
  
  

SUPLIMENTELE NewLife+ 
Alegerea înțeleaptă pentru o viață sănătoasă! 

 
  
 Dragi prieteni, 
 
 Studiile și sondajele din perioada 2020-2021, derulate atât în țara noastră cât și la nivel 
european și mondial au arătat că românii, la fel ca ceilalți cetățeni, au ales să pună sănătatea pe 
primul loc, ca valoare ce trebuie protejată. 
 Însă, pentru a ne bucura de SĂNĂTATE trebuie să avem un regim de viață aproape perfect 
și, deasemenea, un sistem imunitar puternic. 
 În zilele noastre, pentru majoritatea dintre noi, este aproape imposibil să avem un regim de 
viață echilibrat deoarece ne confruntăm cu diverși factori nocivi, cum ar fi stresul, alimentația 
dezechilibrată, fumatul, somnul insuficient și de proastă calitate, etc., care ne afectează starea de 
sănătate, mai ales după vârsta de 35-40 ani. 
 Totodată, astăzi, viața noastră a tuturor este puternic afectată de pandemia generată de 
COVID 19, iar accesul la servicii medicale și în unitățile sanitare a fost drastic restricționat. 
 În aceste condiții, persoanele responsabile, atât cele sănătoase, dar mai ales cele cu unele 
afecțiuni, au început să acorde o atenție deosebită întăririi sistemului imunitar – factorul cheie 
pentru menținerea unei stări bune de sănătate. 
 În acest context, pentru a ne menține sistemul imunitar puternic și capabil să răspundă 
eficient și rapid în fața agenților patogeni (viruși, microbi, paraziți, bacterii, etc.) dar și pentru a lupta 

împotriva propriilor celule ale organismului care și-au schimbat structura și funcția din cauza unor 
afecțiuni (ex. celulele canceroase), organismul nostru are nevoie de ajutor și de aceea este 
necesar APORTUL de NUTRIENȚI ESENȚIALI. 
 Tocmai de aceea, compania ”NewLife European Group” a dezvoltat brandul premium de 
suplimente alimentare ”NewLife+” care conține nutrienți esențiali ce au efecte terapeutice, 
validate de studii clinice, pentru o gamă largă de afecțiuni și care contribuie din plin la întărirea 
sistemului imunitar. 
 Produsele brandului ”NewLife+” sunt rodul colaborării cu un colectiv științific format 
din șapte medici cu o îndelungată experiență, inclusiv în străinătate, și background academic 
și au fost produse beneficiind de sprijin logistic din partea unei importante multinaționale, lider de 
piață în domeniu. 
 Momentan, din portofoliul nostru fac parte următoarele suplimente alimentare 
premium, definite ca nutrienți esențiali: 
 
 Astaxanthin 10 mg / 60 softgel; 
 Beta 1,3/1,6 Glucan 250 mg / 60 capsule cu înveliș vegetal; 
 Glutathion Redus 500 mg / 60 capsule gastrorezistente; 
 Fisetin 250 mg / 60 capsule cu înveliș vegetal; 
 Pirolochinolina Chinonă – PQQ 20 mg / 30 capsule cu înveliș vegetal; 
 Trans-Pterostilben 100 mg / 60 capsule cu înveliș vegetal. 
 
 Așadar, produsele NewLife+ sunt nutrienți esențiali pentru organismul uman, substanțe 
deosebit de importante, responsabile de menținerea unui sistem imunitar puternic. 



 Nivelul scăzut de nutrienți esențiali este principalul declanșator de afecțiuni grave cum ar fi 
cancerul, bolile cardiovasculare, bolile neurodegenerative, diabetul, etc..  
 În parteneriat cu colaboratorii noștri, portofoliul de produse ”NewLife+” va fi dezvoltat și va 
conține doar suplimente de top, inovative și cu efecte terapeutice certificate de studii clinice. 
  
 De asemenea, este important să menționăm faptul că, am obținut de la Oficiul Uniunii 
Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) Atestatul privind Marca Înregistrată 
”NewLife+”, marcă ce este protejată în toate țările U.E., iar produsele brandului ”NewLife+” 
au primit din partea Ministerului Sănătății (M.S.) din România toate avizele în conformitate cu 
legislația europeană. 
  
 Despre produsele NewLife+ veți găsi informații detaliate, inclusiv studii clinice pe site-ul 
nostru, www.newlifebio.eu. 
 

*          *          * 
 În acest context, de comun acord cu conducerea Sindicatului ”Pro Lex” am  STABILIT UN 

PARTENERIAT (document prezentat alăturat) care să aducă beneficii de sănătate și materiale 

tuturor membrilor. 

 Acest parteneriat este definit de următorii piloni: 
 
 Contextul epidemiologic - Medici și experți în domeniul sănătății au arătat că, fără un 
tratament sigur, dovedit eficient și definitiv pentru tratarea COVID-19, deși unele vaccinuri au fost 
autorizate (însă eficiența lor este discutabilă), există încă obstacole semnificative în identificarea 
unei terapii și a unui vaccin eficient cu o acțiune cu spectru larg (care să cuprindă toate tulpinile) și 
fără efecte secundare. În aceste condiții singura alternativă viabilă, atât împotriva SarsCov2 cât 
și împotriva altor afecțiuni este menținerea unui sistem imunitar puternic. 
 
 Contextul socio-politic. Așa cum bine știți, în ultimii ani salarizarea corespunzătoare și 

protecția socială nu a constituit o prioritate pentru factorul politic. De asemenea, creșterea prețurilor 
la combustibili și energie, care se reflectă în creșterea prețurilor la toate produsele, este de natură 
a diminua puterea de cumpărare și vulnerabilizarea membrilor Sindicatului ”Pro Lex”. 
  
 Principiul Win-Win. În niciun domeniu, o relație/parteneriat nu poate avea succes dacă nu 
oferă beneficii și satisfacție ambelor părți. De aceea, am gândit acest parteneriat în cheia 
principiului ”de a face bine”. Parteneriatul propus de către ”NewLife European Group” pleacă de 
la necesitățile ”părților” implicate în acest proiect (Sindicatul, membrii sindicatului și compania) și 
creează pârghiile adecvate pentru acoperirea acestora. 
  
 Accesul tuturor membrilor sindicatului la produse premium cu efecte terapeutice 
validate pentru o gamă largă de afecțiuni, la cel mai mic preț din România!1 

 
 De ce TREBUIE să ALEGETI suplimentele noastre? De ce produsele noastre sunt CELE 
MAI BUNE? 
 
1. Pentru că sunt printre puținele, inclusiv pe plan mondial, fabricate sub cele mai stricte 
standarde pentru calitate și siguranță din industria farmaceutică și alimentară, respectiv SR EN ISO 
9001:2015, SR EN ISO 22000:2018, HACCP și GMP. 
 
2. Pentru că sunt singurele suplimente alimentare de acest tip, de pe piața din România, care 
sunt conforme cu toate cele 4 standarde! 
 
3. Pentru că noi GARANTĂM calitatea, puritatea și concentrația produselor noastre! 

                                                             
1 Precizăm că nu au fost luate în calcul produsele care nu dispun de niciun standard de fabricație (sau au doar una sau două certificări) și cele vândute 

prin intermediul diferitelor platforme și site-uri care nu ofera informații clare despre produsele comercializate și producătorul acestora sau care nu 
dispun de avizele de punere în vanzare pe piața din România sau U.E., eliberate de Ministerul Sănătății sau Institutul de Bioresurse Alimentare.  

http://www.newlifebio.eu/


4. Pentru că vă oferim produse premium, cu ingrediente din surse naturale, la cel mai bun preț 
din România! 
 
5. Pentru că unele dintre produsele noastre au cantitați duble și concentrații mai mari față de 
alte produse asemănătoare! 
 
6. Pentru că folosim capsule cu înveliș vegetal, certificate NSF, care protejează stomacul și 
ajută la o absorbție de aproape 100%. 
 
 
 Menționăm că Prețul de Vânzare al produselor ”NewLife+” este situat sub prețul cel mai 

mic de pe piața din România al produselor asemănătoare și vom face tot posibilul ca acest 
lucru să rămână la fel și în viitor. 

 

 De asemenea, trebuie subliniat că FISETIN este singurul supliment de acest fel de pe piața 
românească, NewLife European Group fiind singura companie care a primit Notificare 
pentru acest produs. 

 

 Noi recomandăm tuturor să se informeze cu atenție în legătură cu produsele cumpărate, 
deoarece, foarte multe suplimente alimentare de pe piața din România sunt neconforme (există 
mai multe Rapoarte de Control ale autorităților din România și UE care demonstrează acest 
aspect) și induc în eroare cumpărătorii cu privire la calitatea și concentrația produsului, dar și 
prin prețuri nerealiste.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Cu prețuire și sănătate, 

Echipa NewLife European Group 


