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 z KOŃSKA MAŚĆ - CHŁODZĄCA, 350g

 z KOŃSKA MAŚĆ - CHŁODZĄCA, 250ml

 z PFERDE BALSAM FORTE COLD, 200ml

Końska Maść CHŁODZĄCA sporządzona jest według tradycyjnej receptury. Zawiera 
dużą ilość naturalnych wyciągów ziołowych przygotowanych w odpowiednich 
proporcjach. Łączy działanie hydratacji żelu z przyjaznym działaniem olejków 
eterycznych oraz ekstraktów ziołowych.
Nie zawiera parabenów. Produkt przebadany dermatologicznie.

Zastosowanie:
 y łagodzenie takich dolegliwości, jak - uczucie „ciężkich nóg”,
 y przy zmęczeniu czy napięciu mięśni kończyn,
 y do regeneracji naskórka i pielęgnacji skóry,
 y po wysiłku fizycznym u sportowców,
 y przy długotrwałym wysiłku fizycznym,
 y przy ogólnym zmęczeniu ciała,
 y idealny do masażu.

Efekt chłodu po aplikacji oraz mentolowy zapach to efekt czynnych substancji 
biologicznych.

Sposób użycia:
 y stosować kilka razy dziennie. Nanieść odpowiednią ilość preparatu na skórę  

(tyle ile ta jest w stanie wchłonąć). Regularne stosowanie zwiększa efekt 
działania.

Uwaga: 
produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie stosować w okolicy nosa lub ust.

 z ULGIN COLD, 200ml

ULGIN COLD – preparat w postaci łatwo wchłaniającego się kremu nie brudzącego 
ubrań, którego działanie oparte jest przede wszystkim na przeciwzapalnych  
i przeciwbólowych właściwościach oleju z nasion konopi siewnych (łac. Cannabis 
Sativa Seed Oil). Nie zawiera parabenów. Produkt przebadany dermatologicznie.

Przeznaczenie: 
 y dla osób aktywnych fizycznie - zmęczonych nadmiernym wysiłkiem,
 y dla osób z obrzękami nóg,
 y dla osób z uczuciem ciężkości nóg,
 y dla osób odczuwających bóle mięśniowe,
 y dla osób oczekujących relaksacji ciała i wyciszenia po wysiłku.

Działanie:
 y ulga, rozluźnienie, łagodzenie: obrzęków / bólu 

Sposób użycia:
 y stosować kilka razy dziennie. Nanieść odpowiednią ilość preparatu na skórę (tyle 

ile ta jest w stanie wchłonąć). Regularne stosowanie zwiększa efekt działania.

Skład:
Woda, olej z nasion konopi siewnych, alkohol denaturowany, oleinian sorbitanu,
monooleinian polioksyetylenosorbitolu,  trójgliceryd kaprylowo - kaprynowy, gliceryna,
uwodorniony olej rycynowy, mentol, karbomer, trietanoloamina,  kwas cytrynowy,
kamfora, nagietek lekarski,  kasztanowiec zwyczajny, żywokost lekarski, 
arnika górska.

 z KOŃSKA MAŚĆ - ROZGRZEWAJĄCA, 250ml 

 z KOŃSKA MAŚĆ - FORTE, 250ml lub 350g

 z PFERDE BALSAM FORTE EXTRA HOT, 200ml

Końska Maść ROZGRZEWAJĄCA sporządzona jest według tradycyjnej 
receptury. Zawiera dużą ilość naturalnych wyciągów ziołowych przygotowanych  
w odpowiednich proporcjach. Łączy działanie hydratacji żelu z przyjaznym działaniem 
olejków eterycznych oraz ekstraktów ziołowych.
Końska Maść Rozgrzewająca Forte dzięki wzbogaconej recepturze 
charakteryzuje się przedłużonym czasem działania. 
Nie zawiera parabenów. Produkt przebadany dermatologicznie.

Zastosowanie:
 y przy dysfunkcjach stawowo-mięśniowych,
 y do rozgrzania okolic klatki piersiowej,
 y do rozgrzania mięśni przed długotrwałym wysiłkiem fizycznym  

(np. u sportowców),
 y do pielęgnacji skóry,
 y idealny do masażu.

Efekt rozgrzania jest naturalnym objawem wzrostu ukrwienia i działania czynnych 
substancji biologicznych.

Sposób użycia:
 y stosować kilka razy dziennie. Nanieść odpowiednią ilość preparatu na skórę 

(tyle, ile ta jest w stanie wchłonąć). 
 y celem zwiększenia efektu działania sugeruje się stosowanie preparatu po  

gorącej kąpieli oraz zakrycie posmarowanych części ciała ciepłą odzieżą lub 
kocem.

Uwaga:
produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie stosować w okolicy nosa lub ust.

 z ULGIN HOT, 200ml

ULGIN HOT – preparat w postaci łatwo wchłaniającego się kremu nie brudzącego 
ubrań, którego działanie oparte jest przede wszystkim  na przeciwzapalnych  
i przeciwbólowych właściwościach oleju z nasion konopi siewnych (łac. Cannabis 
Sativa Seed Oil). Nie zawiera parabenów. Produkt przebadany dermatologicznie.

Przeznaczenie: 
 y dla osób mających bóle stawowo-kostno-mięśniowe,
 y dla osób zmagających się z bólem kręgosłupa,
 y dla reumatyków,
 y dla osób mających problem z napięciem, sztywnością mięśni,  z zakwasami,
 y dla osób aktywnych fizycznie - do przygotowania mięśni przed wysiłkiem.

Działanie:
 y ulga, rozluźnienie, łagodzenie: napięć / sztywności / bólu.

Sposób użycia:
 y stosować według potrzeb do kilku razy dziennie.
 y celem zwiększenia efektu działania zaleca się przykrywanie posmarowanych 

części ciała ciepłą odzieżą lub kocem.

Skład:
Woda, olej z nasion konopi siewnych, alkohol denaturowany, oleinian sorbitanu,
monooleinian polioksyetylenosorbitolu,  trójgliceryd kaprylowo - kaprynowy , gliceryna,
uwodorniony olej rycynowy,  kamfora, karbomer,  trietanoloamina,  kwas cytrynowy,
kapsaicyna,  pieprzowiec owocowy, nagietek lekarski,  kasztanowiec zwyczajny, żywokost
lekarski, arnika górska, cynamonowiec cejloński, eukaliptus gałkowy.

lub 350g
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 z KASZTANOWY ŻEL Z RUTYNĄ, 100ml

 z KASZTANOWY ŻEL Z RUTYNĄ I MDI - VARIX GEL 
FORTE, 100ml

Żel kasztanowy z dodatkiem rutyny wskazany jest do pielęgnacji „zmęczonych” nóg  
z tendencją do pękających mikronaczynek.
Zawarte w preparacie escyna i rutyna uszczelniają śródbłonek naczyniowy, 
zmniejszając jego przepuszczalność oraz przeciwdziałając obrzękom. 
Systematyczne stosowanie żelu wpływa korzystnie na sprawność i kondycję kończyn 
dolnych. Przeciwdziała uczuciu zmęczenia i ciężkości nóg, obrzękom, pękaniu 
naczyń kapilarnych i powstawaniu „pajączków”.

Zastosowanie:
 y obrzęki, 
 y żylaki,
 y pajączki.

 z MAŚĆ Z TYMIANKU, 250ml 
Maść o przyjemnym ziołowym zapachu zawierająca mieszankę tymianku i olejków 
eterycznych przeznaczona jest do smarowania klatki piersiowej oraz pleców. Pomaga 
łagodzić objawy towarzyszące przeziębieniu takie, jak: katar i kaszel.

Działanie:
 y poprzez uwalnianie się ziołowych oparów maść ułatwia swobodne oddychanie,
 y kamfora i mentol przenikają do dróg oddechowych przynosząc ulgę i świeżość.

Sposób użycia:
 y dorośli i dzieci powyżej 5 roku życia: wcierać w skórę, klatki piersiowej i pleców 

2-4 razy dziennie.

Uwaga: 
produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie stosować w okolicy oczu.

 z ŻYWOKOSTOWY ŻEL, 200ml

 z ŻYWOKOSTOWY ŻEL Z JAŁOWCEM I MSM, 350g

Żywokostowy żel z jałowcem i MSM wskazany jest przede wszystkim do 
pielęgnacji głębszych uszkodzeń skóry (po stłuczeniach, złamaniach, uderzeniach, 
zwichnięciach, przy owrzodzeniach oraz odleżynach).

 y Żywokost i jałowiec, dzięki zawartym w nich substancjom czynnym takim, jak 
garbniki działają przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.

 y Alantoina i związki śluzowe zawarte w żywokoście przyspieszają regenerację 
naskórka po uszkodzeniach powierzchownych.

 y Dodatkowym składnikiem wspomagającym regenerację naskórka jest MSM 
(Metylosulfometan), stanowiący naturalną formę organicznej siarki, o działaniu 
silnie nawilżającym, nadającym skórze sprężystość i elastyczność.

Zastosowanie:
 y stłuczenia, złamania, zwichnięcia, owrzodzenia, odleżyny.

 z ALOE VERA ŻEL POD PRYSZNIC, 200ml

Żel pod prysznic z ekstraktem z aloesu (Aloe Barbadensis) oczyszcza naskórek 
z zanieczyszczeń i pielęgnuje go.
Pozostawia skórę gładką, miękką i delikatną. Substancje czynne zawarte w aloesie 
nawilżają naskórek i przez to niwelują jego wysuszanie.

Zastosowanie:
 y do codziennej pielęgnacji ciała.

Działanie:
 y oczyszczające,
 y nawilżające,
 y rewitalizujące.

 z KASZTANOWY ŻEL Z MENTOLEM, 250ml 
Kasztanowy żel z mentolem wskazany jest do pielęgnacji nóg u osób odczuwających 
zmęczenie kończyn lub odczuwających dyskomfort związany z obrzękami. Poprawia 
ukrwienie skóry, nawilża ją i przynosi uczucie ulgi. Preparat zawiera ekstrakt z nasion 
kasztanowca bogatego w substancję czynną escynę oraz mentol. Escyna uszczelnia 
drobne naczynka krwionośne zmniejszając ich skłonność do pękania. Mentol z kolei 
zapewnia skórze uczucie przyjemnego chłodu i świeżości.

Sposób użycia: 
 y nanieść odpowiednią ilość żelu na skórę i delikatnie wklepać. Należy unikać 

silnego wmasowywania.

Zastosowanie: 
 y do smarowania nóg u osób narażonych na długotrwały wysiłek fizyczny lub 

mających skłonności do obrzęków,  pajączków lub żylaków.

 z ALPINE PINUS GEL -ŻEL Z KOSODRZEWINY, 200ml

Chłodzący żel kosmetyczny z kosodrzewiny do masażu obolałych powierzchni 
pleców, szyi i kończyn. Doskonale relaksuje i rozluźnia skórę po napięciach i wysiłku 
fizycznym. Przynosi uczucie ulgi i świeżości, zmniejsza uczucie dyskomfortu, bólu 
oraz zwiększa ukrwienie.
Kosodrzewina (odmiana sosny górskiej) znana jest ze swoich właściwości 
relaksacyjnych i odświeżających; ma również właściwości rozkurczowe 
i rozgrzewające. Przeciwdziała utracie wody i hamuje procesy starzenia 
powierzchniowej warstwy skóry.

Sposób użycia: 
 y stosować kilka razy dziennie. Nanieść odpowiednią ilość preparatu na skórę (tyle 

ile ta jest w stanie wchłonąć).

Zastosowanie:
 y ból pleców, szyi, kończyn,
 y napięcie mięśni.

lub 350g
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 z HEMP CARE - KREM Z KONOPI, 200ml

Hemp Care to bioaktywny, naturalny balsam z konopi indyjskich mający przede 
wszystkim działanie regenerujące. Zapewnia również zwiększone nawilżenie ciała, 
rewitalizuje je i odpręża, zapobiegając jednocześnie zmarszczkom. Balsam ma 
także działanie przeciwbakteryjne, ujędrnia, koi, odżywia naskórek i utrzymuje go 
w zdrowiu.

Zastosowanie:
 y do suchej skóry,
 y przy cellulicie,
 y przy otarciach i pęknięciach,
 y po oparzeniach słonecznych,
 y przy odleżynach. 
 y  do pielęgnacji skóry alergicznej i łuszczycowej

 z CZARCI PAZUR, 250ml

Czarci Pazur to żel na bazie korzenia afrykańskiej rośliny o tej właśnie nazwie. 
Posiada on wyjątkowe właściwości rozluźniające i relaksujące. Przynosi ulgę 
osobom odczuwającym dysfunkcje kończyn, pleców oraz dolegliwości wynikające  
z nadmiernego wysiłku fizycznego.  Żel wpływa nawilżająco na skórę.

Zastosowanie:
 y przy dysfunkcjach stawowo-mięśniowych,
 y przy dolegliwościach reumatycznych,
 y do pielęgnacji skóry,
 y do pielęgnacji kończyn narażonych na długotrwały wysiłek fizyczny,
 y przy zmęczeniu czy napięciu mięśni kończyn,
 y do regeneracji naskórka i pielęgnacji skóry,
 y przy ogólnym zmęczeniu ciała.

Sposób użycia: 
 y nanieść odpowiednią ilość preparatu na skórę (tyle, ile ta jest w stanie wchłonąć). 
 y stosować kilka razy dziennie. 

Uwaga: 
produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego.  Nie stosować w okolicy nosa lub ust.  z KREM Z KONOPI, 100ml

Skuteczny krem z naturalnych ekstraktów z konopi, który idealnie nadaje się do 
pielęgnacji przeciążonych, sztywnych i obolałych stawów, mięśni oraz wiązadeł. 
Dobrze się wchłania, nie podrażnia naskórka. Przynosi szybką ulgę oraz rozluźnienie.
 
Sposób użycia: 

 y krem aplikuje się w odpowiedniej ilości na obolałe miejsce, a następnie delikatnie 
wciera się aż do wchłonięcia.

Zastosowanie: 
 y przy przeciążonych i sztywnych stawach.

 z Collagen Aktive Gel + MSM, 100ml

Collagen Aktive Gel +MSM to wyjątkowy preparat o konsystencji żelowej, stanowiący 
połączenie kolagenu i Metylosulfonylomethanu (MSM) oraz innych aktywnych 
składników takich, jak: mocznik o działaniu silnie nawilżającym i kwasy (jabłkowy, 
cytrynowy, glikolowy, winowy, mlekowy). Zawarty w preparacie kolagen ma 
właściwości nawilżające i wypełniające zmarszczki. MSM uzupełnia niedobory siarki 
organicznej. Kwasy owocowe zapewniają skórze sprężystość i elastyczność poprzez 
zwiększoną produkcję włókien kolagenowych i elastynowych. Zawarte w preparacie 
fosfolipidy zmiękczają naskórek, ułatwiając resorpcję i penetrację substancji 
biologicznie czynnych.

Zastosowanie: 
 y dla cery i skóry wymagającej nawilżenia, ujędrnienia i uelastycznienia.

Sposób użycia: 
 y stosować do pielęgnacji twarzy lub skóry całego ciała maksymalnie 2 razy 

dziennie.

 z KORA DĘBU Z ROKITNIKIEM - HEMOFIT, 100ml

Hemofit zawiera mieszaninę czynnych substancji wykazujących działanie ściągające, 
dezynfekujące, rewitalizujące i hydratacyjne. 
Ekstrakt z kory dębu korzystnie wpływa na naczynia żylne poprzez ich wzmocnienie.
Dzięki wyciągom z liści oliwki, aloesu i rzepika - Hemofit posiada wyraźne działanie 
antybakteryjne oraz stymuluje i ułatwia obieg żylny. 
Wyciąg z rokitnika wspomaga regenerację skóry i śluzówek.

Sposób użycia: 
 y żel aplikuje się w odpowiedniej ilości na odbyt lub inne uszkodzone miejsca,  

a następnie delikatnie wciera się aż do wchłonięcia.

Zastosowanie:
 y w stanach zapalnych skóry i błon śluzowych, w stanach zapalnych odbytu,  

w lżejszych oparzeniach.

 z HAND CARE - KREM DO RĄK Z ROKITNIKIEM + 
WITAMINA E, 100ml

Hand Care to regenerujący, ochronny krem do rąk wzbogacony wyciągiem z rokitnika, 
gliceryną, allantoiną i witaminą E. Posiada również działanie ujędrniające i kojące.

Zastosowanie: 
 y do pielęgnacji suchej, podrażnionej skóry dłoni.
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 z ALOE VERA SPRAY - 100% ALOE BARBADENSIS, 
50ml

Aloe Vera Spray wyprodukowany jest ze 100% soku Aloe Barbadensis. Posiada 
działanie nawilżające, kojące i odświeżające. Zawiera witaminy przywracające 
naskórkowi świeżość i witalność. Przynosi ulgę podrażnionemu naskórkowi.

Działanie: 
 y preparat przyjemnie chłodzi - zwłaszcza po opalaniu,
 y przyspiesza regenerację naskórka po nadmiernym nasłonecznieniu,
 y jest skutecznym antyoksydantem – chroni skórę przed działaniem wolnych 

rodników,
 y stymuluje odnowę otartego i uszkodzonego naskórka,
 y zmniejsza świąd i zaczerwienienie po ukąszeniu owadów,
 y łagodzi dyskomfort po goleniu lub po depilacji.

Zastosowanie: 
 y po nadmiernym nasłonecznieniu, po ukąszeniach owadów, do pielęgnacji 

podrażnionej i zaczerwienionej skóry.

 z KREM SOLNY - NAWILŻAJĄCY, 200ml

Krem  solny  o silnym  działaniu  nawilżającym  przeznaczony   jest   do  zmęczonej   
i zwiotczałej skóry. Wyprodukowany jest z wykorzystaniem naturalnej, silnie 
zmineralizowanej wody morskiej z okresu trzeciorzędu – tzw. jodobromowej solanki. 
Zawarty  w  preparacie  kompleks  minerałów,  poprzez  wzrost   ukrwienia, odżywia naskórek, 
poprawia jego sprężystość, pomaga utrzymywać świeży wygląd oraz spowalnia 
jego starzenie. Wspomaga również procesy odnowy naskórka po mikropęknięciach  
i drobnych otarciach. Krem łatwo się wchłania, nie zawiera substancji alergizujących 
i jest odpowiedni dla wrażliwej skóry. 

Zastosowanie :
 y do pielęgnacji suchego naskórka, do pielęgnacji skóry po otarciach  

i mikropęknięciach, do regeneracji zmęczonej słońcem skóry, do pielęgnacji 
skóry alergicznej czy łuszczycowej.

Sposób użycia :
 y krem nanieść na umyty i osuszony naskórek 2 do 3 razy na dobę. 

 z MAŚĆ SOLNA - NATŁUSZCZAJĄCA, 200ml

Maść solna ma działanie natłuszczające i przeznaczona jest do pielęgnacji suchego, 
stwardniałego i popękanego naskórka. Wyprodukowana jest z wykorzystaniem 
naturalnie, silnie zmineralizowanej wody morskiej z okresu trzeciorzędu - tzw.  
jodobromowej solanki. Zawarty w preparacie kompleks minerałów, poprzez wzrost 
ukrwienia, odżywia naskórek, poprawia jego sprężystość, pomaga utrzymywać 
świeży wygląd oraz spowalnia jego starzenie. Wspomaga również procesy 
odnowy naskórka po mikropęknięciach i drobnych otarciach oraz po oparzeniach. 
Zmiękcza i nawilża suchą, swędzącą i problematyczną skórę dzięki jej doskonałemu 
natłuszczeniu. Zawarty w produkcie mocznik (5%) silnie zmiękcza oraz nawilża 
naskórek poprzez zwiększenie ilości wody w warstwie rogowej naskórka.

Zastosowanie:
 y do pielęgnacji suchego i stwardniałego naskórka,  do pielęgnacji  zrogowaciałej 

skóry na piętach i łokciach,  do regeneracji skóry z zaczerwienieniami  
i pęknięciami, do pielęgnacji skóry alergicznej czy łuszczycowej. 

Sposób użycia:
 y nanieść maść na umyty naskórek dwa razy na dobę. Przy aplikacji na noc zaleca 

się wcieranie maści z wyprzedzeniem ze względu na dłuższe wchłanianie lub 
przykrycie nasmarowanych części ciała odzieżą.

 z ALOE VERA ŻEL - RELAXFIT GEL, 200ml

Żel kosmetyczny z dodatkiem D-pantenolu. Zawiera kompleks wysoce aktywnych 
substancji biogennych, dzięki którym pobudzany jest metabolizm komórek skóry.

Działanie: 
 y działa nawilżająco i regenerująco na podrażnioną i uszkodzoną skórę zapobiega 

również jej starzeniu,
 y preparat pomaga utrzymać skórę jędrną i nawilżoną, ma działanie wzmacniające 

i wygładzające,
 y łagodzi świąd,
 y preparat przyjemnie chłodzi – zwłaszcza po opalaniu,
 y przygotowuje skórę na przyjęcie kosmetyków wzmagając ich działanie. 

Zastosowanie: 
 y może być stosowany po oparzeniach, nadmiernym nasłonecznieniu, po goleniu, 

depilacji, czy też epilacji.

 z ESSENTIAL OILS SPRAY - ESENCJA 13 OLEJKÓW, 
50ml

„Essential Oils Spray” to mieszanina 13 olejków roślinnych w sprayu do użytku 
zewnętrznego.
Spray, dzięki zawartości m.in. olejków mentolowego, z sosny górskiej, świerku  
i eukaliptusa, udrażnia drogi oddechowe, działa rozluźniająco i odprężająco.

Zastosowanie: 
 y zablokowane drogi oddechowe,
 y przeziębienia,
 y migreny,
 y bóle głowy,
 y ogólne zmęczenie,
 y bóle stawowe,
 y nadaje się do odświeżenia powietrza w mieszkaniu,
 y dodatek do masażu i kąpieli.

 z PROPOLIS SPRAY - roztwór 20%, 50ml

Propolis spray jest wysoce wartościowym preparatem zawierającym mieszaninę 
żywicy drzew i krzewów oraz wydzielin gruczołów pszczelich, czyli tzw. pszczeli kit. 
Produkt charakteryzuje się wysoką zawartością flawonoidów, witamin, minerałów, 
aminokwasów i innych ważnych dla zdrowia ludzkiego składników.

Działanie:
 y antybakteryjne,
 y przeciwwirusowe,
 y regenerujące,
 y znieczulające.

Zastosowanie:
 y przy infekcjach górnych dróg oddechowych i stanach zapalnych gardła,
 y w zapaleniach krtani i tchawicy,
 y przy infekcjach naskórka (tj. grzybica),
 y przy mechanicznych uszkodzeniach naskórka (ranach ciętych, zadrapaniach  

i oparzeniach),
 y do zmiękczania stwardniałej skóry,
 y po ukąszeniach owadów.
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 z Olej rokitnikowy 100%, 50ml

 z Olej rokitnikowy w kapsułkach, 90 szt.

Olej rokitnikowy jest ważnym naturalnym źródłem karotenoidów i innych substancji 
biologicznie czynnych. Zawarta w preparacie witamina E pomaga chronić komórki 
przed stresem oksydacyjnym. Olej pozyskiwany jest metodą tłoczenia na zimno.

Działanie:
 y wspomaga układ odpornościowy,
 y korzystnie wpływa na aktywność układu pokarmowego (pobudza przemianę 

materii),
 y wzmacnia układ sercowo-naczyniowy,
 y pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji błon śluzowych oczu, przewodu 

pokarmowego i moczowo-płciowego (w tym na nawilżenie pochwy),
 y pozytywnie wpływa na skórę dostarczając jej witaminy, karotenoidy, fitosterole  

i nienasycone kwasy tłuszczowe.

Olej rokitnikowy 100%, 50 ml
Skład (w dziennej porcji 5ml oleju):
rokitnik zwyczajny 100% olej z nasion (zawartość karotenoidów 180mg/100g) 4,975ml, 
witamina E (alfa-tokoferol, antyoksydant) 25mg.

Olej rokitnikowy w kapsułkach, 90 szt.
Skład (w dziennej porcji 3 kapsułek):
olej sojowy (substancja wypełniająca), rokitnik zwyczajny (100% olej z nasion, 180mg). 
Powłoka kapsułki: żelatyna, gliceryna.

 z OLEJ Z DZIURAWCA, 100ml

Preparat, dzięki zawartości taniny – naturalnego garbnika działającego 
bakteriostatycznie, rutyny i kwercetyny - uszczelniających naczynia włosowate, 
hiperycyny (czerwony barwnik), flawonoidów oraz olejków eterycznych, posiada 
wyraźne działanie przeciwzapalne, ściągające, łagodzące, kojące i dezynfekujące.

Zastosowanie:
 y zalecany jest osobom o suchej, swędzącej i wrażliwej skórze, przy oparzeniach 

i reumatyzmie;
 y dzięki swemu działaniu napinającemu, ukrwiającemu, rozluźniającemu, 

polecany jest również jako środek łagodzący przy bólach kręgosłupa, pleców, 
lumbago i rwie kulszowej.

Uwaga: 
 y olej z dziurawca podnosi wrażliwość skóry na światło; po zaaplikowaniu nie 

należy wystawiać skóry na słońce (dotyczy również solarium).

 z OLEJ Z DRZEWA HERBACIANEGO, 100ml

Olejek z drzewa herbacianego charakteryzuje się unikalnym antyseptycznym 
działaniem i dlatego jest odpowiedni do odnowy uszkodzego naskórka i skóry. 
Niszczy drobnoustroje obecne na powierzchni skóry i tym samym skutecznie 
zapobiega powstawaniu infekcji.

Zastosowanie:
 y przy otarciach, oparzeniach, mniejszych ranach,
 y po usunięciu kleszczy, po ukąszeniach owadów,
 y przy podrażnionym naskórku,
 y w miejscowych stanach zapalnych, 
 y przy egzemie, opryszczce, brodawkach,
 y przy powstawaniu pleśni. 

 z CHROM AKTIV Z ZIELONĄ HERBATĄ, 30 kaps.

 z CHROM AKTIV Z ZIELONĄ HERBATĄ, 60 kaps.

Chrom odgrywa ważna rolę w zapewnieniu przemiany cukrów, tłuszczów i białek. 
Ma znaczenie w utrzymywaniu metabolizmu i utrzymywaniu prawidłowego poziomu 
glukozy we krwi. Zwiększone zapotrzebowanie na chrom występuje w trakcie 
ciąży i karmienia. Zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi ciała 
bez niekorzystnych efektów ubocznych, stymuluje metabolizm tłuszczów i posiada 
wyraźne działanie antyoksydacyjne. 

Działanie:
 y wspomaga trawienie i redukcję tkanki tłuszczowej, osłabia łaknienie, wspomaga  

regulację poziomu cukru we krwi. 
Skład (w 1 kapsułce):
Chrom (chlorek chromu III) 84 μg (tj. 210 % ZDS*), wyciąg z zielonej herbaty 50 mg, cynk 
(tlenek cynku) 9 mg (tj. 90 % ZDS*), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 2 mg (tj. 
143 % ZDS*). Substancje pomocnicze: Stearynian magnezu, maltodekstryna (substancja 
wiążąca).

 z SKRZYP AKTIV, 30 kaps. 
Preparat przeznaczony do pielęgnacji skóry, włosów, paznokci, stawów oraz 
naczyń. Krzem korzystnie wpływa na prawidłowy proces tworzenia kości, stymuluje 
produkcję kolagenu, przez co wpływa na sprężystość naskórka, hamuje tworzenie się 
zmarszczek, zapobiega rozdwojeniu włosów i łamliwości paznokci. Znaczenie
preparatu wzrasta z wiekiem, kiedy to zawartość krzemu i innych składników 
odżywczych zmniejsza się i pożądane jest jego regularne uzupełnianie. 

Działanie:
 y piękne i zdrowe włosy, skóra, paznokcie; zdrowe chrząstki i stawy, silne kości.

Skład (w 1 kapsułce):
krzem 15 mg, Cynk 15 mg, (150% ZDS*), kwas pantotenowy (witamina B5) 5 mg (83% 
ZDS*), biotyna 75 µg (150% ZDS*), kwas hialuronowy 15 µg, substancje dodatkowe: 
żelatyna (substancja powlekająca), maltodekstryna (substancja wypełniająca).

 z LUTEINA LUX, 30 kaps.

Preparat Luteina Lux zawiera składniki o pozytywnym działaniu na wzrok. Podstawą 
receptury są substancje czynne takie, jak: luteina, karotenoidy i zeaksantyna, które 
posiadają zdolność absorpcji spektrum światła widzialnego.  Spowalniają procesy 
destrukcyjne w siatkówce oka. Wspólnie z innymi antyoksydantami – wyciągiem  
z kory sosny, witaminami C i E, cynkiem oraz tauryną – niwelują działanie wolnych 
rodników, które mogą szkodzić oczom, jak również niekorzystnie oddziaływać na cały 
organizm.

Działanie:
 y korzystnie wpływa przy zwyrodnieniach barwnikowych siatkówki,
 y korzystnie działa przy retinopatii cukrzycowej,
 y ma korzystne działanie przy zmianach degeneracyjnych w oku,
 y silny antyoksydant, neutralizuje działanie wolnych rodników,
 y ma korzystny wpływ przy  uszkodzeniach  siatkówki,
 y działa korzystnie na plamkę żółtą.

Skład (w 1 kapsułce):
skrobia 160 mg, L-Tauryna 100 mg, Witamina C 60 mg, Cynk 10 mg, Stearynian magnezu 
(substancja wiążąca) 8 mg, Luteina 6 mg, Betakaroten 3 mg, Kwas foliowy 400 mg, 
Zeaxantyna 0,35 mg, Witamina D 0,01 mg.

*ZDS: zalecane dzienne spożycie.
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 z CITRUS PARADISI, 60 tab.

Wskazania: uzupełnienie diety o bioflawonoidy i witaminę C.
Działanie:

 y pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
 y wspomaga układ trawienny.

Uwagi: 
 y produkt nie jest przeznaczony dla dzieci,
 y nie stosować u osób uczulonych na cytrusy,
 y nie stosować u kobiet w ciąży lub karmiących,
 y nie stosować z lekami nasercowymi i na nadciśnienie,
 y w przypadku osób chorych na cukrzyce lub choroby wątroby należy konsultować 

stosowanie z lekarzem.
Skład w jednej tabletce: 
maltodekstryna (substancja wypełniająca), acerola, ekstrakt z grejpfruta (stężenie 
84%), wosk karnauba (substancja konserwująca), dwutlenek krzemu (substancja 
przeciwzbrylająca).

 z CITRUS PARADISI JUNIOR - syrop dla dzieci, 200ml

Wskazania: uzupełnienie diety o bioflawonoidy i witaminę C
Działanie:

 y pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
 y wspomaga układ trawienny.

Uwagi: 
 y przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia,
 y nie stosować u osób uczulonych na cytrusy,
 y nie stosować z lekami nasercowymi i na nadciśnienie,
 y w przypadku osób chorych na cukrzycę lub choroby wątroby należy konsultować 

stosowanie z lekarzem.
Skład (w 15 ml syropu): 
woda, fruktoza, sorbitol (substancja słodząca), ekstrakt z grejpfruta 2,14g (zawiera 
120mg bioflawonoidów)–stężenie 84%, naturalny aromat, metyloceluloza (substancja 
zagęszczająca), witamina C (kwas askorbinowy) 72mg, sorbinian potasowy, benzoesan 
sodowy (substancja konserwująca), witamina B6 (pirydoksyna HCI) 1,4mg, witamina 
A(retinol) 800µg, kwas foliowy (L-metylofolian wapnia) 200µg, witamina D3 5µg, witamina 
B12 2,5µg.

 z WITAMINA C 500 mg Z DZIKĄ RÓŻĄ, 50 tab.
         naturalna, lewoskrętna

Witamina C:  pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego  
i nerwowego. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego i pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. 
Zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia  oraz zwiększa przyswajanie żelaza. Jest 
ważnym przeciwutleniaczem, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, pomaga 
w regeneracji zredukowanej formy witaminy E. Pomaga w prawidłowej produkcji 
kolagenu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, 
chrząstki, kości, skóry, zębów i dziąseł.

Dzika róża:  wspiera naturalne mechanizmy obronne, wzmacnia odporność na 
drobnoustroje, pozytywnie wpływa na górne drogi oddechowe i trawienie. Pomaga 
utrzymać elastyczność i ruchomość stawów.

Skład (w 1 tabletce):
witamina C (kwas l-askorbinowy) 500 mg, mielona dzika róża 25 mg.  Substancje 
pomocnicze: celuloza, maltodekstryna (substancje wypełniające), fosforan wapnia, 
stearynian magnezu (substancje przeciwzbrylające).

 z MULTIMAX ENERGY, 30 tab.

Kompleksowy i odpowiednio zrównoważony preparat multiwitaminowy zawierający 
szereg niezbędnych minerałów, witamin i pierwiastków śladowych, w tym zawierający 
koenzym Q10 i wzbogacony wyciągiem z korzenia syberyjskiego żeńszenia. 

Ten unikalny preparat wzmacnia fizyczną i psychiczną kondycję oraz stymuluje 
naturalną odporność organizmu. Korzystnie wpływa na system nerwowy, serce i układ 
pokarmowy. Chroni również organizm przed niekorzystnymi wpływami środowiska  
i spowalnia procesy starzenia. 

Wszystkie składniki są pochodzenia naturalnego.

Działanie: 
 y podniesienie odporności, witalności, uzupełnienie diety o witaminy i minerały

Skład: 
wapń 162 mg (tj. 20 % ZDS*), magnez 100 mg (27 % ZDS), witamina C  
60 mg (75 % ZDS), potas 40 mg, syberyjski żeń-szeń 30 mg, witamina B3 (niacyna) 
20 mg (125% ZDS), witamina E 20 mg (167 % ZDS), żelazo 18 mg ( 129 % ZDS), 
cynk 15 mg (150 %ZDS), kwas pantotenowy 10 mg (167 % ZDS), koenzym Q10 5 mg, 
witamina B6 2,65mg (189 % ZDS), mangan 2,5 mg (125 % ZDS), miedź 2 mg (200 % 
ZDS), witamina B2 1,7 mg (121 % ZDS), witamina B1 1,5 mg (136 % ZDS), witamina 
A 1500 μg (187 % ZDS), kwas foliowy 400 μg (200 % ZDS), jod 150 μg (100 % ZDS), 
biotyna 30 μg (60 % ZDS), witamina K 25 μg (33 % ZDS), selen 25 μg (45 % ZDS), 
molibden 25 μg (50 % ZDS), chrom 25 μg (63 % ZDS), witamina D 10 μg (200 % 
ZDS), witamina B12 6 μg (240 % ZDS). Substancje pomocnicze: stearynian magnezu 
, mikrokrystaliczna celuloza (substancje wypełniające). 

 z CITRUS PARADISI, 50ml 
Wyciąg z pestek i miąższu grejpfruta (citrus paradisi) zawierający kompleks 
bioflawonoidów o właściwościach przeciwutleniających i niwelujących wolne 
rodniki. Zawarta w preparacie witamina C dodatkowo wzmacnia efekt działania 
bioflawonoidów, a bioflawonoidy chronią witaminę C przed ultenianiem. Preparat 
reguluje równowagę mikrobiologiczną organizmu.
Zastosowanie:

 y uzupełnienie diety o bioflawonoidy i witaminę C,
 y przy przeziębieniach, infekcjach,
 y przy problemach trawiennych,
 y dla wzmocnienia organizmu.

Skład:
ekstrakt z owoców grejpfruta (gliceryna-nośnik), woda, witamina C (kwas L-askorbinowy).
Wartości odżywcze / wartość energetyczna w dawce dziennej:
 DZIECI DOROŚLI
Dawka dzienna 21 kropli (1,1ml) 45 kropli (1,1ml)
Bioflawonoidy 9,1 mg 19,5 mg
Witamina C 34 mg (42% *RWS) 73 mg (91% *RWS)
Białka 0,0046 g 0,01 g
Węglowodany 1,17 g 2,5 g
wartość energetyczna  11,6 kJ / 2,8 kcal 25 kJ / 6 kcal
* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
Ilość ekstraktu z grejpfruta  941 mg 2016 mg
Stężenie ekstraktu grejpfruta = 84 %(42ml)

Uwaga:
Nie stosować u kobiet w ciąży lub karmiących oraz u osób uczulonych na owoce cytrusowe
Nie stosować z lekami nasercowymi. Należy konsultować stosowanie z lekarzem u osób 
chorych na cukrzycę lub chorobami wątroby.
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 z L-KARNITYNA Z ZIELONĄ HERBATĄ  
I CHROMEM, 60 tab.

Suplement ten to optymalne połączenie L-Karnityny z zieloną herbatą i chromem. 
Zielona herbata powstaje z liści nie poddawanych fermentacji, czyli natychmiast po 
zerwaniu przeprowadzany jest jej proces suszenia. Dzięki temu przechowuje ona 
więcej cennych składników od czarnej herbaty. Działa na proces redukcji tkanki 
tłuszczowej oraz zapobiega ponownemu powiększaniu się komórek tłuszczowych. 
Chrom zapobiega wahaniom poziomu cukru we krwi, stabilizuje metabolizm, 
zmniejsza apetyt na słodycze i obniża łaknienie.

L-KARNITYNA z zieloną herbatą i chromem przyspiesza spalanie tłuszczów, 
przeciwdziała odkładaniu się tłuszczów w wątrobie, wpływa korzystnie na czynność 
serca, wspomaga wysiłek fizyczno –sportowy, jest ważnym składnikiem diet 
redukcyjnych, wpływa na prawidłowy poziom cholesterolu.
 
Skład: 
L-karnityna 500 mg, ekstrakt zielonej herbaty 50 mg, chrom 10 μg w 2 tabletkach. 
Substancje pomocnicze: mikrokrystaliczna celuloza (substancja wypełniająca), sorbitol, 
sukraloza (substancje słodzące), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca) beta 
karoten (barwnik), aromat pomarańczowy (aromat).

 z KOLOSTRUM FORTE 500 mg, 60 kaps. 
Preparat mający wpływ na odporność organizmu. Głównym składnikiem jest siara, 
czyli wydzielina gruczołów mlecznych wytwarzana w ciągu 72 godzin po porodzie, 
pobierana od krów ze specjalnych hodowli. Zawiera ona tzw. Ciałka siarowe tj. 
leukocyty (krwinki białe) z kuleczkami tłuszczu. Siarze przypisuje się szczególnie 
właściwości odpornościowe ze względu na wysoką zawartość immunoglobin, których 
stężenie jest znacznie wyższe w siarze bydlęcej niż u ludzi. 
Działanie:

 y wzmocnienie systemu obronnego, zwiększenie żywotności i energii, łagodzenie 
podrażnień, rewitalizacja skóry oraz spowalnianie procesu starzenia organizmu.

Skład:
Colostrum bovinum (30% immunoglobulin),
Substancje pomocnicze: Żelatyna, Gliceryna (substancje powlekające).

 z PROBIO KID, 30 kaps. 

PROBIO KID to 4 kulturowy probiotyk przeznaczony dla dzieci od 1-szego 
miesiąca życia w postaci kapsułek, które można otwierać celem rozpuszczenia 
zawartości w jedzeniu.

Działanie:
 y utrzymuje prawidłowe funkcje układu pokarmowego,
 y zapobiega kolonizacji bakterii chorobotwórczych (E. coli, Salmonelli, Clostridium) 

poprzez odbieranie im składników odżywczych,
 y zmniejsza częstotliwość zaburzeń żołądkowo-jelitowych,
 y wspomaga reakcje obronne organizmu zwiększając ilość symbiotycznych 

bakterii.
Dawkowanie: 

 y dzieci od 1 miesiąca życia: 1 kapsułka na dobę,
 y dzieci od 3 roku życia: 1-2 kapsułek na dobę.

Skład:
Lactobacillus acidophilus (NCIMB 30184), Bifidobacterium bifidum (NCIMB 30182), 
Bifidobacterium longum (NCIMB 30179), Bifidobacterium infantis (NCIMB 30181), 
fruktooligosacharydy 320mg w 2 kapsułkach. Substancje pomocnicze: żelatyna 
(powłoka kapsułki) Barwnik E171. Zawartość wyjściowa: min. 3x109 CFU (żywych kultur)  
w 2 kapsułkach.

 z PROBIO ACTIV, 30 kaps.

Unikalna mieszanka probiotycznych kultur niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania układu trawiennego, wpływająca korzystnie przy gazach, 
wzdęciach, zaparciach, biegunkach. Bifidobacterium longum pomagają w utrzymaniu  
i odnowie zdrowej mikroflory jelitowej, przyspieszają rekonwalescencję po kuracji 
antybiotykowej. Probio Aktiv stymuluje wrodzone jak i nabyte reakcje obronne 
organizmu. Lactobacillus acidophilus wpływa korzystnie na czynność jelit. Inulina 
wspomaga prawidłowy proces trawienia i jako prebiotyk optymalizuje prawidłowy 
poziom mikroflory jelitowej. 
Zastosowanie: 

 y przy problemach trawiennych, biegunkach,  zaparciach, wzdęciach,
 y po kuracjach antybiotykowych,
 y przy obniżonej odporności. 

Skład: 
Lactobacillus acidophilus 120 mg (660 mln komórek), Bifidobacterium bifidum 50 
mg (275 mln komórek), Bifidobacterium longum 30 mg (165 mln komórek), inulina 
(fruktooligosacharyd) 50 mg w 1 kapsułce. Substancje pomocnicze: żelatyna (substancja 
powlekająca), stearynian magnezu (substancja wypełniająca).

 z ORTOMAX, 90 kaps.

Ortomax zawiera idealną formułę wynikającą z połączenia substancji niezbędnych 
dla prawidłowego funkcjonowania stawów:

 y glukozamina i chondroityna - są składnikami struktury zdrowego stawu;
 y suszony olej z nasion ogórecznika lekarskiego – wykazuje działanie 

przeciwzapalne związane z obecnością w nim śluzów, które uszczelniają 
ściany włosowatych naczyń krwionośnych, a także wzmacnia efekt pozostałych 
składników,

 y kolagen hydrolizowany - skutecznie uzupełnia składnik chrząstek stawowych, 
więzadeł i ścięgien;

 y krzem oraz witamina C - wspomagają tworzenie kolagenu w organizmie.
Zastosowanie: 

 y w problemach towarzyszących fizjologicznym (starczym) zmianom w obrębie 
stawów, w zaburzeniach ruchu, przy znacznym obciążeniu stawów u sportowców 
i osób z nadwagą; w czasie rekonwalescencji po kontuzjach stawów, u osób 
odczuwających sztywność stawów.

Skład (1 kapsułka): 
siarczan glukozaminy  400 mg, metylosulfonylometan MSM 125 mg, siarczan chondroityny 
125 mg, Kwas L-askorbinowy – witamina C 15 mg. Substancje dodatkowe: żelatyna, 
gliceryna (substancja powlekająca).

 z STEVIOL - Naturalny Słodzik, 200 tab.

Steviol to słodzik oparty na bazie wyjątkowych składników : Stevi Rebaudiana  
i Erythritolu.

 y Stevia Rebaudiana - to roślina o wyjątkowo słodkich liściach, nie dostarczająca 
kalorii.

 y Erythritol – to niskokaloryczny cukier nie powodujący próchnicy.

Słodzik nie podnosi poziomu cukru we krwi, dzięki czemu jest bezpieczny dla 
diabetyków. 

Zastosowanie:
 y polecany dla diabetyków oraz osób na diecie, dbających o szczupłą sylwetkę 

oraz prowadzących zdrowy styl życia. 
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 z OLEJ Z CZARNEGO KMINU, 200ml

Olej z nasion czarnego kminu znany jest w orientalnej medycynie już od tysiącleci,  
a jego skuteczność jest wynikiem szerokiego spektrum działania na organizm. Czarny 
kmin pochodzi z Egiptu, gdzie zwany jest złotem faraonów. Głównym składnikiem 
oleju są nienasycone kwasy tłuszczowe, które pełnią rolę budulca w naszym 
organizmie i odgrywają niezwykle ważną rolę przy wytwarzaniu tzw. prostaglandyn 
- substancji podobnych do hormonów, sterujących m.in.: systemem hormonalnym, 
systemem nerwowym i systemem odpornościowym.
Oprócz wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, olej z czarnego 
kminu zawiera olejki eteryczne (np. nigellon), witaminy z grupy B, kwas foliowy, 
minerały (wapń, żelazo, cynk, miedź) i fitosterole. Fitosterole to bioaktywne roślinne 
hormony obdarzone niezwykłą cechą - ograniczają bowiem wchłanianie cholesterolu 
w przewodzie pokarmowym, jak również zmniejszają jego wytwarzanie przez 
wątrobę i nasilają wydalanie.
Działanie wewnętrzne:

 y wpływa na prawidłowe czynności trawienne,
 y wpływa na świeży oddech,
 y wzmacnia prawidłowe reakcje obronne organizmu.

Preparat można stosować również zewnętrznie do:
 y masażu obolałych pleców i zwiotczałych mięśni,
 y u dzieci (po rozrzedzeniu odpowiednim olejkiem w stosunku 1:5) do masażu 

brzuszka przy wzdęciach,
 y pielęgnacji skóry.

Skład: 
czarny kmin (olej z nasion ) 1 ml, kminek zwyczajny  0,2 ml, olej z oliwki w 10 ml preparatu. 
Substancje pomocnicze: witamina  E - alfa - tokoferol (antyoksydant).

 z ALOE VERA GEL 99,8% naturalny sok, 500ml

Aloe Vera korzystnie wpływa na prawidłowy proces trawienia w żołądku i dwunastnicy, 
dzięki czemu wspomaga oczyszczać organizm ze szkodliwych czynników. Preparat 
wpływa rówieniż na prawidłową rekonwalescencję po kuracjach antybiotykowych. 
Aloes stosuje się także w celu utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej.
Działanie:

 y regeneracja,
 y rekonwalescencja
 y oczyszczanie,
 y dezynfekcja jamy ustnej.

Skład:
Aloe vera barbadensis gel 9,98g w 10ml preparatu:
Substancje pomocnicze: benzoesan sodu, sorbinian potasowy (substancje konserwujące).

 z OLEJ Z CZARNEGO KMINU 100%, 50ml

Olej z czarnego kminu (czarnuszka siewna) tłoczony na zimno zawiera naturalne 
witaminy, nienasycone kwasy tłuszczowe, minerały, pierwiastki śladowe i inne 
substancje biologicznie czynne. Dzięki temu wzmacnia organizm i normalizuje 
funkcje życiowe.
Działa jak silny przeciwutleniacz i chroni organizm przed szkodliwymi wpływami 
środowiska.
Wspomaga prawidłową czynność układu pokarmowego i poprawia trawienie poprzez 
wzrost perystaltyki jelit.
Działanie:

 y wpływa na prawidłowe czynności trawienne,
 y wpływa na świeży oddech,
 y wzmacnia prawidłowe reakcje obronne organizmu.

Skład w 15 ml:
czarnuszka siewna 100 %, olej 15 ml,  alfa – tokoferol (witamina E) 75 mg.

 z ROKITNIK SYROP Z BETAGLUKANEM, 200ml

Rokitnik zwyczajny, dzięki zawartym w nim składnikom, zaliczany jest do 
stymulatorów procesów życiowych i wzmacnia układ immunologiczny. Korzystnie 
wpływa na aktywność układu trawiennego, pobudza metabolizm oraz wzmacnia 
układ krwionośny. Poprzez odpowiednie nawilżenie wspomaga funkcje sluzówek 
oraz stan skóry. Zawarty w syropie ekstrakt z grzybków Reishi wzmacnia naturalne 
zdolności obronne organizmu i pozytywnie wpływa na układ krążenia.

Skład: 
woda, fruktoza, sorbitol (substancja słodząca), ekstrakt z rokitnika zwyczajnego 357mg  
w zalecanej porcji dziennej10ml syropu, wyciąg z grzybka lakownicy żółtawej (Reishi) 71mg 
w zalecanej porcji dziennej10ml syropu, aromat pomarańczowy (aromat), metyloceluloza 
(substancja zagęszczająca), sorbinian sodu, benzoesan sodu (substancje konserwujące).

 z SYROP BORÓWKOWY Z BETAGLUKANEM, 200ml

Syrop z zawartością wyciągu z nasion borówki kanadyjskiej i grzybka lakownicy 
żółtawej służy wzmocnieniu systemu odpornościowego. Wyciąg z japońskich 
grzybków Reishi wspomaga naturalne  mechanizmy obronne organizmu i pozytywnie 
wpływa na układ krążenia. Ekstrakt z nasion borówki kanadyjskiej pomaga utrzymać 
organizm człowieka w dobrej kondycji fizycznej, pozwala zachować odporność, 
energię i witalność oraz zapobiega infekcjom dróg moczowych. Owoce borówki 
pomagają także obniżyć zbyt wysokie ciśnienie krwi oraz zwiększają wytrzymałość 
ścian naczyń krwionośnych.

Skład: 
woda, fruktoza, sorbitol (substancja słodząca), ekstrakt z nasion borówki 250mg w zalecanej 
porcji 7ml syropu, aromat jagodowy (aromaty), ekstrakt z grzybka lakownicy żółtawej 
(Reishi) 50mg w zalecanej porcji 7ml syropu, metyloceluloza (substancja zagęszczająca), 
sorbinian sodu, benzoesan sodu (substancje konserwujące).

 z SYROP BETAGLUCANOWY Z WITAMINĄ C, 200ml

Syrop betaglucanowy, o smaku cytrynowym, zawiera wyciąg z japońskich grzybków 
Reishi i służy wzmocnieniu odporności organizmu. Ekstrakt uzyskany z grzybków 
Reishi wzmacnia naturalne obronne zdolności organizmu i pozytywnie wpływa na 
układ krążenia. Witamina C pomaga utrzymywać funkcje immunologiczne, wspomaga 
metabolizm energetyczny oraz wpływa hamująco na zmęczenie i wyczerpanie.

Skład (w 11 ml syropu – porcja zalecana przy masie 77 kg): 
woda, fruktoza, sorbitol (substancja słodząca), wyciąg z grzybka lakownicy żółtawej 
(Reishi) 300mg, kwas askorbinowy (witamina C), 225 mg,  naturalny aromat z cytryny 
(aromaty), metyloceluloza (substancja zagęszczająca), sorbinian sodu, benzoesan sodu 
(substancje konserwujące).
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 z UROVAL MANOSA (VALOSUN), 30 tab.

Unikalny kompleks substancji naturalnych D-mannozy i żurawiny wielkoowocowej 
skutecznie działających przy problemach urologicznych.

Działanie: 
 y wspomagająco przy ostrych, przewlekłych zapaleniach pęcherza moczowego; 

uzupełniająco przy kuracjach antybiotykami. 

Nie zawiera glukozy – może być stosowany przez diabetyków!

Skład (w 1 tabletce):
D-mannoza 400 mg (jakość farmaceutyczna), żurawina wielkoowocowa 100 mg 
(standaryzowany wyciąg). Substancje pomocnicze: talk, celuloza mikrokrystaliczna, 
stearynian magnezu (substancje przeciwzbrylające), hydroksypropylometyloceluloza 
(stabilizator).

 z HEMOVAL EXTRA (VALOSUN), 50ml

Ekstrakty roślinne zawarte w preparacie Hemoval extra wzajemnie się uzupełniają 
i pozytywnie wpływają na czynność naczyń, wzmacniają i chronią ich ściany 
przed uszkodzeniem oraz są czynnikiem stymulującym krążenie. Hemoval extra 
wykorzystuje się przede wszystkim jako środek zupełniający przy leczeniu 
hemoroidów.

Działanie: 
 y wspomaga trawienie w jelicie grubym; korzystnie wpływa na czynność naczyń  

w okolicach odbytu - uszczelniając poprawia jakość ścian żył.

Skład: roślinne ekstrakty w stężeniach od 1x10-1 do 1x10-3 % vol. W 42,5% glicerolu:

Składniki Ilość w dziennej porcji*
15 kropli* 30 kropli*

Lnica pospolita 0,6 µg 1,2 µg
Głowienka pospolita 6 µg 12 µg
Nagietek lekarski 60 µg 120 µg
Kasztanowiec zwyczajny 60 µg 120 µg

* sucha masa

 z DIAVAL EXTRA (VALOSUN), 50ml

Diaval extra jest środkiem uzupełniającym dietę przeznaczonym dla osób z cukrzycą 
I i II typu. Ekstrakty roślinne zawarte w preparacie wzajemnie się uzupełniają  
i pozytywnie wpływają na regulację poziomu glukozy we krwi oraz korzystnie 
wpływają przy wtórnych dolegliwościach.

Działanie: 
 y korzystnie wpływa na poziom glikemii, zwykle już w ciągu 4-6 tygodni; pozytywnie 

wpływa na organy wtórnie uszkodzone na skutek cukrzycy; korzystnie wpływa na 
układ nerwowy i naczyniowy.

Skład: roślinne ekstrakty w stężeniach od 1x10-3 do 1x10-6 % vol. W 42,5% glicerolu:

Składniki Ilość w porcji
15 kropli* 30 kropli* 45 kropli*

Chmiel zwyczajny 0,6 µg 1,2 µg 1,8 µg
Owies zwyczajny 0,6 µg 1,2 µg 1,8 µg
Centusia pospolita 0,6 µg 1,2 µg 1,8 µg
Świetlik łąkowy 0,6 µg 1,2 µg 1,8 µg
Borówka czernica 0,6 µg 1,2 µg 1,8 µg
Widłak goździsty 0,6 µg 1,2 µg 1,8 µg

* sucha masa

 z MINAPENT KLIMACTIV (VALOSUN), 60 tab.

Minapent klimactiv zawiera naturalne substancje, które skutecznie regulują wahania 
w zakresie równowagi hormonalnej kobiet w okresie klimakterium.

Działanie: 
 y pomaga przy uderzeniach gorąca i nadmiernej potliwości; łagodzi rozdrażnienie 

i objawy bezsenności; poprawia ogólną witalność kobiet.

Porcja 2 tabletek dziennie jest zalecana dla kobiet, u których wstępują intensywniejsze 
dolegliwości.

Skład:
wyciąg z koniczyny łąkowej, 150 mg; z chmielu zwyczajnego, 31 mg; witamina E, 5 mg.

 z BIOPRON PROIMUN FORTE (VALOSUN), 30 tab.

Wskazania: 
w okresie zwiększonego występowania zachorowań na grypę 
przy pierwszych oznakach grypy i przeziębienia 
przy pierwszych objawach bólu gardła

Działanie: 
 y stymuluje odporność błon śluzowych w miejscu zakażenia kropelkowego
 y nukleotydy korzystnie wpływają na rozwój bakterii lactobacillus i regulują w ten 

sposób skład mikroflory jelit 
 y korzystnie wpływa na rozwój bakterii probiotycznych
 y pomaga w przyspieszeniu rekonwalescencji i poprawie stanu zdrowia
 y wzmacnia silny i zdrowy układ immunologiczny organizmu

Skład w maksymalnej dawce dziennej (3 tab.): 
mieszanka nukleotydów 33,6 mg, PROBIOTYK Bacillus coagulans 1x109 CFU,  
witamina C 80 mg, PREBIOTYK inulina 1080 mg
Zalecany u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

 z BIOPRON9 (VALOSUN), 10 kaps lub 30 kaps.

Probiotyczny kompleks Biopron 9 stanowi jedyną w swoim rodzaju, zrównoważoną 
kombinację kultur probiotycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
układu trawiennego.

Działanie: 
 y preparat pomaga: w rekonwalescencji po leczeniu antybiotykami  

i chemoterapeutykami, w stymulacji układu odpornościowego, w detoksykacji 
organizmu, w kuracjach dietetycznych i oczyszczających, w przypadku 
problemów skórnych; w regulacji poziomu cholesterolu.

Uwagi: dla dorosłych i dzieci już od 4 roku życia, a także diabetyków.

Skład: 1 kapsułka zawiera 9 szczepów żywych mikroorganizmów
• Kultury bakterii mikroflory jelit:
 Bifidobacterium bifidum5%, Bifidobacterium breve10%, Bifidobacterium longum15%, 

Lactobacillus acidophilus20%, Lactobacillus casei5%, Lactobacillus plantarum5%, 
Lactobacillus rhamnosus10%, Lactococcus lactis ssp. Lactis20%, Streptococcus 
thermophilus10%

• kwas askorbinowy (wit.C) E300 1 mg (1,67% ZDS*), fruktooligosacharydy 50 mg, 
• substancje pomocnicze: 
 stearynian magnezu E470b, skrobia ziemniaczana, barwnik E171, żelatyna.




