitamine, pentru dezvoltarea armonioasă a oaselor și a
mușchilor;
 Persoanele supuse unor activități fizice zilnice care solicită
intens oasele și articulațiile și cele care practică sport de
performanță;
 Persoanele cu alimentație vegetariană și cele cu intoleranță
la produse lactate;
 Perioada de iarnă, când expunerea solară este mai mică și
necesarul de vitamina D nu este acoperit.

Solix ® Calciu Activ 500

• Sistem osos puternic pentru întreaga familie
• 20 comprimate efervescente cu gust de lămâie
• Cu îndulcitori - conține o sursă de fenilalanină
• Utilizare adulți și adolescenți: 1 - 2 cpr. ef./zi
• Utilizare copii 6 - 12 ani: 1 cpr. ef./zi

Compoziție:

Calciu - 500 mg (62,5% VNR/ 1cpr., 125% VNR/ 2 cpr.)
Vitamina C - 120 mg (150% VNR/ 1 cpr., 300% VNR/ 2 cpr.)
Inulina - 100 mg
Magneziu - 60 mg (16% VNR/ 1cpr., 32% VNR/ 2 cpr.)
Vitamina B6 - 6 mg (428% VNR/ 1 cpr., 856% VNR/ 2 cpr.)
Vitamina K1 - 60 µg (80% VNR/ 1 cpr., 160% VNR/ 2 cpr.)
Vitamina D3 - 8,25 µg (330 UI) (165% VNR/ 1 cpr., 330% VNR/ 2 cpr.)

Acțiune:
Soli x ® Calciu Activ 500 conține o formulă optimă și

complexă de principii active selectate special pentru a asigura,
prin sinergia lor, sănătatea oaselor și articulațiilor, menținând
în același timp o bună funcționare a sistemului muscular și
nervos.
Solix ® Calciu Activ 500 acoperă necesarul zilnic de calciu

și vitamina D3, nemaifiind necesară administrarea altor
produse similare.

 Calciul , principalul mineral al organismului, este necesar pentru menținerea sănătății sistemului osos și a
dinților. Contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și la o neurotransmisie normală;

 Magneziul , al doilea mineral ca importanță pentru oase, menține sănătatea sistemului osos si a dinților,
contribuie la sinteza normală a proteinelor și la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos;

 Vitamina D3 (colecalciferolul) contribuie la absorbția / utilizarea normală a calciului și fosforului, la

menținerea concentrației normale de calciu în sânge, a sănătății sistemului osos și a dinților și la

funcționarea normala a sistemului muscular. Întărește sistemul imunitar;
 Vitamina C (acidul ascorbic) contribuie la sinteza normală a colagenului din compoziția sistemului osos, a
dinților, a gingiilor, a ligamentelor și a pielii. Susține imunitatea;

 Vitamina B6 (piridoxina) contribuie la metabolismul normal al proteinelor și al glicogenilor și la reglarea
activității hormonale;

 Vitamina K1 (filochinona) contribuie la menținerea sănătății sistemului osos;

 Inulina este o fibră vegetală solubilă obținută din cicoare sub formă de oligofructoze. Ajută la absorbția
calciului, pe care o poate crește cu până la 20%.

Este ideal pentru:
• Copii în perioada de creștere și adolescenți care au nevoie de un aport ridicat
de calciu și vitamine, pentru dezvoltarea armonioasă a oaselor și a mușchilor;
• Persoanele care necesită un aport suplimentar de factori pentru nutriția
oaselor;
• Femei în perioada de climacteriu și postmenopauză, pentru atenuarea
demineralizării osoase;
• Femei în perioada de sarcină și alăptare, când necesarul de calciu este crescut;
• Persoanele supuse unor activități fizice zilnice care solicită intens oasele și
articulațiile și cele care practică sport de performanță;
• Persoanele cu alimentație vegetariană și cele cu intoleranță la produse lactate;
• Perioada de iarnă, când expunerea solară este mai mică și necesarul de
vitamina D nu este acoperit.

Solix ® Ca Mg Zn D3 + C

• Formulă complexă pentru frumusețea ta naturală
• 20 comprimate efervescente cu gust de lămâie
• Cu îndulcitori - conține o sursă de fenilalanină
• Utilizare adulți: 1-2 cpr. ef./zi, după masă
• Utilizare adolescenți peste 14 ani: 1 cpr. ef./zi sau
după sfatul consultantului de specialitate în
sănătate

Compoziție:
Calciu - 250 mg (31% VNR)

Magneziu -100 mg (27% VNR)

Vitamina C - 100 mg (125% VNR)

Zinc - 10 mg (100% VNR)

Vitamina D3 - 6,7 μg (134% VNR)

Acțiune:
Solix ® Ca Mg Zn D3 + C este un produs complex fundamentat pe sinergia dintre calciu, magneziu, zinc și

vitaminele D și C, ce contribuie la menținerea echilibrului sistemului nervos și la sinteza normală a colagenului,
aspecte deosebit de importante pentru un păr și o piele sănătoase și, în același timp, pentru funcționarea normală a
oaselor, dinților și a vaselor de sânge.


Calciul, Magneziul, Zincul sunt elemente indispensabile pentru sănătatea unghiilor și pentru structura de
rezistență a dinților și a oaselor.



Vitaminele D și C sporesc absorbția mineralelor și microelementelor, crescând eficacitatea produsului, în același
timp protejând celulele împotriva stresului oxidativ și a formării radicalilor liberi – astfel încetinind procesul de
îmbătrânire.

Această combinație este ideală pentru:
 Menținerea vitalității pielii, părului și unghiilor;
 Menținerea unor dinți și oase sănătoase și puternice și a
unui tonus muscular și nervos optim;
Creșterea și dezvoltarea armonioasă a adolescenților,
susținând integritatea sistemului osos și a dinților, accelerând
sinteza de colagen;
Menținerea sănătății sistemului reproducător, în cazul
femeilor ameliorând simptomele sindromului premenstrual și
menopauzei, printr-un aport suplimentar de minerale și
vitamine;
Combaterea deficiențelor de calciu, magneziu și zinc.

Solix ® Tab Ca Mg Zn + D3

• Pentru sănătatea și vitalitatea părului, a pielii,
unghiilor și dinților
• Pentru funcționarea normală a sistemului osos
și a celui muscular
• Pentru întărirea imunității
• 30 comprimate filmate
• Utilizare adolescenți și adulți: 1-2 cpr./zi

Compoziție/ 1 cpr.:
Calciu: 250 mg (31% VNR)- pentru structura de
rezistență și menținerea sănătății oaselor și dinților.
Magneziu: 100 mg (27% VNR) – pentru sănătatea și
buna funcționare a sistemelor osos, muscular și
nervos.
Zinc: 10 mg (100% VNR) - pentru sănătatea părului,
pielii și a unghiilor, protejarea împotriva stresului
oxidativ și sinteza normală de ADN.
Vitamina D3: 5 µg - 200 UI (100% VNR) - pentru
absorbția și utilizarea normală a calciului și
fosforului, menținerea concentrației normale de
calciu în sânge și pentru întărirea sistemului
imunitar.

Este ideal pentru:
Adolescenți și adulți pentru susținerea creșterii și a sănătății
sistemelor osos, muscular și nervos;
Menținerea sănătății și vitalității pielii, părului, unghiilor și
dinților și combaterea efectelor stresului oxidativ;
Persoanele aflate în perioada de declin al densității și masei
osoase (ex. climacteriu și postmenopauză).

Solix ® Tab Complete

• Formulă elvețiană extrem de complexă ce susține
dezvoltarea organismului și funcționarea bazală
optimă a acestuia pe parcursul întregii zile
• 1 comprimat pe zi asigură:
 Echilibru structural și funcțional
 Energie și vitalitate
 Putere antioxidantă și imunitate
 Performanță mentală
• Utilizare pentru adulți și adolescenți peste 14 ani:
1 comprimat filmat / zi

Compoziție:
Vitamine:
Vitamina C (acid ascorbic) - 60 mg (75% VNR*)
Vitamina E (tocoferol) – 25 mg (208% VNR*)
Vitamina PP (niacină) - 20 mg (125% VNR*)
Vitamina B5 (acid pantotenic) - 10 mg (166% VNR*)
ProVitamina A (betacaroten) - 2 mg Vitamina B6 (piridoxină) – 2 mg (142% VNR*)
Vitamina B2 (riboflavină) – 1,6 mg (114% VNR*)
Vitamina B1 (tiamină)- 1,5 mg (136% VNR*)
Vitamina A (retinol)- 750 μg (94% VNR*)
Vitamina B9 (acid folic) – 400 µg (200% VNR*)
Vitamina H (biotină) - 50 μg (100% VNR*)
Vitamina K1 (filochinonă) - 30 μg (40% VNR*)
Vitamina D3 (colecalciferol) – 7,5 µg (150% VNR*)
Vitamina B12 (ciancobalamină) – 3 µg (120% VNR*)
*Valoare Nutritionala de Referinta conform Regulamentului (UE) nr. 1169/2011

Minerale și microelemente:
Fosfor - 120 mg (17% VNR*)
Potasiu - 80 mg (4% VNR*)
Clorura - 70 mg Zinc - 15 mg (150% VNR*)
Fier - 10 mg (71% VNR*)
Mangan - 4 mg (200% VNR*)
Cupru - 1 mg (100% VNR*)
Iod - 150 μg (100% VNR*)
Molibden - 25 μg (50% VNR*)
Crom - 25 μg (62% VNR*)
Seleniu - 25 μg (45% VNR*)

Acțiune:
Vitamine:
•Vitamina C (acid ascorbic) – contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a
sistemului osos, ligamentelor, pielii, vaselor de sânge, gingiilor, dinților, la funcționarea sistemului imunitar și
la protecția celulelor împotriva stresului oxidativ;
•Vitamina E (tocoferol) – contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ;
•Vitamina PP (niacină) – contribuie la menținerea sănătății psihice și la metabolismul energetic normal, la
reducerea oboselii și extenuării;
•Vitamina B5 (acid pantotenic) – contribuie la sinteza normală și la metabolizarea hormonilor steroizi, a
vitaminei D și a unor neurotransmițători și la îmbunătățirea performanței mentale;
•ProVitamina A (betacaroten) – contribuie la menținerea vederii normale și este un factor esențial în
menținerea sănătății pielii și a mucoaselor;

Acțiune (continuare):
•Vitamina B6 (piridoxină) – contribuie la sinteza normală a cisteinei, la metabolismul normal al homocisteinei, al
proteinelor și al glicogenilor și la reglarea activității hormonale;
•Vitamina B2 (riboflavină) – contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la reducerea
oboselii și extenuării;
•Vitamina B1 (tiamină) – contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și a inimii, precum și la
menținerea sănătății psihice și a metabolismului energetic normal;
•Vitamina A (retinol) – contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, la metabolismul normal al
fierului, la procesul de diferențiere celulară, la sănătatea pielii și a membranelor mucoase precum și la
menținerea vederii normale;
•Vitamina B9 (acid folic) – contribuie la creșterea țesutului matern în timpul sarcinii, la sinteza normală a
aminoacizilor și la buna funcționare a hematopoiezei;

Acțiune (continuare):
•Vitamina H (biotină) – contribuie la metabolismul normal al macronutrienților și la sănătatea pielii și a
părului;
•Vitamina K1 (filochinonă) – contribuie la coagularea normală a sângelui și la menținerea sănătății
sistemului osos;
•Vitamina D3 (colecalciferol) – contribuie la absorbția / utilizarea normală a calciului și fosforului,
menține concentrația normală de calciu în sânge, sănătatea sistemului osos și a dinților precum și
funcționarea normală a sistemului muscular. Întărește sistemul imunitar;
•Vitamina B12 (ciancobalamină) – contribuie la procesul de diviziune celulară și la reducerea oboselii și
extenuării.

Acțiune (continuare):
Minerale și microelemente:
•Fosfor – contribuie la funcționarea normală a membranelor celulare și la menținerea sănătății
sistemului osos și a dinților;
•Potasiu – contribuie la menținerea tensiunii arteriale normale și la funcționarea normală a sistemelor
muscular și nervos;
•Clorură – contribuie la digestia normală prin producerea de acid clorhidric în stomac;
•Zinc – contribuie la metabolismul acido-bazic normal, metabolismul normal al carbohidraților, acizilor
grași și vitaminei A, la funcția cognitivă normală, la sinteza normală de ADN și a proteinelor, la
menținerea fertilității și reproducerii normale, precum și la menținerea sănătății unghiilor. De
asemenea, susține imunitatea;

Acțiune (continuare):
•Fier – contribuie la formarea normală a celulelor roșii și a hemoglobinei, la transportul normal al
oxigenului în organism și susține funcția cognitivă;
•Mangan – contribuie la formarea normală a țesuturilor conjunctive;
•Cupru – contribuie la pigmentarea normală a pielii și a părului și la transportul normal al fierului în
organism;
•Iod – contribuie la producția normală de hormoni tiroidieni și la funcționarea normală a glandei tiroide;
•Molibden – contribuie la metabolismul normal al aminoacizilor care conțin sulf;
•Crom – contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale glucozei în sânge și la metabolismul
macronutrienților;
•Seleniu – contribuie la spermatogeneza normală, la sănătatea părului și a unghiilor precum și la
protecția împotriva stresului oxidativ.

Acțiune - concluzie:
Solix ® Tab Complete

 Produs extrem de complex, dezvoltat special pentru ca
organismul să poată face față stresului zilnic și unui ritm alert,
stărilor de oboseală sau epuizare fizică și psihică;
 Asigură funcționarea normală a sistemelor osos, muscular, nervos,
circulator, endocrin și imunitar - când acesta este afectat
(convalescență, alimentație necorespunzătoare: deficitară sau
restrictivă, sedentarism, stres, etc.), crescând rezistența
organismului la infecții sau schimbări de mediu;
 Asigură dezvoltarea și menținerea armonioasă a structurii și
funcțiilor organismului.

Solix ® Tab Complete este ideal pentru:

 Susținerea dezvoltării organismului și a funcționării bazale optime
a acestuia zi de zi .

