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Revitalizant, tonic general

Recomandări:

Recomandări:

Recomandări:

Recomandări:

Efecte:

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi

Efecte:

Efecte:

Efecte:

Protecţie eficientă împotriva  
radicalilor liberi

Protejează și menţine sănătatea și 
flexibilitatea articulaţiilor

Menţine sănătatea articulaţiilor

ALFALFA FORTE® ANTIOXIDANT® ARTROCALM® ARTROCALM PLUS®

1 capsulă conţine mg/cps
Alfalfa (lucernă) 200,0
Urtica dioica (urzică) 65,0
Hordeum vulgare (orz vorde) 30,0
Olea europaea (măslin) 20,0
Ribes nigrum (coacăz negru) 20,0

1 capsulă conţine mg/cps
Harpagophytum procumbens 160,0
Condroitin sulfat 130,0
Boswellia serrata 70,0
Zinc 7,0

1 capsulă conţine mg/cps
Camelia sinensis (ceai verde) 125,0
Vaccinum myrtillus (afin) 70,0
Vitamina C 35,0
Urtica dioica (urzică) 25,0
Eleutheroccocus senticosus
(ginseng siberian) 20,0

Ginkgo Biloba extract 24/6 15,0
Zinc 7,2

1 capsulă conţine mg/cps
Glucozamina sulfat x 2KCl 300,0
Condroitin sulfat 100,0
MSM (metilsulfonilmetan) 100,0
Uncaria tomentosa / cortex 
extract (gheara pisicii) 70,0

Salix alba cortex (salcie albă) 20,0

Revitalizant, tonic general, afecţiuni hepa-
tobiliare; digestive; reumatice. Hipercoles-
terolemie. Adjuvant în afecţiuni cardiovas-
culare.

Antioxidant cu efect de încetinire a proce-
selor de îmbătrânire; adjuvant în afecţiuni 
cardiovasculare, reumatice, oculare, ORL, 
respiratorii; încetinește apariţia ridurilor. 
Creșterea poftei de mâncare, anemie, vita-
minizant. Fortifică organismul în perioade de 
convalescenţă. Este eficient în tulburări de 
creștere ponderală.

Ameliorează durerile care apar în afecţiunile 
reumatismale din zonele afectate (genunchi, 
şold, umeri, coloana vertebrală) şi traumati-
ce; îmbunătăţeşte mobilitatea articulară. Ajută la reducerea durerii încă din primele 

zile de utilizare, contribuind semnificativ la 
menţinerea sănătăţii, elasticităţii și flexibi-
lităţii articulaţiilor. Odată instalat, efectul 
Artrocalm®Plus se menţine timp îndelungat, 
chiar și după încetarea administrării produ-
sului.

 � Sursă naturală de vitamine şi 
oligoelemente
 � Scade nivelul de colesterol
 � Protejează funcţionarea inimii şi vaselor 
de sânge
 �Menţine sănătatea tubului digestiv
 � Creşte capacitatea de rezistenţă a 
organismului
 � îmbunătăţeşte funcţiile sistemului osos
 � Protejează împotriva formării cheagurilor 
de sânge
 � Efect detoxifiant
 � Înlătură starea de oboseală fizică și 
mentală.

 � Scade riscul de apariţie a cataractei.
 � Scade riscul de apariţie a bolilor 
cardiovasculare.
 � Întârzie apariţia proceselor de 
îmbătrânire.
 �Menţine elasticitatea părului, unghiilor, 
firului de păr.

 � Îmbunătăţește mobilitatea articulară.
 � Are efect protector și regenerator asupra 
cartilajului articular.
 � Scade durerea și inflamaţia la nivelul 
articulaţiilor.
 � Este eficient în recuperarea după 
traumatisme ale aparatului locomotor.

 � Calmează durerea din articulaţii
 � Protejează și menţine sănătatea și 
flexibilitatea articulaţiilor
 � Este bine tolerat de organism
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BILOXIN® CARBODIGEST® CARDIOTON® CHOLESTADYN®

Drenor biliar Reglează tranzitul intestinal Protector cardiac Menţine nivelul normal  
al colesterolului

Recomandări:
Recomandări: Recomandări:

Recomandări:

Efecte:

Efecte:

Efecte:
Efecte:

1 capsulă conţine mg/cps
Cichorium intybus (cicoare) 190,0
Fraxinus excelsior (frasin) 90,0
Ulei esenţial de gălbenele 5,0
Ulei esenţial de mușeţel 4,0

1 capsulă conţine mg/cps
Cărbune vegetal 120,0
Pimpinella anisum (anason) 110,0
Foenicum vulgare (fenicul) 75,0
Uleiuri esenţiale de mușeţel, 
mentă, fenicul 30,0

1 capsulă conţine mg/cps
Salix alba 70,0
Crataegus oxyacantha 60,0
Acid linoleic conjugat (CLA) 50,0
Ribes nigrum (coacăz negru) 40,0
Magneziu 36,0

1 capsulă conţine mg/cps
Sylibum marianum (armurariu) 120,0
Olea europaea (măslin) 110,0
Lecitină 45,0
Eleutherococcus senticosus 
(ginseng siberian) 25,0

Biloxin este o formulă echilibrată şi eficien-
tă asupra tulburărilor organice determinate 
de funcţionarea neadecvată a vezicii biliare. 
Are efecte coleretice, colecistokinetice, de 
stimulare a mişcărilor şi eliminării vezicii bi-
liare. Este antiinflamator şi antiseptic la nivel 
intestinal, biliar. Reduce senzaţia de vomă, 
flatulenţă, migrenele asociate diskineziei 
biliare, durerile abdominale. Ajută la elimina-
rea calculilor biliari.    

Este eficient în indigestia care este frecvent 
asociată cu starea de disconfort abdominal. 
Cărbunele vegetal este cunoscut pentru ca-
pacitatea sa adsorbantă la nivelul tractului 
digestiv şi intestinal, ceea ce duce la scă-
derea senzaţiei de balonare, elimină gazele 
intestinale. Anasonul şi feniculul conţin 
uleiuri volatile cu efecte antiseptic la nivel 
intestinal, carminativ, eupeptic. Eficacitatea 
produsului este mărită de adaosul suplimen-
tar de uleiuri estenţiale de muşeţel, mentă şi 
fenicul ceea ce face din Carbodigest® alege-
rea primordială în caz de balonare, indigestie, 
tranzit lent, colon iritabil.

Persoane care prezintă risc de apariţie a afec-
ţiunilor cardiovasculare (cardiopatie ischemi-
că, infarct miocardic, hipertensiune arterială), 
persoane cu nivel crescut de colesterol şi tri-
gliceride; adjuvant în hipertensiunea arterială; 
tulburări de ritm cardiac.

Este recomandat persoanelor cu colesterol 
mărit; îmbunătăţeşte activitatea ficatului; 
susţine funcţionarea bilei prin creşterea mo-
tilităţii acesteia; este detoxifiant.

 � Este eficient în sindromul „bilă leneșă”;
 � Adjuvant în microlitiaza biliară;
 � Accelerează procesele metabolice.

 � Reglează tranzitul intestinal;
 � Absoarbe şi elimină gazele intestinale;
 � Este eficient în sindromul colonului 
iritabil;
 � Are efect antiseptic intestinal.

 � Scade riscul de apariţie a bolilor 
cardiovasculare;
 � Protejează în mod eficient funcţionarea 
inimii şi vaselor de sânge;
 � Tonifică muşchiul cardiac;
 � Controlează nivelul grăsimilor şi 
colesterolului;
 � Are efect benefic asupra tensiunii 
arteriale.

 � Ajută la menţinerea nivelului normal al 
colesterolului;
 � Susţine funcţionarea vezicii biliare;
 � Conferă o îngrijire eficientă a ficatului;
 � Crește calitatea vieţii.

Therapy
Line

Therapy
Line
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doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1-2 cps. x 3 / zi



DIABEXAL®dexocalm® DIGOTIDE®DETOXIFIANT COLON

Eficient pentru reducerea glicemiei
CONTROL EFICIENT AL STĂRILOR  

DE NERVOZITATE
Reglează tranzitul și digestiaElimină eficient toxinele

Recomandări:

Recomandări:

Recomandări:

Recomandări:

Efecte:Efecte:

Efecte:

Efecte:

1 capsulă conţine mg/cps
Momordica charantia extract 80,0
Morus nigra (dud negru) 80,0
Betula spp (mesteacăn) 70,0
Urtica dioica (urzică) 40,0
Vaccinum myrtillus (afin) 40,0
Zinc 2,5

1 capsulă conţine mg/cps
Gelatină (capsula) 90,0
Magneziu (din 133 mg oxid de 
magneziu) 80,0

Pulbere din frunze și flori de 
Păducel (Crataegus oxyacantha) 40,0

Extract hidroalcoolic uscat din 
părți aeriene de Roiniță (Melissa 
officinalis) standardizat 2,5% în 
acid rosmarinic

40,0

Pulbere din părți aeriene de 
Floarea pasiunii  (Passiflora 
incarnata)

30,0

Extract hidroalcoolic uscat din 
conuri de Hamei  (Humulus lupu-
lus) standardizat în 4% flavone

20,0

1 capsulă conţine mg/cps
Fibre vegetale solubile din gumă 
de Acacia Seyal  (gumă acacia) 
min. 90% substanţă activă

240,0

Nucleotide din Saccharomices 
cerevisiae (drojdie de bere)  min. 
60% substanţă activă

120,0

Conţine mg
Linum usitatissimum  
(seminţe de in) 25,0

Plantago psyllium 15,0
Cichorium intybus (cicoare) 15,0
Betula spp (mesteacăn) 12,0
Pimpinella anisum (anason) 8,0
Rozmarinum officinalis 
(rozmarin) 6,0

Urtica dioica (urzică) 6,0
Camellia sinensis (ceai verde) 5,0
Cassia angustifolia (senna) 4,0
Fraxinus excelsior (frasin) 4,0

Diabexal® este o combinaţie de substanţe 
biologic active de origine vegetală şi zinc 
ce au ca efect combinat scăderea nivelului 
glicemiei; au de asemenea un puternic ca-
racter detoxifiant, antioxidant. Eficacitate 
semnificativă o are extractul de momordica 
cu beneficii clinic demonstrate privind scă-
derea nivelului glicemiei. Acţionează prin 
scădere nivelului glucozei din sânge. Favori-
zează recaptarea celulară a glucozei, deter-
minând eliberarea de insulină şi potenţând 
efectele acesteia.

Dexocalm® este recomandat pentru reduce-
rea stării de nervozitate, inducând senzația 
de calmitate.

Digotide® conţine prebiotice (fibre dieteti-
ce) și substanţe cu efect prebiotic (nucle-
otide) ce favorizează dezvoltarea micro
organismelor benefice din intestin, elimină 
toxinele din intestin, amplifică efectul pe-
ristaltic. 
Prin toate aceste efecte Digotide® este reco-
mandat pentru refacerea și menţinerea florei 
intestinale, a unei digestii sănătoase, pentru 
întărirea sistemului imunitar. De asemenea 
este recomandat persoanelor care depun 
eforturi fizice și intelectuale.

Detoxifiant al colonului, reglator al tranzitu-
lui intestinal, laxativ, colereticcolecistoki-
netic, antioxidant, antiadipos, diuretic.

 � Ajută la normalizarea nivelului glicemiei;
 � Scade nivelul de grăsimi din sânge;
 � Este antioxidant şi detoxifiant;
 � Creşte calitatea vieţii.

 � Control eficient al stărilor de nervozitate
 � Contribuie la scăderea iritabilității
 �Menținerea stării de sănătate psihică 
și calm
 � Susține sistemul nervos central și 
funcționarea psihică normală

 �Menţine integritatea barierei intestinale;
 � Îmbunătăţește răspunsul imun;
 � Este agent de refacere pentru dieta 
sportivilor;
 � • Scade riscul de apariţie a afecţiunilor 
digestive, cardiovasculare, ale colonului, 
ale pielii

 � Seminţe de in cu acţiune energică de 
reglare a tranzitului intestinal; 
 � Seminţe de psillyum, rozmarin şi senna 
cu acţiune laxativă; 
 � Rădăcină de cicoare şi anason  
coleretic, colecistokinetic; 
 �Mesteacăn, ceai verde şi urzică  
detoxifiant, antioxidant şi antiadipos;
 � Frasin  diuretic.

Therapy
Line

Therapy
Line
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doza recomandată:
2 lingurițe x 2 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi



DIVA SLIM EXSTRES® FORMEN®

Reduce greutatea corporală Control eficient al stresului Stimulează funcţia sexuală masculină

Recomandări:
Recomandări:

Recomandări:

Efecte:

Efecte:

Efecte:

Diva Slim reduce greutatea corporală fără să 
afecteze funcţionarea normală a organismu-
lui. Se recomandă să se urmeze o dietă cu un 
conţinut caloric scăzut, evitarea carbohidra-
ţilor. Este indicat consumul de alimente cu 
conţinut ridicat în fibre. De asemenea este 
necesar un aport crescut de apă (minim 21 
zilnic).

ExStres® contribuie semnificativ la elimina-
rea stărilor de tensiune psihică şi a stresului. 
Conţine substanţe vegetale cu eficacitate 
clinic dovedită în ceea ce priveşte controlul 
stărilor determinate de stres. Ajută la scă-
derea manifestărilor anxioase, determinând 
totodată apariţia unei senzaţii de relaxare a 
organismului. 
Este eficient pentru controlul stresului şi a 
tensiunii psihice fără a determina depen-
denţă; este util în stările de oboseală croni-
că, astenie.

FORMEN este special creat pentru îmbună-
tăţirea vieţii sexuale a bărbaţilor, determi-
nând creşterea calităţii vieţii. Conţine specii 
de plante cu eficacitate demonstrată asupra 
funcţiei sexuale masculine: au efecte po-
zitive asupra funcţiei erectile şi libidoului, 
cresc motilitatea spermatozoizilor şi nivelul 
de testosteron, ducând la o acţiune proerec-
tilă.
Creşte virilitatea, potenţa determinând îmbu-
nătăţirea vieţii sexuale la bărbaţi.

 � Favorizează eliminarea şi împiedică 
reacumularea grăsimilor în organism;
 � Are un puternic caracter antiadipos;
 � Scade nivelul de colesterol;
 � Creşte calitatea vieţii.

 � Elimină stările provocate de stres şi 
tensiunea psihică;
 � Determină un efect de relaxare a 
organismului;
 � Este util în stările de hiperexcitabilitate 
nervoasă;
 � Contribuie semnificativ la refacerea 
organismului în stările de oboseală 
cronică.

 � Stimulează funcţia sexuală masculină;
 � Creşte virilitatea;
 � Creşte calitatea vieţii;
 � Este bine tolerat de organism.

1 capsulă conţine mg/cps
CLA (acid linoleic conjugat) 160,0
Lycopersicum esculentum 
(tomate) 80,0

Camelia sinensis (ceai verde) 50,0
Magneziu 18,0
Zinc 5,0

1 capsulă conţine mg/cps
Tribulus terrestris 125,0
Eleutherococcus senticosus 
(ginseng siberian) 70,0

Apium graveolens (ţelină) 30,0
Ltaurină 30,0
Ginkgo Biloba extract 24/6 20,0
Serenoa repens extract 4:1 10,0
Zinc 5,0

1 capsulă conţine mg/cps
Passiflora incarnata 110,0
Magneziu 60,0
Eleutherococcus senticosus  
(ginseng siberian) 30,0

Ribes nigrum (coacăz negru) 30,0
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DIUREXAN®

Efect diuretic

Recomandări:

Efecte:

1 capsulă conţine mg/cps
Orthosiphon stamineus 115,0
Camelia sinensis (ceai verde) 70,0
Betula spp (mesteacăn) 50,0
Urtica dioica (urzică) 40,0

Diurexan® conţine o asociere de substanţe 
vegetale ce au ca efect eliminarea surplu-
sului de apă şi a toxinelor din organism, 
prin creşterea fluxului sangvin renal, fiind 
un foarte bun agent diuretic în cazul edeme-
lor de diverse etiologii. Detoxifica rinichii, 
este eficient în cazul microlitiazei renale. 
Este util ca antiinflamator şi antispastic, 
facilitând eliminarea calculilor şi reducând 
simptomatologia asociată acestora. Utilizat 
frecvent, scade riscul de apariţie a calculi-
lor renali.
Adjuvant în edeme de diverse etiologii; hi-
pertensiune arterială; litiază renală; infecţii 
ale căilor urinare.

 � Elimină surplusul de apă şi toxine;
 � Eficace în eliminarea calculilor renali;
 � Adjuvant ca diuretic în hipertensiunea 
arterială;
 � Este detoxifiant.

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
2 cps. x 2 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1-2 cps. x 3 / zi



HEMORON® HEPAMIX® HESPAMIN®GINKOVEN®

Reduce disconfortul din 
regiunea pelviană

Eficient în protejarea ficatului Protecţie eficientă a ficatului
Stimulează circulaţia sangvină  

cerebrală

Recomandări:

Recomandări:

Recomandări:

Recomandări:

Efecte:

Efecte:

Efecte:

Efecte:

Eficient în disconfortul creat de disfuncţiile 
de circulaţie sangvină de la nivelul venelor 
hemoroidale.

Hepamix® conţine specii de plante ce acţio-
nează eficient asupra ficatului, fiind un foar-
te bun hepatoprotector. Are în compoziţie 
silimarina  substanţă biologică cunoscută 
pentru efectele sale benefice asupra funcţiei 
hepatobiliare.
Are efect de stabilizare a membranei hepa-
tocitului (celula hepatică) fiind un foarte bun 
trofic şi protector hepatic.
Adjuvant în afecţiuni hepatice acute şi cro-
nice, tulburări metabolice (abuz de alcool, 
medicamente, intoxicaţii).

Recomandat persoanelor care prezintă o 
suprasolicitare a funcţiei ficatului sau când 
aceasta necesită susţinere în urma unor pe-
rioade intense de oboseală fizică/intelectua-
lă, consum excesiv de medicamente și/sau 
băuturi alcoolice.

În cazul tulburărilor circulatorii atât la nivel 
cerebral cât şi la nivelul extremităţilor mem-
brelor; este benefic pentru persoanele în 
vârstă îmbunătăţind capacitatea de concen-
trare şi atenţia; util în cazul tulburărilor de tip 
vascular de vedere şi auz. Furnizează energie 
crescând calitatea vieţii.

 � Reduce disconfortul din 
regiunea pelviană;
 � Ajută la redarea elasticităţii venelor 
hemoroidale;
 � Are efect rapid și eficient.  � Este un foarte bun hepatoprotector;

 � Este trofic la nivelul ficatului;
 � Stimulează procesele metabolice;
 � Este detoxifiant.

 � Asigură o protecţie eficientă a ficatului;
 � Ajută la refacerea structurii celulelor 
ficatului;
 � Stimulează funcţia de detoxifiere a 
ficatului. 

 � Stimulează circulaţia sangvină la nivel 
cerebral şi periferic;
 � Îmbunătăţeşte capacitatea de 
concentrare şi memoria;
 � Este util în tulburările (vasculare) de auz 
şi vedere;
 � Este antioxidant, încetinind procesele de 
îmbătrânire.

1 capsulă conţine mg/cps
Silybum marianum (armurariu) 110.0
Silimarină 72.0
Urtica dioica (urzică) 65.0
Larginină 45.0
Vaccinum vitis idaea (merișor) 30.0

1 capsulă conţine mg/cps
Gelatină (capsula) 90
Lecitină din Soia (Glycine hispi-
da) cu 22% fosfatidilcolină 80

Albumină din ou 70
Extract din fructe de Armurariu 
(Silybum marianum) standardizat 
80% în Silimarină

70

Pulbere din rădăcini de Turmeric 
(Curcuma longa) 40

Extract apos uscat 4:1 din părţi 
aeriene de Orz verde (Hordeum 
vulgare) 

30

1 capsulă conţine mg/cps
Salix alba (Salcie) 90.0
Extract standardizat  24/6 de 
Ginkgo Biloba 60.0

Vaccinium myrtillus (Afin) 60.0
Magneziu 48.0

1 capsulă conţine mg/cps
Pulbere din coji de Lămâi (Citrus 
limon) 100.0

Extract hidroalcoolic uscat din 
fructe de Lămâi (Citrus limon) 
standardizat în 92% hesperidina

90.0

Pulbere din seminţe de Castan 
(Aesculus hippocastanum) 80.0

Ulei de Gălbenele (Calendula 
officinalis) 5.0
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doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi



MEMOSTIM® MSM®

Îmbunătăţeşte memoria  
şi capacitatea de concentrare

Susţine sănătatea articulaţiilor, 
detoxifiant

Recomandări:

Recomandări:

Efecte:

Efecte:
Este ideal pentru elevi şi studenţi; persoane 
ce au nevoie de susţinerea funcţiilor intelec-
tuale. Are efecte benefice asupra capacităţii 
de concentare şi memorare; înlătură starea 
de oboseală psihică şi fizică.

Stări caracterizate prin disfuncţii ale siste-
mului osteoarticular; crampe musculare; 
oboseală fizică şi psihică; tulburări ale tran-
zitului intestinal; stres; tulburări ale circula-
ţiei sangvine.

 � Este ideal pentru elevi şi studenţi, 
persoane ce au nevoie de susţinerea 
funcţiilor intelectuale;
 � Are efecte benefice asupra capacităţii de 
concentrare şi memorare;
 � Înlătură starea de oboseală psihică şi 
fizică.

 � Susţine funcţia articulară şi a sistemului 
osos;
 �Menţine nivelul normal de colesterol şi 
glucoza din sânge;
 � Detoxifică şi energizează organismul.

1 capsulă conţine mg/cps
Lecitină 100,0
Camelia sinensis (ceai verde) 60,0
Magneziu 48,0
Ginkgo Biloba extract 24/6 30,0
Eleutherococcus senticosus 
(ginseng siberian) 25,0

1 capsulă conţine mg/cps
MSM (metilsulfonilmetan) 200,0

LAXOVIT®

Accelerează tranzitul intestinal

Recomandări:

Efecte:

Eficient în cazurile ocazionale de constipa-
ţie, crampe intestinale; adjuvant în terapia 
antihemoroidală.

 � Este un foarte bun laxativ;
 � Reduce crampele intestinale;
 � Este detoxifiant;
 � Stimulează mişcările vezicii biliare.

1 capsulă conţine mg/cps
Cichorium intybus (cicoare) 105,0
Senna acutifolia 90,0
Fraxinus excelsior (frasin) 65,0
Camelia sinensis (ceai verde) 30,0
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IMUNOCAPS

Eficient în stări de răceală,  
gripă şi guturai

Recomandări:

Efecte:

Creşterea capacităţii de apărare a organis-
mului la infecţii bacteriene, virale; este efici-
ent în caz de gripă, răceală şi guturai.

 � Este util în caz de gripă, răceală și 
guturai;
 � Tonifică sistemul imunitar;
 � Aduce un aport important de vitamine și 
minerale;
 � Este antioxidant și adaptogen;
 � Este bine tolerat de organism.

1 capsulă conţine mg/cps
Echinaceea purpureea 110,0
Rosa canina (măceș) 80,0
Polen 40,0
Vitamina C 40,0
Eleutherococcus senticosus 
(ginseng siberian) 25,0

doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi

doza recomandată:
1-2 cps. / zi



REVITAL® SALIDOL®NEURO PROTECT® PROSTADYNON®

Încetinește procesele de  
îmbătrânire la nivel cerebral

Eficient în afecţiunile  
prostatei şi potenţă

Revitalizant, tonic şi energizant Îndepărtează eficient durerea

Recomandări:

Recomandări:

Recomandări:

Recomandări:

Efecte:

Efecte:

Efecte:

Efecte:

Întârzie procesele naturale ale îmbătrânirii și 
menţine un tonus general ridicat, ameliorează 
simptomele neplăcute legate de vârsta înainta-
tă; protejează celulele și ţesuturile organismu-
lui de atacul oxidativ nociv al radicalilor liberi 
pe care îi poate neutraliza și elimina. Ajută la 
creșterea capacităţii de învăţare, memorare și 
redare a informaţiilor, fluiditatea verbală, con-
centrarea, vigilenta și atenţia, îmbunătăţirea 
stării emoţionale, sociabilitatea, adaptabilita-
tea, capacitatea motorie.

Formulă special concepută ce susţine sta-
rea de funcţionare a prostatei. Ameliorează 
simptomele hiperplaziei benigne de prostată 
(HBP). Îmbunătăţeşte funcţia sexuală mas-
culină, ducând în final la creşterea calităţii 
vieţii.

Este eficient în stări de oboseală, slăbiciune, 
epuizare, pentru creşterea performanţelor 
fizice şi mentale, în efort fizic la sportivi şi 
pentru cei care muncesc în condiţii grele; 
ajută la menţinerea greutăţii corporale. Este 
eficient în cure de detoxifiere.

Dureri de diverse etiologii; stări febrile; ne-
vralgii; reumatism; adjuvant în tratamentul 
gripei, guturaiului.

 � Îmbunătăţește semnificativ funcţiile 
creierului;
 � Crește memoria și capacitatea de 
concentrare;
 � Protejează celulele nervoase;
 � Stimulează funcţia mentală.

 � Ameliorează simptomele afecţiunilor 
prostatei: reduce frecvenţa urinărilor 
nocturne şi diurne; reduce durerea şi 
senzaţia de urinare incompletă;
 � Îmbunătăţește funcţia sexuală 
masculină;
 � Crește calitatea vieţii;
 � Este bine tolerat de organism.

 � Revitalizant, tonic şi energizant al 
organismului;
 � Ajută la remodelarea corporală;
 � Este detoxifiant şi antioxidant.

 � Îndepărtează eficient durerea;
 � Scade febra;
 � Diminuează procesele inflamatorii;
 � Eficient în gripă, răceală, guturai.

1 capsulă conţine mg/cps
Curcuma longa (turmeric) 70.0
Ginkgo biloba extract standard-
izat 24/6 60.0

Lycium barbarum extract stan-
dardizat (fructe de Goji) 50.0

Lecitina 30.0
Fosfatidilcolina 30.0
Vitis vinifera extract (seminţe de 
struguri roșii) 20.0

1 capsulă conţine mg/cps
Serenoa repens extract 4:1 160,0
Urtica dioica (urzică) 60,0
Xanthium spinosum (ghimpe) 40,0
Harpagophytum procumbens 30,0
Zinc 6,4

1 capsulă conţine mg/cps
Salix alba (salcie) 170,0
Harpagophytum procumbens 
(gheara diavolului) 80,0

Boswellia serrata 40,0

1 capsulă conţine mg/cps
Pulbere de Aloe vera 90,0
Pulbere de SpiruLina platensis 80,0
Pulbere din frunze de Ceai verde 
(Camellia sinensis) 40,0

Pulbere din boabe de Cafea 
verde (Coffea arabica) 30,0

Extract apos uscat (10% 
maitodextrina) din fructe de Goji 
(Lycium barbarum) standardizat la 
45% polizaharide 

20,0
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doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi

doza recomandată:
1 x 2 cps. / zi

doza recomandată:
1 x 2 cps. / zi

doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi



TUSSINON® URISEPT®

Susţine confortul respirator Protecţie eficientă  
a tractului urinar

Recomandări:

Recomandări:

Efecte:

Efecte:

Menţinerea stării şi funcţionarii normale a 
sistemului respirator.

Afecţiuni ale tractului urinar (cistite, anexi-
te, microlitiază renală).

 � Favorizează eliminarea secreţiilor 
bronhice;
 �Menţine starea de sănătate a aparatului 
respirator;
 � Are efect rapid şi eficient.

 � Creşte rezistenţa organismului la 
germeni specifici tractului urinar;
 � Eficient în afecţiuni (inflamatorii, 
bacteriene) ale tractului urinar;
 �Menţine starea de sănătate a tractului 
urinar;
 � Este detoxifiant și antioxidant.

1 capsulă conţine mg/cps
Pulbere din părţi aeriene de 
Cimbradecultură (Thymus 
vulgaris)

90,0

Pulbere din frunze de Pătlagină 
(Plantago lanceolata) 80.0

Pulbere din frunze de Coacăzne-
gru (Ribes nigrum) 55.0

Extract uscat 4/1(10% maltodex-
trină) din flori de Soc (Sambucus 
nigra)

25.0

Acid ascorbic (vitamina C) 20.0
Ulei esenţial de mentă  
(Mentha piperita) 5.0

1 capsulă conţine mg/cps
Vaccinum vitis idaea (merișor) 110,0
Echinaceea purpureea 60,0
Fraxinus excelsior (frasin) 40,0
Harpagophytum procumbens 
(gheara diavolului) 40,0

Vitamina C 20,0

TENSONORM®

Efect de scădere a tensiunii arteriale

Recomandări:

Efecte:

Adjuvant în hipertensiune arterială; tulburări 
de ritm cardiac, extrasistole, tulburări cardi-
ace de origine nervoasă. Asigură protecţie 
eficientă a funcţiilor cardiace.

 � Protejează şi tonifică miocardul;
 � Ajută la scăderea tensiunii arteriale;
 � Reduce riscul de tromboză;
 � Îmbunătăţeşte circulaţia cerebrală şi 
periferică;
 � Este antioxidant.

1 capsulă conţine mg/cps
Crataegus oxyacantha (păducel) 90,0
Orthosiphon stamineus 60,0
Passiflora incarnata 50,0
Ginkgo Biloba extract 24/6 30,0
Magneziu 24,0
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SEDORAL®

Induce somnul şi îmbunătăţeşte  
calitatea lui

Recomandări:

Efecte:

Insomnii, ameliorarea stărilor de hiperexci-
tabilitate; tulburări neurovegetative. Asigură 
refacerea organismului după perioade pre-
lungite de surmenaj însoţite de perturbări în 
inducerea şi calitatea somnului.

 � Ajută la inducerea somnului; 
 � Îmbunătăţeşte calitatea somnului
 � Este util în tulburări neurovegetative;
 � Asigură funcţionarea în condiţii optime a 
organismului.

1 capsulă conţine mg/cps
Passiflora incarnata 130.0
Valeriana officinalis 80.0
Melatonina 1.5

doza recomandată:
1-2 cps. / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi



VISIOFORT® PLUS ALERGOSIN JUNIORVENOSTIM® VISIOFORT®

Îmbunătăţeşte acuitatea vizuală

Sirop cu miere

Eficient în varice, hemoroizi Îmbunătăţeşte acuitatea vizuală

Recomandări:

Recomandări:
Recomandări:

Efecte:

Efecte:

Efecte:

Persoanelor cu activitate oculară solicitan-
tă; adjuvant în cazul disfuncţiilor care pot 
apare la nivelul ochilor.

Recomandări:

Alergosin junior este special conceput pen-
tru reducerea simpotmatologiei asociate 
alergiilor. Viola tricoloris (trei fraţi pătaţi) 
conţine un complex de substanţe biologic 
active ce o fac eficientă în alergii de diverse 
forme, eczemă, acnee, furunculoză. Ribes 
nigrum (coacăz negru) stimulează corti-
cosuprarenală determinând secreţia unor 
hormoni cu proprietăţi antiinflamatorii şi 
antialergice (acţiune cortizonlike). Arctium 
lappa (brusture) are eficacitate cunoscută în 
eczeme, diverse tipuri de alergii. 
Adjuvant în afecţiuni alergice (rinite, astm 
bronşic, alergodermii), acnee, furunculoze.

Eficient în tratamentul manifestărilor insu-
ficienţei venoase cronice la nivelul venelor 
hemoroidale (hemoroizi) sau la nivelul mem-
brelor inferioare, manifestată prin simptome 
precum senzaţie de greutate în picioare, du-
rere, crampe nocturne, edeme.

Reducerea riscului de apariţie a degeneres-
cenţei maculare; protecţia retinei împotriva 
stresului oxidativ.

 � Îmbunătăţește acuitatea vizuală;
 � Protejează ochii împotriva radiaţiilor UV 
în exces;
 � Reduce riscul de apariţie a disfuncţiilor 
la nivelul ochilor;
 � Îmbunătăţește vederea pe timp de 
noapte.

 � Îmbunătăţește circulaţia sangvină la 
nivelul venelor;
 � Înlătură senzaţia de picioare grele, 
obosite și umflate.

 � Îmbunătăţeşte semnificativ acuitatea 
vizuală;
 � Protejează retina de efectele stresului 
oxidativ;
 � Reduce riscul de apariţie a 
degenerescentei maculare;
 � Îmbunătăţeşte circulaţia sangvină la 
nivel ocular.

1 capsulă conţine mg/cps
Diosmina 90.0
Aesculus hipocastanum (castan) 80.0
Vaccinium myrtillus (afin) 70.0
Vitamina C 30.0
Citrus limonium (lămâi) 20.0
Hesperidina 10.0

1 capsulă conţine mg/cps
Extract standardizat 24/6 de 
Ginkgo Biloba 60.0

Extract standardizat de Vaccini-
um myrtillus (Afin) 60.0

Vitamina C 26.0
Zinc 7.5
Luteină 6.0

1 capsulă conţine mg/cps
Extract hidroalcoolic uscat din 
flori de Crăiţe (Tagetes erecta) 
standardizat la 5% luteină și min. 
0,18% zeaxantină

120,0

Betacaroten 10%  (din alga 
Blakeslea trispora) 96.0

Extract hidroalcoolic uscat 
5:1 (maltodextrină din porumb) 
din fructe de Afin (Vaccinium 
myrtillus) standardizat la 1% 
antocianozide 

90.0

Extract hidroalcoolic uscat 
din seminţe de struguri (Vitis 
vinifera) standardizat la min. 95% 
PAC (proantocianidine)

60.0

Vitamina E naturală  (Dα to-
coferil acetat) 32.0

100 ml. conţin: ml./flc.
Miere de albine 20
Arctium lappa (brusture) extract 7
Ribes nigrum (coacăz negru) 
extract 7

Viola tricoloris (trei fraţi pătaţi) 
extract 6
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doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi

doza recomandată:
13 ani – 2,5 ml x 2 / zi
37 ani – 5,0 ml x 2/ zi
>7 ani – 7,5 ml x 2/ zi

doza recomandată:
1 cps. / zi

doza recomandată:
1 cps. / zi



CALCIU & VITAMINA D3 GIARDINON® IMUNOKID®

Sirop cu miere Sirop cu miere Sirop cu miere

Recomandări:

Recomandări:
Recomandări:

Calciu este unul dintre mineralele foarte 
importante pentru functionarea optima a or-
ganismului. Intervine favorabil in creşterea 
si dezvoltarea armonioasa a oaselor, minera-
lizarea dintilor, functionarea optima a inimii, 
sistemului nervos. Influenţeaza pozitiv  func-
ţionarea şi dezvoltarea sistemului muscular. 
Este eficient in alergii. Aportul de calciu este 
benefic pentru toate vârstele dar in principal 
in perioadele de creştere la copii. Vitamina 
D3 creşte absorbtia si utilizarea calciului.
Recalcifiant prin aportul de calciu şi vitami-
na D3. Adjuvant în alergii.

Giardinon conţine extracte din plante (cimbru 

şi gălbenele) cu eficacitate asupra eliminării 

paraziţilor intestinali. Giardinon împiedică 

înmulţirea microorganismelor de la nivelul 

intestinului, favorizează mişcările vezicii 

biliare. Este bine tolerat de organism. Nu de-
termină efecte secundare la nivelul ficatului. 
Fiind un sirop cu miere se poate administra 

uşor copiilor. Nu conţine zahăr.
Giardinon se recomandă pentru eliminarea 
paraziţilor intestinali: giardia, oxiuri.

ImunoKid este un imunostimulator blând,  
eficace mai ales în cazul îmbolnăvirilor  
gripale. Extractele vegetale aduc în plus un 
aport de vitamine şi minerale (complex B, 
vitamina C, E, PP, Ca, K, Fe, Mg, P) care  aju-
tă  la  creşterea şi dezvoltarea armonioasă  
a   organismului la copii. Este antioxidant şi 
adaptogen crescând capacitatea de apărare 
a  organismului la diverşi agenţi infecţioşi 
cât şi la stres.
ImunoKid se recomandă pentru creşterea 
capacităţii de apărare a organismului copi-
lului la agenţi infecţioşi; este eficient în caz 
de gripă şi răceală şi în stări de convales-
cenţă după îmbolnăviri; susţine creşterea şi 
dezvoltarea armonioasă a organismului.

1 linguriţă (5 ml) conţine:  
Ca2+ 50 mg
Vitamina D3 100 UI

100 ml. conţin: ml./flc.
Miere de albine 20
Thymus vulgaris (cimbru) extract 9
Propolis extract 19% 6
Calendula officinalis (gălbenele) 
extract 5

100 ml. conţin: ml./flc.
Miere de albine 20
Echinaceea purpureea extract 7
Rosa canina (măceș) extract 5
Ribes nigrum (coacăz negru) 
extract 4

Vaccinum myrtillus (afin) extract 4

kids
Line

kids
Line
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APPETITE JUNIOR

Sirop cu miere

Recomandări:

Appetite junior este special conceput pentru 
creșterea poftei de mâncare la copii, fiind în 
același timp un vitaminizant eficient.
Întregul fitocomplex din aceste extracte ve-
getale duce la creșterea poftei de măncare, 
asigurăndui organismului copilului elemen-
tele nutritive necesare pentru creșterea si 
dezvoltarea armonioasă.
Creşterea poftei de mâncare, anemie, vita-
minizant. Fortifică organismul în perioade de 
convalescenţă. Este eficient în tulburări de 
creştere ponderală.

100 ml. conţin: ml./flc.
Miere de albine 20
Hordeum vulgare (orz vorde) 
extract 6

Ribes nigrum (coacăz negru) 
extract 4

Triticum aestivum (germeni de 
grâu) extr. 4

Daucus carota (morcov) extract 3
Vaccinium myrtillus (afin) extract 3

doza recomandată:
13 ani – 2,5 ml x 2 / zi
37 ani – 5,0 ml x 2 / zi
>7 ani – 7,5 ml x 2 / zi

doza recomandată:
13 ani – 2,5 ml x 2 / zi
37 ani – 5,0 ml x 2 / zi
>7 ani – 7,5 ml x 2 / zi

doza recomandată:
13 ani – 510 ml x 1 / zi
312 ani – 10 ml x 1 / zi

>12 ani și adulți – 20 ml x 1 / zi

doza recomandată:
27 ani – 2,5 ml x 1 / zi
714 ani – 5,0 ml x 1 / zi

>14 ani și adulți – 7,5 ml x 1 / zi



LAXOVIT JUNIOR SANOGRIP JUNIOR TUSSINON JUNIOR® CALCIU & VITAMINA C 

Sirop cu miere Sirop cu miere Sirop cu miere

Recalcifiant

Recomandări:

Recomandări:

Recomandări:
Laxovit Junior este un sirop laxativ, natural, 
cu gust de miere și mure, care echilibrează 
funcţia digestivă, reglând tranzitul intestinal. 
Este totodată nutritiv și mineralizant. Susţine 
normalizarea funcţiilor tractului gastro in-
testinal, este eficient în constipaţie și tulbu-
rări ale tractului gastrointestinal, fără a de-
termina iritarea tractului gastrointestinal.
Eficacitatea produsului este mărită de aso-
cierea extractelor din plante cu miere, care, 
pe lângă acţiunea nutritivă are și un rol de 
laxativ blând.

Sirop cu extracte din plante și miere reco-
mandat  de la primele semne ale stărilor 
febrile de tip gripal: dureri osoase, dureri de 
cap asociate cu globi oculari dureroși, infla-
maţii ale mucoasei nazale.
Sanogrip Junior este recomandat de la pri-
mele semne de gripă, viroză, răceală. Este 
eficient în stări de convalescenţă după îm-
bolnăviri; susţine creșterea și dezvoltarea 
armonioasă a organismului.

Tussinon junior sirop cu miere, este reco-
mandat în special la copii, pentru a combate 
tusea ce însoţește diferitele afecţiuni ale că-
ilor respiratorii: bronșite, traheite, faringite, 
pneumonii acute și cronice.
Mierea de albine intervine ca un foarte bun 
emollient al tractului respirator.
De aceea Tussinon junior este eficient pen-
tru calmarea tusei ce însoţește stările de 
răceală, gripă, viroză respiratorie la copii.  

100 ml. conţin: ml./flc.
Miere de albine 20
Prunus domestica (prun) extract 8
Ficus carica (smochin) extract 5
Rubus fruticosus (mur) extract 4
Taraxacum officinale (păpădie) 
extract 3

100 ml. conţin: ml./flc.
Miere de albine 20
Viola tricoloris (trei fraţi pătaţi) 
extract 7

Tilia tomentosa (flori de tei) 
extract 5

Turiones pinii (muguri de pin) 
extract 4

Tymus serpillum (cimbrișor) 
extract 4

100 ml. conţin: ml./flc.
Miere de albine 20
Plantago sp. (pătlagină) extract 7
Grindelia robusta extract 4
Hedera helix (iederă) extract 3
Thymus vulgaris (cimbru) extract 3
Turiones pinii (muguri de pin) 
extract 3

1 capsulă conţine mg/cps
Gelatină (capsula) 90,0
Calciu 56,0
Vitamina C 20,0

Recomandări:

Calciu fortifică oasele, dentiţia, intervine fa-
vorabil în funcţionarea sistemului nervos şi 
muscular. Favorizează absorbţia fierului, are 
efect benefic în  insomnie, creşte rezistenţa 
la stres. Menţine ritmul contracţiilor cardia-
ce, influenţează procesul de coagulare.

kids
Line

mix
Line
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doza recomandată:
13 ani – 2,5 ml x 2 / zi
37 ani – 5,0 ml x 2 / zi
>7 ani – 7,5 ml x 2 / zi

doza recomandată:
13 ani – 2,5 ml x 2 / zi
37 ani – 5,0 ml x 2 / zi
>7 ani – 7,5 ml x 2 / zi

doza recomandată:
13 ani – 2,5 ml x 2 / zi
37 ani – 5,0 ml x 2 / zi
>7 ani – 7,5 ml x 2 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi



CALCIU, 
MAGNEZIU & 

ZINC

CEAI VERDE &  
VITAMINA C

COACĂZ NEGRU 
& CALCIU

ECHINACEEA & 
ZINC 

GINKGO BILOBA 
& MAGNEZIU

GINSENG  
SIBERIAN & 
VITAMINA C

Mineralizant Elimină celulita Eficient în alergii Imunostimulator Tonic cerebral
Antioxidant,  

tonic general

1 capsulă conţine mg/cps
Gelatină (capsula) 90,0
Calciu 47,0
Magneziu 40,0
Zinc 5,0

1 capsulă conţine mg/cps
Camelia Sinensis 
(ceai verde) 360,0

Gelatină (capsula) 90,0
Vitamina C 20,0

1 capsulă conţine mg/cps
Ribes nigrum 
(coacăz negru) 200,0

Gelatină (capsula) 90,0
Calciu 20,6

1 capsulă conţine mg/cps
Echinacea pur-
purea 240,0

Gelatină (capsula) 90,0
Zinc 7,5

1 capsulă conţine mg/cps
Gelatină (capsula) 90,0
Magneziu 84,0
Ginkgo biloba extr. 
standardizat 24/6 60,0

1 capsulă conţine mg/cps
Eleutherococcus 
senticosus (gin-
seng siberian)

240,0

Gelatină (capsula) 90,0
Vitamina C 60,0

Recomandări:Recomandări: Recomandări: Recomandări: Recomandări:

Combinaţia de calciu, mag-
neziu şi zinc este eficientă 
pentru funcţionarea optimă 
a organismului datorită inter-
venţiei fiecăruia dintre cele 
trei elemente în multe proce-
se metabolice. 

Calciu fortifică oasele, den-
tiţia, intervine favorabil în 
funcţionarea sistemului ner-
vos şi muscular.Favorizează 
absorbţia fierului, are efect 
benefic în  insomnie, creşte 
rezistenţa la stres. Menţine 
ritmul contracţiilor cardia-
ce, influenţează procesul de 
coagulare.
Asocierea cu vitamina C 
duce la o absorbţie şi efica-
citate superioară a calciului.

Coacăzul negru conţine 
vitamine: C, PP, B6 şi mine-
rale: calciu, fier, fosfor. Este 
eficient pentru ameliorarea 
alergiilor datorită efectului 
de stimulare a corticosupra-
renalei cât şi de reducere a 
inflamaţiei. Calciu este im-
plicat în procese metabolice 
la nivelul întregului orga-
nism, este eficient în caz de 
alergii.

Echinaecea purpurea deter-
mină creşterea capacităţii 
de apărare a organismului la 
bacterii, viruşi prin efectele: 
imunomodulator, imunos-
timulant. Este eficientă în 
cazul infecţiilor determinate 
de viruşi, ciuperci. Zincul in-
tervine favorabil în procese-
le imunologice; favorizează 
absorbţia vitaminelor ne-
cesare pentru funcţionarea 
optimă a organismului. 

Recomandări:

Combinaţia eficientă de 
extract de Ginkgo biloba şi 
magneziu determină creş-
terea fluxului sangvin la 
nivelul creierului ducând la 
îmbunătăţirea capacităţii de 
învăţare şi memorare. Mag-
neziul este eficient în func-
ţionarea normală a activităţii 
creierului. Înlătură starea de 
stres crescând capacitatea 
de concentrare.

Ginsengul siberian creşte 
capacitatea fizică şi intelec-
tuală, înlatură starea de obo-
seală, creşte capacitatea 
de concentrare şi reacţie.
Este adaptogen, antistres. 
Vitamina C este utilă pentru 
eliminarea radicalilor liberi, 
având un puternic caracter 
antioxidant.

mix
Line

mix
Line
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doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi



HARPAGOPHY-
TUM & ZINC

IODINE 

Reduce durerea, 
 inflamaţia

Scut împotriva  
radiaţiilor

1 capsulă conţine mg/cps
Harpagophytum 
procumbens 
(gheara diavolului)

310,0

Gelatină (capsula) 90,0
Zinc 5,0

1 capsulă conţine mg/cps
Fucus veziculo-
sus (echivalent a 
150 μg iod)

195,0

Gelatină (capsula) 90,0
Vitamina C 75,0

Recomandări:

Asocierea eficientă dintre 
Harpagophytum şi zinc ame-
liorează inflamaţia şi dure-
rea ce acompaniază afec-
ţiunile reumatice cronice 
sau acute. Este util în caz de 
dureri de cap, menstruale. 
Menţine starea de sanatate 
a articulaţiilor.

Recomandări:

Iodine aduce un aport impor-
tant de iod, oligoelement cu 
importanţă majoră în func-
ţionarea optimă a glandei 
tiroide. De asemenea este 
un remediu foarte bun pentru 
obezitate de cauză endocri-
nă, în special secundara hi-
potiroidismului.

LECITINĂ & 
MAGNEZIU

MERIȘOR &  
VITAMINA C 

ORZ VERDE 
PĂDUCEL &  
MAGNEZIU 

Tonic cerebral
Protector al căilor 

urinare
Vitaminizant &  
mineralizant

Protector cardiac

Recomandări:

Lecitina este un fosfolipid cu 
eficacitate dovedită asupra 
funcţiilor creierului: îmbună-
tăţeşte memoria, capacitatea 
de concentrare şi atenţia. 
Stimulează refacerea or-
ganismului după eforturi 
intelectuale. Magneziu este 
cunoscut pentru efectele de 
imbunătăţire a activităţii ce-
rebrale cât şi antistres.

Recomandări:

Merişorul este o sursă de 
substanţe nu tri tive şi mine-
rale (Ca, Mg, K) res pectiv 
de vitamine C, B, A. Este 
deosebit de eficient pentru 
prevenirea infecţiilor căilor 
urinare, deoarece împiedică 
sta bilirea bacteriei Escheri-
chia coli. Aportul de vitami-
na C potenţează proprietăţile 
merişorului.

Recomandări: Recomandări:

Orzul verde este cea mai bo-
gată sursă de elemente nutri-
tive necesare organismului: 
vitamine ( A, complex B, C, E, 
K), amino acizi, minerale (fier, 
calciu, mangan, mag neziu, 
zinc, cu pru, molibden), en-
zime (SOD). Con su mat zilnic 
sau în cure perio dice, ex-
tractul de orz verde reglează 
meta bolismul şi tonifică or-
ganismul.

Crataegus oxycantha (pădu-
cel) îmbu nă tăţeşte circulaţia 
sangvină mai ales la nivelul 
inimii; ajută la scăderea ten
siu nii arteriale. Magneziul 
este un ele ment mineral cu 
foarte multe funcţii în orga-
nism, iar la nivelul inimii aju-
tă la funcţionarea sa corectă.

1 capsulă conţine mg/cps
Lecitină 250,0
Gelatină (capsula) 90,0
Magneziu 30,0

1 capsulă conţine mg/cps
Vaccinium vitis 
idae  (merișor) 190,0

Gelatină (capsula) 90,0
Vitamina C 60,0

1 capsulă conţine mg/cps
Crataegus oxya-
cantha  (păducel) 170,0

Gelatină (capsula) 90,0
Magneziu 48,0

1 capsulă conţine mg/cps
Hordeum vulgare 
 (orz verde) 260,0

Gelatină (capsula) 90,0

mix
Line
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doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1 cps. / zi



TRIBULUS 
TERRESTRIS & 

ZINC 

URZICA &  
VITAMINA C

VALERIANA &  
VITAMINA C

PASIFLORA & 
MAGNEZIU 

PROPOLIS C & 
ECHINACEA 

SILIMARINA 
FORTE 

Passiflora ajută la elimina-
rea stărilor de anxietate, 
înlatură tensiunea psihica 
şi agitaţia. Magneziu este 
mineral eficient în funcţio-
narea optima a proceselor 
neuronale; ajută la elimina-
rea stresului, stării de ner-
vozitate. Este util în reface-
rea organismului în stările 
de oboseală cronică.

Produs conceput special 
pentru protecţia organismu-
lui la gripă, răceală, viroze. 
Este un excelent agent de 
creștere a imunităţii atât la 
copii cât și la adulţi. Este de 
asemenea eficient în afecţi-
uni determinate de bacterii, 
virusuri, ciuperci.

Silimarina este substanţa 
biologic activă cu efecte 
benefice asupra func ţiei 
hepa to biliare. Are efect de 
sta bi lizare a mem branei 
hepatocitului (celula he
pa tică) fiind un foarte bun 
tro fic şi pro tec tor hepatic. 
Eficacitatea sa este mă ri tă 
de asocierea cu ar mu  rariu, 
care îmbogăţeşte conţinutul 
în silimarină al produsului.

Asocierea eficientă de Tri-
bulus şi zinc duce la creş-
terea potenţei şi performan-
ţelor sexuale masculine. 
Este util şi pentru sportivi, 
ducând la o eficacitate cres-
cută a activităţii acestora, în 
cazul efortului fizic intens.

Urtica dioica (urzica) este 
o plantă care conţine săruri 
minerale (mai ales calciu, 
magneziu, fier, fosfor) vita-
mine din grupul B, vitamina 
C şi K, provitamina A. Este 
eficace ca hemostatic, diu-
retic, expec to rant, în ane-
mii. Combinaţia dintre urzică 
şi vita mina C este eficace 
ca detoxifiant, în stări de 
oboseală cro nică, conva les
cenţă; este tonic general şi 
antioxidant.

Valeriana îmbunătăţeşte ca-
litatea som nului şi reduce 
stările de agitaţie, având 
efi ca citate foarte bună în 
reglarea ci clu lui somnve-
ghe. Reduce stările de hi-
perexcitabilitate nervoasă. 
Vitamina C este cunoscută 
ca antioxidant de ter minând 
eliminarea radi ca lilor liberi.

1 capsulă conţine mg/ 
cps

Passiflora incar-
nata 190,0

Gelatină (capsula) 90,0
Magneziu 24,0

1 capsulă conţine mg/cps
Vitamina C 120,0
Echinacea pur-
purea herba 90,0

Gelatină (capsula) 90,0
Propolis 60,0

1 capsulă conţine mg/cps
Silimarină 140.0
Sylibum marianum 
(armurariu) 110,0

Gelatină (capsula) 90,0

1 capsulă conţine mg/cps
Tribulus terrestris 270,0
Gelatină (capsula) 90,0
Zinc 7,5

1 capsulă conţine mg/cps
Urtica dioica 
(urzica) 180,0

Gelatină (capsula) 90,0
Vitamina C 60,0

1 capsulă conţine mg/cps
Valeriana officina-
lis (valeriană) 180,0

Gelatină (capsula) 90,0
Vitamina C 60,0

Antistres
Stimulator  

imunitar
Protector  

hepatic
Tonic 

sexual
Detoxifiant

Induce  
somnul

Recomandări: Recomandări: Recomandări:Recomandări: Recomandări: Recomandări:

mix
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doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 2 / zi

doza recomandată:
1 cps. x 3 / zi

doza recomandată:
1-2 cps. / zi



30 ml. conţin ml/flc
Miere de albine 2,00
Avena sativa (ovăz) extr. 1,80
Arctium lappa  (brusture) 
extr. 1,50

Eleutherococcus senti-
cosus  (ginseng siberian) 
extr.

1,10

Passiflora incarnata 
 (floarea pasiunii) extr. 0,30

Ulei de mentă 0,01

30 ml. conţin ml/flc
Miere de albine 6,00
Propolis extr. 19% 1,80
Echinacea purpurea extr. 1,50
Turiones pinii  (muguri de 
pin) extr. 1,50

Ulei de mentă 0,06

30 ml. conţin ml/flc
Miere de albine 6,00
Matricaria chamomilla 
(mușeţel) extr. 1,70

Propolis extr. 19% 1,40
Calendula officinalis 
 (gălbenele) extr. 1,10

Echinacea purpurea extr. 0,60

25 ml. conţin ml/flc
Propolis 30
Alcool etilic din cereale 
70% 70

30 ml. conţin ml/flc
Apă de mare sterilizată 18.0
Apă purificată  q.s.ad 30.0

FARINGOXIN® GINGIVAL® TINCTURĂ DE 
PROPOLIS 30%

RHINOVIT®EXOTAB®

Antitabac Uz intern Uz intern AntibacterianApă de mare

Recomandări:
Recomandări:

Recomandări:
Recomandări:

Recomandări:

Faringoxin combate eficient dure-
rile de gât, reduce inflamaţia, de-
congestionează căile respiratorii. 
Extractul de propolis acţionează 
ca un foarte bun agent antiviral, 
antibacterian la nivelul faringelui 
cât și a cavităţii bucale. Echin-
acea crește capacitatea de apă-
rare la agenţi infecţiosi datorită 
efectului de imunostimulare la 
nivel local. 

Este eficient în afecţiuni ale ca-
vităţii bucale: afte, ulceraţii la 
nivelul mucoasei bucale, stări 
inflamatorii, infecţioase de la ni-
velul cavităţii bucale (gingivite, 
stomatite, candidoze). Extractul 
de propolis în combinaţie cu ex-
tractele de muşeţel şi gălbenele 
are eficacitate ridicată.

Este un foarte bun agent bacte-
riostatic și bactericid fiind con-
siderat un veritabil antibiotic și 
antiviral natural. Are eficienţă în 
micoze (candida albicans). 
Intern: afecţiuni ale căilor respi-
ratorii superioare (gripă, guturai, 
amigdalită, faringită), afecţiuni 
digestive (enterite, colite, viroze 
intestinale) parazitoze, afecţiuni 
genitourinare.
Extern: cicatrizant cu rol de re-
generare a ţesuturilor afectate, 
arsuri, plăgi atone și diferite der-
matoze.

Rhinovit Apă de Mare, 30 ml, este 
un produs 100% natural ce conţi-
ne marina izotona. Este eficace 
pentru menţinerea umidităţii la 
nivelul mucoasei nazale, ajutând 
astfel la eliminarea secreţiilor 
nazale. Curăţă delicat și umidifică 
fosele nazale. Procedeul de pul-
verizare a apei de mare sterilizată 
permite o spălare fină a foselor 
nazale fără a permite întoarcerea 
mucozităţilor înapoi în căile res-
piratorii.

Exotab® este eficient pentru redu-
cerea dependenţei la fumat. Admi-
nistrat înainte de a fuma pro voacă 
dezgustul faţă de ţigară. De ase-
menea reduce efectele neplăcute 
determinate de lipsa fumatului, în 
special starea de disconfort. 

17www.farmaclass.ro
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mod de administrare:
Intern: 1520 picături întro lingu-

riță de miere, de 34 ori pe zi
Extern: aplicare locală pe zona 
afectată, prin tamponare locală

mod de administrare:
12 pufuri în fiecare nară 

de 36 ori pe zi

mod de administrare:
12 pufuri orale 
de 36 ori pe zi

mod de administrare:
12 pufuri orale 
de 36 ori pe zi

mod de administrare:
24 pufuri orale 
de 48 ori pe zi



ARTROCALM gel HEMORON gel VENOSTIM gelARNICA gel

GĂLBENELE gel PROPOLIS & GĂLBENELE 
gel

SALVIE & TĂTĂNEASĂ 
gel

Arnica gel® are în compoziţie o concentra-
ţie mare de substanţe biologic active cu efi-
cacitate remarcabilă, ceea ce face ca acest 
produs să aibă o activitate benefică la nivel 
local în cazul contuziilor, precum și în cazul 
umflăturilor și distorsiunilor care pot apare 
în urma unui eveniment traumatic. Contri-
buie la reducerea edemului și durerii care 
apar în urma unui proces inflamator.

Artrocalm® este o formulă complexă din ex-
tracte din plante cu propietăţi benefice, de 
reducere a durerilor reumatice și muscula-
re, de stimulare a proceselor de refacere a 
cartilajului articular și a ţesuturilor moi; de 
creștere a mobilităţii articulare și îmbunătă-
ţire a capacităţii de mișcare.

Hemorom® este o formulă eficientă din ex-
tracte din plante, cu efect benefic în scă-
derea riscului de apariţie a hemoroizilor. 
Contribuie la regenerarea zonei afectate 
și are efect calmant. Ameliorează durerea, 
usturimea și elimină disconfortul în zona 
afectată. Stimulează circulaţia locală, 
restabilește și menţine funcţia normală a 
mucoasei anale.

Venostim® este un complex de substanţe 
biologic active ce crește, îmbunătăţește 
circulaţia la nivelul venelor și capilarelor; 
înlătură tensiunea de la nivelul picioarelor, 
determinând eliminarea senzaţiei de pi-
cioare obosite; este eficient în cazul hema-
toamelor, edemelor, varicelor, echimozelor.

Gelul cu gălbenele are acţiune epitelizantă, 
regenerantă, cicatrizantă, emolientă, anti-
inflamatoare, antiseptică, nutritivă. Conţine 
substanţe biologic active ce conferă produ-
sului proprietăţi regenerante, epitelizante 
şi cicatrizante deosebite.

Gelul conţine extracte de propolis și gălbe-
nele,bogate în substanţe biologic active, cu 
eficacitate ridicată asupra leziunilor de la 
nivelul pielii. Are efect antiseptic, antiinfla-
mator, cicatrizant, emolient și ușor aneste-
zic. Favorizează cicatrizarea și vindecarea 
rapidă a leziunilor pielii. Calmează iritaţiile 
de la nivelul pielii.

Extractele de salvie și tătăneasă, conţinute 
întro bază ușoară de gel, au eficacitate ri-
dicată asupra leziunilor de la nivelul pielii, 
cât și în cazul afecţiunilor articulare. Are 
eficacitate ridicată datorită proprietăţilor 
sale antiseptice, antiinflamatoare, cicatri-
zante.
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avantaj 
30%

avantaj 
30%

AVANTAJ la produsele  
cu 120 cps 
și 150cps 
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avantaj 
20%

avantaj 
20%

AVANTAJ

+ +

+ + + +

la pachete 
de produse
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avantajavantaj

Tu ești în avantaj cu  
produsele naturale pentru 

sănătate marca farmaclass

Prețuri de cumpărare accesibile în raport cu calitatea și 
complexitatea produselor, obținute printro optimizare 
eficientă a costurilor auxiliare de fabricație (transport, 
ambalare și livrare a produselor).

Produse fabricate în 
România sub control strict 
al calității și siguranței ali-
mentare (certificare ISO).

Ingrediente active 100% 
naturale.

Concentrații optime de 
substanțe biologic active 
cu eficiență maximă.

Raport optim între doza 
recomandată și cantitatea 
de substanță biologic 
activă asimilată în 
organism pentru eficiență 
maximă în organism.

Formule concepute și 
testate în colaborare 
cu importanți medici de 
specialitate din țară și din 
străinătate.

Materii prime obținute de 
la importanți producători 
cu tradiție în cultivarea 
plantelor medicinale din 
țară și din străinătate.

Acoperă aproape toată 
gama de afecțiuni întălni-
te la adulți și copii.
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concursconcurs

CÂȘTIGĂ  
SUPLIMENTE ALIMENTARE  

ȘI CADOURI SPECIALE  
DOAR PENTRU TINE

TOȚI PARTICIPANȚII VOR 
PRIMI GRATUIT CÂTE UN 
PRODUS FARMACLASS

PARTICIPANȚI VOR 
PRIMI CÂTE UN 
CADOU SPECIAL*

TALON DE PARTICIPARE

5

Fidelitatea Dumneavoastră față de produsele FarmaClass este acum 
răsplătită, oferinduvă gratuit produsele noastre pe care leați consumat 
și CADOURI SPECIALE DEDICATE, constând în aparate electrocasnice, 
electronice, diverse articole pentru casă și grădină.

Ce trebuie să faci:
Completează, decupează și trimite talonul de participare pe adresa: Str. 
Soldat Mincă Dumitru nr. 24, Sector 4, București, împreună cu două coduri 
de bară ale produselor prezentate în acest catalog și consumate de tine 
(decupate de pe cutia produsului) și cu o scrisoare în care să descrieți 
experiența terapeutică pe care ați avuto folosind un produs FarmaClass.

Nume:  .......................................................

Prenume:  ..................................................

Adresă:  .....................................................

....................................................................

Profesia  ....................................................

Vârsta ........  Telefon  ...............................

EMail:  ......................................................

* prin tragere la sorți
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Contact:
FarmaClass Industry
Str. Soldat Mincă Dumitru nr. 2-4,
Sector 4, București
Tel./Fax: +40 (0) 21 255 44 05
e-mail: office@farmaclass.ro
www.farmaclass.ro


