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Mineral miracol

Doctor Zeolit®prezent în via!a ta
Produs mineral natural 100% cu propriet!"i fizice #i chimice 
unice. Din categoria produselor naturale, Doctor Zeolit® are 
un spectru larg de întrebuin"are, în diferite domenii, vitale 
societ!"ii.



Un 
mineral 
miracol 
numit 
zeolit

Doctor Zeolit®

Doctor Zeolit® este un produs natural, 

alc!tuit dintr-un mineral vulcanic, din 

clasa aluminosilica"ilor naturali, înc!rcat 

negativ #i cu propriet!"i unice. Datorit! 

structurii moleculare de tip "fagure" are 

proprietatea de a atrage, ca într-o 

capcan!, metalele grele, materialele 

radioactive, toxine, virusuri, bacterii, etc., 

actionând ca un magnet, pentru 

subtan"ele d!un!toare din mediul 

înconjur!tor. 

Produsele Doctor Zeolit® au capacitatea 

unic! de a atrage #i de a face schimb de 

ioni, printr-un proces numit schimb 

cationic. Acest lucru este posibil datorit! 

faptului c! produsul are la baz! unul 

dintre singurele minerale naturale, 

înc!rcate negativ. 

Propriet!"ile de adsorb"ie si schimb 

cationic, ale produsului, sunt determinate 

atât de structura retelei cristaline, c!t #i 

de sarcina negativ! cu care este înzestrat 

mineralul, devenind astfel, un produs 

important ce ajut! în combaterea polu!rii, 

contribuind la purificarea mediului 

înconjurator.

În lume exist! mai multe tipuri de zeoli"i 

naturali, iar fiecare depozit sedimentar 

este diferit. Doctor Zeolit® furnizeaz! 

consumatorilor, produse ce au la baz! 

zeoli"i naturali de cea mai bun! calitate.

www.doctorzeolit.ro 

 office@doctorzeolit.ro

www.facebook.com/DoctorZeolit

Produse cu o vast! baz! de 
referin"!, atât în domeniul 
produselor uzuale, cât #i a celor 
de specialitate.
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Doctor Zeolit®
V! pune la dispozi"ie o gam! de 
produse competitive, cu un spectru 
larg de folosin"!. 

Domenii 
de 

utilizare
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Totul începe cu tine...
Mix de s!n!tate #i frumuse"e
Doctor Zeolit® v! ofer! un mix de s!n!tate #i 

frumuse"e, ce are la baz! un produs  n!scut din 
puterea naturii. Natura a dat na#tere unei roci cu 
propriet!"i extarordinare, cu beneficii nem!surate 

pentru omenire.

Zeolitul face parte dintr-o familie de minerale 

naturale, de origine vulcanica, cu propriet!"i fizice 
#i chimice unice. Zeoli"ii au o structura rigid!, 
cristalin!, tridimensional! (asemanatoare unui 

fagure de miere).

Zeolitul se formeaz! atunci când lava vulcanilor, 

întâlne#te apa m!rii. Reac"iile chimice dintre 
substan"ele provenite din erup"ia vulcanilor #i apa 
s!rat! a m!rii, dau na#tere acestor forma"iuni 

geologice uimitoare, ce se g!sesc în prezent, în 
depozite sedimentare, tufuri vulcanice din mai 

multe zone ale lumii.

Top 5 benefice ale zeolitului pentru frumuse"ea ta:

! 100% natural

! înl!tur! toxinele

! regleaz! PH-ul

! elimin! metalele grele

! lucrez! la nivel celular

• Purificator  • Revigorant • Natural •

Produsele Doctor Zeolit® au propriet!"i            
anti-îmb!trânire #i îndep!rteaz! eficient toxinele #i 

radicalii liberi existen"i, pentru a men"ine pielea la 
un nivel s!n!tos. Doctor Zeolit® cur!"! profund, 

detoxific! #i protejeaz! pielea împotriva factorilor 
poluan"i. 

Frumuse!e

100%
natural
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Produse esen!iale frumuse!ii feminine, pe baz" de zeoli!i naturali. Produsele Doctor Zeolit®, 

ap"r" s"n"tatea celulelor, redând frumusetea pilelii tale.

Doctor Zeolit® pentru îngrijirea corpului

Doctor Zeolit® Pudr" de fa!" - DZ0001-N

Multe dintre noi ne confrunt!m cu un program de lucru extrem de aglomerat, 

iar timpul pe care ni-l dedic!m r!sf!"ului este tot mai scurt. Rezultatul se 
g!se#te #i în aspectul pielii noastre, iar înaintarea în vârst! ne reduce din 
str!lucirea #i aspectul s!n!tos al chipului. Îngrijirea corect! a pielii poate 

încetinii procesul natural de îmb!trânire #i combate mai multe probleme 
estetice ale epidermei. Produsele pudr! realizate exclusiv din zeoli"ii naturali 

au rolul de a reduce din efectele de îmb!trânire ale machiajului aplicat zilnic. 
Particulele de zeolit atrag toxinele de la nivelul cutanat, ajutând la 
detoxifierea pielii, îmbun!t!"ind starea de s!n!tate a acesteia.

Doctor Zeolit® Body Scrub - DZ0002-N 

Produsul pe baz! de zeolit are propriet!"i anti-îmb!trânire #i îndep!rteaz! 

eficient toxinele #i radicalii liberi existen"i, pentru a men"ine pielea la un nivel 
s!n!tos.

Ofer! un efect de abraziune, pentru exfolierea stratului superficial de celule 

moarte, efectul gomajului fiind mult mai puternic, deoarece pudra fin! de 
zeolit ac"ioneaz! eficient asupra celulelor.

Doctor Zeolit® Sare de baie - DZ0003-N

B!ile de zeolit  sunt o form! foarte relaxant! de rec!p!tare a st!rii de bine a 

organismului. 

B!ile de zeolit au un efect terapeuitic de relaxare, deoarece mineralul vulcanic  

absoarbe toxinele corpului uman, la nivel cutanat, contribuie la circula"ia 

periferic! #i la reglarea PH-ului pielii.

Doctor Zeolit® Masc" cosmetic" - DZ0004-N 

Masca cosmetic! Doctor Zeolit®, are capacitatea de a absorbi, stoca #i 

neutraliza toxinele de la nivelul cutanat, devenind astfel un produs important 
în curele de detoxifiere ale oganismului. Când este folosit ca masc! 
cosmetic!, zeolitul red! luciul #i reîmprosp!teaz! aspectul pielii. 

Masca poate fi folosit! atât pentru tenul gras, cât #i pentru pentru celelate 
tipuri de piele, datorit! propriet!"ilor de detoxifiere. 
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Un stil de via"! echilibrat
Beneficiile zeolitului pentru s!n!tate
Zeolitul este un mineral cu multiple întrebuin"!ri, 

dar introducerea lui ca supliment alimentar, în via"a 
fiec!ruia dintre noi,  va avea ca rezultat, un regim 
de via"! s!n!tos.

În prezent stilul de via"! ne este afectat constant 
de stres, poluare, iar organismul nostru este 

cople#it de diver#i factori toxici. Hrana, apa, aerul, 
mediul înconjur!tor, toate sunt supuse ritmului 
accelerat de dezvoltare al societ!"ii în care tr!im.

Sitemul nostru imunitar este cople#it de toxine. 
Zeolitul natural este una dintre cele mai bune, mai 

rapide #i sigure metode pentru a detoxifia 
organismul eficient.

Folosirea produselor pe baz! de zeolit contribuie la: 

cur!"area organismului de toxine, eliminarea 
oboselii #i redarea bunei dispozi"ii, înt!rirea 

sistemului imunitar. 

Zeolitul favorizeaz!:

! schimbul de substan"e la nivel celular

! schimbul selectiv de ioni

! capacitatea de absorb"ie selectiv!

! absorb"ia toxinelor din toate organele interne

! absorb"ia #i neutralizarea radicalilor liberi

! echilibrarea sistemului imunitar, etc

Folosirea zeolitului în diverse terapii are o tradi"ie 
de câteva mii de ani, fiind un remediu important în 

medicina tradi"ional! indian!, chinez!, rus!. 
Zeolitul se administreaz! sub form! de pulbere 

m!cinat! foarte fin.

S"n"tate

100%
natural



Doctor Zeolit® ZeoBee 

DZ0010-N

Mierea de albine este o surs! de 
energie #i îmbog!"it! cu zeolit aduce 
un plus de minerale. Consumat! zilnic  
reprezint! o surs! de vitalitate pentru 
organism.   7

Suplimentele alimentare ne aduc beneficii reale, dar cele pe baz" de zeolit contribuie la 

înt"rirea sistemului imunitar #i ajut" la men!inerea unei st"ri de bine, prin aportul de minerale 
adus organismului. 

Cel mai important supliment alimentar

Doctor Zeolit® DetoxVita 

DZ0005-N

Detoxifiant cu ac"iune rapid!, 
contribuie la eliminarea toxinelor din 
organism, neutralizeaz! radicalii liberi 
#i îmbun!t!"e#te semnificativ starea 
de bine.

Doctor Zeolit® Antioxidant 
DZ0006-N

Este un antioxidant puternic ce 
distruge radicalii liberi #i înt!re#te 
sistemul imunitar.

Doctor Zeolit® ZeoAction 

DZ0007-N

Este un produs pentru uz extern, 
absoarbe eficient #i îndep!rteaz! 
diferite afec"iuni cutanate ce pot 
ap!rea persoanelor care practic! 
frecvent sportul.  

Doctor Zeolit® EcoDiet 

DZ0008-N

Produsul este un supliment alimentar, 
necesar celor ce urmeaz! cure de 
sl!bire, datorit! aportului de minerale 
naturale pe care le aduce 
organismului. 

Doctor Zeolit® ZeoTea 
DZ0009-NA - DZ0009-NL
Beneficiile ceaiului sunt bine 
cunoscute, dar îmbog!"it cu particule 
de zeolit, contribuie eficient la 
protejarea st!rii de s!n!tate. 
Produsul este disponibil în diverse 
arome.



Doctor Zeolit® Antiseptic 

DZ0011-N

Utilizat ca antiseptic, produsul pe 
baz! de zeolit previne ori înl!tur! 
infec"iile microbiene, datorit! 
propriet!"iilor sale de absorb"ie.  

Datorit" propriet"!ilor sale unice, produsele cu zeolit contribuie la dezinfectarea #i inchiderea 

rapida a r"nilor. 

Produs cu efect antibacterian, purificator

Doctor Zeolit® ComplexForte

DZ0012-N

Produsul este indicat persoanelor care 
activeaz! în industrii cu un grad mare 
de poluare si radioactivitate. Doctor 
Zeolit® ComplexForte elimin! 
toxinele #i retine metalele grele. 

Doctor Zeolit® Zeo-Aid

DZ0013-N

Datorit! propriet!"ilor sale 
antibacteriene, plasturii cu zeolit 
contribuie la dezinfectarea #i 
inchiderea rapid! a r!nilor.  

Doctor Zeolit® DetoxJuice

DZ0014-N

Zeolitul nu are miros sau gust de 
accea este u#or de ad!ugat re"etelor 
preferate de cocktail de fructe, 
iaurturi sau alte preparate gustoase.

Doctor Zeolit® ZeoDaily

DZ0015-N

Starea noastr! de s!n!tate se poate 
îmbun!t!"i prin administrarea zilnic! 
de suplimente cu un aport potrivit de 
minerale naturale.  
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Doctor Zeolit® ZeoProVita

DZ0016-N

Produsul este destinat persoanelor ce 
lupt! cu diverse afec"iuni tumorale, 
deoarece interac"ioneaz! direct cu 
celulele afectate, atr!gând 
substan"ele toxice.
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Igien"

Doctor Zeolit® pentru igiena personal!
Indiferent de ocazie ave!i dreptul s" ar"ta!i impecabil, cu gama de produse Doctor Zeolit® 

pentru igiena personal". 

Doctor Zeolit® EcoSoap - DZ0018-N

Zeolitul neutralizeaz! substan"ele toxice #i este un 
exfoliant eficient, cu capacitatea de a calma #i vindeca 
diverse afec"iuni cutanate. Ideal pentru pentru orice tip 
de piele. 

Doctor Zeolit® EcoSmile - DZ0020-N

Pasta de din"i se prepar! într-un recipient, unde se 
adaug! ap!, zeolit pudr!, uleiuri esen"iale, dup! care se 
amestec!. Datorit! propriet!"ilor sale benefice, nu are 
reac"ii adverse dac! este înghi"it.

Doctor Zeolit® FootDeo - DZ0019-N 

Produsul, cu particule de zeolit natural, controleaz! 
mirosul înc!l"!mintei dumneavoastr!, este simplu #i 
u#or de aplicat #i reprezint! o metod! curat! pentru 
igiena picioarelor..

Doctor Zeolit® SanoWipes - DZ0021-N

Serve"ele parfumate cu particule de zeolit, cu efect 
antibacterian #i dezinfectant.

100%
natural



Uz csnic

Doctor Zeolit® pentru îngrijirea casei
C"minul dumneavoastr" poate str"lucii de cur"!enie, cu produsele pe baz" de zeolit natural, 

f"r" efecte nocive asupra mediului sau a s"n"t"!ii. 

Doctor Zeolit® EcoActionClean - DZ0022-N

Praf de cur!"at vasele sau diverse suprafe"e dure din 

buc!t!rie #i din cas!. Datorit! proritet!"ilor sale este un 

abraziv eficient împotriva murd!riei. 

Doctor Zeolit® ZeoUltaPure - DZ0023-N

Detergent pudr! pentru ma#ina de sp!lat. Prin puterea 

sa de absorb"ie cur!"! rufele în profunzime, eliminând 

petele. 

Doctor Zeolit® Zeo-AntiCalc - DZ0024-N

Detergent pudr! pentru ma#ina de sp!lat. Contribuie la 

eliminarea #i formarea depunerilor de calcar.

Doctor Zeolit® ReadySorb - DZ0025-N

Absorbant ecologic pentru îngrijirea casei. Absoarbe 

pete de ulei, gr!sime, si alte pete de lichide.

Doctor Zeolit® EcoFruti - DZ0026-N

Produsul elimin! mirosurile, are efect antibacterian #i 

p!streaz! prospe"imea fructelor #i legumelor, timp 

îndelungat în frigider.  

Doctor Zeolit® ZeoFreezer - DZ0027-N

Produsul elimin! mirosurile, absoarbe umezeala #i ajut! 

la buna func"ionare a frigiderului. 

Doctor Zeolit® ForteAir - DZ0028-N

Produsul elimin! mirosurile nepl!cute, are efect 

dezinfectant, absoarbe umezeala #i men"ine cur!"enia 

în spa"iile amenajate pentru gunoiul menajer. 

Doctor Zeolit® EcoAir - DZ0029-N

Controleaz! umiditatea în spa"ii închise precum podurile 

caselor, mansarde sau beciuri.  
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100%
natural
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Filtru 
de 
ap"

Doctor Zeolit® pentru potabilizarea apei 
Filtre de purificare a apei de consum, pe baz" de material zeolitic, 100% natural. Sisteme de 

purificare a apei de consum pentru uz casnic #i industrial. 

100%
natural

Doctor Zeolit® EcoProAqua - DZ0030-N

! filtrul re"ine elementele d!un!toare s!n!t!"ii, 
prezente în sistemul de furnizare a apei casnice.

! stratul de zeolit re"ine impurit!"ile, nitri"ii, 
nitra"ii, metalele grele, nisipul, mâlul, rugina, 
regleaz! echilibrul mineral al apei, prin re"inerea 
ionilor de fier, cupru, plumb, azotat, amoniu, etc.

! filtrul pe baza de zeolit pentru purificarea apei 
are o durat! mai mare de func"ionare.

! apa trecut! prin filtrul cu zeolit poate fi utilizat! 
pentru consum #i la prepararea alimentelor, totul în 
deplin! siguran"!.

Filtrul se racordeaz! la re"eaua de ap! prin 
intermediul unor racorduri flexibile. Apa filtrat! în 
primul minut nu se va folosi în scopuri menajere. 
Filtrul pentru purificarea apei pe baz! de material 
zeolitic are un strat filtrant de 500-600 gr de zeolit, 
cu o granula"ie de 1-3 mm. 

Doctor Zeolit® EcoAquaFiltre - DZ0031-N

Procesul de tratare a apelor uzate poate fi 
eficientizat prin introducerea în sistemul de filtrare 
a zeolitului natural. Particulele de zeolit atrag 
bacteriile #i toxinele, contribuind eficient la 
purificarea apelor reziduale. Se reu#e#te astfel, 
cre#terea capacit!"ii de operare a sta"iilor de 
tratare a apelor uzate. 

Consum! 
întotdeauna ap! 
de cea mai bun! 
calitate.



Filtru
piscin"

Doctor Zeolit® filtru pentru piscine
Produsul reprezint" o metod" ecologic" de îngrijire a bazinelor de înot, oferind o calitate 

superioar" apei din #tranduri #i piscine.  
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Doctor Zeolit® EcoUltraPur 

DZ0032-NA - DZ0032-NC

Zeolitul se foloste pentru filtrarea apei din piscine, 
bazine #i #tranduri, in locul nisipului de cuar", 
deoarce sistemul de filtrare pe baz! de zeolit are o 
eficacitate mai mare #i îmbun!t!"e#te calitatea 
apei.

Zeolitul are capacitatea natural! de schimb cationic 
ceea ce înseamn! c! poate elimina amoniacul 
prezent în apa din piscine. Zeolitul are o capacitate 
de filtrare mult mai mare decât a nisipului obi#nuit, 
oferind o calitate superioar! apei din bazine.

! 100% natural

! îmbun!t!"ete calitatea apei

! îmbun!t!"e#te metodele de filtrare

! elimin! necesitatea utiliz!rii de substan"e 
chimice

! atrage #i elimin! particulele de ioni de amoniu 
din bazine

! se folose#te ca substrat sub podul de lemn, 
mocheta, din jurul piscinelor, pentru controlul 
umiditatii

! se folose#te ca substrat pentru plantele #i 
vegeta"ia din jurul piscinelor pentru controlul 
umidit!"ii #i în scop ornamental

100%
natural
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Protec!ia
mediului

Doctor Zeolit® pentru protec"ia mediului 
Produsul 100% natural are un rol esen!ial în reducererea de#eurilor #i a altor substa!e nocive. 

100%
natural

Doctor Zeolit® EcoImpact - DZ0033-N

Zeolitul contribuie la eliminarea amoniacului, a 
hidrogenului sulfurat, dioxidului de carbon #i a altor 
compu#i chimici din mediile contaminate. Cur!"! 
mediile contaminate cu produse petroliere #i alte 
substan"e periculoase. Ac"ioneaz! ca 
decontaminant pentru mediile poluate cu ioni de 
cesiu #i stron"iu (exemplu fiind unit!"ile nucleare).

Datorit! propriet!"ilor chimice #i fizice, speciale 
zeoli"ilor, ei reprezint! un factor esen"ial pentru 
decontaminarea diverselor medii poluate:

! accidente nuclerae

! ape poluate

! devers!ri de hidrocarburi 

! accidente petroliere

! eliminarea substan"elor toxice împra#tiate pe 
#osea în urma accidentelor rutiere

! contribuie la refacerea ecosistemelor naturale



Acvacultur"

Doctor Zeolit® pentru acvacultur!
Zeolitul este un mineral purificator pentru: iazuri, lacuri, b"l!i, hele#tee, cresc"torii, 

p"str"v"rii, etc.
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Doctor Zeolit® EcoAquaFactor 

DZ0034-NA - DZ0034-ND

Zeolitul este un mineral purificator pentru: iazuri, 
lacuri, b!l"i, hele#tee, cresc!torii, p!str!v!rii, etc. 
Scade popula"ia de alge, purific! apa, absoarbe #i 
re"ine hidrogenul sulfurat #i ionii de amoniac, 
cre#te produc"ia piscicol!, contribuie ca supliment 
nutritiv în hrana pe#tilor, creaz! un ecosistem 
echilibrat, absoarbe metalele grele, absoarbe #i 
re"ine ni"ri"ii, nitra"ii din îngr!#!minte, dejec"ii #i 
alte impurit!"i.

Mai poate fi utilizat ca substrat pentru acvarii sau 
mineral filtrant pentru acvarii.

! 100% natural

! produs ecologic pentru iazuri, lacuri, hele#tee, 
p!str!v!rii, diverse cresc!torii

! scade popula"ia de alge #i purific! apa

! cre#te produc"ia piscicol!

! ad!ugat în tancurile de transport pe#te viu, 
cre#te #ansele de supravie"uire, pân! la destina"ie

! contribuie la decontaminarea apelor din 
cresc!torii

! particulele de zeolit pot fi folosite în realizarea 
diverselor momeli pentru pe#te

! substrat mineral natural pentru acvarii

100%
natural
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Animale 
de

companie

Doctor Zeolit® pentru animale 
S"n"tatea animalelor de companie poate fi men!inut" prin administrarea zeolitului, ca 

supliment alimentar, acesta contribuind #i la p"strarea igienei. 

100%
natural

Doctor Zeolit® EcoNutriPet - DZ0035-N

Produs utilizat ca supliment în hrana animalelor de 
companie, contribuie la sistemul imunitar al acestora 
#i se administreaz! cu u#urin"!. 

Doctor Zeolit® ZeoKitty - DZ0036-N

Produsul elimin! mirosurile nepl!cute, mirosul de 
urin!, creând un mediu mai curat #i mai s!n!tos 
pentru animalul dumneavoastr! de companie. 

Doctor Zeolit® EcoLitter Treatment - DZ0037-N

Utlizat ca supliment odorizant pentru litiera 
animalelor de companie, elimin! mirosurile 
nepl!cute. Se adaug! în litiera pisicilor, oferind un 
mediu mai curat #i sigur pentru animale #i 
proprietarii acestora. 

Doctor Zeolit® EcoNest - DZ0038-N

Supliment nutritiv în hrana p!s!rilor, ofer! un plus de 
minerale necesar acestora. Produsul se amestec! cu 
alte semin"e, creând un mix nutritiv pentru p!s!ri. 

! înt!re#te sistemul imunitar al animalelor de 
companie

! favorizeaz! buna func"ionare a sistemului 
hepatic

! elimin! mirosuriele neplacute

! combate d!un!torii

! are efect antidiareic

! gr!be#te vindecarea micozelor

! ofer! str!lucire #i s!n!tate bl!nii 

! are efect cicatrizant



Zootehnie

Doctor Zeolit® pentru zootehnie
Zeolitul utilizat ca supliment în nutre!urile combinate, completeaz" valoarea acestora cu 

elemente minerale indispesabile unei bune dezvoltãri a animalelor.
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Zeolitul utilizat ca supliment nutritiv în hrana 
animaleor: ovine, caprine, bovine, porcine, p!s!ri 
de curte, stimuleaz! s!n!tatea #i capacitatea de 
produc"ie a acestora.

Zeolitul este un supliment în nutre"urile combinate, 
completând valoarea acestora cu elemente 
minerale indispesabile unei bune dezvoltãri a 
animalelor.

Propriet!"ile chimice ale zeoli"ilor: adsorb"ia, 
desorb"ia #i schimbul ionic, au un rol esten"ial în 
nutri"ia animalelor. Aceste propriet!"i contribuie la 
reducerea bolilor intestinale, elimin! din umiditate 
#i din concentra"ia de amoniac prezent! în 
dejec"iile animale, contribuie la purificarea 
atmosferei din grajdurile #i ad!posturile acestora.

Cantit!"ile de mineral zeolitic, cu valori cuprinse 
între 5% #i 10%, introduse ca supliment în hrana 
animalelor, favorizeaz! dezvolt!rii acestora #i nu în 
ultimul rând, reduce consumul de nutre", deoarece 
prin administrarea zeolitului al!turi de proteine, 
vitamine #i alte minerale, cre#te eficacitatea 
hranei. 

100%
natural

Doctor Zeolit® BioNutriTaste- DZ0039-N

Produsul contribuie la cre#terea în greutate a 
animalelor, îmbun!t!"e#te starea de s!nptate #i 
scade mortalitatea, reduce consumul de nutre" prin 
folosirea eficient! a hranei. 

Doctor Zeolit® EcoDomestic - DZ0040-N

Produsul este higroscopic, absoarbe umezeala #i 
purific! atmosfera #i mediul înconjur!tor din jurul 
grajdurilor. 
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Silvicultur"

Doctor Zeolit® pentru silvicultur! 
Produsul contriubuie la refacerea fondului forestier, prin îmbun"t"!irea compozi!iei solurilor.

100%
natural

Utilizat în silvicultura, zeolitul contriubuie la 
refacerea fondului forestier, prin îmbun!t!"irea 
compozi"iei solurilor, neutralizeaz! aciditatea 
acestora, absoarbe substantele poluante #i 
elibereaza! treptat nutrien"ii necesari dezvolt!rii  
plantelor.

! 100% natural

! produs ecologic pentru silvicultur!

! asigur! substan"e nutritive solurilor

! neutralizeaz! aciditatea solurilor

! rerafce vegeta"ia

Doctor Zeolit® SilvaLife - DZ0041-N

Produsul asigur! substante nutritive solurilor #i 
transfera treptat mineralele c!tre plante, combate 
d!un!torii, reduce din aciditatea solurilor #i reface, 
pe alocuri, vegeta"ia.

Doctor Zeolit® ForestForte - DZ0042-N

Produsul este un fertilizator eficient pentru 
îmbun!t!"irea calit!"ii solurilor.



Agricultur"

Doctor Zeolit® pentru agricultur!
Produsele ecologice destinate agriculturii au ca scop îmbun"t"!irea calit"!ii solurilor #i 

cre#terea produc!iei diverselor culturi de plante. 
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Zeolitul este un foarte bun fertilizator, deoarece 
eliberez! lent nutrien"ii necesari culturilor de 
plante. Prin procesul de schimb ionic, subsatn"e 
precum potasiu, calciu, magneziu sunt eliberate 
treptat plantelor, rezultatul final fiind cre#terea 
produc"iei culturilor.

Zeolitul con"ine în structura sa #i o mare cantitate 
de ap!, ceea ce înseamn! c! plantele vor avea 
mereu la dispozi"ie apa, atât de necesar! în special 
în zonele aride. Utilizarea zeolitului în gricultur! 
este în continu! cre#tere, fermierii fiind la curent 
cu beneficiile acestui produs.

Doctor Zeolit poate fi utilizat ca fertilizator pentru 
îmbun!t!"irea calit!"ii culturilor de porumb, grau, 
tomate; fertilizator pentru agricultura ecologic! 
(sere, gradini) sau ca substrat pentru îmul"irea prin 
but!#ire.

100%
natural

Doctor Zeolit® EcoTerraFarm - DZ0043-N

Produsul ac"ioneaz! ca aerator al solului $i 
neutralizator al solurilor acide; controleaz! eficient 
eliberarea elementelor nutritive din sol datorit! 
adsorb%iei $i ced!rii lor treptate c!tre culturile de 
plante; reprezint! un substrat ecologic pentru 
agricultura bio.

Doctor Zeolit® FertilizatorEco - DZ0044-N

Produsul este eficient în cre#terea produc"iei 
culturilor de plante. Este un bun fertilizator pentru 
îmbun!t!"irea calit!"ii solurilor.

Doctor Zeolit® EcoAgroPlus - DZ0045-N

Un produs ecologic ce are ca scop îmbun!t!"irea 
calit!"ii solurilor, tuful vulcanic elibereaz! treptat 
subtan"ele nutritive din sol, necesare dezvolt!rii 
plantelor, datorit! absorb"iei #i desorb"iei 
caracteristice mineralului ce stâ la baza produsului.
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Gr"din"

Doctor Zeolit® pentru plante  
Produsul 100% natural este un excelent substrat mineral pentru plantele ornamentale.

100%
natural

Doctor Zeolit® EcoBotanic - DZ0046-N

Produsele pe baz! de zeolit destinate activit!"ilor 
de gr!din!rit ajut! plantele s! combat! seceta #i 
d!un!torii.

Aplicat ca fertilizator, în propor"ie de 10% - 20% în 
compozi"ia p!mântului de flori, zeolitul tranfer! 
treptat substan"ele nutritive, necesare platelor. În 
perioadele secetoase acela#i principiu se aplic! #i 
apei, cedat! treptat c!tre flori, datorit! capacit!"ii 
de absorb"ie #i desorb"ie. 

Produsul ajut! la aerarea stratului de p!mânt, îl 
îmbog!"e#te cu minerale naturale #i atrage 
substan"ele d!un!toare.

Doctor Zeolit® ZeoFertilis - DZ0047-N

Supliment ecologic, fertilizator, pentru plantele de 
gradin! #i de apartament.

Doctor Zeolit® ZeoDecor - DZ0048-N

Produsul are aplicabilitate în domeniul peisagisticii 
#i în acela#i timp un rol important în controlul 
umidit!"ii solului. 

Doctor Zeolit® EcoProGarden - DZ0049-N

Este un absorbant efficient împotriva umezelii, se 
aplic! pe lâng! lacuri sau fantani, in parcuri sau 
gr!dini.  



Sport

Doctor Zeolit® pentru terenurile de sport
Substrat mineral pentru terenurile de sport
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Doctor Zeolit ®EcoSport - DZ0050-N

Folosit ca substrat mineral pentru terenurile de sport, trenurile de golf, sau a diverselor locuri de joac!, parcuri #i 
locuri publice, ajut! la prevenirea compact!rii solului, cre#te capacitatea de filtrare #i aerare a gazonului.

Un produs ecologic care:
! cre#te capacitatea de filtrare #i aerare a gazonului
! reprezint! un substrat mineral pentru terenurile de sport
! mineralul vulcanic combate compactarea solului
! controleaz! eficient eliberarea substan"elor nutritive din sol $i asigur! cedarea lor treptat! c!tre gazonul de iarb!
! substrat mineral pentru terenurile de golf, tenis, diverse locuri de joac!, sau spa"ii publice

100%
natural



21

Odorizante

Doctor Zeolit® pentru purificarea aerului
Produse naturale benefice pentru mediu #i s"n"tatea dumneavoastr", destinate propriei locuin!e 

sau spa!iului unde v" desf"#ura!i activitatea. 

100%
natural

Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

DZ0051-N

Produsele împrosp!teaz! aerul locuin"ei sau al 
biroului dumneavoastra, controlând nivelul 
umidit!"ii din înc!pere #i v! ofer! în acela#i timp un 
mediu pl!cut pentru a v! desf!#ura activitatea. 

• Taverne • Restaurante • Baruri • Pub-uri 

DZ0051-NA

Spa!ii de birouri 

DZ0051-NB

Biblioteci

DZ0051-NC

Atelier mecanic

DZ0051-ND

Sisteme de înc"lzire #i guri de aerisire

DZ0051-NE
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Doctor Zeolit® pentru controlul umidit!"ii
Produse ecologice pentru controlul umidit"!ii #i a mirosurilor nepl"cute, din spatii destinate 

diverselor domenii de activitate. 

Gr"dini!e

DZ0051-NG

S"li de clas"

DZ0051-NF

Spa!ii depozitare

DZ0051-NJ

Muzee #i spa!ii expozi!ionale

DZ0051-NH

Autocare

DZ0051-NL

Avioane

DZ0051-NK

Vestiare

DZ0051-NN

Po#ete, gen!i de c"l"torie #i ruxacuri

DZ0051-NM

Dulapuri, #ifoniere

DZ0051-NI

Poduri sau subsoluri de cl"diri

DZ0051-NO
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AntiderapantEco

Doctor Zeolit® AntiderapantEco

AbsorbantEco

Doctor Zeolit® AntiderapantEco 
DZ0053-NA - DZ0053-NB
Un produs ecologic care se aplic! pe ghea"!, polei, 
z!pad! #i:

! asigur! o aderen"! ridicat! atât pietonilor cât #i 
#oferilor, reducând riscul derapajelor;

! protejeaz! asfaltul, betonul, piatra #i alte tipuri 
de suprafe"e preten"ioase;

! ofer! un mediu 100% sigur pentru copii sau 
animale de companie;

! benefic pentru natur! #i mediul înconjur!tor;

! nu provoac! rugin! #i este non-coroziv;

! este de c!teva ori mai eficient decât alte 
materiale folosite frecvent;

! se încorporeaz! rapid în ghea"! #i z!pad!, 
contribuind eficient la îndep!rtarea acestora;

! nu blochez! rigolele, canalele colectoare #i gurile 
de scurgere;

! prim!vara produsul se împr!#tie pe sol, 
contribuind la refacerea vegeta"iei, prin aportul 
nutritiv adus plantelor. 

www.antiderapanteco.ro

Doctor Zeolit® AbsorbantEco

Doctor Zeolit® AbsorbantEco  - DZ0054-N

AbsorbantEco este un produs eficient care are ca 
rol îndep!rtarea murd!riei de pe diverse suprafe"e. 
Mineralul vulcanic ce st! la baza produsului are o 
structur! molecular! de tip fagure, care ac"ioneaz! 
asemeni asemeni unei "capcane" pentru diverse 
substante nocive, d!un!toare mediului 
înconjur!tor.

Absoarbe:

!  pete de ulei

!  motorin!

!  ulei alimentar

!  urin! animal!

!  diverse substan"e chimice

!  gr!simi

!  produse petroliere

!  hidrocarburi

                    www.absorbanteco.ro

http://www.antiderapanteco.ro
http://www.antiderapanteco.ro
http://www.absorbanteco.ro
http://www.absorbanteco.ro


Industrie

Doctor Zeolit® pentru diferite industrii
Produsele pe baz" de zeolit au aplicabilitate în mai multe ramuri ale industriei, datorit" celor 

trei caracteristici importante: cataliz", separarea gazelor #i schimbul de ioni.
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Construc!ii

Doctor Zeolit® ZeoUltra Odor Free
DZ0055-N

Prosusul este destinat industriei textile #i piel!riei, 
deoarece absoarbe eficient mirosul caracteristic 
hainelor #i înc!l"!mintei din piele. 

Doctor Zeolit® EcoAir Absorber
DZ0056-N 

În prezent zeolitul intr! în componenta aparatelor 
de aer condi"ionat #i contribuie la controlul 
umidit!"ii.  

Doctor Zeolit® EcoAir Electro
DZ0057-N 

Utilizat în componen"a posturilor trafo, zeolitul 
absoarbe umezeala ce se poate acumula în aceste 
componente, men"inând un mediu optim pentru 
buna fun"ionarea a acestora. 

Doctor Zeolit® EcoAir Fresh Food
DZ0058-N

Zeolitul contribuie la p!strarea în condi"ii optime a 
alimentelor, atât pe perioada transportului cât #i a 
depozit!rii lor în magazine si supermarket-uri. 

Doctor Zeolit® ZeoConstruct
DZ0059-N

Zeolitul este utilizat ca aditiv pentru producerea de 
materiale u#oare de construc"ii, în adaosuri pentru 
beton #i mortar sau ca adaos în producerea 
betonului spongios.

Doctor Zeolit® ZeoFortis
DZ0060-N

Produsul intr! în componen"a construc"iilor 
speciale, a zidurilor de protec"ie, pentru unit!"ile 
unde se desf!#oar! activit!"i cu un grad mare de 
radioactivitate. 
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Tabel 
produse

Nr. Crt. Cod produs Denumire

1 DZ0001-N Doctor Zeolit® Pudr" de fa!"

2 DZ0002-N Doctor Zeolit® Body Scrub

3 DZ0003-N Doctor Zeolit® Sare de baie

4 DZ0004-N Doctor Zeolit® Masc" cosmetic"

5 DZ0005-N Doctor Zeolit® DetoxVita

6 DZ0006-N Doctor Zeolit® Antioxidant

7 DZ0007-N Doctor Zeolit® ZeoAction

8 DZ0008-N Doctor Zeolit® EcoDiet

9 DZ0009-N Doctor Zeolit® ZeoTea

10 DZ0010-N Doctor Zeolit® ZeoBee

11 DZ0011-N Doctor Zeolit® Antiseptic

12 DZ0012-N Doctor Zeolit® ComplexForte

13 DZ0013-N Doctor Zeolit® Zeo-Aid

14 DZ0014-N Doctor Zeolit® DetoxJuice

15 DZ0015-N Doctor Zeolit® ZeoDaily

16 DZ0016-N Doctor Zeolit® ZeoProVita

17 DZ0018-N Doctor Zeolit® EcoSoap

18 DZ0019-N Doctor Zeolit® FootDeo

19 DZ0020-N Doctor Zeolit® EcoSmile

20 DZ0021-N Doctor Zeolit® SanoWipes

21 DZ0022-N Doctor Zeolit® EcoActionClean

22 DZ0023-N Doctor Zeolit® ZeoUltaPure

23 DZ0024-N Doctor Zeolit® Zeo-AntiCalc

24 DZ0025-N Doctor Zeolit® ReadySorb

25 DZ0026-N Doctor Zeolit® EcoFruti

26 DZ0027-N Doctor Zeolit® ZeoFreezer

27 DZ0029-N Doctor Zeolit® EcoAir
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Tabel 
produse

Nr. Crt. Cod produs Denumire

28 DZ0030-N Doctor Zeolit® EcoProAqua

29 DZ0031-N Doctor Zeolit® EcoAquaFiltre

30 DZ0032-NA Doctor Zeolit® EcoUltraPur

31 DZ0032-NB Doctor Zeolit® EcoUltraPur

32 DZ0032-NC Doctor Zeolit® EcoUltraPur

33 DZ0033-N Doctor Zeolit® EcoImpact

34 DZ0034-NA Doctor Zeolit® EcoAquaFactor

35 DZ0034-NB Doctor Zeolit® BioAquaFactor

36 DZ0034-NC Doctor Zeolit® BioAquaFactor

37 DZ0034-ND Doctor Zeolit® BioAquaFactor

38 DZ0035-N Doctor Zeolit® EcoNutriPet

39 DZ0036-N Doctor Zeolit® ZeoKitty

40 DZ0037-N Doctor Zeolit® EcoLitter Treatment

41 DZ0038-N Doctor Zeolit® EcoNest 

42 DZ0039-N Doctor Zeolit® BioNutriTaste

43 DZ0040-N Doctor Zeolit® EcoDomestic

44 DZ0041-N Doctor Zeolit® SilvaLife

45 DZ0042-N Doctor Zeolit® ForestForte

46 DZ0043-N Doctor Zeolit® EcoTerraFarm

47 DZ0044-N Doctor Zeolit® FertilizatorEco

48 DZ0045-N Doctor Zeolit® EcoAgroPlus

49 DZ0046-N Doctor Zeolit® EcoBotanic

50 DZ0047-N Doctor Zeolit® ZeoFertilis

51 DZ0048-N Doctor Zeolit® ZeoDecor

52 DZ0049-N Doctor Zeolit® EcoProGarden

53 DZ0050-N Doctor Zeolit® EcoSport



27

Tabel 
produse

Nr. Crt. Cod produs Denumire

54 DZ0051-N Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

55 DZ0051-NA Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

56 DZ0051-NB Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

57 DZ0051-NC Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

58 DZ0051-ND Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

59 DZ0051-NE Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

60 DZ0051-NF Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

61 DZ0051-NG Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

62 DZ0051-NH Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

63 DZ0051-NI Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

64 DZ0051-NJ Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

65 DZ0051-NK Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

66 DZ0051-NL Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

67 DZ0051-NM Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

68 DZ0051-NN Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

69 DZ0051-NO Doctor Zeolit® AirNatura Odor Control

70 DZ0052-N Doctor Zeolit® AirNatura Anti Tabaco

71 DZ0053-NA Doctor Zeolit® AntiderapantEco

72 DZ0053-NB Doctor Zeolit® AntiderapantEco

73 DZ0054-N Doctor Zeolit® AbsorbantEco

74 DZ0055-N Doctor Zeolit® ZeoUltra Odor Free

75 DZ0056-N Doctor Zeolit® EcoAir Absorber

76 DZ0057-N Doctor Zeolit® EcoAir Electro

77 DZ0058-N Doctor Zeolit® EcoAir Fresh Food

78 DZ0059-N Doctor Zeolit® ZeoConstruct

79 DZ0060-N Doctor Zeolit® ZeoFortis

80 DZ0061-N Doctor Zeolit® Universal
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Produse

Doctor Zeolit® AbsorbantEco, 
granula!ie 0.1-1 mm, bidon 2.3 kg

Doctor Zeolit® AntiderapantEco, 
granula!ie 1-3 mm, bidon 3.3 kg

Doctor Zeolit® AntiderapantEco, 
granula!ie 3-5 mm, bidon 5 kg

Produse Doctor Zeolit® mod de ambalare



100%
natural

Produs în U.E. implementat #i distribuit de

         www.doctorzeolit.ro                                       office@doctorzeolit.ro

Application Strategies for Terra Innovations by Nature Green


