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За по-добра
имунна система!

Алое Вера - течни

АЛОЕ ВЕРА (сок от цели листа) 1000 ml
Aloe Vera Whole Leaf Juice

Nature’s Way е признат лидер в Америка
в производството на хранителни и диетични добавки. Компанията е един от най-големите и модерни в техническо отношение
производители. Техните новаторски научни
разработки и иновативни решения са променили коренно виждането за билковите и хранителните добавки на разпространителите,
потребителите, конкуренцията и дори правителството на САЩ, като пренасят своите положителни резултати и по света.

Nature’s Way е:



• Първата компания преработваща билки,
която притежава съоръжение клас ОТС (1983).
• Първият производител на хранителни добавки, притежаващ модерно фармацевтично-лицензирано предприятие, отговарящо
на стандарт GMP (Добри производствени
практики).
• Първият производител на гарантирано натурални продукти.
• Първата компания за хранителни добавки,
която използва двойно обезопасена капачка.
• Първата компания за хранителни добавки,
която използва рециклирани бутилки.
• Първите представили на пазара важни европейски фитомедикаменти (на растителна
основа).

Nature’s Way предлага над 500 природни продукта с доказано качество, разпределени в
няколко серии: билки, билкови екстракти и
формули, пълната гама витамини и минерали, хомеопатични продукти, както и такива
с разнообразно предназначение и широк спектър на действие.

Най-наложената
търговска марка
Според едно скорошно проучване на Gallup,
потребителите познават търговската марка Nature’s Way повече от която и да е друга
марка билкови продукти.

Популярност на марката сред
потребителите на хранителни добавки

Nature’s Way®

42.6%

Nature’s Herbs®
Nature’s Plus®
Solaray®
Solgar®
KAL®
Enzymatic Therapy®

15.6%
15.5%
12.8%
12.6%
9.9%
9.9%

Хранителна добавка, 1 L бутилка / 99,7 % натурално алое
Съдържание (в 240 мл.):		 дн. доза
Сок от цели листа на органично Алое Вера,
Алое Полимакс+™, eкстракт от полизахариди.
Калории
15
15
Въглехидрати
3g
3g
Захари
1g
1g
Натриев сулфат
135 mg
135 mg
Мазнини
0g
0g
Протеини
0g
0g
Приложение: Алое вера има доказано: Болкоуспокояващо
действие – приложено върху засегнатото място, блокира болката и облекчава възпаленията; Противовъзпалително и противоалергично действие – много полезно за лечение на кожни изгаряния и
охлузвания; Мощен антиоксидант; Укрепва
имунната система. Кератиново действие
– подобрява еластичността на кръвоносните съдове; Антибиотично действие – унищожава бактериите, действа като фунгицид,
регенерира увредените тъкани.
Дозировка и приложение: От 30 до 240 мл.
код 14280 Алое дневно, чисто или смесено с друг сок.

АЛОЕ ВЕРА (гел и сок) 1000 ml
Aloe Vera Gel & Juice
Хранителна добавка, 1 L / 99,7% натурално алое
Съдържание (в 240 мл.):		 дн. доза
Сок от органично Алое Вера, органичен гел от Алое
Вера, Алое Полимакс+™, eкстракт от полизахариди.
Калории
14
14
Мазнини
0g
0g
Натрий
90 mg
90mg
Въглехидрати
3g
3g
Като захариди
1g
1g
Протеини
0g
0g
Приложение: Алое вера има доказано: Болкоуспокояващо действие – приложено върху засегнатото място,
блокира болката и облекчава възпаленията; Противовъзпал. и противоалергично действие
– много полезно за лечение на кожни изгаряния и охлузвания; Мощен антиоксидант;
Укрепва имунната система. Кератиново
действие – подобрява еластичността на
кръвоносните съдове; Антибиотично действие – унищожава бактериите, действа
като фунгицид, регенерира увредените
тъкани.
Дозировка и приложение: От 30 до 240 мл.
код 14281 Алое дневно, чисто или смесено с друг сок.

АЛОЕ ВЕРА (гел и сок) ПЛОДОВ 1000 ml
Aloe Vera Gel & Juice Berry
Хранителна добавка, 1 L / 65% натурално алое
С вкус на диви плодове.
Съдържание (в 240 мл.):		 дн. доза
Сок от органично Алое Вера, органичен гел от Алое Вера,
Алое Полимакс+™, екстракт от полизахариди, ароматна
смес от череша, ягода, малина и боровинка.
Калории
85
85
Мазнини
0g
0g
Въглехидрати
20 g
20 g
като захариди
20 g
20 g
Протеини
0g
0g
Натрий
65 mg
65 mg
Витамин С
60 mg
60 mg
Приложение: Алое вера има доказано: Болкоуспокояващо
действие – приложено върху засегнатото място, блокира
болката и облекчава възпаленията; Противовъзпалително и противоалергично действие
– много полезно за лечение на кожни изгаряния
и охлузвания; Мощен антиоксидант; Укрепва
имунната система.; Кератиново действие
– подобрява еластичността на кръвоносните
съдове; Антибиотично действие – унищожава бактериите, действа като фунгицид, регенерира увредените тъкани.
Дозировка и приложение: От 30 до 240 мл.
код 14282 Алое дневно, чисто или смесено с друг сок.



БИЛКОВИ ПРОДУКТИ

Фитопрепарати
Запазена марка

ГАРЛИЦИН HC 400 mg
Garlicin HC
Хранителна добавка, 90 таблетки.
Съдържание (в 1 табл.):		 дн. доза
Чесън на прах (луковица)
310 mg
620mg
в който се съдържат 2800 mcg алицин
Калций
(като дикалциев фосфат)
26 mg
52mg
Екстракт от глог
25 mg
50mg
Лют червен пипер (плод)
15 mg
30mg
Витамин Е
(като d-алфа токоферил)
15 mg
30mg
Рутин
12 mg
24mg
Въглехидрати
1g
2g

Приложение: Подобрява кръвния и хранителния поток до сърдечния
мускул. Подобрява кръвообръщението, премахва лошия
холестерол.

код 6794

Дозировка и приложение:
За най-добри резултати - по 1
таблетка два пъти дневно с храна. За профилактика – по 1 таблетка дневно.

ГАРЛИЦИН 350 mg
Garlicin
Хранителна добавка, 90 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Чесън на прах
350 mg
700 mg
(освобождава 3200 mcg алицин)
Други съставки:
Целулоза, модифицирана целулозна гума, стеаринова киселина, силициев двуокис.

МИГРАФЮ 15 mg
MygraFew
Хранителна добавка, 30 таблетки
Съдържание (в 1 табл.):		 дн. доза
Екстракт от листа на вратига
15 mg
15mg
В който се съдържат 4% партенолид
(600 mcg) 600 mcg
Други съставки: Растителна целулоза, растителна стеаринова к-на, силициев двуокис, растителна модифицирана целулоза, вегетариански глицерин.

Приложение: За облекчаване на симптомите на мигрената. За поддържане тонуса на кръвоносните съдове.
Дозировка и приложение: По 1 таблетка дневно с вода. За
най-добри резултати,
използвайте продължително време.
код 5580

ГАРЛИЦИН ИМУН СЪПОРТ 400 mg
Garlicin Immune Support
Хранителна добавка, 90 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Ехинацея
205 mg
615 mg
Чесън на прах
105 mg
315 mg
Биофлажониден комплекс
40 mg
120 mg
(от цитрусови плодове)
Витамин С
20 mg
60 mg
Калций
29 mg
87 mg
Цинк
5 mg
15 mg

Приложение: За общо укрепване на имунната система. Активира естествената защита
на тялото, спомага за регенерирането на клетките.

Приложение: За общо укрепване на сърдечно-съдовата система.



код 6793

Дозировка и приложение: По 1 капсулa 2 пъти на ден, за предпочитане с храна. За обща профилактика
- по 1 капсула на ден. За най-добри
резултати, използвайте продължително време.

код 6795

Дозировка и приложение: По 1 капсулa 3 пъти на ден, за предпочитане
с храна. За най-добри резултати, използвайте продължително време.

БИЛКОВИ ПРОДУКТИ
СИТРИНОЛ & ФИТОСТЕРОЛИ 255 mg
Sytrinol With Phytosterols
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Ситринол
150 mg
300 mg
Смес от натурални цитруси и екстракт от
плодове на палма
Фитостероли
100 mg 200 mg
Калории
5
5
Други съставки: Зехтин, желатин (капсула), глицерин, пречистена вода, екстракт
от аннато (семена), титаниев диоксид.

Приложение: За понижаване на
холестерола и триглицеридите, които тялото произвежда.
Подпомага за поддържане на
нормалното им ниво.
код 15575

Дозировка и приложение:
По 1 капсулa 2 пъти на ден.

ЗДРАВО СЪРЦЕ ПЛЮС 1000 mg
HeartSure Red Yeast Rice plus Phytosterols
Хранителна добавка, 60 таблети
Съдържание (в 1 табл.):
дн. доза
Червен ориз (органичен
600 mg 2400 mg
Фитостероли
400 mg 1600 mg
(екстракт от генно-немодифициран бор)
Въглехидрати
<1g
<4g

Приложение: Подобрява сърдечната дейност, кръвообръщението, намалява риска
от сърдечни заболявания, понижава нивата на холесторала и триглицеридите.

код 15286

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 пъти дневно.
За интензивна употреба: 1 капс.
до 4 пъти дневно.

СИТРИНОЛ 150 mg
Sytrinol
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Ситринол
150 mg
300 mg
Смес от натурални цитруси и екстракт от
плодове на палма
Други съставки: Зехтин, желатин (капсула), глицерин, пречистена вода, екстракт
от аннато (семена), титаниев диоксид.

Приложение: За понижаване на
холестерола и триглицеридите, които тялото произвежда.
Подпомага за поддържане на
нормалното им ниво.
код 15570

Дозировка и приложение:
По 1 капсулa 2 пъти на ден.

ЗДРАВО СЪРЦЕ 600 mg
HeartSure Red Yeast Rice
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):
дн. доза
Червен ориз (органичен)
600mg 2400 mg
Други съставки: Растителна капсула, растителен магнезиев стеарат.

Приложение: Подобрява сърдечната дейност, кръвообръщението, понижава нивата на холесторала
и триглицеридите.
Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 пъти дневно.
За интензивна употреба: 1 капс. до
4 пъти дневно.
код 15291



БИЛКОВИ ПРОДУКТИ

Фитопрепарати
САМБУКУС ЗА ДЕЦА СИРОП 120 ml
Sambucus for kids
Хранителна добавка, 120 ml
Съдържание (в 10 ml):		 дн. доза
Смес от:
289 mg
578 mg
Черен бъз (стандартизиран екстракт от
3.2 g плод), Ехинацея пурпуреа течен екстракт
(цвят), Ехинацея аугустофолия (корен), прополис
Захар
5g
10 mg

Приложение: Прилага се при простудни
заболявания, кашлица, пневмонии, бронхит, противовирусно, имунно
укрепващо, регулира обмяната
на веществата.

код 6973

Дозировка и приложение:
За ежедневна употреба: деца от
1-6 г. - 5 ml дневно, от 7-12 г. 10 ml дневно. За интензивна употреба: деца от 1-6 г. - от 5 ml до
10 ml дневно, от 7-12 г. - от 10 ml
до 15 ml дневно.

САМБУКУС 200 mg
Sambucus Original Lozenges
Хранителна добавка, 30 таблетки
Съдържание (в 1 табл.): 		 дн. доза
Черен бъз
100 mg 400 mg
(стандартизиран екстракт от 6.4 g плод)
Витамин С
100 mg 400 mg

Приложение: Прилага се при простудни
заболявания, кашлица, пневмонии, бронхит, противовирусно, имунно укрепващо, регулира обмяната на веществата.
Дозировка и приложение: Поставете таблетката до пълното й разтваряне върху езика.
За ежедневна употреба:
възрастни - 1 табл. 1-2 пъти
дневно, деца - 1 табл. дневно, за
интензивна употреба: възрастни
- 2 табл. 2 пъти дневно, деца 1 табл. 2 пъти дневно.
код 14001

Запазена марка

САМБУКУС ИМУН СИСТЕМ СИРОП 120 ml
Sambucus Immune System Syrup
Хранителна добавка, 120 ml
Съдържание (в 10 ml):
дн. доза
Смес от:
578 mg
578 mg
Черен бъз (стандартизиран екстракт от
6.4 g плод), Ехинацея пурпуреа течен екстракт
(цвят), Ехинацея аугустофолия (корен), прополис
Витамин С
100 mg
100 mg
Цинк
10 mg
10 mg

Приложение: Прилага се при
простудни заболявания, кашлица, пневмонии, бронхит.
Противовирусно, имунно укрепващо. Регулира обмяната
на веществата. При разширени вени.
код 6974

Дозировка и приложение:
По 10 ml дневно.

САМБУКУС ИМУН СИСТЕМ 215 mg
Sambucus Immune System Lozenges
Хранителна добавка, 30 таблетки
Съдържание (в 1 табл.):		 дн. доза
Смес от:
Черен бъз
105 mg
315 mg
стандартизиран екстракт от 6.4 g плод
Ехинацея пурпуреа
5 mg
15 mg
(стебло, лист и цвят)
Витамин С
100 mg
300 mg
Цинк
5 mg
15 mg

Приложение: Прилага се при простудни
заболявания, кашлица, пневмонии, бронхит. Противовирусно, имунно укрепващо. Регулира обмяната на веществата.
При разширени вени.

код 14002

Дозировка и приложение: Поставете таблетката до пълното й разтваряне върху езика. За ежедневна
употреба: възрастни - 1 табл. 1-2
пъти дневно, деца - 1 табл. дневно,
за интензивна употреба: възрастни - 1 табл.3 пъти дневно, деца 1 табл. 2 пъти дневно.


БИЛКОВИ ПРОДУКТИ

Фитопрепарати

Запазена марка

САМБУКУС СИРОП 120 ml
Sambucus Original syrup

(код 6970)

САМБУКУС (без захар) СИРОП 120 ml (код 6971)
Sambucus sugar-free syrup
Хранителна добавка, 120 ml
Съдържание (в 10 ml): 		 дн. доза
Черен бъз
100 mg 400 mg
(стандартизиран екстракт от 6.4 g плод)
Въглехидрати
6g
24 g

Приложение:
При простудни заболявания, кашлица, пневмонии, бронхит, противовирусно, имунно
укрепващо, регулира обмяната на веществата; разширени вени.
Дозировка и приложение:
За ежедневна употреба:
възрастни – 10 ml дневно, деца – 5 ml дневно,
за интензивна употреба:
възрастни – 10 ml 4 пъти
дневно, деца – 5 ml 4 пъти
дневно.
код 6970

код 6971

МИКО ДИФЕНС 1000 mg
Myco Defence



Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Органична смес от гъби:
1g
1g
Кордицепс, Месима, Майтаке, Рейши, Ямабушитаке,
Химематсутаке, Шейтаке, Зху линг, Кауаратаке, Хиратаке, Агарикон, Чага.
Джинджифил (корен)
45 mg
45 mg
Витамин С
60 mg
60 mg
Въглехидрати
<1g
<1g
Приложение: Мико Дифенс съдържа
оптимално количество смес от гъби,
които подпомагат имунната система.
Уникалния метод на обработка, съдържанието на витамин С и Джинджифил
(корен), подобряват способноста на тялото да извлича най-важните съставки
на гъбите. Съдържа органични гъби.
Дозировка и приложение: По 2 капсули
дневно. При нужда от по-висок прием се
код 14860 консултирайте с лекар.

ЕСТРОСОЙ 335 mg
ЕstroSoy
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Ферментирала соя
670 mg 1340 mg
(сух, 6% екстракт от зърна, съдържащ 40 mg
изофлавони)
Червена детелина
400 mg 800 mg
(стебло, лист, цвят)
Витамин С
1,5 mg
3g
Въглехидрати
1g
2g
Калории
5
10

ТИСИЛИН КЛИЙНС
Thisilyn CLEANSE

Изключителна формула с екстракт от Млечен бодил (бял трън) за ефикасно, клинично
доказано пречистване на организма.
Защо е необходимо пречистване?
Организмът ежедневно е подложен на влиянието на токсини, които могат да се натрупат в него. Някои експерти препоръчват
вътрешно прочистване от три до четири
пъти годишно за да се отстранят вредните
вещества и да се възстанови балансът. В
резултат на това, вие се чувствате здрави,
свежи и енергични!

Приложение: ЕСТРОСОЙ е уникален
екстракт от ферментирала, натурална, генно немодифицирана соя, с изофлавони в тяхната „свободна” форма, за
по-добра усвояемост. Облекчава симптомите на менопауза - горещи вълни
и нощно потене. Предпазва от болести
на гърдите. За здрави кости.

код 14740

Дозировка и приложение:
По 2 капсули на ден.

ЕСТРОСОЙ ПЛЮС 535 mg
EstroSoy Plus
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Ферментирали соеви зърна 670 mg
670 mg
(6% есктакт, който съдържа 40 мг изофлавони)
Детелина
360 mg
360 mg
(стебло, лист и цвят)
Стандартизиран екстракт
от гроздовиден ресник
40 mg
40 mg
(корен и ризом) - 2.5% есктракт,
осигуряващ 1 мг тритерпен гликозид
Витамин С
1,5 mg
1,5 mg
Въглехидрати
1g
1g
Калории
5
5

Приложение:
Облекчава топлите вълни и
нощното изпотяване при менопауза. Допринася за доброто физическо състояние на ставите и
гърдите.
код 14536

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 1 път на ден с вода.

Здравият черен дроб е ключът към ефикасното пречистване на организма.
Филтриране на кръвта: Ежеминутно над два
литра кръв преминават през черния дроб за
детоксикация. При правилно функциониране,
той пречиства 99% от токсините, тежките метали, бактериите и други замърсявания преди кръвта да се върне отново в
кръвообръщението.
Секретирне на жлъчна течност: Ежедневно
здравият черен дроб произвежда над един
литър жлъчна течност, която отнася филтрираните токсини и холестерола до червата. Там те се абсорбират от фибрите и се
изхвърлят от тялото през дебелото черво.

НО
ВО

Оптимална ефикасност: Стандартизираният екстракт от Млечен бодил (бял трън)
е най-често клинично изследваната добавка
за поддържане функцията на черния дроб,
а Тисилин Клийнс осигурява клинично оптималната доза. Неговият биофлавоноиден
комплекс (силимарин) поддържата правилната функция на черния дроб.
Превъзходна абсорбция: Докато повечето
екстракти от Млечен бодил (бял трън) се
натрупват в храносмилателния тракт, Тисилин се разтваря лесно, произвеждайки
почти два пъти повече силимарин, който
организмът да абсорбира. Благодарение на
уникалния екстракт от Млечен бодил (бял
трън) в Тисилин, повече силимарин достига
до черния дроб за да подпомогне очистителния процес.
Как се приема Тисилин Клийнс?
За най-добри резултати, започнете приема
на трите формули в един и същи ден. Пийте
много вода по време на цялата програма.
Програмата Тисилин Клийнс продължава
само 15 дни.

Неутрализиране на токсините: Посредством
съвкупност от ензимни процеси, здравият
черен дроб неутрализира токсините директно или ги трансформира в мазнини или
водно-разтворими форми, които след това
се изхвърлят от организма през дебелото
черво и урината.
Никоя друга пречистваща програма не поддържа функцията на черния дроб по-добре
от Тисилин Клийнс.



БИЛКОВИ ПРОДУКТИ
ТИСИЛИН КЛИЙНС
/Билкова пречистваща програма в 3 фази/
Thisilyn CLEANSE
Herbal Cleansing Kit
Хранителна добавка, пълна програма от 3 фази, комплект:
ЦЯЛОСТНА ДЕТОКСИКАЦИЯ
СМЕС ОТ 6 ВИДА ФИБРИ
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ С БИЛКИ

БИЛКОВИ ПРОДУКТИ

30 V-капсули
90 V-капсули
30 V-капсули

код 15407

Фаза 1: ЦЯЛОСТНА ДЕТОКСИКАЦИЯ 685 mg, 30 капс.
Съдържание (в 1 капс.):		дн. доза
Тисилин® Млечен бодил (бял трън) 125 mg 250mg
Сух екстракт от семена,
стандартизиран до 80 % силимарин
Артишок
75 mg 150 mg
Сух екстракт от листа,
стандартизиран до 5 % цинарин
Куркума
75 mg 150 mg
Сух екстракт от корен,
стандартизиран до 95 % куркуминоиди
Глухарче (корен)
40 mg 80 mg
Съставки действащи на пикочополовия тракт:
185 mg 370 mg
Смес от: Червена боровинка (плод) 90 МХ концентрат, Сух екстракт от аспержа (корен), стандартизиран до 20 % полизахариди, Магданоз (лист)
Съставки действащи на кръвоносната система,
лимфа и кожа:
185 mg 370 mg
Смес от: Репей (корен), Червена детелина (цвят),
Лепка (билка), Вечнозелена монахиня (корен)
Въглехидрати
1g
2g
Приложение: Перфектно балансирана формула с Тисилин® Млечен бодил (бял трън), Артишок, Куркума,
Глухарче и балансирана смес от билки, които подпомагат за пречистването на: кръвообращението,
жлъчката, черния дроб, лимфната и кожна системи,
и пикочния тракт. Също така подпомага транспортирането на токсините и замърсяванията към червата, където те биват „уловени” от фаза 2.
Дозировка и приложение: По 1 капсула сутрин и вечер,
с пълна чаша /250мл/ вода, в продължение на 15 дни.
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Фаза 2: СМЕС ОТ 6 ВИДА ФИБРИ 1860 mg, 90 капс.
Съдържание (в 3 капс.):
дн. доза
Смес от 6 вида фибри
1,86 g
3.72 g
Псилиум (люспи)
Овесени трици
Гума гуар (Рожково дърво)
Лигнамакс® Богати на лигнан фибри от ленено семе
Пектин от грейпфрут
Фруктоолигозахариди
Диетични фибри
1g
2g
Натрий
5 mg
10 mg
Въглехидрати
1g
2g

ТИСИЛИН КЛИЙНС
/Минерална пречистваща програма в 3 фази/
Thisilyn CLEANSE
Mineral Cleansing Kit
Хранителна добавка, пълна програма от 3 фази, комплект:
ЦЯЛОСТНА ДЕТОКСИКАЦИЯ
СМЕС ОТ 6 ВИДА ФИБРИ
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ С МИНЕРАЛИ

30 V-капсули
90 V-капсули
38 таблети

код 15409

Фаза 2: СМЕС ОТ 6 ВИДА ФИБРИ 1860 mg, 90 капс.
Приложение: Шест натурални диетични фибри (включително Ligna Max- ленена пудра с високо
съдържание на лигнан), обединени в една лесна за
усвояване формула, която улавя токсините и другите замърсявания в червата. Фруктоолигозахаридите
осигуряват мощна (пробиотична) инжекция, за да
подпомогне поддържането на здравословна чревна
микрофлора.
Дозировка и приложение:
По 3 капсули сутрин и вечер, с пълна чаша /250мл/
вода, в продължение на 15 дни.
Фаза 3: ПРЕЧИСТВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ С
БИЛКИ 1610 mg, 30 капс.
Съдържание (в 3 капс.): 		дн. доза
Тисилин ® Млечен бодил (бял трън) 190 mg 190 mg
Сух екстракт от семена,
стандартизиран до 80 % силимарин
Американски зърнастец (кора)
850 mg 850 mg
в който се съдържат 3,6 % каскарозиди
Успокояваща смес от:
300mg 300 mg
Лютива мента (лист)
Джинджифил (корен)
Копър (семена)
Бяла градинска ружа (корен)
Екстракт Трипхала (плодове)
270 mg 270 mg
смес, стандартизирана до 40 % танини
Аматаки (Еmblica officinalis)
Харитаки (Terminalia chebula)
Бибитаки (Terminalia bellerica)
Диетични фибри
1g
1g
Въглехидрати
2g
2g
Калории
5
5
Други съставки: Растителна целулоза (капсула).
Приложение: Уникално храносмилателно прочистване с Американски зърнестец, Трипхала и Тисилин®
Млечен бодил (бял трън), които подпомагат прочистването на замърсяванията и токсините от червата, включително и тези уловени от фибрите във
фаза 2. Включени са успокояващи билки, за да облекчат тази критична пречистваща фаза.
Дозировка и приложение: По 2-3 капсули преди лягане
с пълна чаша вода /250 мл/, не повече от 10 дни.

Фаза 1: ЦЯЛОСТНА ДЕТОКСИКАЦИЯ 685 mg, 30 капс.
Съдържание (в 1 капс.): 		 дн. доза
Тисилин® Млечен бодил (бял трън) 125 mg 250 mg
Сух екстракт от семена,
стандартизиран до 80 % силимарин
Артишок
75 mg 150 mg
Сух екстракт от листа,
стандартизиран до 5 % цинарин
Куркума
75 mg 150 mg
Сух екстракт от корен,
стандартизиран до 95 % куркуминоиди
Глухарче (корен)
40 mg
80 mg
Съставки действащи на пикочополовия тракт:
185 mg 370 mg
Смес от: Червена боровинка (плод) 90 МХ концентрат, Сух екстракт от аспержа (корен), стандартизиран до 20 % полизахариди, Магданоз (лист)
Съставки действащи на кръвоносната система,
лимфа и кожа:
185 mg 370 mg
Смес от: Репей (корен), Червена детелина (цвят),
Лепка (билка), Вечнозелена монахиня (корен)
Въглехидрати
1g
2g
Приложение: Перфектно балансирана формула с Тисилин® Млечен бодил (бял трън), Артишок, Куркума,
Глухарче и балансирана смес от билки, които подпомагат за пречистването на: кръвообращението,
жлъчката, черния дроб, лимфната и кожна системи,
и пикочния тракт. Също така подпомага транспортирането на токсините и замърсяванията към червата, където те биват „уловени” от фаза 2.
Дозировка и приложение: По 1 капсула сутрин и вечер,
с пълна чаша /250 мл/вода, в продължение на 15 дни.
Фаза 2: СМЕС ОТ 6 ВИДА ФИБРИ 1860 mg, 90 капс.
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Смес от 6 вида фибри
1.86 g
3.72 g
Псилиум (люспи)
Овесени трици
Гума гуар (Рожково дърво)
Лигнамакс® Богати на лигнан фибри от ленено семе
Пектин от грейпфрут
Фруктоолигозахариди
Диетични фибри
1g
2g
Натрий
5 mg
10 mg
Въглехидрати
1g
2g

Фаза 2: СМЕС ОТ 6 ВИДА ФИБРИ 1860 mg, 90 капс.
Приложение: Шест натурални диетични фибри (включително Ligna Max- ленена пудра с високо
съдържание на лигнан), обединени в една лесна за
усвояване формула, която улавя токсините и другите замърсявания в червата. Фруктоолигозахаридите
осигуряват мощна (пробиотична) инжекция, за да
подпомогне поддържането на здравословна чревна
микрофлора.
Дозировка и приложение:
По 3 капсули сутрин и вечер, с пълна чаша /250 мл/
вода, в продължение на 15 дни.
Фаза 3: ПРЕЧИСТВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ С
МИНЕРАЛИ 3460 mg, 38 таблети
Съдържание (в 3 табл.): 		 дн. доза
Магнезиев хидроксид
2,7 g
2,7 g
Тисилин® Млечен бодил (бял трън) 190 mg 190 mg
Сух екстракт от семена,
стандартизиран до 80 % силимарин
Екстракт Трипхала (плодове)
270 mg 270 mg
Смес, стандартизирана до 40 % танини
Аматаки (Еmblica officinalis), Харитаки (Terminalia
chebula), Бибитаки (Terminalia bellerica)
Успокояваща смес от:
300 mg 300 mg
Мента (лист), Джинджифил (корен), Копър (семена),
Бяла ружа (корен)
Приложение: Уникално храносмилателно пречистване
с Магнезиев хидроскид, Трипхала и Тисилин® Млечен
бодил (бял трън), които подпомагат пречистването
на замърсяванията и токсините от червата, включително и тези уловени от фибрите във фаза 2.
Специално балансирана, за да пречисти червата, формулата за храносмилателно пречистване в тази програма съдържа Магнезиев хидроксид, който действа
по нежен, не стимулиращ начин и предизвиква здравословно пречистване, като изтегля вода в червата,
минералите омекват и набъбват, оказвайки натиск
върху дебелото черво. Тялото реагира като незабавно изпразва червото. Включени са успокояващи билки,
за да облекчат тази критична пречистваща фаза.
Дозировка и приложение: По 3 таблети преди лягане
в продължение на 8 дни, след което намалете приема
на 2 таблети преди лягане през следващите 7 дни. Да
се приема с пълна чаша /250 мл/ вода.
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БИЛКОВИ ПРОДУКТИ
ТИСИЛИН ДЕЙЛИ КЛИЙНС 855 mg
Thisilyn Daily Cleanse

ТИСИЛИН SUPER 750 mg
Thisilyn Super

Хранителна добавка, 90 V-капсули
Съдържание (в 3 капс.)		дн. доза
Тисилин® Млечен бодил (бял трън)
220 mg 440 mg
Сух екстракт от семена, стандартизиран
до 80% силимарин
Артишок
130 mg 260 mg
Сух екстракт от листа, стандартизиран
до 5% цинарин
Куркума
130 mg 260 mg
Сух екстракт от корен, стандартизиран
до 95% куркуминоиди
Глухарче (корен)
65 mg 130 mg
Диетични фибри
1g
2g
Смес от 6 вида фибри
2 g (2,010 mg)
4g
Псилиум (люспи)
Овесени трици
Гума гуар (Рожково дърво)
Лигнамакс® Богати на лигнан фибри от ленено семе
Пектин от грейпфрут
Фруктоолигозахариди
Въглехидрати
2g
4g
Калории
10
20
Други съставки: Растителна капсула

Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Витамин А
26,10 mcg 78.30 mcg
Витамин С
1 mg
3 mg
Екстракт от семена на млечен бодил (бял трън)
175 mg
525 mg
стандартизиран до 80% силимарин
Екстракт от Артишок (лист) 100 mg
300 mg
стандартизирани 5% кафеоилхинови киселини
Екстракт от Куркума (корен) 100 mg
300 mg
стандартизирани 95% куркумин
L-Метионин
100 mg
300 mg
Глухарче (корен)
50 mg
150 mg
Екстракт от Броколи (концентрат)50 mg 150mg
Екстракт от Спанак (концентрат)50 mg
150 mg
Екстракт от Зеле (концентрат) 50 mg
150 mg
N-Ацетилцистеин
50 mg
150 mg
Алфа Липоева киселина
25 mg
75 mg
Въглехидрати
1g
3g

Приложение:
За всекидневно пречистване
и детоксикация на организма.
Лесни за усвояване от организма фибри, които улавят
токсините по целия чревен
тракт.

код 15406
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Забележка: Да не се използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене. Да не се превишава
препоръчителната дневна доза.
Дозировка: По 3 капсули сутрин и вечер с пълна чаша /250мл/ вода.

Приложение: Иновационна детоксикираща
формула. Уникална комбинация от билки,
аминокиселини и хранителни вещества,
които спомагат детоксикацията и доброто състояние на черния дроб. Подпомага
функциите на черният дроб
и предпазва от веществата,
които го увреждат. Стимулира производството на жлъчна
течност, секрецията и отделянето. Спомага възпроизводството и удължаване силата
на действие на глутена-мощен
антиоксидант. Подобрява мастния метаболизъм в черния
дроб.
код 15405

Дозировка и приложение: По 1 капсула 3
пъти дневно за предпочитане с храна.

БИЛКОВИ ПРОДУКТИ
ТИСИЛИН ДИЖЕСТИВ КЛИЙНС 540 mg
Thisilyn Degestive Cleanse
Хранителна добавка, 90 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Тисилин® Млечен бодил
190 mg 190 mg
Сух екстракт от семена на бял трън,
стандартизиран до 80 % силимарин
Американски зърнастец (кора) 850 mg 850 mg
в който се съдържат 3,6 % каскарозиди
Успокояваща смес от:
300 mg 300 mg
Лютива мента (лист)
Джинджифил (корен)
Копър (семена)
Бяла градинска ружа (корен)
Екстракт Трипхала (плодове)
270 mg 270 mg
смес, стандартизирана до 40 % танини
Аматаки (Еmblica officinalis)
Харитаки (Terminalia chebula)
Бибитаки (Terminalia bellerica)
Диетични фибри
1g
1g
Въглехидрати
2g
2g
Калории
5
5
Други съставки: Растителна целулоза (капсула).

ТИСИЛИН 175 mg
Thisilyn
Хранителна добавка, 30/60 капсули.
Съдържание (в 1 капс.):			 дн. доза
Сух екстракт от
млечен бодил (бял трън)
175 mg
525 mg
(семена), стандартизиран до 80% силимарин

Приложение:
За поддържане функциите на черния дроб.
Тисилин се препоръчва за хора употребяващи алкохол, пушачи или такива, изложени на влиянието на
замърсена околна среда.
Активният биофлавоноиден комплекс силимарин е
мощен антиоксидант.

код 6956 (x30)
код 6959 (x60)

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 3 пъти дневно
с течности преди хранене.
Може да се използва продължително време.

Приложение:
Уникално храносмилателно прочистване
с Американски зърнестец, Трипхала и Тисилин® Млечен бодил, които подпомагат
прочистването на замърсяванията и токсините от червата, включително и тези
уловени от диетичните фибри. Включени са успокояващи билки, за да облекчат
тази критична пречистваща фаза.
Забележка: Да не се използва като заместител
на разнообразното и пълноценно хранене. Да не
се превишава препоръчителната дневна доза.
Този продукт съдържа американски зърнастец. Да не се използва
ако имате или развиете диария,
разтройство или стомашна болка, тъй като зърнастецът може
да влоши тези състояния и да увреди здравето ви. Консултирайте
се с лекар при честа констипация (запек) или диария. Да не се
приема от бременни, кърмещи и
деца под 12 години.
Дозировка и приложение:
По 2-3 капсули преди лягане с пълна чаша вода (250 мл), не повече
код 15404
от 10 дни.
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БИЛКОВИ ПРОДУКТИ
ХИДРАПЛЕНИШ 500 mg
Hydraplenish
Хранителна добавка, 30/60 V-капсули
Съдържание (в 2 капс):		 дн. доза
Биоклетъчен Колаген II™ 1g(1000 mg) 1g(1000 mg)
в който се съдържат:
Хидролизиран колаген тип II 600 mg 600 mg
ондроитин сулфат
200 mg 200 mg
Хиалуронова к-на
100 mg
100 mg
Въглехидрати
< 1g
1g
(като диетични фибри)
< 1g
1g

Приложение: За овлажняване и подмладяване
на кожата. Изглаждане
на
преждевременните бръчки и смазване
на ставите. За здрави
стави.
код 15600 (x30)
код 15601 (x60)

Дозировка и приложение:
По 2 капсули дневно. За интензивна употреба – по 4
капсули дневно.

БИЛКОВИ ПРОДУКТИ

ХИДРАПЛЕНИШ & MСM 750 mg
Hydraplenish & MSM
Хранителна добавка, 30/60 V-капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Биоклетъчен Колаген II™ 1g(1000mg) 1g(1000mg)
в който се съдържат:
Хидролизиран колаген тип II 600 mg 600 mg
Хондроитин сулфат
200 mg 200 mg
Хиалуронова к-на
100 mg
100 mg
MSM (метилсулфонилметан 500 mg 500 mg
като OptiMSM®)

Приложение: За овлажняване и подмладяване
на кожата. Изглаждане
на преждевременните бръчки и смазване
на ставите. За здрави
стави.
код 15602 (x30)
код 15603 (x60)

Дозировка и приложение:
По 2 капсули дневно. За интензивна употреба – по 4
капсули дневно.

Лаксативи
АЛОЕ ВЕРА (лист) 550 mg
Aloe Vera
Хранителна добавка, 100 V-капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Горчиво алое
200 mg 200 mg
Цвекло (корен)
150 mg
150 mg
Копър (семе)
150 mg
150 mg
Алое барбаденсис (лист)
50 mg
50 mg

Приложение: Има доказано болкоуспояващо, противовъзпалително, противоалергично и слабително действие. Укрепва
имунната система.
Дозировка и приложение: Да се
приема преди лягане с вода. За
възрастни и деца над 15г. не повече от 1 капс. в денонощие. За
деца под 15г. консултирайте се с
лекар. Честата или продължителна употреба може да доведе до
зависимост от продукта.
код 10150
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РИГАН МАСЛО 75 mg
Oregano Oil
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):
Риган масло,
50 mg
75-85% карвакрол
Ленено масло
25 mg

Приложение:
Пургатив. Има слабително и
очистително действие.
Дозировка и приложение:
Да се приема преди лягане с вода.
За възрастни и деца над 15 год:
не повече от 2 капс. в денонощие.
За деца под 15 год: до 8 год. 1 капс.
Не се препоръчва за деца
под 8 год.

дн. доза
50 mg
25 mg

Приложение: Премахва спазмите при
болки в стомаха и червата, и при метеоризъм. Подобрява храносмилането, възбужда перисталтиката при лениви черва. Има и
нервноуспокоително действие.
Риганът подпомага отхрачването и успокоява кашлицата.
код 15181

НАТУРАЛАКС 3 (с Алое Вера) 860 mg
Naturalax 3
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
860 mg 860 mg
Смес от: Алое вера, амeрикански орех (кора),
копър (семена), джинджифил (корен), каскара
саграда (кора), малина (лист), мента (лист).
Други съставки:
Растителна целулоза (капсула).

код 930

Стандартизирани билкови екстракти

Дозировка и приложение:
По 1 капсула дневно.

АШВАГАНДА 500 mg
Ashwagandha
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.): 		 дн. доза
Ашваганда (корен)
500 mg 1500 mg
екстракт от корен, 2.5% витанолиди
Въглехидрати
1g
3g

Приложение: Ашвагандата, известна още
като “Индийски женшен” съдържа биологично активни вещества, благоприятно
повлияващи функциите на дихателните
пътища, кръвоносните съдове и матката. Подкрепя имунната система и спомага за забавяне процесите на стареене.
Подпомага организма за преодоляване на
стреса и намалява риска от
развитие на стрес-провокирани атеросклероза, язва на
стомаха, артрит, диабет,
високо кръвно налягане.

код 15387

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 до 3 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

ТРИПХАЛА (Аюрведа) 500 mg
Triphala
Хранителна добавка, 90 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Екстракт от
Трипхала
1500 mg 1500 mg
екстракт от плодове, 45% танини:
Амла
500 mg
Бехада
500 mg
Харада
500 mg
Въглехидрати
2g
2g
Калории
5
5

Приложение: Има силно изразено прочистващо действие на чревния тракт. Мощен антиоксидант и имуностимулатор. Притежава анти
бактериални свойства. Съживява, тонизира и подхранва
косата. Смята се за универсална панацея в аюрведическата
медицина.
код 15490

Дозировка и приложение:
По 3 капсули дневно.

ЕПИМЕДИУМ / РАЗГОНЕН КОЗЕЛ 500 mg
Horny Goat Weed
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.): 		 дн. доза
Епимедиум
500 mg 1000 mg
екстракт от лист от - 10% икариин
Други съставки: Желатинова капсула.

Приложение: Екстрактът от епимедиум е естествен афродизиак. Увеличава
сексуалното желание и подобрява представянето, без странични
ефекти.

код 15311

Забележка: Да не се използва като
заместител на разнообразното и
пълноценно хранене.
Да не се превишава дневната препоръчителна доза.
Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 пъти дневно.
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БИЛКОВИ ПРОДУКТИ
ГОДЖИ БЕРИ 500 mg
Goji Berry
Хранителна добавка, 60 капс.
Съдържание (в 1 капс.): 		 дн. доза
Годжи Бери (плод)
400 mg 1200 mg
екстракт от плод, до 40% полизахариди
Пудра от цял плод
100 mg
300 mg
Годжи Бери
Витамин С
1 mg
3 mg

МЛЕЧЕН БОДИЛ 355 mg
Milk Thistle
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.): 		
Пресечка / Благословен трън 180 mg
(стебло, лист, цвят)
Млечен бодил (семена)
175 mg
eкстракт от семена, 80% силимарин
Други съставки: Желатинова капсула,

Приложение: Мощен антиоксидант. Засилва имунната система, подобрява
зрението, подпомага чернодробната
функция. Увеличава производството на
сперматозоиди. Поддържа здрава сърдечно-съдовата система и осигурява цялостна детоксикация на организма. Притежава
антибактериално и противогъбично действие. Понижава
холестерола и засилва метаболизма.
код 15811

дн. доза
540 mg
525 mg
просо.

Приложение: За поддържане функциите на черния дроб. Препоръчва за хора
употребяващи алкохол, пушачи или такива, изложени на влиянието на замърсена околна среда. Активният биофлавоноиден комплекс силимарин е мощен
антиоксидант. Тонизира функциите на
стомаха, възбужда апетита, засилва
жлъчната секреция, подобрява храносмилането. Улеснява излъчването
на пикочна киселина. Подобрява кръвообращението в някои
съдови области, стимулира
работата на сърцето.
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код 62400

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 3 пъти дневно.

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 3 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

СВЕЩЕН БОСИЛЕК / ТУЛСИ 450 mg
Holy Basil
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):
дн. доза
Свещен босилек,
450 mg 900 mg
екстракт от лист - 2.5% урсолова киселина
Други съставки: Растителна капсула, ориз на
прах, магнезиев стеарат.

БИЛКОВИ ПРОДУКТИ

Стандартизирани билкови екстракти
АРТИШОК 450 mg
Artichoke
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Екстракт от листа на артишок
600 mg 1200 mg
(стандартизиран до 5% хлорогенни к-ни)
Семена от бял трън
300 mg 600 mg
Натрий
10 mg
20 mg
Въглехидрати
1g
2g

Приложение:
Подпомага функциите на жлъчката и черния дроб. За добро
храносмилане.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти дневно, за предпочитане с храна.

код 15493

Приложение: За подобряване адаптивната способност на зрението спрямо
дневна и нощна светлина.
Подобрява микро-кръвообръщението. За здрава съединителна тъкан. Осигурява антиоксидантна защита
на очите.

код 64600

ВАЛЕРИАНА 525 mg
Valerian SE
Хранителна добавка, 90 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Корен от валериан
800 mg 800 mg
Екстракт от
валерианов корен
220 mg
220 mg
(0,8% валерианови к-ни)
Калций
30 mg
30 mg
Въглехидрати
1g
1g

Приложение:
Екстрактът от валериан осигурява спокоен сън, без страничните ефекти, характерни за
сънотворните медикаменти.

Приложение: Изявен адаптоген. Намалява
стреса и предпазва от него. Увеличава
издръжливостта. Укрепва имунната система. Поддържа сърцето, белите дробове и черния дроб. Източник на антиоксиданти.
Забележка: Да не се приема при
бременост и кърмене . Да не се
използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене.
Да не се превишава дневната препоръчителна доза.
Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 пъти дневно.

ЧЕРНА БОРОВИНКА & БЪЗ 200 mg
Bilberry
Хранителна добавка, 60/90 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Бъз (плод)
125 mg
375 g
Сух екстракт от боровинка 80 mg
240 g
в който се съдържат 25% антоцианини
Въглехидрати
1g
3g

код 63400

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 1 час преди лягане.
За употреба през деня, по 1 капсула с
вода по време на хранене.

код 60500 (x60)
код 60510 (x90)

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 3 пъти дневно, за
предпочитане с храна.

БОСВЕЛИЯ 310 mg
Boswellia
Хранителна добавка, 60 таблетки
Съдържание (в 1 табл.):		 дн. доза
Сух екстракт от смола на Босвелия
307 mg
921 mg
65% Босвелиеви к-ни

Приложение:
Екстрактът от смола на Босвелия (тествана клинична доза)
спомага за добра подвижност
и здрави стави.
код 64400

Дозировка и приложение:
По 1 таблетка 3 пъти дневно с храна или вода.

17

БИЛКОВИ ПРОДУКТИ

БИЛКОВИ ПРОДУКТИ

Стандартизирани билкови екстракти
ГИНКО 460 mg
Ginkgo
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Готу Кола (Азиатска центела – стъбло и лист)
400 mg 800 mg
Екстракт от
Гинко билоба (лист)
60 mg
120 mg
в който се съдържат:
Гинко флавон глюкозиди
24 %
Терпен лактони
6%

ГОРЧИВ ПОРТОКАЛ 450 mg
Bitter Orange
Хранителна добавка, 60 таблетки
Съдържание (в 2 табл.):		 дн. доза
Екстракт от
горчив портокал,
900 mg 1800 mg
в който се съдържат 6% синефрин
Натриев сулфат
5 mg
10 mg
Витамин С
1,4 mg
2,8 mg
Витамин А
56 mcg 112 mcg
Въглехидрати
1g
2g

Приложение: Повишава концентрацията, подобрява паметта и оросяването на мозъка и
крайниците.

Приложение:
Екстрактът от горчив портокал съдейства за подобряване
на метаболизма и намаляване
на телесните мазнини.

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 пъти дневно с храна
или вода. За по-интензивна употреба, по 2 капсули 2 пъти дневно.
код 61600

Дозировка и приложение:
По 2 таблетки 2 пъти дневно, за
предпочитане с храна.
код 64300

ГРЕЙПФРУТ СЕМЕНА 250 mg
Grapefruit Seed
Хранителна добавка, 60 V-капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Семена от грейпфрут
250 mg
750mg
Концентрат в съотношение 12:1
Други съставки: Ориз на прах, растителна целулозна капсула, силициев диоксид.

ГРОЗДОВИДЕН РЕСНИК 40 mg
Black Cohosh
Хранителна добавка, 60 таблетки
Съдържание (в 1 табл.):		 дн. доза
Екстракт от коренище на гроздовиден ресник
40 mg
80 mg
(в който се съдържат 2,5% тритерпен)
Гликозиди, измерени като 27-деоксиактин

Приложение:
За облекчаване неразположението по време на ПМС и
климактериума. Влияе положително върху естрогенния
баланс.

Приложение:
Има широко-спектърно действие. Подпомага функциите
на стомашно-чревния тракт.
Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 – 3 пъти дневно с
храна или вода.
код 15388
18

код 60600

ГРОЗДОВО СЕМЕ 300 mg
Grape Seed
Хранителна добавка, 30 капсули.
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Витамин С
(като аскорбинова к-на)
200 mg 400 mg
Екстракт от гроздово семе 100 mg 200 mg
в което се съдържат 95% полифеноли

КЕСТЕН ДИВ 350 mg
Horsechesnut
Хранителна добавка, 90 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Екстракт от семена
на див кестен
250 mg 500 mg
в който се съдържат 20% Есцин
Цвят от невен
100 mg 200 mg

Приложение:
Екстрактът от гроздово семе
запазва и увеличава колагена.
Ключов компонент за здрава
кожа, съединителна тъкан и
кръвоносни съдове.

Приложение: Екстрактът от
семена на див кестен е натурален продукт, който подобрява кръвообръщението, найвече във вените на долните
крайници.

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 1-2 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 пъти дневно с храна
или вода.

код 14320

ЖЪЛТ КАНТАРИОН 420 mg
St. John’s Wort
Хранителна добавка, 90 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Екстракт от
жълт кантарион
300 mg 900 mg
(стебло, лист, цвят), в който се съдържат
0,3% диантрони, измерени като хиперицин
Розмарин (лист)
80 mg 240 mg
Спирулина (водорасли)
40 mg
120 mg

Приложение:
Екстрактът от жълт кантарион осигурява клинично изследваната доза диантрони
– хиперицин, спомагаща за доброто ви настроение.

код 63000

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 - 3 пъти дневно, за
предпочитане с храна. Най-добри
резултати се постигат с продължителна употреба.

код 62000

ЗЛАТЕН КОРЕН 250 mg
Rhodiola Rosea
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Екстракт от
Златен корен (корен),
250 mg
500mg
3% росавини и 1% салидросид
Витамин С
1 mg
2 mg
Желязо
1 mg
2 mg

Приложение:
Като адаптоген Златен корен се използва за повишаване на енергията,
подобряване на физическото
състояние и доброто здраве.
Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 пъти дневно. Препоръчително преди хранене. За най-добри
резултати да се приема сутрин и
обед. Да не се приема от бременни
и кърмачки.
код 15321

Дозировка и приложение:
По 1 таблетка 2 пъти дневно
с храна или вода.
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Стандартизирани билкови екстракти

КАНЕЛА 400 mg
Cinnamon
Хранителна добавка, 60 V-капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Канела (кора)
350 mg
700 mg
Воден екстракт от
кората на канела
150 mg
300 mg
(стандартизиран до 8% флавоноиди)
Други съставки:
Растителна капсула,
магнезиев стеарат.

КОРДИЦЕПС 500 mg
Cordyceps
Хранителна добавка, 60 V-капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Сух екстракт
от гъба Кордицепс
1000 mg 2000 mg
(мицел), 10% Кордицепна к-на
Въглехидрати
1g
2g

Приложение: Екстрактът от
гъба Кордицепс традиционно се използва за повишаване
жизнеността и издръжливостта на организма. Природен антибиотик.

Приложение: Оказва благоприятно влияние върху нивото
на кръвната захар. Подходящ
за диабетици.
код 15492

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 пъти дневно.

КОТЕШКИ НОКЪТ 335 mg
Cat’s Claw
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Сух екстракт от
кората на котешки нокът 175 mg
350 mg
(стандартизиран до 4% алкалоиди)
Котешки нокът (кора)
160 mg
320 mg

код 15384

НАР 350 mg
Pomegranate
Хранителна добавка, 60 V- капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Екстракт от нар (цели плодове),
200 mg 400 mg
Стандартизиран до 40% Елагова киселина
Нар (семена)
150 mg
300 mg

Приложение:
Екстрактът от нар е мощен
антиоксидант, стандартизиран до 40% Елагова киселина,
извлечен от цели плодове, за
да се оптимизира антиоксидантното му действие.

Приложение: Екстрактът от
котешки нокът е натурален
продукт, осигуряващ по-висок
тонус, здраве и енергичност.
Доказано ефикасен при проблеми с панкреаса.
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код 60700

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 пъти дневно с вода
между отделните хранения.

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти дневно с храна
или вода.

код 15385

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

РЕЙШИ 190 mg
Reishi
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Екстракт от гъби Рейши 376 mg
752 mg
(цял мицел), 10% Полизахариди
Въглехидрати
1g
2g

Приложение: Действа общоукрепващо,
подобрява физическата и умствената
издръжливост и жизненост.
Като съпътстваща терапия
за онкоболни, при сърдечносъдови заболявания, висок холестерол и кръвна захар.

код 62700

код 64500

Приложение: Екстрактът от Бяла върба
е стандартизиран до 15% Салицин. Салицинът е натурално съединение, със
структурно сходство с ацетил-силициловата киселина,
но се освобождава по-деликатно в тялото. Екстракт
от вътрешната кора на
дървото. Действа диуретично, пикочогонно.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

дн. доза
200 mg
200 mg
400 mg

Приложение:
Намалява холестерола, регулира кръвното налягане,
предпазва от сърдечен удар,
действа антивирусно и общоукрепващо.

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

БЯЛА ВЪРБА 450 mg
White Willow
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Бяла върба (кора)
500 mg 1000 mg
Екстракт от
Бяла върба (кора)
400 mg 800 mg
15% Салицин
Въглехидрати
1g
2g
Други съставки:
Желатин (капсула), Магнезиев стеарат.

код 63600

ШИЙТАКЕ & МАЙТАКЕ 400 mg
Shiitake & Maitake
Хранителна добавка, 60 капсули.
Съдържание (в 1 капс.):		
Екстракт от Шийтаке
100 mg
(стебло, цял мицел), 10% бета глюкан
Екстракт от Майтаке
100 mg
(стебло, цял мицел), 30% бета глюкан
Овес (зърна)
200 mg

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 1 - 2 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА 430 mg
Cranberry
Хранителна добавка, 60 таблетки
Съдържание (в 1 табл.):		 дн. доза
Червена боровинка (плод) 400 mg 1200 mg
(концентрат Ultra Anti-Adherence 90MX)
Витамин С
30 mg
90 mg
(като Естер-С калциев аскорбат)
Въглехидрати
1g
3g
Други съставки:
Целулоза, модифицирана целулозна смола, стеаринова к-на, силициев двуокис.

Приложение:
Поддържа нормалната функция на пикочо-половите пътища.

код 15020

Забележка:
Да не се използва като заместител
на разнообразното и пълноценно
хранене. Да не се превишава препоръчителната дневна доза.
Дозировка и приложение:
По 1 таблетка 3 пъти
дневно с вода.
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БИЛКОВИ ПРОДУКТИ
ГИМНЕМА 310 mg
Gymnema
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Гимнема (сух екстракт)
260 mg
780 mg
Гимнема (листа)
50 mg
150 mg
Други съставки:
Просо, желатин (капсула).

Приложение: Облекчава симптомите на
диабет, намалява нивото на кръвната
захар, намалява резорбцията на глюкоза
в червата.
Забележка: При бременност и кърмене се консултирайте с лекар преди приемането на продукта. Да не се използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене. Да не
се превишава дневната препоръчителна доза.
Дозировка и приложение:
По 1 капсули 3 пъти на ден,
за предпочитане с храна.
код 63700

САО ПАЛМЕТО &
АФРИКАНСКА СЛИВА 430 mg
Saw Palmetto & Pigeum
Хранителна добавка, 30 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Пигеум (кора)
100 mg
100 mg
Сао Палмето (плод)
320 mg
320 mg
Витамин В6
10 mg
10 mg
Калории
5
5
Други съставки: Желатин (капсула), олио от
соеви зърна, глицерин, жълт пчелен восък, цвят
от рожков, вода, лецитин.

Приложение: Клинични изследвания показват, че Сао палмето и
Африканска слива подпомагат нормалното уриниране и
правилното функциониране на
простатата.
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код 14251

Дозировка и приложение:
По 1 капсула на ден, за предпочитане с храна. За най-добри резултати,
използвайте продължително време.

ХУДИЯ 250 mg
Hoodia
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		дн. доза
Стандартизирана синергична смес:
Худия Гордонии (концентрат) 500 mg 500 mg
Глюкоманан (корен)
500 mg 500 mg
Диетични фибри
1g
1g
Въглехидрати
1g
1g
Други съставки: Растителна капсула.

Приложение: Осезателно подтиска апетита и желанието за прием на сладки
храни.

код 15640

Забележка: Да не се приема при
бременност и кърмене. Да не се
използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене.
Да не се превишава дневната препоръчителна доза.
Дозировка и приложение: По 1-2
капсули, приблизително 30 минути
преди хранене, с пълна чаша вода.

ЗЕЛЕН ЧАЙ 450 mg
Green Tea
Хранителна добавка, 30 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Зелен чай (лист)
200 mg 400 mg
Екстракт от
зелен чай (лист)
250 mg 500 mg
Други съставки: Желатин (капсула).

Приложение: Екракт, стандартизиран до
95% полифеноли, гарантирано доставя
75% катечини с 55% epigallocatechin gallate
(EGCG). Регулира теглото. Силен антиоксидант, засилва имунната система и
женското здраве.

код 61800

Забележка: Да не се използва по
време на бременност. Да не се
използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене.
Да не се превишава дневната препоръчителна доза.
Дозировка и приложение:
По 1 капсула 1-2 пъти на ден
за предпочитане с храна.

БИЛКОВИ ПРОДУКТИ

Стандартизирани билкови екстракти
КУРКУМА 500 mg
Turmeric
Хранителна добавка, 60 таблети
Съдържание (в 1 табл.):		 дн. доза
Куркума
450 mg 1350 mg
екстракт от корен, 95% куркуминоиди
Куркума (корен)
50 mg
150 mg
Въглехидрати
1g
3g

Приложение:
Естествен антиоксидант и
антибиотик. Мощно противотуморно и противовъзпалително действие. Увеличава
синтеза на жлъчната киселина.
Регулира обмяната на веществата. Понижава холестерола.
код 63100

Дозировка и приложение:
По 1 таблета 3 пъти дневно, за
предпочитане с храна.

НОНИ ПЛОД 500 mg
Noni Fruit
Хранителна добавка, 60 каспули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Нони (цял плод),
500 mg 1500 mg
стандартизирани до 3-4% полизахариди
Други съставки: Растителна капсула.

Приложение:
Супер храна. Осигурява необходимите
количества витамини, минерали, аминокиселини, антиоксиданти и ензими. Засилва
имунната система, увеличава
прилива на енергия и работоспособност, подобрява храносмилането.
код 15386

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2-3 пъти дневно с храна
и вода.

МАСЛИНА ЛИСТ 500 mg
Olive Leaf
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Маслина
250 mg
750 mg
екстракт от лист, 12% олеуропин
Маслина (лист)
250 mg
750 mg
Други съставки:
Желатин (капсула), магнезиев стеарат, просо.

Приложение:
Природен антибиотик и имуномодолатор. Понижава кръвното налягане и холестерола.
Забележка:
Да не се използва като заместител
на разнообразното и пълноценно
хранене. Да не се превишава препоръчителната дневна доза.
Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 - 3 пъти дневно,
за предпочитане с храна.
код 64000
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БИЛКОВИ ПРОДУКТИ

Билки - Монофитопрепарати
ЗЪРНАСТЕЦ (кора) 425 mg
Cascara Sagrada
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Зърнестец (кора)
850 mg 850 mg
Въглехидрати
1g
1g

Приложение: Против запек, чернодробни
проблеми, проблеми с дебелото черво,
при лошо храносмилане, колит, хемороиди, кожни проблеми.
Дозировка и приложение: Взимайте при нужда преди лягане с една
чаша вода. За възрастни и деца над
12 години - по 1-2 капсули. За деца
от 2 до 12 години - по една капсула.
За деца под 2 години се консултирайте с лекар. Честата употреба
може да доведе до зависимост.

БЯЛА ВЪРБА (кора) 400 mg
White Willow
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Бяла върба (кора)
800 mg 1600 mg
Въглехидрати
1g
1g
Други съставки: Желатин (капсула).

Приложение: Кората от бяла върба е в
основата на синтеза на аспирин. Тя съдържа силицин и сходни компоненти.

код 17850

Приложение: Подобрява кръвоснабдяването, спомага за понижаване на кръвното
налягане. Има известно ободряващо и
болкоуспокояващо действие.

код 14165

код 11300
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БЯЛ РАВНЕЦ (цвят) 325 mg
Yarrow
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Бял равнец (цвят)
650 mg 1950 mg

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти на ден,
за предпочитане с храна.
Забележка: Да не се използва като
заместител на разнообразното и
пълноценно хранене. Да не се превишава препоръчителната дневна
доза.

Забележка: Да не се използва при
бременност и кърмене. Да не се
използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене.
Да не се превишава дневната препоръчителна доза.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

БЯЛА РУЖА (корен) 455 mg
Marshmallow
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Органична Бяла Ружа (корен) 910 mg 2730 mg
Въглехидрати
1g
3g

Приложение: Използва се главно при
възпаления на дихателните пътища:
бронхити, трахеити, бронхопневмония.
Препоръчва се при остри гастрити, ентероколити, язви ,
нарушено храносмилане, възпаление на бъбреците и пикочния мехур, диария и гастрит.
код 14800

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти на ден
с храна или вода.

БИЛКОВИ ПРОДУКТИ
АСТРАГАЛ (корен) 470 mg
Astragalus
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.): 		 дн. доза
Астрагал (корен)
1410 mg 2820 mg
Диетични фибри
<1 g
<2 g
Въглехидрати
1g
2g
Калории
5
10

Приложение: Астрагалът съдържа сапонини, флавоноиди, полизахариди и гликозиди. Действа ободряващо, подпомага
сърдечно-съдовата система, подсилва
имунната система, спомага за функцията на надбъбречната жлеза и храносмилането. Засилва метаболизма, подобрява
оздравителните процеси, предоставя
енергия срещу умора и продължителен стрес. Изключително полезен при настинки,
грип и проблеми свързани с
имунна недостатъчност.

код 10180

Дозировка и приложение:
По 3 капсули 2 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО (корен) 500 mg
Beet Root
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Червено цвекло(корен )
1000 mg 3000 mg
Натриев хлорид
5 mg
15 mg
Калий
25 mg
75 mg
Въглехидрати
1g
3g
Други съставки: Желатинова капсула, просо.

Приложение: Червеното цвекло подобрява паметта при атеросклероза. Оказва
благоприятно въздействие при неврози
и безсъние, анемия и високо кръвно налягане. Премахва от тялото
токсините и тежките метали. Прочиства кръвта и
забавя процеса на стареене.
Повишава жизнената дейност на черния дроб.
код 10400

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

МИРТА (кора от корен) 475 mg
Bayberry
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Мирта (кора от корен)
950 mg 2850 mg
Въглехидрати
1g
3g
Други съставки: Желатинова капсула, магнезиев стеарат.

Приложение: Силно действащ антисептик. Повлиява благоприятно при грип,
кашлица, бронхит, отит и възпалиние
на синусите. Има стягащ, кръвоспиращ
ефект.

код 10300

Забележка: Да не се използва като
заместител на разнообразното и
пълноценно хранене.
Да не се превишава дневната препоръчителна доза.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2-3 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

ЧЕРЕН ОРЕХ (шушулка) 500 mg
Black Walnut
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Черен орех (шушулка)
1000 mg 2000 mg
Въглехидрати
1g
2g
Други съставки: Желатинова капсула.

Приложение: Притежава противовъзпалително, регенериращо, противосклеротично, противодиабетно действие.
Стимулира обмяната на веществата,
помага при нарушения във функцията
на жлъчния мехур. Спомага
за оздравителните процеси в
щитовидната жлеза и поддържане на общата ендокринна
система. Допълва нуждата от
витамини и микроелементи.
код 10600

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти дневно,
за предпочитане с храна.
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БИЛКОВИ ПРОДУКТИ
ПРЕСЕЧКА/БЛАГОСЛОВЕН ТРЪН (билка) 390 mg
Blessed Thistle
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Пресечка /Благословен трън 780 mg 2440 mg
(стебло, лист, цвят)
Въглехидрати
1g
3g
Други съставки: Желатинова капсула.

РЕПЕЙ (корен) 540 mg
Burdock
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Репей (корен)
1080 mg 3240 mg
Въглехидрати
1g
3g
Други съставки: Желатинова капсула, магнезиев стеарат.

Приложение: Тонизира функциите на стомаха, възбужда апетита, засилва жлъчната секреция, подобрява храносмилането.
Засилва диурезата и улеснява излъчването на пикочна киселина.
Подобрява кръвообращението в някои съдови области,
стимулира работата на сърцето, успокоява централната нервна система.

Приложение: Помага при камъни в бъбреците, подагра, гастрит, язва на стомаха, диабет, ревматизъм, артрити, заболяване на ставите и устната кухина.
Има диуретично, потогонно
и дезинфекционно действие.
Облекчава болките в черния
дроб. Стимулира обмяната на веществата, усилва
клетъчния растеж.

код 10700

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

БОДЛИВ ЗАЛИСТ/МИШИ ТРЪН (корен) 470 mg
Butcher’s Broom
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Бодлив залист (корен)
940 mg 940 mg
Въглехидрати
1g
1g

Приложение: Укрепва кръвоносните съдове и подобрява кръвообращението. Влияе благоприятно при хемороиди и разширени вени. Съдържа сапонина „ruscogenin”,
който подпомага съдосвиването и еластичността на венозните стени. Има изразени противовъзпалителни свойства,
повлияващи благоприятно
върху тонуса на вените, намаляване капилярната пропускливост и отоците на
краката и глезените.

код 11250
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Дозировка и приложение:
По 2 капсули дневно,
за предпочитане с храна.

код 11200

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

КОЧА ТРЕВА (билка) 380 mg
Catnip
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Коча трева
760 mg 2280 mg
(стебло, лист, цвят)
Въглехидрати
1g
3g

Приложение: Има меко успокояващо
нервната система действие. Благоприятства преодоляването на чувството
на тревожност и безсъние. Оказва облекчаващ и успокоителен ефект върху
храносмилателната система.

код 11400

Забележка: Не се препоръчва за
бременни и кърмещи. Да не се използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене. Да не се превишава дневната
препоръчителна доза.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

ДАМИАНА (лист) 400 mg
Damiana
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Дамиана (лист)
800 mg 2400 mg
Въглехидрати
1g
3g

Приложение: Дамиана е билка, чиито
листа още маите са използвали като
афродизиак, тоник за нервната система,
а индианците от северно Мексико са я
употребявали при нервна и мускулна слабост. Днес се употребява още при главоболие, депресия, невроза, безсъние, нощно
изпотяване, хронична умора, хормонален
дисбаланс, предменструален синдром и
менопауза. Билката повишава сексуалните функции на двата пола, като подобрява работата на яйчниците и предизвиква увеличаване броя на сперматозоидите
при мъжете. Днес се смята
за един от най-популярните
афродизиаци.
код 12200

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

ИСОП (билка) 445 mg
Hyssop
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Исоп (лист,връх на цвят ) 890 mg 2670 mg
Въглехидрати
1g
3g
Други съставки: Желатин (капсула).

Приложение: Прилага се като отхрачващо
средство при кашлица, хроничен бронхит, бронхиална астма. Използва се още
при хронични възпалителни
заболявания на стомашночревния тракт, диспепсия,
запек. Има антисептично и
тонизиращо действие.

код 14350

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

СМИНДУХ (семена) 610 mg
Fenugreek
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Сминдух (семена)
1220 mg 3660 mg
Въглехидрати
1g
3g
Калории
5
15
Други съставки: Желатин (капсула).

Приложение: Стимулира обмяната на веществата, снижава нивото на кръвната
захар. Подобрява апетита. Възстановява
силите на организма.

код 12800

Забележка: Да не се използва по
време на бременност. Да не се
използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене. Да не се превишава дневната
препоръчителна доза.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2-3 пъти на ден.
за предпочитане с храна.

ГЛЮКОМАНАН/
КАРТОФЕНА ПАЛМА (корен) 665 mg
Glucomannan
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.): 		 дн. доза
Глюкоманан
1995 mg 5985 mg
Картофена палма (корен)
Диетични фибри
2g
6g
Калий
50 mg
150 mg
Калций
20 mg
60 mg
Въглехидрати
2g
6g
Калории
10
30

Приложение: Глюкомананът е сложен въглехидрат от групата на фибрите. Придава трайно чувство за ситост приет
дори в минимални количества. Ето защо
той бива много подходяща добавка към
ястия с нисък засищащ ефект в течение на диети за редукция на
теглото. Подпомага редуцирането на нивата на LDL
холестерола и за повишаването на HDL холестерола в
кръвта.
код 13675

Дозировка и приложение:
По 3 капсули с пълна чаша вода,
20 минути преди хранене.
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ГОТУ КОЛА (билка) 475 mg
Gotu Kola
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Готу Кола (стебло, лист)
950 mg 2850 mg
Натрий
5 mg
15 mg
Въглехидрати
1g
3g

Приложение: Влияе положително върху
централното и периферно кръвообращение, намалява отока в тъканите. Подпомага третирането на варикозно разширени вени, тромбофлебит и хемороиди.
Осигурява еластичността и здравината
на кръвоносните съдове и капилярните
стени. Има изразена противовирусна и
противомикробна активност. Способства зарастването на тъканите и възстановяването на кожата след изгаряния,
нараняване и язвени поражения, акне и алергични дерматити. Препаратът подобрява
мозъчното кръвообращение,
подпомага за подобряване на
паметта и концентрацията.
код 14000

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

ХВОЙНА СИНЯ (плод) 425 mg
Juniper berry
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):
дн. доза
Хвойна синя (плод)
850 mg 2550 mg
Въглехидрати
1g
3g
Други съставки: Желатин (капсула), просо, магнезиев стеарат.

Приложение: Има диуретично, противовъзпалително, спазмолитично, нервноуспокояващо действие. Оказва благоприятно влияние при пясък и камъни в бъбреците и пикочния мехур, при
воднянка, трудно уриниране,
киселини, болки в стомаха и
червата.

28 код 14400

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти на ден, за предпочитане с храна и със завишено
количество течности през деня.

ОРЕГОНСКО ГРОЗДЕ (корен) 475 mg
Oregon Grape
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 1 капс.): 		 дн. доза
Орегонско грозде (корен)
475 mg 1425 mg

Приложение: Значително подобрява
състоянието на стомашно-чревния
тракт. Стимулира функциите на жлъчката и подобрява храносмилането. Повлиява благоприятно при симптоми на
гастрит и стимулира освобождаването
на чревния тракт. Спомага за пречистване от токсини на черния дроб, бъбреци и далак, а повлиява и пречистващо на
кръвта, и на зависещите от
това заболявания като акне,
екзема, херпес, псориазис. Подобрява цялостното състояние на организма.

код 14159

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 3 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

СМИРНА (смола) 550 mg
Myrrh Gum
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Смирна (смола)
1100 mg 3300 mg
Въглехидрати
1g
3g

Приложение: Има антисептични и детоксикиращи свойства. Засилва особено
периферното кръвообращение, като повлиява благоприятно кожни инфекции и
обриви. Затопля и стимулира организма,
повишавайки защитните му способности при простуда. Има температуропонижаващо действие. Облекчава спазмите
и мускулните контракции,
като оказва контрол върху
менструалния цикъл.
код 15100

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти на ден,
за предпочитане с храна.
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ЧЕРВЕН БРЯСТ (кора) 370 mg
Slippery
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 4 капс.): 		 дн. доза
Червен бряст (кора)
1480 mg 4440 mg
Диетични фибри
<1g
<3g
Въглехидрати
1g
3g
Калории
5
15
Други съставки: Желатин (капсула), магнезиев
стеарат.

Приложение: Кората от червен бряст е известна с успокоителното си действие върху раздразнената и възпалена
лигавица на стомаха и храносмилателния тракт.
код 17100

Дозировка и приложение:
По 4 капсули 3 пъти на ден,
с топла вода преди хранене.

ЮКА (стебло) 490 mg
Yucca
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):
Юка (стебло)
980 mg
Въглехидрати
1g

дн. доза
1960 mg
2g

Приложение: „Дърво на живота”! Мощен
детоксикатор, който подобрява абсорбцията на необходимите хранителни
съставки, подобрява храносмилането, засилва и регулира процесите на отстраняване на отпадните продукти. Съдържа много ензими, сапонини, хлорофил и
антиоксиданти, които въздействат положително при хронични заболявания на
дебелото черво, хроничен колит - „лениви черва”. Изразеното стероидно действие повлиява благоприятно ревматични заболявания (артрит, артроза). Подобрява физическото
и психическото равновесиe,
укрепване на имунитета, намалява нивото на холестерола и стреса.
код 18300

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти на ден, с повече вода, за предпочитане с храна.

ШЛЕМНИК (билка) 425 mg
Scullcap
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Шлемник
850 mg 1700 mg
(стебло, лист, плод)
Въглехидрати
1g
1g
Други съставки: Желатинова капсула.

Приложение: Въздейства положително
върху сърдечно-съдовата система, нормализира ритъма на сърцето
и стабилизира кръвното налягане. Притежава антиоксидантно действие и стимулира имунната система.

код 16900

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

БЯЛ ДЪБ (кора) 480 mg
White Oak
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Бял дъб (кора)
960 mg 1920 mg
Калций
31 mg
62 mg
Въглехидрати
1g
1g
Други съставки: Желатин (капсула).

Приложение: Кората има запичащо и противовъзпалително действие. Прилага се
при диарии и при възпаления в областта на устата и глътката. Оказва положителен ефект при малокръвие, кръвохрачене, повръщане на кръв, силна и
продължителна менструация,
дизентерия, глисти, малария,
кащлица, бронхит, възпаление
на пикочния мехур, лош дъх
на устата, киселини и болки
в стомаха.
код 17800

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти на ден,
за предпочитане с храна.
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ЖЕНШЕН БРАЗИЛСКИ/СУМА (корен) 500 mg
Suma
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.): 		 дн. доза
Женшен бразилски (корен) 1500 mg 4500 mg
Въглехидрати
1g
3g
Калории
5
15

Приложение: Високо съдържание на пфафозиди (уникални растителни субстанции),
които спират растежа на туморите, неутрализират вредните лъчения и химическите отрови, засилват имунитета, регулират нивото на кръвната захар, понижават холестерола, стимулират кръвоснабдяването, заздравяват стените на кръвоносните съдове и подобряват клетъчното
дишане. Подобряват устойчивостта към
високи и ниски температури. Специфичните растителни хормони повишават енергията, оптимизират хормоналния баланс,
облекчават състоянието при менопауза.
Увеличават издържливостта при стрес,
поддържат висока умствена
работоспсобност, спомагат за
увеличаване на физическата
издържливост и на мускулната
маса (без негативните ефекти
на стероидите), запазват силата и младостта.
Дозировка и приложение:
По 3 капсули 3 пъти на ден,
код 17400 за предпочитане с храна.
НИЙМ (лист) 475 mg
Neem
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Нийм (лист)
950 mg 2850 mg
Въглехидрати
1g
3g
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Приложение: Благоприятства при нарушени функции на кожата в резултат на гъбички и бактерии. Използва се
при кожни смущения. Поддържа
кожата здрава и еластична.
Повлиява положително кожния
метаболизъм. Подкрепя възстановяването на епитела.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти на ден,
код 15120 за предпочитане с храна.
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ДИВ ЯМ/СЛАДЪК КАРТОФ (корен) 425 mg
Wild Yam
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Див Ям (корен)
850 mg 850 mg
Въглехидрати
1g
1g
Други съставки: Желатин (капсула), просо.

ВИТЕКС (плод) 400 mg
Vitex
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Витекс (плод)
400 mg 1200 mg
Други съставки: Просо, желатин (капсула), магнезиев стеарат.

Приложение: За здрава ендокринна система. Поддържа нормално ниво на хормоните в кръвта както при мъжете, така
и при жените и се прилага като естествен и пълноценен хормонален регулатор.
Наличието на фитохормона диосгенин,
като източник на естествен прогестерон, значително подобрява състоянието на женския организъм по
време на менопауза. Балансира отношението естроген
- прогестерон и намалява
симптомите на пременструалния синдром (ПМС).

Приложение:
Витекс е традиционна хранителна добавка за жени. Подобрява общото здраве
и балансира женския цикъл.

код 17870

Дозировка и приложение:
По 2 капсули дневно,
за предпочитане с храна.

ЛАПАД КЪДРАВ (корeн) 500 mg
Yellow Dock
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Лапад къдрав (корен)
1000 mg 2000 mg
Витамин С
3 mg
6 mg
Въглехидрати
1g
4g
Други съставки: Желатин (капсула), магнезиев
стеарат, силиций.

Приложение: Умерен лаксатив. Подобрява състоянието на вътрешните стени
на червата, като ограничава възможността за реабсорбция на токсини.
Стимулира производството
на жлъчна течност, което
подобрява храносмилането и
пречистването на организма.
Има детоксикиращи и антисептични свойства.
код 18100

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

Забележка: Не се препоръчва за бременни. Да
не се използва като заместител на
разнообразното и пълноценно хранене. Да не се превишава дневната
препоръчителна доза.
Дозировка и приложение: По 1
капсула от 2 до 3 пъти на ден, в
продължение на 8-12 седмици. След
този период по 1 капсула дневно. За
най-добри резултати, използвайте
продължително време.
код 11750

ЛЮТ ЧЕРВЕН ПИПЕР (плод) 450 mg
Cayenne Pepper 40 000 H.U.
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Лют червен пипер (плод) 450 mg 1350 mg
стандартизиран до 0.25% капсаицин(HPLC)
Други съставки:
Желатин (капсула).

ГЛОГ (плод) 510 mg
Hawthorn
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Глог (плод)
1,53 g
4,59 g
Въглехидрати
1g
3g
Калории
5
15
Други съставки: Желатин (капсула),
магнезиев стеарат.

Приложение:
Подпомага кръвообръщението,
укрепва сърцето и сърдечносъдовата система. Помага при
нервни разстройства и безсъние.

код 14100

ВАЛЕРИАНА (корен) 530 mg
Valerian
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Валериан (корен)
1,59 g
1,59 g
Калории
5
5
Въглехидрати
1g
1g
(като диетични фибри)
<1g
1g
Калций
60 mg
60 mg

Приложение:
Валерианът има успокояващо
действие върху нервната система. Съдейства за пълноценна почивка и спокоен сън.

Приложение: Подобрява метаболизма, повишава енергията
и издръжливостта. Мощен
имуностимулатор.
код 11500

Дозировка и приложение:
По 1 капсули 3 пъти дневно, за
предпочитане с храна.

Дозировка и приложение:
По 3 капсули 3 пъти на ден за предпочитане с храна. За най-добри
резултати, използвайте продължително време.

код 17700

Дозировка и приложение:
По 3 капсули 1 час преди лягане.
За интензивна употреба,
консултирайте се с вашия лекар.
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ГЛУХАРЧЕ (корен) 540 mg
Dandelion
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.): дн. доза
Глухарче
1620 mg 4860 mg
(корен)

Приложение: Имуностимулатор, при стомашно-чревни,
чернодробни и жлъчни проблеми, пикочогонно.
код 12300

Приложение: Оказва противовъзпалително, противоревматично, обезболяващо,
седативно и диуретично действие. Приложимо при подагра,
миалгии, лумбаго и артрити.
Намалява отока и болката на
възпалените стави и облекчава подвижността им.

код 12350

Приложение: Смекчава симптомите на менопаузата, намалява риска от остеопороза, действа превантивно срещу рака
на гърдата и мастопатии.

Дозировка и приложение:
По 3 капсули 3 пъти дневно.

ДЯВОЛСКИ НОКЪТ (корен) 480 mg
Devil’s Claw
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Дяволски нокът (грудка)
960 mg 1920 mg
Въглехидрати
1g
2g
Други съставки:
Желатин (капсула), магнезиев стеарат.
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ДЕТЕЛИНА (цвят) 500 mg
Red Clover
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Детелина
1000 mg 3000 mg
(стебло, лист, цвят)
Витамин С
2 mg
6 mg
Въглехидрати
1g
3g
Други съставки: Желатин (капсула).

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти дневно, за предпочитане с храна.
код 16000

ЕФЕДРА (билка) 415 mg
Brigham Tea
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Ефедра (стебло и лист)
830 mg 2490mg
Въглехидрати
1g
3g
Други съставки: Желатин, просо,
магнезиев стеарат.

БИЛКОВИ ПРОДУКТИ
ЕЧЕМИК (кълнове) 500 mg
Barley Grass
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Ечемик
1,5 g
4,5 g
Витамин С
1,4 mg
4,2 mg
Протеини
1g
3g
Калории
5
15

ЖЕНСКО БИЛЕ (корен) 450 mg
Licorice
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.): 		 дн. доза
Женско биле (корен)
1,35 g
4,05 g
Натрий
5 mg
15 mg
Въглехидрати
1g
3g
Калории
5
15

Приложение: Подходящ за употреба при
диабет, висок холестерол,
затлъстяване, панкреатит.
Предпазва от рак на дебелото
черво. Действа противовъзпалително и антиоксидантно.

Приложение: Подобрява ендокринния
баланс, адаптоген. Полезен при язви (в
устата и стомаха), пърхут
и херпеси. Може да бъде използван при склероза и ревматоиден артрит. Има антитуморен ефект, успокоява
кашлицата.

Дозировка и приложение:
По 3 капсули 3 пъти на ден,
за предпочитане с храна.
код 10250

код 14600

ЖИВОВЛЯК (семе) 610 mg
Psyllium
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 6 капс.):		 дн. доза
Псилиум (семе)
3,66 g
3,66 g
Натрий
5 mg
5 mg
Диетични фибри
2g
2g
Въглехидрати
4g
4g
Калории
15
15

Приложение:
За облекчаване на временно неразположение на стомаха (запек).
Предизвиква раздвижване на
червата от 12 до 72 часа.

код 15800

Дозировка и приложение:
За възрастни деца над 12 години по 6 капсули дневно. За деца от 6
до 12 години - по 3 капсули дневно.
За деца под 6 години се консултирайте с лекар.

Дозировка и приложение:
По 3 капсули 3 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

КИТАЙСКА АНГЕЛИКА (корен) 565 mg
Dong Quai
Хранителна добавка, 50/100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Китайска Ангелика (корен)
1,13 g
3,39 g
Въглехидрати
1g
3g

Приложение: Нормализира хормоналния
баланс в женския организъм. При дисменорея възстановява редовността
на менструалния цикъл и
отстранява болезнените
усещания. Подобрява периферното кръвообръщение,
разширява кръвоносните
съдове, намалява вискозитета на кръвта и риска
от тромбообразувания.
код 12375 (x 50)
код 12380 (x 100)

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

Приложение: За подобряване на
кръвообръщението и повишаване на енергията. Облекчава
болките в белите дробове.

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти дневно.
код 14151
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Билки - Монофитопрепарати
ЕХИНАЦЕЯ (билка) 400 mg
Echinacea
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Органична Ехинацея
(стебло, лист, цвят)
1,2 g
3,6 g
Калории
5
15
Въглехидрати
1g
3g
Диетични фибри
1g
3g

Приложение: Ехинацея е природен антибиотик и имуномодулатор. Притежава
антибактериално, противовирусно, антитоксично и обезболяващо действие.

код 12400

Дозировка и приложение: По 3 капсули 3 пъти дневно, за предпочитане с храна. За най-добри резултати, след приемане на продукта 6-8
седмици, се препоръчва пауза от 2
седмици.

ЖЕНШЕН КОРЕЙСКИ (корен) 560 mg
Korean Ginseng
Хранителна добавка, 50 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Екстракт от корен на
Корейски женшен
1,12 g
1,12 g
Въглехидрати
1g
1g
Енергийна стойност
5 Ca
5 Cal
Други съставки: Желатин (капсула), магнезиев
стеарат.

КОПЪР (семена) 480 mg
Fennel
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Копър(семена)
480 mg 1440 mg

Приложение: Действа благоприятно върху стомашно - чревния тракт, газогонно.
Действа успокояващо до сънотворно.
Дозировка и приложение:
По 1 капс. 3 пъти на ден.
Забележка:
Не се препоръчва за бременни и
кърмещи. Да не се използва като
заместител на разнообразното и
пълноценно хранене. Да не се превишава препоръчителната дневна
доза.

код 13400

Приложение: Подтиска и забавя физическата зависимост от
алкохола и тютюнопушенето.
Снижава алкохолната интоксикация и повишава устойчивостта
на организма към нея. Облекчава
махмурлука.

код 12700

КОТЕШКИ НОКЪТ (кора) 485 mg
Cat’s Claw
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Кора от котешки нокът
1,455 g
4.365 g
Въглехидрати
1g
3g
Енергийна стойност
5 Cal
15 Cal
Други съставки: Желатин (капсула), просо, магнезиев стерат.

Приложение: При артрити, заболяване на стомашно-чревния
тракт, дихателните пътища,
простатит, панкреатит, заболяване на женската полова
система. Имуноукрепващ.

Приложение: Женшенът е традиционна билка за жизненост
и енергичност. Широко популярен сред хора, водещи динамичен начин на живот.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули дневно,
за предпочитане с храна.

КУДЗУ (корен) 613 mg
Kudzu
Хранителна добавка, 50 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Смес от:
Екстракт от Кудзу (корен) 150 mg 450 mg
Кудзу (корен)
463 mg 1389 mg
Въглехидрати
1g
3g
Енергийна стойност
5 cal
15 cal

код 11450

код 14550

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

МАЛИНА (лист) 480 mg
Red Raspberry
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Малина (лист)
960mg 960 mg
Витамин С
3mg
3 mg
Други съставки:
Желатин (капсула), магнезиев стеарат

Приложение: Популярна сред
жените билка, при обилна
менструация, стомашно-чревни заболявания, катари, диарии, стомашни и чревни колики.

Дозировка и приложение:
По 3 капсули 2 - 3 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

ЛАЙКА (цвят) 350 mg
Chamomile
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Лайка (цвят)
700 mg 2100 mg
Други съставки: Желатин (капсула).

Приложение:
Има успокояващо действие върху храносмилателния тракт.

код 11600

МЕНТА (лист) 400 mg
Peppermint
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Листа от мента
800 mg 2400 mg
Въглехидрати
1g
3g
Други съставки:
Желатин (капсула), просо, магнезиев
стеарат.

Приложение: Ментата е широко разпространено средство
с доказано действие при стомашни неразположения.

Дозировка и приложение:
По 2 капсули дневно.
код 16100
34

Забележка:
Не се препоръчва при алергии към
растения от сем. Богородични. Да
не се използва като заместител
на разнообразното и пълноценно
хранене. Да не се превишава препоръчителната дневна доза.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

код 14160

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти дневно,
за предпочитане с храна.
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ЛЮЦЕРНА (лист) 405 mg
Alfalfa
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Органична люцерна (лист)
1,22 g
3,66 g
Витамин С
1,46 g
4,38 g
Въглехидрати
1g
3g
Калории
5
15

МАТОЧИНА (лист) 490 mg
Melissa
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Маточина (лист)
1,47 mg
1,47 mg
Въглехидрати
1g
1g
Калории
5
5
Други съставки: Желатин (капсула).

Приложение: Богата на хлорофил, витамини и минерали. Подобрява
естрогенния баланс, храносмилането, понижава кръвното
налягане и холестерола. Спомага за облекчаване симптомите на ПМС. Диуретик.

Приложение: Антибактериално, антиоксидантно,
антивирусно
действие. Има успокояващ
ефект върху нервната система. Добро действие при
проблеми със съня и нервна
възбуда.

код 10100

Дозировка и приложение:
По 3 капсули 3 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

ОЧАНКА (билка) 430 mg
Eyebright
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Очанка (билка)
860 mg 860 mg
Въглехидрати
1g
1g
Други съставки: Желатин (капсула).

Приложение: Поддържа цялостната функция на очите.
Използва се при конюктивит,
възпаления, инфекции и умора
на очите, зрителни смущения.

код 12500
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Дозировка и приложение:
По 2 капсули на ден,
за предпочитане с храна.

код 14650

Приложение: Успокоява болката и подпомага изхвърлянето
на песъчинките от пикочо-половите пътища. За дезинфекция при хроничен цистит.

Дозировка и приложение:
По 3 капсули дневно,
за предпочитане с храна.

САО ПАЛМЕТО (плод) 585 mg
Saw Palmetto
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Сао Палмето (плод)
585 mg 1755/3510 mg

Приложение: При инфекции на пикочните
пътища. Подобрява функцията на простата, предпазва от доброкачествено увеличение, облекчава симптомите.

код 16750

МЕЧО ГРОЗДЕ (лист) 480 mg
Uva Ursi
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Мечо грозде (лист)
1,44 g
4,32 g
Въглехидрати
1g
3g
Калории
5
15

Дозировка и приложение: По 1 капсула 3 пъти на ден, за предпочитане с храна. За интензивна употреба по 2 капсули 3 пъти на ден. За
най-добри резултати, използвайте
продължително време.

код 17600

РОЗМАРИН (лист) 400 mg
Rosemary
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Розмарин (лист)
800 mg 1600 mg
Въглехидрати
1g
2g

Приложение:
За подобряване на паметта и мисловната дейност.

Дозировка и приложение:
По 3 капсули 3 пъти дневно с храна
и чаша вода. Не се препоръчва за
дългосрочна употреба.
код 14162

ЖЕНШЕН СИБИРСКИ (корен) 410 mg
Siberian Eleuthero
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Корен от сибирски женшен 1,230 mg 1,230 mg
Калций
25 mg
25 mg
Въглехидрати
1g
1g
(като диетични фибри)
< 1g
1g
Калории
5
5
Други съставки:
Желатин (капсула), магнезиев стеарат.

Приложение:
Действа подсилващо – подобрява
физическата и умствената издръжливост и жизненост.

код 13500

Дозировка и приложение:
По 3 капсули дневно, за предпочитане
с храна. Използвайте в продължение на
8 седмици, последвани от 2 седмици
почивка.

Забележка: Не се препоръчва за
бременни или кърмещи. Да не се използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене. Да
не се превишава препоръчителната
дневна доза.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти дневно.

СПИРУЛИНА (микро-водорасли) 380 mg
Spirulina
Хранителна добавка, 100 капсули.
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Спирулина
(синьо-зелени водорасли)
760 mg 3040 mg
съдържат 65% белтъчини
Белтъчини
<1g
4g
Натриeв сулфат
15 mg
60 g
Други съставки: Желатин (капсула).

Приложение: За намаляване на наднорменото тегло, в диетотерапията, за профилактика при
анемии.

код 17200

Забележка: Да не се използва като
заместител на разнообразното и
пълноценно хранене. Да не се превишава препоръч. дневна доза.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3-4 пъти дневно
с храна.
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Билки - Монофитопрепарати
СЕНА (лист) 450 mg
Senna
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 4 капс.):		 дн. доза
Сена (лист)
1,8 g
3,6 g
Витамин С
8 mg
16 mg
Калций
40 mg
80 mg
Натрий
5 mg
10 mg
Въглехидрати
1g
2g

ФО-ТИ (корен) 610 mg
Fo-Ti
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Фо-Ти (корен)
1,22 g
1,22 g
Въглехидрати
1g
1g
Калории
5
5
Други съставки:
Желатин (капсула), Магнезиев стеарат.

Приложение: Природно разхлабително.
Продуктът предизвиква раздвижване на
червата от 6 до 12 часа след приема.

Приложение:
Подпомага кръвообръщението, укрепва черния дроб и бъбреците, понижава
кръвното налягане и холестерола. Има антитуморно
и антиоксидантно действие.
Подобрява метаболизма. Мощен имуностимулант.

Дозировка и приложение:
За възрастни и деца над 12 години
- по 2-4 капсули 1-2 пъти на ден. За
деца от 2 до 12 години - по една
капсула. За деца под 2 години се
консултирайте с лекар. Честата
употеба може да доведе до зависимост.
код 17000

код 12900

КОПРИВА (лист) 435 mg
Nettle
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Коприва (лист )
870 mg 1740 mg
Калций
24 mg
48 mg
Въглехидрати
1g
2g

Приложение: Копривата съдейства за
подобряване кръвотворната функция на
организма. Особенно е подходяща при
пролетна умора и отпадналост на организма. Препоръчва се на хора, страдащи от изтощение, след тежки операции,
болни от анемия и със сърдечно-съдови нарушения. Особено
полезна е за хората, които
приемат медикаменти, извличащи калия от тялото.
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код 15150

Дозировка и приложение: По 2 капсули, два пъти дневно, за предпочитане с храна.

ХОРТЕНЗИЯ (корен) 415 mg
Hydrangea
Хранителна добавка, 100 капсули.
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Хортензия (корен)
830 mg 1660 mg
Въглехидрати
1g
2g
Други съставки:
Желатин (капсула), просо,
магнезиев стеарат.

Приложение:
Облекчава симптомите
при пясък в урината,
пикочогонно.

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 1 път на ден,
за предпочитане с храна и вода.

ХЛОРЕЛА (микро-водорасли) 410 mg
Chlorella
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Хлорела (микро-водорасли)
1,23 g
3,69 g
Желязо
815 mcg 2445 mcg
Протеини
1g
3g
Калории
5g
15 g
Други съставки: Желатин (капсула).

Приложение: Супер храна. Силен имуностимулант. Намалява кръвното налягане
и холестерола. Има противотумoрно
действие. Използва се при лъчетерапия и химиотерапия.
Подобрява баланса на бактериите в стомашно-чревния
тракт.

код 11850

ХУСК (люспи) 525 mg
Psyllium Husks
Хранителна добавка, 100/180 V-капсули.
Съдържание (в 6 капс.):		 дн. доза
Псилиум (люспи)
3,15 g
3,15 g
Диетични фибри
2g
2g
Въглехидрати
3g
3g
Други съставки: Растителна целулозна капсула.

Дозировка и приложение:
По 3 капсули 3 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

код 14156

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти
дневно с храна.

ЦАРЕВИЧНА КОСА 430 mg
Corn Silk
Хранителна добавкa, 100 капсули.
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Царевична коса
1,28 g 1,28 mg
Натриев сулфат
5 mg
5 mg
Въглехидрати
<1g
1g
Калории
5
5
Други съставки:
Желатин (капсула), магнезиев стеарат.

Приложение:
Царевичната коса традиционно се използва като слаб диуретик. Подпомага функцията
на жлъчката и пикочо-половия
тракт.
код 14152

Приложение:
Псилиум е подходящо допълнение към
вашата диета. Замества всички химически въздействащи слабителни. Използва се при лениви черва,
запек, колит, гастрит.

код 15750 (х 100)
код 15354 (х 180)

Дозировка и приложение:
По една пълна чаша с течност с всяка доза. За възрастни и деца над 12 год, да се
приемат 6 капсули наведнъж
1 път на ден. За деца от 6 до
12 год.- 3 капсули дневно, а за
деца под 6 год., се консултирайте с лекар.

ХМЕЛ (цвят) 310 mg
Hops
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Цвят от обикновен хмел 620 mg 620 mg
Въглехидрати
1g
1g
Други съставки:
Просо, желатин (капсула), магнезиев стеарат.

Приложение:
За облекчаване на
нервни разстройства.

код 14155

Забележка:
Да не се използва като заместител
на разнообразното и пълноценно
хранене. Да не се превишава препоръчителната дневна доза.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули дневно
с храна или вода.

Дозировка и приложение:
По 2 капсули дневно с храна
или вода.
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Билки - Монофитопрепарати

Билки - Монофитопрепарати

ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА (плод) 465 mg
Cranberry
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Червена боровинка (плод) 930 mg
2.79 g
Калий
5g
15 g
Въглехидрати
1g
3g

Приложение: Подпомага функцията на
пикочо-половия тракт. Съдържа всички
активни съставки на сока от
червена боровинка. Не съдържа
захар.

код 12150

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти дневно с вода.
За интензивна употреба, по 4 капсули 3 пъти дневно. За максимална
ефикасност, по 6-8 чаши вода или
други течности на ден.

КАФЯВИ ВОДОРАСЛИ (ФУКУС) 580
Bladderwrack
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 1 капс.):
Кафяви водорасли
580 mg
Желязо
340 mcg
Йод
200 mcg
Натрий
10 mg
Други съставки: Растителна капсула.

mg
дн. доза
580 mg
340 mcg
200 mcg
10 mg

Приложение: Оптимизира функцията на щитовидната жлеза, при възпалителни заболявания на пикочната система,
подпомага нормализирането
на съдовата пропускливост.
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код 15380

Дозировка и приложение:
По 1 капсула дневно,
за предпочитане с храна.

ЧЕСЪН (луковица) 580 mg
Garlic
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Чесън (луковица)
580 mg 1740 mg

Приложение: Чесънът традиционно има
широка употреба в лекарствата и билките, поради многостранното си полезно терапевтично действие.
Влияе добре на цялостното
състояние на организма.

код 13000

Забележка: Не се препоръчва по
време на кърмене. Да не се използва
като заместител на разнообразното и пълноценно хранене.
Дозировка и приложение:
По 1 капсула 1-3 пъти дневно с храна
или вода.

КЕЛП (кафяви водорасли) 660 mg
Kelp
Хранителна добавка, 100/180 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Келп
660 mg 660 mg
Желязо
390 mcg 390 mcg
Йод
200 mcg 200 mcg
Натрий
20 mg
20 mg

Приложение: Високото съдържание на йод
подобрява функцията на щитовидната
жлеза и ускорява обменните процеси в организма.
Антисклеротично, противовъзпалително, противомикробно и ендокринологично действие. Подпомага
зарастването на раните.
код 14500
код 14508

Дозировка и приложение:
По 1 капсула дневно,
за предпочитане с храна.

ПОЛСКИ ХВОЩ (трева) 440 mg
Horsetail
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 1 капс.):
дн. доза
Полски хвощ (стебло, лист) 440 mg 1320 mg
Други съставки:
Желатин, натриев сулфат, силициев диоксид.

МАКА (корен) 525 mg
Maca
Хранителна добавка, 100 каспули
Съдържание (в 1 капс.):
дн. доза
Мака (корен)
525 mg 1575 mg
Други съставки:
Желатин, натриев сулфат, силициев диоксид.

Приложение: Подпомага функцията на бъбреците като стимулира отделянето на урина, предпазва от
появата на пясък и камъни в бъбреците, има кръвоспиращо, запичащо и противовъзпалително
действие

Приложение: Перуански женшен. Адаптоген. Стимулира концентрацията, либидото и сексуалната
потентност. За физическа издръжливост.

код 14300

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 3 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

САРСАПАРИЛА (корен) 425 mg
Sarsaparilla
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):
дн. доза
Сарсапарила
850 mg 850 mg
Въглехидрати
1g
1g
Други съставки: Желатинова капсула, магнезиев стеарат.

Приложение: Имуностимулатор с общ тонизиращ ефект.
Противоалергично,
диуретично и хормоноактивиращо
действие. Подходящ при псориазис, екземи.
код 16700

Дозировка и приложение:
По 2 капсули дневно,
за предпочитане с храна.

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 3 пъти дневно,
за предпочитане с храна.
код 15310

ШИЗАНДРА (плод) 580 mg
Shizandra
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):
Шизандра (плод)
1060 mg
Въглехидрати
1g
Калории
5

дн. доза
2120 mg
1g
10

Приложение: Китайски лимонник. Премахва умората, сънливостта,
повишава работоспособността. Антидепресент. Поддържа
паметта и сърдечно-съдовата система. Една от десетте
най-ценни билки.
код 16800

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти дневно,
за предпочитане с храна.
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ДЖИНДЖИФИЛ (корен) 550 mg
Ginger
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Джинджифил (корен)
1.1 g
4.4 g
Въглехидрати
1g
4g
Калории
5
20
Други съставки: Желатин (капсула).

Приложение: При стомашен дискомфорт. Против колики, гадене
и повръщане при пътуване. Стимулира храносмилането. Мощен
антиоксидант.

код 14300

Дозировка и приложение:
По 2 капсула 2-4 пъти дневно, или при
необходимост при стомашен дискомфорт.

БИЛКОВИ ПРОДУКТИ

МРАВЧЕНО ДЪРВО (вътрешна кора) 545 mg
Pau d`Аrko
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Мравчено дърво
1090 mg 6540 mg
(вътрешна кора)
Калций
30 mg
180 mg
Други съставки: Желатин (капсула),
магнизиев стеарат.

Приложение: Противовирусни,
антибактериални и противогъбични свойства. Силен имуностимулант и антиоксидант.

код 15450

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти дневно, за предпочитане с храна. За интензивна
употреба 4 капсули 3 пъти дневно.

ЧЕРЕН БЪЗ (плод & цвят) 575 mg
Elderberry
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		
Черен бъз(плод)
920 mg
Черен бъз(цвят)
230 mg
Натрий
5 mg
Въглехидрати
1g
Калории
5
Други съставки: желатинова капсула,

дн. доза
1840mg
460 mg
10 mg
2g
10
силика.

Приложение: Прилага се при простудни
заболявания, кашлица, пневмонии, бронхит. Противовирусно и имуноукрепващо
средство. Съдейства за неутрализиране
на свободните радикали. Регулира обмяната на веществата. Има температуроснижаващо, потогонно и диуретично
действие. Въздейства благоприятно при хемороиди и разширени вени.
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код 12440

Забележка: Да не се използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене. Да не се превишава
препоръчителната дневна доза.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули, два пъти дневно,
за предпочитане с храна.

Билкoви формули
ЕХИНАЦЕЯ & ВИТАМИН С 492 mg
Ehinacea & Vitamin C
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Органична Ехинацея пурпурея
(стъбло, лист, цвят)
722 mg
2,166 g
Витамин С (като Естер – С калциев аскорбат)
200 mg 600 mg
Калций (като Естер – С калциев аскорбат)
27 mg
81 mg
Въглехидрати
1g
3g
като диетични фибри
<1g
3g

Приложение: За подсилване на
имунната система. Ехинацея е
природен антибиотик и имуномодулатор.

код 417

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 3 пъти дневно, за предпочитане с храна. За най-добри резултати, след приемане на продукта в
продължение на 6-8 седмици, се препоръчва пауза от 2 седмици.

ЧЕЙНДЖ-О-ЛАЙФ 440 mg
Change-o-life
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Билкова смес
1,32 g
2,64 g
Гроздовиден ресник (корен), сарсапарила (корен),
сибирски женшен (корен), женско биле (корен),
бял трън (стебло, листа и цвят), китайска ангелика (корен), нар (семе)
Въглехидрати
1g
2g
Калории
5
10

Приложение:
Билкова формула облекчаваща
симптомите по време на менопауза, чрез подхранване на
хормоналната система. Подкрепя репродуктивната функция.
код 130

Дозировка и приложение:
По 3 капсули 2 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

ГАСТРИТИКС 474 mg
Gastritix
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Копър (семе)
237 mg
237 mg
Диоскорея (корен)
237 mg
237 mg
Джинджифил (корен)
237 mg
237 mg
Елша (кора)
125 mg
125 mg
Екстракт от лайка (цвят) 62 mg
62 mg
в който се съдържат 1,2% апигерин
Медицинска ружа (корен)
50 mg
50 mg
Въглехидрати
1g
1g
Други съставки:
Желатин (капсула), малтодекстрин,
магнезиев стеарат.

код 79230

Приложение: Стимулира храносмилането. Има успокояващ
ефект върху стомашно-чревния
тракт.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули дневно с храна.

ЕНЕРДЖАЙЗЕР 430 mg
Energizer
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Смес от билки
860 mg 2580 mg
(Сибирски женшен (корен), екстракт от сибирски женшен (корен), спирулина, пчелен прашец,
черен пипер (плод), CoQ10)
Витамин В12
1,5 mcg 4,5 mcg
Тиамин
4 mg
12 mg
(като тиаминиев хидрохлорит)
Въглехидрати
1g
3g
Други съставки: Желатин (капсула), просо, магнезиев стеарат.

Приложение: Увеличава физическата и умствена издържливост.

код 459

Дозировка и приложение: По 2
капсули 3 пъти на ден, за предпочитане с храна. За най-добри резултати, използвайте в продължение
на 6 седмици, след това направете
пауза от 2 седмици.
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Билкoви формули
КОСТИ & ТЪКАНИ & ХРУЩЯЛИ 480 mg
Bone, Flesh & Cartilage
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Патентована смес
960 mg 960 mg
(Бял дъб (кора), чакъл-трева (корен), медицинска
ружа (корен), лопен (лист), черен орех (шушулка), бряст (кора), невен (цвят), шлемник (стебло, лист, плод))

Приложение:
Осезателно укрепва и ускорява възстановяването на ставите, костите, тъканите и
хрущялите.

код 26

Дозировка и приложение:
По 2 капсули на ден, за предпочитане с храна или приготвени като
чай.

СПОКОЙНА НОЩ 440 mg
Silent Night
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 4 капс.):		 дн. доза
Смес от:
1760 mg 1760 mg
Хмел (цвят), Валериан (корен),
Американски шлемник (стебло, цвят, лист)
Витамин С
2 mg
2 mg
Калций
32 mg
32 mg
Въглехидрати
1g
1g
Калории
5
5
Други съставки: Желатин, натриев сулфат, силициев диосксид.

Приложение: Има успокояващ
ефект върху нервната система, допринася за спокоен сън
през цялата нощ.
код 401
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СТАВИ 535 mg
Joints
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.): 		 дн. доза
Глюкозамин HCL
250 mg 500 mg
Босвелия
100 mg 200 mg
Коприва
85 mg
170 mg
Люцерна
42 mg
84 mg
Диоскореа
25 mg
50 mg
Гроздови семки (екстракт) 16 mg
32 mg
Цинк
2.5 mg
5 mg
Мед
0,33 mg 0.66 mg
Манган
1,66 mg 3.32 mg
Въглехидрати
0.33 g
0.66 g
Протеини
0,33 g
0.66 g
Калории
1.75
3.5

Приложение: Поддържа и подпамага функцията на ставите, хрущялите и съединителната тъкан.
код 79260

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

ПРОСТАТЕ 327 mg
Prostate
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Бета глукан (сух екстракт) 2,22 mg 4,44 mg
Соя изофлавони
25 mg
50 mg
Детелина (лист)
230 mg 460 mg
Сао Палмето
сух екстракт (плод)
360 mg
720 mg
Цинк
7 mg
14 mg
Калций
26 mg
52 mg

Приложение:
Специално разработена формула, подпомагаща здравословното функциониране на
простатата.

Дозировка и приложение:
По 4 капсули, един час
преди лягане.

код 79310

БИЛКОВИ ПРОДУКТИ
ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ &
СИБИРСКИ ЖЕНШЕН 500 mg
Bee Pollen & Eleuthero Siberian
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 4 капс.):		 дн. доза
Пчелен прашец
1,2 g
3,6 g
Сибирски женшен (корен) 800 mg 2400 mg
Белтъци
1g
3g
Въглехидрати
1g
3g
Калории
10
30

Приложение: Пчелният прашец осигурява
широк спектър от основни за здравето
хранителни вещества: всички витамини В комплекс и витамин С.
Подходящ е за спортисти. За
сила, енергия и добро общо
здраве.

код 2030

Дозировка и приложение:
По 4 капсули 3 пъти дневно, за
предпочитане с храна. Използвайте в продължение на 6-8
седмици, след което направете
пауза от 1-2 седмици.

ЕХИНАЦЕЯ & СИБИРСКИ ЖЕНШЕН 450 mg
Echinacea & Siberian Eleuthero
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Смес от:
900 mg 1800 mg
Ехинацея пурпурея (лист, стебло, цвят);
Сух екстракт от Ехинацея ангустифолия (корен)
в който се съдържа 4% Ехинакозид, Сибирски
женшен (корен)
Въглехидрати
1g
2g

Приложение: Синергична формула от Ехинацея и сибирски женшен, която се препоръчва за стимулиране защитните сили
на организма при инфекциозни заболявания. Използва се при различни
остри и хронични възпалителни процеси.

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти на ден,
за предпочитане с храна.
код 79340

Дозировка и приложение: По 2 капсули 2 пъти дневно с вода по време
на хранене. За по-интензивна употреба, по 4 капсули 2 пъти дневно.
След приемане в продължение на 68 седмици, се препоръчва пауза от
2 до 4 седмици.

БЛАД ШУГАР 378 mg
Blood Sugar
Хранителна добавка, 90 капсули
Съдържание (в 1 капс.): 		 дн. доза
Канела (кора)
133 mg 266 mg
Въглехидрати
0,33 g
0,66 g
Екстракт от семена на
замбун (тилчец)
70 mg
140 mg
Бодлив кактус (лист)
50 mg
100 mg
Екстракт от плодовете
на горчив пъпеш
50 mg
100 mg
Екстракт от листата на
Гимнема Силвестре
33 mg
66 mg
(в който се съдържат 75% гимнемни к-ни)
Боровинка (лист)
33 mg
66 mg
Хром
(като хром полиникотинат) 100 mcg 200 mcg
Витамин А
90,2 mcg 180,4 mcg
(80% като бета-каротин от смесени
каротиноиди)
Енергийна стойност 1,67 Cal 3,34 Cal

Приложение: Подпомага регулирането на кръвната захар и
изгарянето на мазнините. Подходящ при диети.
код 79200

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 пъти дневно, за предпочитане с храна.

ЕХИНАЦЕЯ & АСТРАГАЛУС & РЕЙШИ 400 mg
Echinacea & Astragalus & Reishi
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Смес от:
1,2 g
3,6 g
Органична Ехинацея пурпурея (стебло, лист, цвят);
Астрагал (корен); Рейши (гъба)
Въглехидрати
1g
3g
като диетични фибри
<1g
3g
Калории
5
15

Приложение: Стимулира защитните сили
на организма при стафилококови и стрептококови инфекции, грип, херпес
и други инфекциозни заболявания. Използва се при различни
остри и хронични възпалителни
процеси.

код 413

Дозировка и приложение: По 3 капсули 3 пъти дневно, за предпочитане с
храна. След 6-8 седмично приемане се
препоръчва пауза от 2 седмици.

45

БИЛКОВИ ПРОДУКТИ

Билкoви формули
ЧЕСЪН & МАГДАНОЗ 545 mg
Garlic & Parsley
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Смес от:
1,09 g
3,27 g
Чесън (луковица), Магданоз (лист)
Въглехидрати
1g
3g

Приложение:
Влияе добре на цялостното
състояние на организма и при
сърдечно-съдови заболявания.
Повишава имунитета.
код 360

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 1-3 пъти дневно, за
предпочитане с храна.

КОСА & КОЖА 600 mg
Hair & Skin
Хранителна добавка, 100 капсули.
Съдържание (в 1 капс.):		дн. доза
Метил Сулфонил Метан (МСМ) 150 mg 150 mg
Глюкозамин (Хидроксихлорид)
100 mg 100 mg
Лют червен пипер (плод)
40 mg 40 mg
Фо-Ти (корен)
40 mg 40 mg
Конска опашка ( стъбло)
40 mg 40 mg
Коприва (стъбло, лист, цвят)
40 mg 40 mg
Кафяви морски водорасли
40 mg 40 mg
Риган (стъбло, лист)
40 mg 40 mg
Розмарин (цвят)
40 mg 40 mg
Концентрирана ензимна формула 25 mg 25 mg
(в която се съдържат: Протеаза I; Протеаза II;
Пептизим сп., Амилаза, Лактаза, Инвертаза,
Липаза, Целулаза, Алфа Галоктосидаза)
Биотин (като биотин тритурат) 0,4 mg 0,4 mg
Калций
12,5 mg 12,5 mg
Натриев сулфат
1,25 mg 1,25 mg
Въглехидрати
0,25 g 0,25 g
Калории
1,25
1,25

Приложение: Балансирана смес
от билки, ензими и други подхранващи съставки за здрава
коса, кожа и нокти.
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код 79240

Дозировка и приложение:
По 1 капсула дневно с храна.

ЛЕГ ВЕЙНС 435 mg
Leg Veins
Хранителна добавка, 60 капсули.
Съдържание (в 4 капс.): 		 дн. доза
Глухарче (лист)
250 mg 500 mg
Екстракт от
див кестен (семе)
200 mg 400 mg
в който се съдържат 20% есцин
Миши чемшир (корен)
200 mg 400 mg
Бодлив храст (кора)
100 mg 200 mg
Лют червен пипер (плод)
50 mg
100 mg
Tru-OPCs™
37 mg
74 mg
(Сух екстракт от гроздово семе)
Витамин С
(като аскорбинова к-на)
30 mg
60 mg
Въглехидрати
1g
2g
Други съставки: Желатин (капсула),
просо, магнезиев стеарат.

Приложение: Формулата Лег
Вейнс подобрява кръвообръщението и заздравява кръвоносните съдове.
код 79270

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти дневно
с храна.

ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ 580 mg
Bee Pollen
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Пчелен прашец
1,74 g
5,22 g
Протеини
1g
3g
Витамин А
29 mcg
87 mcg
Въглехидрати
1g
3g
Други съставки: Желатин (капсула).

Приложение: Пчелният прашец осигурява
широк спектър от основни за
здравето хранителни вещества: всички витамини В комплекс и витамин С. Подходящ е
за спортисти. За сила, енергия
и добро общо здраве.
код 2020

Дозировка и приложение:
По 3 капсули 3 пъти дневно, за предпочитане с храна.
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БИЛКОВИ ПРОДУКТИ

ДОБРО НАСТРОЕНИЕ 471 mg
(с 5-HTP и Жълт кантарион)
Mood Aid
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание: (в 1 капс.)
дн. доза
Тиамин
250 mcg 750 mcg
Рибофлавин (Витамин B2) 284 mcg 852 mcg
Ниацин
3.33 mg 9.99 mg
Витамин B6
330 mcg 990 mcg
Витамин B12
1 mcg
3 mcg
Хиперицин
300 mg 900 mg
екстракт от стебло, лист, цвят на жълт кантарион, 0,3% диантрони
Шлемник (стебло, лист, плод)100 mg 300 mg
Женшен Корейски
33 mg
99 mg
(екстракт от корен)
5-HTP (5-хидрокситриптофан) 5mg
15 mg
Други съставки: Желатин (капсула), просо, магнезиев стеарат.

Приложение: За добро настроение и
емоционален баланс. При симптоми на
депресия и тревожност, паническо разстройство и проблеми със съня. Регулира
апетита. Въздейства положително върху сърдечно-съдовата система, нормализира ритъма на сърцето и стабилизира
кръвното налягане.
Забележка: Избягвайте излагането на UV лъчи
(слънчеви бани, солариум). Не се
препоръчва за бременни и кърмещи.
Да не се използва като заместител
на разнообразното и пълноценно
хранене. Да не се превишава препоръчителната дневна доза.
Дозировка и приложение:
По 1 капсули 3 пъти дневно,
код 79280 за предпочитане с храна.
48

ВИЖЪН 448 mg
Vision
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.): 		дн. доза
Цитрусови биофлавоноиди 5% 75 mg 75 mg
Таурин
75 mg 75 mg
Витамин Е (като d-алфа токоферил суксинат)
60 mg 60 mg
Много лют червен пипер (плод) 50 mg 50 mg
Екстракт от боровинка (плод) 25 mg 25 mg
в който се съдържат 25% антоцианини
Сибирски женшен (корен)
25 mg 25 mg
Екстракт от гроздово семе (Tru-OPCs™)
10 mg 10 mg
Ниацин (като никотинамид)
10 mg 10 mg
Цинк (като аминокиселинен хелат) 8 mg 8 mg
Рибофлавин (витамин В2)
4 mg 4 mg
Лутеин
3 mg 3 mg
Мед (като аминокиселинен хелат) 0.5 mg 0.5 mg
Витамин А (като ретинол палмитат)
300 mcg 300 mcg
Биотин (като биотин тритурат)
20 mcg 20 mcg
Въглехидрати
0,5 mg 0.5 mg

Приложение: За подобряване адаптивната
способност на зрението спрямо дневна
и нощна светлина. Подобрява
микро-кръвообръщението. За
здрава съединителна тъкан.
Осигурява антиоксидантна защита на очите.

код 79330

БИЛКОВИ ПРОДУКТИ

Течни билкoви формули
СТЕВИА 30 ml
Stevia 1 oz
Хранителна добавка –
натурален подсладител.

ЕХИНАЦЕЯ 30 ml
Echinacea 1 oz
Хранителна добавка, Разтвор 30 мл.

Съдържание: Сладка билкова напитка.
Екстракт цели листа от Стевиа
(Стевиа Рабаудиана) в изворна вода.
Въглехидрати < 2 cal/1 ml
Ефикастност: 4 mg сухо листо към
1 ml течен екстракт (4:1
екстракт)

Съдържание: Пурпурна Ехинацея (стебло, лист и цвят), в
основа от натурален глицерин; 99,9% не съдържа алкохол.
Капацитет: 250 mg суха билка се съдържа в 1 ml
течен екстракт (съотношение 1:4).

НЕ СЪДЪРЖА АЛКОХОЛ.

Приложение: Натурален
подсладител. Подходящ
за диабетици.

код 14652

Дозировка и приложение:
Разклатете добре! Употребява се умерено, от 1 до
10 капки, самостоятелно с
храна или с напитки.

ПОДХОДЯЩO ЗА ДЕЦА.
НЕ СЪДЪРЖА АЛКОХОЛ.

Приложение: Мощен имуностимулант, укрепва организма при простудни заболявания и инфекции на горните дихателни пътища.

код 14636

Дозировка и приложение: Разклатете добре. По 2
ml 3 пъти дневно в продължение на 6-8 седмици,
последвано от пауза 2 седмици. За деца под 12
год., по 1 ml дневно. За интензивна употреба, по
2 ml през 2 часа през първите 48 часа, след което
по 2 ml 3 пъти дневно през следващите 8-9 дни.
Може да се добави към храната или напитките.
След отваряне, съхранявайте в хладилник.

Дозировка и приложение:
По 1 таблетка дневно с вода. За
най-добри резултати, използвайте
продължително време.

ХЕРБАЛ СЛИМ 470 mg
Herbal Slim
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 4 капс.):		 дн. доза
Смес от:
1,88 g
1,88 g
Корен от сладник; глухарче; цвекло; кафяви морски водорасли; репей; магданоз; сибирски женшен;
копър; американски орех; папая; глог.

Приложение: Хербал слим подпомага здравословните програми за регулиране на теглото, включващи упражнения и
диета. Подтиска апетита.
код 190

Дозировка и приложение:
По 4 капсули дневно, за предпочитане с храна.
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ

Есенциални мастни киселини / растителен произход
КОКОСОВО МАСЛО 474 ml
Coconut Oil
Хранителна добавка, 474 ml/62% MCT мастни к-ни
Съдържание (в 1 суп. лъжица-14 g): 		 дн. доза
Чисто партеногенично масло от кокосов орех.
Нерафинирано. Не съдържа генно модифицирани
организми и хексан.
MCT мастни к-ни
9g
36 g
Лаурилова к-на
7g
28 g
Каприлова к-на
1g
4g
Капринова к-на
994 mg 3976 mg
Мононенаситени мазнини
<1 g
4g
Полиненаситени мазнини
<0,5 g
2g
Наситени мазнини
13 g
52 g
Общо мазнини
14 g
56 g
Калории в мазнините
130
520
Калории
130
520

Приложение: 1. Като хранителна добавка
- диетично масло при програми за отслабване и физическа активност. 2. За кожата и косата. 3. За готвене (вместо масло,
маргарин, мазнини и олио) - за печене или
пържене до 180°С.
Дозировка и употреба: Като добавка – по 1-4 суп.
лъжици дневно. Като овлажняващ лосион за кожата – поставете бурканчето
в топла вода за да се втечни,
след което с масажни движения
втрийте в кожата. За косата – като балсам, поставете
бурканчето в топла вода за да
се втечни и втрийте 1-2 суп.
лъжици в косата 1-2 часа преди да я измиете. За печене или
код 15673
пържене до 180°.
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КОНОПЕНО МАСЛО 237 ml
Hemp Oil 8 oz
Хранителна добавка, 237 мл.
Съдържание (в 1 суп. лъж. / 15 мл): 		
Омега-6 Мастни киселини
8,5 g
Линоленова к-на
8g
Гама линоленова к-на
420 mg
Омега-3 Мастни киселини
2,5 g
(като Алфа линоленова к-на) 2,450 mg
Омега-9 Мастни киселини
1,7 g
(като Олеинова к-на)
1,680 mg
Общо мазнини
14 g
Полиненаситени мазнини
11 g
Наситени мазнини
1,5 g
Мононенаситени мазнини
1,5 g
Калории от мазнините
130
Енергийна стойност
130 Cal

дн. доза
17 g
16 g
840 mg
5g
4,900 mg
3,4 g
3,360 mg
8g
22 g
3g
3g
260
260 Cal

Приложение:
Маслото от конопено семе е най-богатият
природен източник на Омега-3,6,9 мастни
киселини. С приятен натурален вкус. Снабдява организма с аминокиселини, които
тялото не може да произвежда. Подобрява
усвояването на Калций, спомага
за здрави кожа, простата и стави. Поддържа нервната система.
Облекчава симптомите на ПМС.
Може да се използва като подправка в сосове, гарнитури и
студени напитки.
код 15453

Дозировка и приложение:
По 1 суп. лъж. 1 - 2 пъти на ден.

ИГЛИКА МАСЛО 500 mg
Evening Primrose Oil

ИГЛИКА МАСЛО 1300 mg
Evening Primrose Oil

Хранителна добавка, 100/250 софтгел капсули
10% Гама линоленова к-на.
Съдържание (в 1 капс.): 		 дн. доза
Масло от семена на иглика
500 mg
3000 mg
(в което се съдържат):
Омега-6 мастни к-ни
419 mg
2514 mg
Линолова к-на
369 mg
2214 mg
Гама линоленова к-на
50 mg
300 mg
Омега-9 мастни к-ни
36 mg
216 mg
като олеинова к-на
Общо мазнини
0,5 g
3g
Калории в мазнините
5
30
Калории
5
30
Приложение: Подобрява усвояването на Калций от
организма. Показан при атопичен дерматит, синдром
на Сьогрен, синдром на Рейно, диабетна невропатия, ревматоиден
артрит. За здрави кожа, простата
и стави. Намалява риска от рак на
гърдата при менопауза. Поддържа
нервната система, облекчава симптомите на ПМС.
Дозировка и употреба:
По 1 капсула 3 – 6 пъти дневно.

Хранителна добавка, 60/120 софтгел капсули
10% Гама линоленова к-на.
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Масло от семена на иглика
1,3 g
3,9 g
в което се съдържат:
Омега-6 мастни к-ни като:
1,1 g
3,3 g
Линолова к-на
960 mg
2880 mg
Гама линоленова к-на
130 mg
390 mg
Омега-9 мастни к-ни
94 mg
282 mg
(като олеинова к-на)
Общо мазнини
1,5 g
45 g
Калории в мазнините
10
30
Енергийна стойност
15 Cal
45 Cal
Приложение: Подобрява усвояването на Калций от
организма. Показан при атопичен дерматит, синдром
на Сьогрен, синдром на Рейно, диабетна невропатия,
ревматоиден артрит. За здрави
кожа, простата и стави. Намалява
риска от рак на гърдата при менопауза. Поддържа нервната система,
облекчава симптомите на ПМС.
Дозировка и употреба:
По 1 капсула 2 - 3 пъти дневно.

код 15416 (x 100) / код 15417 (x 250)

код 15418 (x 60) / код 15419 (x 120)

ПОРЕЧ МАСЛО 1000 mg
Borage Oil

ПОРЕЧ МАСЛО 1300 mg
Borage Oil

Хранителна добавка, 60/120 софтгел капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Студено пресовано, нерафинирано масло от
Пореч - 24% ГЛК (гама - линоленова к-на)
Масло от семена на пореч
2g
4g
в което се съдържат:
Омега-6 Мастни киселини
1,2 g
2,4 g
Линолеинова к-на
722 mg
1444 mg
Гама - линоленова к-на
480 mg
960 mg
Омега-9 Мастни киселини
348 mg
696 mg
като олеинова к-на
Общо мазнини
2g
4g
Калории в мазнините
20
40
Енергийна стойност
20 Cal
40 Cal
Приложение:
Регулира метаболизма и хормоналния баланс. Повлиява симптомите на ПМС. Има противовъзпалително действие и облекчава
настинки, бронхити и възпаления
на дихателните пътища.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули 1-2 пъти дневно.

Хранителна добавка, 30/60 софтгел капсули
Съдържание (в 1 капс.): 		 дн. доза
Студено пресовано, нерафинирано масло от
Пореч - 24% ГЛК (гама - линоленова к-на)
Масло от семена на пореч
1,3 g
2,6 g
в което се съдържат:
Омега-6 Мастни киселини
781 mg
1562 mg
Линолеинова к-на
469 mg
938 mg
Гама - линоленова к-на
312 mg
624 mg
Омега-9 Мастни киселини
226 mg
452 mg
като олеинова к-на
Общо мазнини
1,5 g
3g
Калории в мазнините
10
20
Енергийна стойност
15 Cal
30 Cal
Приложение:
Регулира метаболизма и хормоналния баланс. Повлиява симптомите на ПМС. Има противовъзпалително действие и облекчава
настинки, бронхити и възпаления
на дихателните пътища.
Дозировка и приложение:
По 1 капсула 1-2 пъти дневно.

код 15410 (х 60) / код 15411 (х 120)

код 15412 (х 30) / код 15413 (х 60)
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ
КОНОП & ПРОТЕИН & ФИБРИ 454 g
Hemp & Protein & Fiber 16 oz
Хранителна добавка, 454г / студено-валцована пудра
Съдържание (в 2 лопатки / 30 г): 		 дн. доза
Енергийна стойност
130 Cal
130 Cal
Калории от мазнините
25
25
Въглехидрати
14 g
14 g
Диетични фибри
14 g
14 g
Неразтворими фибри
12 g
12 g
Разтворими фибри
1g
1g
Протеини
11 g
11 g
Аминокиселини
11 g
11 g
Глутаминова к-на
2g
2g
Аргинин
1,3 g
1,3 g
Аспартинова к-на
1,1 g
1,1 g
Левцин
771 mg
771 mg
Серин
570 mg
580 mg
Валин
567 mg
567 mg
Фенилаланин
514 mg
514 mg
Глицин
508 mg
508 mg
Аланин
503 mg
503 mg
Пролин
494 mg
494 mg
Изолевцин
458 mg
458 mg
Лизин
452 mg
452 mg
Треонин
388 mg
388 mg
Тирозин
360 mg
360 mg
Хистидин
318 mg
318 mg
Метионин
257 mg
257 mg
Цистин
190 mg
190 mg
Триптофан
137 mg
137 mg
Мазнини
3g
3g
EFA Мастни к-ни
2,7 g
2,7 g
Омега-6 Мастни киселини
1,5 g
1,5 g
Омега-3 Мастни киселини
600 mg
600 mg
Омега-9 Мастни киселини
300 mg
300 mg
Магнезий
95 mg
95 mg
Калций
40 mg
40 mg
Натрий
15 mg
15 mg
Витамин С
8 mg
8 mg
Желязо
2,5 mg
2,5 mg
Приложение: Конопеното семе е най-богатият
природен източник на протеини, фибри и Омега-3,6,9
мастни киселини. С приятен натурален вкус. Снабдява организма с аминокиселини, които тялото не
може да произвежда. Подобрява усвояването на Са.
Спомага за здрави кожа, простата и стави. Поддържа нервната система. Облекчава симптомите на
ПМС. Може да се използва като добавка
в сокове и студени напитки, зърнени
храни и кисело мляко, или в рецепти за
тестени закуски.
Дозировка и приложение: Добавете
2 лопатки (в опаковката е включена лопатка) към любимия си сок или напитка.
Може да поръсите върху зърнени храни
и кисело мляко, или да добавите към рецепти за тестени закуски.
код 15455
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ЛЕНЕНА ПУДРА
С ПРОТЕИНИ & ФИБРИ & ЛИГНАНИ 454 g
Flax Powder - Protein & Fiber & Lignan 16 oz
Хранителна добавка, 454 г. Пудра.
Съдържание (в 2 суп. лъж. / 15 мл): 		 дн. доза
EFA Мастни к-ни
2,3 g
2.3 g
Омега-3 Мастни киселини
1,5 g
1.5 g
Омега-6 Мастни киселини
400 mg
400 mg
Омега-9 Мастни киселини
400 mg
400 mg
Аминокиселини
4,6 g
4,6 g
Глутаминова к-на
800 mg
800 mg
Цистин
600 mg
600 mg
Аргинин
450 mg
450 mg
Аспартинова к-на
400 mg
400 mg
Левцин
290 mg
290 mg
Глицин
240 mg
240 mg
Валин
230 mg
230 mg
Серин
210 mg
210 mg
Аланин
200 mg
200 mg
Изолевцин
200 mg
200 mg
Фенилаланин
200 mg
200 mg
Пролин
190 mg
190 mg
Треонин
160 mg
160 mg
Тирозин
130 mg
130 mg
Лизин
120 mg
120 mg
Фосфор
112 mg
112 mg
Метионин
100 mg
100 mg
Магнезий
73 mg
73 mg
Триптофан
70 mg
70 mg
Хистидин
60 mg
60 mg
Калций
54 mg
54 mg
Хидроксипролин
30 mg
30 mg
Протеини
5g
5g
Ленени фибри
300 mg
300 mg
Диетични фибри
6g
6g
Разтворими фибри
4g
4g
Неразтворими фибри
3g
3g
Калий
151 mg
151 mg
Натрий
13 mg
13 mg
Желязо
1 mg
1 mg
Цинк
1 mg
1 mg
Мед
300 mcg
300 mcg
Мазнини
3g
3g
Калории от мазнините
25
25
Въглехидрати
6g
6g
Енергийна стойност
70 Cal
70 Cal
Приложение: За жизненост и енергичност. Фибрите
спомагат за поддържане нивото на холестерола и кръвната захар, за добро храносмилане, против
запек, намаляват апетита. С приятен вкус
на орехи. Може да се използва като подправка за салати, ястия и тестени закуски, да се
смесва със сокове и студени напитки.
Дозировка и приложение:
Добавете 2 суп. лъж. към любимия си сок, сос
или друга напитка. Поръсете вашите зърнени храни, кисело мляко или тестена закуска.
код 15430

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ
ЛЕНЕНО МАСЛО 1000 mg 57% АЛК
Flax Oil 57% ALA

ЛЕНЕНО МАСЛО 1300 mg 57% АЛК
Flax Oil 57% ALA

Хранителна добавка, 100/250 софтгел капсули
Съдържание (в 3 капс.): 		 дн. доза
Съдържа студено пресовано нерафинирано и нефилтрирано Масло от ленено семе
3g
9g
в което се съдържат:
Омега-3 Мастни киселини
1,7 g
5.1 g
(като алфа линоленова к-на)
Омега-9 Мастни киселини
510 mg
1530 mg
(като олеинова к-на)
Омега-6 Мастни киселини
450 mg
1350 mg
(като линоленова к-на)
Общо мазнини
3g
9g
Калории в мазнините
25
75
Калории
30
90
Приложение: Омега 3/6/9 киселини поддържат сърдечно-съдовата с-ма, регулират нивата
на триглицеридите и холестерола,
подпомагат зрителната и мозъчната функции, укрепват имунната система, благоприятстват намаляване
влиянието на ПМС върху организма.
Спомага за поддържане на здрави
стави, кости, коса и кожа.
Дозировка и употреба:
По 3 капсули 2-3 пъти дневно.

Хранителна добавка, 100/200 софтгел капсули.
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Съдържа студено пресовано нерафинирано и нефилтрирано Mасло от ленено семе,
2,6 g
7,8 g
в което се съдържат:
Омега-3 Мастни киселини
1,5 g
4,5 g
(като алфа линоленова к-на)
Омега-9 Мастни киселини
442mg
1326 mg
(като олеинова к-на)
Омега-6 Мастни киселини
390 mg
1170 mg
(като линоленова к-на)
Общо мазнини
2,5 g
7,5 g
Калории в мазнините
25
75
Калории
30
90
Приложение: Омега 3/6/9 киселини поддържат сърдечно-съдовата система, регулират нивата на триглицеридите и холестерола, подпомагат
зрителната и мозъчната функции,
укрепват имунната с-ма, благоприятстват намаляване влиянието на
ПМС върху организма. Спомага за
поддържане на здрави стави, кости,
коса и кожа.
Дозировка и употреба:
По 2 капсули 2-3 пъти дневно.

код 15420 (x 100) / код 15421 (x 250)

код 15424 (x 100) / код 15425 (x 250)

ЛЕНЕНО МАСЛО 1300 mg СУПЕР ЛИГНАН
Flax Oil Super Lignan
Хранителна добавка, 100/200 софтгел капсули.
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Съдържа студено пресовано нерафинирано и нефилтрирано Масло от ленено семе:
Омега-3 Мастни киселини
1,2 g
3, 6 g
(като алфа линоленова к-на)
Богата на фибри ленена фракция
520 mg 1560 mg
Омега-9 Мастни киселини
360 mg 1080 mg
(като олеинова к-на)
Омега-6 Мастни киселини
320 mg 960 mg
(като линоленова к-на)
Общо мазнини
2g
6g
Калории от мазнините
20
60
Калории
25
75
Приложение: Хранителна добавка, обогатена с фибри.
Омега 3/6/9 киселини поддържат сърдечно-съдовата с-ма, регулират нивата на триглицеридите и холестерола,
подпомагат зрителната и мозъчната
функции, укрепват имунната система, благоприятстват намаляване
влиянието на ПМС върху организма.
Спомага за поддържане на здрави стави, кости, коса и кожа.
Дозировка и приложение:
код 15422 (x 100) По 2 капсули от 2 до 3 пъти на ден.
код 15423 (x 200)
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ

Есенциални мастни киселини / растителен произход

Есенциални мастни киселини / морски произход

ЛЕНЕНО МАСЛО 474 ml
Flax Oil 16 oz

ЛЕНЕНО МАСЛО 474 ml СУПЕР ЛИГНАН
Flax Oil Super Lignan 16 oz

Хранителна добавка, 474/720 мл
Съдържание (в 1 суп. лъж. / 15 мл): 		 дн. доза
студено пресовано нерафинирано и нефилтрирано
масло от ленено семе:
Омега-3 Мастни киселини
(като алфа линоленова к-на)
8g
24 g
Омега-9 Мастни киселини
(като олеинова к-на)
2,4 g
7,2 g
Омега-6 Мастни киселини
(като линоленова к-на)
2,1 g
6,3 g
Наситени мазнини
1,5 g
4,5 g
Мононенаситени мазнини
2,5 g
7,5 g
Полиненаситени мазнини
10 g
30 g
Общо мазнини
14 g
42 g
Калории от мазнините
130
390
Калории
130
390
Приложение: Обогатена с фибри хранителна добавка.
Омега 3/6/9 киселини поддържат сърдечно-съдовата сма, регулират нивата на триглицеридите
и холестерола, подпомагат зрит. и мозъчната функции, укрепват имун. с-ма, благоприятстват намаляване влиянието на ПМС
върху организма. Спомага за поддържане на
здрави стави, кости, коса и кожа. Може да
се използва като подправка за салати и ястия,
да се смесва със сокове и студени напитки.
Дозировка и приложение:
По 1 суп. лъж. 1 - 3 пъти на ден.

Хранителна добавка, 474/720 мл
Съдържание (в 1 суп. лъж. / 15 мл): 		 дн. доза
студено пресовано нерафинирано и нефилтрирано
масло от ленено семе:
Омега-3 Мастни киселини
(като алфа линоленова к-на)
7,5 g
22,5 g
Омега-9 Мастни киселини
(като олеинова к-на)
2,2 g
6,6 g
Омега-6 Мастни киселини
(като линоленова к-на)
2,0 g
6,0 g
Богат на фибри лен
2,8 g
8.4 g
(в който се съдържат 15 mg фибри)
Наситени мазнини
1,5 g
4,5 g
Мононенаситени мазнини
2,5 g
7,5 g
Полиненаситени мазнини
10 g
30 g
Общо мазнини
14 g
42 g
Калории от мазнините
130
390
Енергийна стойност
130 Cal 390 Cal
Приложение: Обогатена с фибри хран. добавка. Омега
3/6/9 к-ни поддържат сърдечно-съдовата с-ма, регулират
нивата на триглицеридите и холестерола,
подпомагат зрит. и мозъчната функции,
укрепват имунната с-ма, благоприятстват
намаляване влиянието на ПМС върху организма. Спомага за поддържане на здрави
стави, кости, коса и кожа. Може да се използва като подправка за салати и ястия, да
се смесва със сокове и студени напитки.
Дозировка и приложение: По 1 суп. лъж. 1 - 3
пъти на ден. код 15428 (474 мл) / 15429 (720 мл)

код 15426 (474 мл) / код 15427 (720 мл)

СУПЕР ЛИГНАН 200 mg
Super Lignan
Хранителна добавка, 60 V-капсули
Съдържание (в 1 капс.): 		 дн. доза
33 пъти повече концентрация на лигнани,
в сравнение с Ленените семена.
LignaCare™ Екстракт от ленени фибри
200 mg
200 mg
в който се съдържат:
семенни шушулки, стандартизирани до 25%
SDG ( Секоизоларицирезинол гликозид)
Фибри
(50 mg)
50 mg
Витамин D
10 mcg
10 mcg
(като ергокалциферол)

Приложение: Идеална хранителна добавка за
жени. Регулира нивото на естрогена. Подпомага метаболизма на естрогена. Облекчава напрежението и болката в гърдите по време на
месечния цикъл. Подпомага сърдечно-съдовата
система, осигурявайки 5 пъти повече антиоксидиращо действие в сравнение с витамин Е.
Осигурява витамин D за здрави кости.
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код 15680

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 1 път дневно.

ЕПА 18/12 (рибено масло) 1000 mg
EPA 18/12 1000 mg
Хранителна добавка, 100/200 софтгел капсули.
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Ребено масло,
2g
6g
в което се съдържат:
Омега-3 Мастни киселини 600 mg 1800 mg
Еикосапентанова к-на (EPA) 360 mg 1080 mg
Докосахексенова к-на (DHA) 240 mg
720 mg
Витамин Е
20 mg
60 mg
Холестерол
10 mg
30 mg
Общо мазнини
2g
6g
Калории в мазнините
20
60
Калории
20
60

Приложение:
Благоприятства за състоянието на сърдечно-съдовата система, кожата,
ставите, зрителната и
мозъчната функции.
Дозировка и употреба:
По 2 капсули 2-3 пъти дневно.
код 15433 (x 100) / код 15434 (x 200)

ЕПА 30/20 (рибено масло) 1000 mg
EPA 30/20, 1000 mg
Хранителна добавка, 90/180 софтгел капсули.
Съдържание (в 1 капс.): 		 дн. доза
Рибено масло, в което се съдържат 1 g
4g
Омега-3 Мастни киселини
500 mg
2000 mg
Ейкозапентаенова к-на (EPA)
300 mg
1200 mg
Докозахексаенова к-на (DHA)
200 mg
800 mg
Витамин Е
10 mg
40 mg
Холестерол
5 mg
20 mg
Общо мазнини
1g
4g
Калории в мазнините
10
40
Енергийна стойност
10 Cal
40 Cal

Приложение: Благоприятства за състоянието на сърдечно-съдовата система, кожата, ставите, зрителната
и мозъчната функции.
Дозировка и употреба:
По 1 капсула 3-4 пъти дневно.
код 15435 (x 90)
код 15436 (x 180)

МЕГА – ДХК (рибено масло) 1000 mg
MEGA – DHA
Хранителна добавка, 60 софтгел капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Рибено масло
2g
2g
в което се съдържат
Омега-3 мастни к-ни
1,4 g
1,4 g
Докозахексаенова к-на (DHA)
1g
1g
Ейкозапентаенова к-на (EPA) 400 mg 400 mg
Витамин Е
20 mg
20 mg
(като d-алфа токоферол)
Общо мазнини
2g
2g
Калории от мазнините
20
20
Енергийна стойност
20 Cal
20 Cal

Приложение:
Подпомага зрителната и
мозъчната функция и сърдечно-съдовата система.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули дневно.
код 15682

КРИЛ МАСЛО (от планктон) 500 mg
Krill Oil
Хранителна добавка, 30/60 софтгел капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Масло от крил
1g
2g
в което се съдържат:
Фосфолипиди
400 mg
800 g
Омега-3 мастни к-ни
300 mg
600 g
Ейкозапентаенова к-на (EPA)
150 mg
300 g
Докозахексаенова к-на (DHA)
90 mg
180 g
Омега-9 мастни к-ни
85 mg
170 g
Омега-6 мастни к-ни
20 mg
40 mg
Естеризиран астаксантин
1,5 mg
3 mg
Витамин Е
0,5 mg
1 mg
Витамин А
17,99 mcg 35,98 mcg
Общо мазнини
1g
2g
Калории от мазнините
5
10
Енергийна стойност
10 Cal
20 Cal

Приложение: Поддържа функциите на сърдечно-съдовата с-ма и ставите. Облекчава симптомите
на ПМС. Има антиоксидантно
действие.
Дозировка и приложение:
По 1-2 капсули дневно, за предпочитане по време на закуска. За интензивна
употреба: по 2 капсули 2 пъти дневно
(със закуска или обяд).
код 15431 (x 30) / код 15432 (x 60)
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ
МУУД ЕЙД (Омега-3) 850 mg
EFA Gold Mood Aid
Хранителна добавка, 60 софтгел капсули/60% EPA
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Рибено масло
1,7 g
1,7 g
в което се съдържат:
Омега-3 мастни к-ни
1,1 g
1,1 g
Ейкозапентаенова к-на (EPA)
1g
1g
Докозахексаенова к-на (DHA) 50 mg
50 mg
Общо мазнини
1,5 g
1,5 g
Калории в мазнините
15
15
Витамин Е
20 mg
20 mg
(като d-алфа токоферол)
Калории
15
15

Приложение: За добро настроение и емоционален баланс.
Укрепва сърдечно-съдовата
система, намалява риска от
сърдечни заболявания.
код 15683

Дозировка и приложение:
По 2 капсули дневно.

НЕУРОМИНС ДХК 200 mg
Neuromins DHA
Хранителна добавка, 30/60 софтгел капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Докозахексаенова к-на (DHA) 200 mg 200 mg
(от масло от морски микроводорасли)
Общо мазнини
0,5 g
0,5 g
Калории от мазнините
5
5
Енергийна стойност
5 Cal
5 Cal

Приложение: Подкрепя мозъчната и
мисловната дейност и зрителните функции. Повишава съдържанието на докозахексаенова
к-на в кърмата. По време
на бременност подпомага
развитието на зрителната
и мозъчната функции на бебето.
код 15438 (x 30)
код 15439 (x 60)
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Дозировка и приложение:
По 1 капсула дневно, за предпочитане с храна.

НЕУРОМИНС ДХК 100 mg
Neuromins DHA
Хранителна добавка, 30/60 софтгел капсули
Съдържание (в 1 капс.):
дн. доза
Докозахексаенова к-на (DHA) 100 mg 200 mg
(от масло от морски микроводорасли)
Общо мазнини
0,5 g
1g
Калории от мазнините
5
10
Енергийна стойност
5 Cal
10 Cal

Приложение: Подкрепя мозъчната и
мисловната дейност и зрителните функции. Повишава съдържанието на докозахексаенова
к-на в кърмата. По време
на бременност подпомага
развитието на зрителната
и мозъчната функции на бебето.
код 45220 (x 30)
код 45230 (x 60)

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

ЧЕРЕН ДРОБ НА ТРЕСКА / МАСЛО 400 mg
Cod Liver Oil
Хранителна добавка, 100/250 софтгел капсули
Съдържание (в 1 капс.): 		 дн. доза
Масло от черен дроб на треска
400 mg 1200 mg
Витамин А
375 mcg 1125 mcg
Витамин D
3,4 mcg 10,2 mcg

Приложение: Естествен източник на витамини А и D, които поддържат нормалното образуване и плътност на костите. Витамин А поддържа цялостта
на клетъчната мембрана,
нормалното зрение и репродуктивност.
Украпва
имунната система. За
профилактика при сърдечно-съдови и кожни заболявания, при зрителни смущения.
код 15414 (x 100)
код 15415 (x 250)
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Есенциални мастни киселини / комбинирани
ЕФА БЛЕНД ЗА ДЕЦА 445 mg
EFA Blend for Children
Хранителна добавка, 60 /120 софтгел капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		дн. доза
Рибено масло (от сардини и хамсия)
580 mg 1160 mg
в което се съдържат:
DHA (Докозахексаенова к-на)
120 mg 240 mg
EPA (Ейкозапентаенова к-на)
174 mg 348 mg
Масло от семена на вечерна иглика
280 mg 560 mg
в което се съдържат 25 mg GLA
(Гама линоленова к-на)
Витамин Е (като d-алфа токоферил) 20 mg 40 mg
Общо мазнини
1g
2g
Калории от мазнините
10
20
Калории
10
20
Приложение:
Комбинира ключови мастни киселини за поддържане
на зрителната и мозъчната функция.
Дозировка и приложение: Възрастни и деца над 5 год:
По 2 капсули сутрин и вечер с храна
или течности. Деца под 5 год: По 1 капсула сутрин и вечер. Капсулата може
да се разреже и да се смеси с храната.
През първите 12 месеца удвоете препоръчителния дневен прием.

МЕГА ЕФА БЛЕНД 1350 mg
Mega EFA Blend
Хранителна добавка, 90/180 софтгел капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Смес от натурално ленено и рибено масло, масло от
семена на пореч и маслина, с аромат на лимон.
Омега-3 мастни к-ни
1,5 g
1,5 g
Алфа линоленова к-на (ALA)
890 mg
90 mg
Ейкозапентаенова к-на (EPA)
340 mg
340 mg
Докозахексаенова к-на (DHA)
225 mg
225 mg
Протеини
1g1g
Омега-9 мастни к-ни (като олеинова к-на)
500 mg
500 mg
Омега-6 мастни к-ни
484 mg
484 mg
Линоленова к-на
284 mg
284 mg
Гама-линоленова к-на
200 mg
200 mg
Витамин Е (като d-алфа токоферил)
20 mg
20 mg
Холестерол
5 mg
5 mg
Общо мазнини
4g
4g
Калории от мазнините
35
35
Енергийна стойност
40 Cal
40 Cal
Приложение: Превъзходна комбинация за поддържане на хормоналния баланс и функциите на
кожата, ставите и сърдечно-съдовата система.
Дозировка и приложение:
По 3 капсули дневно.

код 14180 (x 60)
код 14181 (x 120)

код 15440 (х 90)
код 15441 (х 180)

Flex Max ® - глюкозамин
ГЛЮКОЗАМИН ХИДРОХЛОРИД 375 mg
Glucosamine HCL
Хранителна добавка, 80 таблетки
Съдържание (в 2 табл.):		 дн. доза
Глюкозамин хидрохлорид
750 mg
1500 mg
Въглехидрати
1g
2g

Приложение: Глюкозамин хидрохлорид съдейства
за добра подвижност на ставите, за здрави тъкани и хрущяли. Предпочита се от хора с високо
кръвно налягане, тъй като не съдържа натриев
сулфат. Съдържа фибри. Не дразни стомаха.

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 1 – 3 пъти дневно.

код 14220

Дозировка и приложение:
По 2 таблетки 2 пъти дневно.
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Flex Max ® - глюкозамин

Пробиотици

ГЛЮКОЗАМИН ХОНДРОИТИН 820 mg
Glucosamine Chondroitin
Хранителна добавка, 80/160/240 таблетки
Съдържание (в 2 табл.):		 дн. доза
Глюкозамин сулфат
(като калиев хлорид,
1,05 g
2,10 g
в който съдържат 750 mg глюкозамин сулфат)
Хондроитин сулфат
600 mg 1200 mg
Натрий
35 mg
70 mg
Въглехидрати
2g
4g
Калории
5
10

Приложение: Подходящ за хора с високо
кръвно налягане, поради ниското съдържание на натриев сулфат (1% за дневна доза). За здрави стави, тъкани и хрущяли.
Растителните
фибри
предпазват лигавицата
на стомаха. Има успокояващ ефект, регулира
нивото на глюкозамина.
Дозировка и приложение:
По 2 табл. 2 пъти дневно.
код 14191 (x 80) / код 14535 (x 160) / код 14560 (x 240)

ГЛЮКОЗАМИН ХИДРОХЛОРИД 500 mg
Glucosamine HCL
Хранителна добавка, 90 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Глюкозамин хидрохлорид
500 mg 1500 mg

Приложение: Глюкозамин хидрохлорид съдейства за добра подвижност на ставите, за здрави тъкани и хрущяли. Предпочита се от хора
с високо кръвно налягане, тъй
като не съдържа натриев сулфат. Съдържа фибри. Не дразни стомаха.
код 45191
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Дозировка и приложение:
По 1 капсула 3 пъти дневно
с храна.

ГЛЮКОЗАМИН СУЛФАТ 500 mg
Glucosamine Sulfate
Хранителна добавка, 80/160 таблетки
Съдържание (в 2 табл.): 		 дн. доза
Глюкозамин сулфат
1,05 g
2,10g
(като калиев хлорид, в който се съдържат
750 mg Глюкозамин сулфат)
Въглехидрати
1g
2g

Приложение: За здрави стави, тъкани и
хрущяли. Растителните фибри предпазват лигавицата на стомаха. Има успокояващ ефект, регулира нивото на глюкозамина. Предпочита се от хора с високо
кръвно налягане, тъй като
не съдържа натриев сулфат.
Дозировка и приложение:
По 2 таблетки 2 пъти дневно.
код 14190 (x 80) / код 14410 (x 160)

ГЛЮКОЗАМИН СУЛФАТ & MСM 875 mg
Glucosamine Sulfate MSM
Хранителна добавка, 80/160/240 таблетки
Съдържание (в 2 табл.): 		дн. доза
Глюкозамин сулфат (като калиев хлорид, в който се съдържат 750 mg глюкозамин сулфат)
1,05 g 2,10 g
Метилсулфонилметан (MСM) 750 mg 1500 mg
Въглехидрати
1g
2g

Приложение: Подходящ за хора с високо кръвно налягане. За
здрави стави, тъкани и
хрущяли. Растителните фибри предпазват
лигавицата на стомаха.
Има успокояващ ефект,
регулира нивото на глюкозамина.

ПРИМАДОФИЛУС 63 mg
Primadophilus Original
Хранителна добавка, 90 V-капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Пробиотична смес
63 mg
63 mg
Други съставки: Растителна капсула, картофена скорбяла, магнезиев стеарат, аскорбинова
киселина.

Приложение: Доставя 5 милиона жизнеспособни млечни бактерии (CFUs) от
Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus
acidophilus, не съдържа патогенни бактерии и тежки метали. Спомага
за нормализиране функциите на
стомашно-чревния тракт.
Забележка: Да не се използва като
заместител на разнообразното и
пълноценно хранене. Да не се превишава дневната препоръчителна
доза.
Дозировка и приложение:
По 1 капсула на ден.
код 6800

Приложение: Специално разработена формула за деца между 2 - 12 год. Доставя
3 милиона жизнеспособни млечни бактерии – бифидобактерии и лактобацили,
не съдържа патогенни бактерии и тежки метали. Спомага
за нормализиране функциите
на стомашно-чревния тракт
и създава здравословна храносмилателна флора.
код 14242

Дозировка и приложение:
По 1 таблетка на ден
между храненията.

Специализирани продукти
ЗЕЛЕНЧУКОВ АНТИОКСИДАНТ 450 mg
Garden Veggies
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Патентована натурална плодова смес от:
магданоз, къдраво зеле, спанак, пшеница, брюкселско зеле, аспержи, броколи, карфиол, цвекло,
морков, зеле, чесън.
900mg 900 mg

ПЛОДОВ АНТИОКСИДАНТ 450 mg
Orchard Fruits
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание в 2 капс.:		 дн. доза
Патентована натурална плодова смес от:
слива, червена боровинка, боровинка, ягода,
черна боровинка, капина,череша, кайсия, папая,
портокал, грозде, ананас
900 mg 900 mg

Приложение: Две капсули са
напълно достатъчни за набавянето на дневната доза
антиоксиданти и витамини.
Бърза и пълна абсорбция. Гарантирано запазване на всички
полезни вещества, съдържащи
се в плодовете.

Приложение: Две капсули са
напълно достатъчни за набавянето на дневната доза
антиоксиданти и витамини.
Бърза и пълна абсорбция. Гарантирано запазване на всички полезни вещества, съдържащи се в плодовете.

Дозировка и приложение:
По 2 табл. 2 пъти дневно.
код 14192 (x 80) / код 14411 (x 160) / код 14561 (x 240)

ПРИМАДОФИЛУС КИДС 80 mg
Primadophilus Kids
Хранителна добавка, 30 дъвчащи таблетки
Съдържание (в 1 табл.): дн. доза
Пробиотична смес
80 mg
80 mg
(с вкус на портокал)
Други съставки: Растителна капсула, картофена скорбяла, магнезиев стеарат, аскорбинова
киселина.

код 14793

Дозировка и приложение:
По 2 капсули дневно с храна.

код 14794

Дозировка и приложение:
По 2 капсули дневно с храна.
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ХЛОРОФРЕШ 100 mg
Chlorofresh
Хранителна добавка, 90 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Хлорофилен комплекс
100 mg
300 mg
Мед
300 mcg 900 mcg
Мазнини
<1g
<3g
Натрий
5 mg
15 mg
Калории
5
15

Приложение: Формула, с концентиран
хлорофилен комплекс, от листа на люцерна, която неутрализира неприятната миризма
от храносмилателния тракт.

код 3550

Дозировка и приложение:
За възрастни и деца над 12 год. –
2 каспули 1-2 пъти дневно, ако няма
резултат – още 2 капсули, но не
повече от 6 дневно. За деца под
12 год. – консултирайте се с лекар.

ЛАКТАЗЕ 230 mg
Lactase
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 3 капс.):
Лактазa
690 mg
Въглехидрати
2g
Калории
10

Приложение: Тази широкоспектърна ензимна формула доставя на организма необходимите му естествени ензими.
Подпомага храносмилането.
код 47120

дн. доза
690 mg
2g
10

Приложение: За хора с непоносимост към лактоза или със
затруднено храносмилане на
млечни продукти и напитки.

код 47110

БРОУД СПЕКТРУМ ЕНЗИМИ 275 mg
Broad Spectrum Enzyme
Хранителна добавка, 90 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Смес от:
410 mg 1230 mg
Концентрат от люцерна (лист), Цвекло (корен),
Сибирски женшен (корен), Тинтява (корен)
Концентрирана
ензимна формула
140 mg 420 mg
в която се съдържат:
Протеаза
22400 HUT 67200 HUT
Амилаза
5600 DU 1680 DU
Липаза
60 LU
180 LU
Целулаза
80 CU
240 CU
Инвертаза
0,12 IAC 0,36 IAC
Лактаза
400 LacU 1200 LacU

Дозировка и приложение: При необходимост по 3 капсули преди прием на храна и напитки, съдържащи
млечни продукти или лактоза. По 1
капсула при прием на медикаменти
или витамини, съдържащи лактоза.

Дозировка и приложение: По 2
капсули 3 пъти дневно преди хранене.

5-ХИДРОКСИТРИПТОФАН 50 mg
5-HTP
Хранителна добавка, 30 таблетки.
Съдържание (в 1 табл.):		дн. доза
Витамин С (аскорбинова к-на) 60 mg 60 mg
Витамин В6
10 mg 10 mg
(като пиридоксин HCL)
5-HTP (1-5 хидрокситриптофан)
50 mg 50 mg
Други съставки: Целулоза, малтодекстрин, модифицирана целулозна смола, стеаринова к-на,
водоразтворима обвивка, силициев двуокис. Не
съдържа мая, мляко, лактоза, пшеница и соя.

Приложение:
При симптоми на депресия и
тревожност, паническо разстройство и проблеми със
съня. Регулира апетита.
код 45240
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По 1 таблетка дневно, за предпочитане с храна.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ

За редукция на теглото
МЕТАБОЛИК РЕСЕТ ШЕЙК 31.5 g
Metabolic Reser Shake
ВАНИЛОВ / ЯГОДОВ / ШОКОЛАДОВ
Хранителна добавка, 20 дози
Съдържание (в 2 лъж. - 31,5 g):		 дн. доза
Екстракт от Стевия (лист)47,25 mg 47,25 mg
Вискофибри® смес:
6g
6g
Концентриран бета-глукан от овес,
Инулин (екстракт от корен на цикория).
Витамин В12
1,5 mcg
1,5 mcg
Витамин В6
0,5 mg
0,5 mg
Витамин Е
5,03 mcg 5,03 mcg
Витамин С
15 mg
15 mg
(аскорбялова киселина)
Витамин D
2,49 mcg 2,49 mcg
Витамин А
0,75 mcg 0,75 mcg
Фолиева киселина
99,75 mcg 99,75 mcg
Изолирани суроватни протеини17,25 g 17,25 g
Калий
93,75 mg 93,75 mg
Натрий
112,5 mg 112,5 mg
Мед
0,5 mg
0,5 mg
Цинк
3,75 mg 3,75 mg
Магнезий
97,5 mg 97,5 mg
Йод
37,5 mcg 37,5 mcg
Фосфор
247,5 mg 247,5 mg
Калций
375 mg
375 mg
Пантотенова киселина
2,50 mg 2,50 mg
Биотин
75 mcg
75 mcg
Ниацин
5 mg
5 mg
Рибофлавин
0,43 mg 0,43 mg
Тиамин
0,38 mg 0,38 mg
Протеин
19,90 g
19,90 g
Захари
1,5 g
1,5 g
Растворими фибри
3g
3g
Диетични фибри
Въглехидрати
Холестерол
Мазнини
Калории от мазнините
Калории

3,75 g
9,75 g
1,5 mg
0,38 g
3,75
97,5

3,75 g
9,75 g
1,5 mg
0,38 g
3,75
97,5

код 15730 / код 15731 / код 15732

ТОНАЛИН XS-CLA 1000 mg
Tonalin XS CLA
Хранителна добавка, 45/90 софтгел капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
74 – 82% свързана линолеична киселина (CLA)
Масло от семена на шафраника 1 g
3g
Енергийна стойност
10 Cal
30 Cal
Калории от мазнините
10
30
Общо мазнини
1g
3g
Други съставки:
Желатин (софтгел), глицерин,
дестилирана вода, карамел.

Приложение:
За редуциране на телесните мазнини и повишаване на мускулния тонус.

Приложение: Революционна формула за
отслабване. Намалява апетита и спомага
за разграждането на мазнините.
Дозировка и приложение: Веднъж дневно разтворете 2 лъжички (31,5 g) в чаша вода (250 мл.) Разбъркайте, докато се получи хомогенна смес. По
желание може да се смеси с различни напитки.

код 14060 (x 45)
код 14061 (x 90)

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 3 пъти дневно,
за предпочитане с храна.
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Антиоксиданти
АЛФА-ЛИПОЕВА КИСЕЛИНА 360 mg
Alpha Lipoic Acid
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Розмарин (лист)
310 mg
310 mg
Алфа-липоева к-на
50 mg
50 mg
Други съставки: Желатин (капсула), магнезиев
стеарат, силициев двуокис.

Приложение: Алфа-липоевата к-на рециклира и повишава антиоксидантното
действие на глутатиона, витамин С и витамин Е. Тя е
важен коензим за енергийния
метаболизъм. Регулира нивото на кръвната захар в организма.
код 45181

Дозировка и употреба:
По 1 капсула дневно с храна.

Продукти с калций
КАЛЦИЙ & МАГНЕЗИЙ 250 mg
Kalcium & Magnesium
Хранителна добавка, 100/250 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Калций
500 mg 500 mg
Магнезий
250 mg
250 mg
Натрий
5 mg
5 mg
Други съставки:
Целулоза, желатин (капсула), магнезиев стеарат

Приложение:
За здрави кости, зъби, предпазва от остеопороза.

код 41310 (x 100)
62 код 41311 (x 250)

Дозировка и приложение:
По 3 капсули дневно.
Забележка: Не се препоръчва
за бременни и кърмещи. Да не
се използва като заместител
на разнообразното и пълноценно хранене. Да не се превишава дневната препоръчителна доза.

КАЛЦИЙ & МАГНЕЗИЙ & ЦИНК 255 mg
Calcium & Magnesium & Zinc
Хранителна добавка, 100/250 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Калций
500 mg 500 mg
Магнезий
250 mg
250 mg
Цинк
15 mg
15 mg
Натрий
5 mg
5 mg
Други съставки:
Целулоза, желатин (капсула), магнезиев стеарат

ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ
КАЛЦИЕВ ЦИТРАТ 250 mg
Calcium Citrate
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Калций
500 mg 1000 mg
(като калциев цитрат/калциев карбонат/калциев малат)
Въглехидрати
1g
2g

КАЛЦИЙ & МАГНЕЗИЙ & ВИТАМИН D 250 mg
Calcium & Magnesium & Vit D
Хранителна добавка, 100/250 капсули
Съдържание (в 3 капс.):		 дн. доза
Калций
500 mg 500 mg
Магнезий
250 mg
250 mg
Натрий
5 mg
5 mg
Витамин Д
9 mcg
9 mcg

Приложение: Формула съдържаща цитрат, малат и карбонат, за
оптимална абсорбция и усвоямост от организма. Наобходим за правилното развитие
на зъбите, ставите, костите
и мускулната функция.

Приложение:
За по-здрави кости, зъби,
подобрява мускулния тонус, намалява риска от остеопороза.

код 41010

код 41410 (x 100)
код 41411 (x 250)

Дозировка и приложение:
По 2 капсули, 2 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

КАЛЦИЕВ КОМПЛЕКС 500 mg
Calcium Complex
Хранителна добавка, 100 капсули

Съдържание (в 1 капс.): 		
Витамин D3
0,42 mg
Витамин K
12,5 mcg
Витамин B6
4,17 mg
Фолиева к-на
33,33 mcg
Калций
186,67 mg
Магнезий
83,33 mg
Цинк
1,67 mg
Мед
166, 67 mcg
Манган
0,83 mg
Хвощ (себло)
4,2 mg
Бор
0,5 mg
Въглехидрати
0,33 g

дн. доза
0,84 mg
25 mcg
8,34 mg
66,66 mcg
373,34 mg
166,66 mg
3,34 mg
333,34 mcg
1,66 mg
8,4 mg
1 mg
0,66 g

код 41420 (x 100)
код 41421 (x 250)

КОРАЛ КАЛЦИЙ 805 mg
Coral Calcium
Хранителна добавка, 90/180 V-капсули
Съдържание (в 3 V-капс.):		 дн. доза
Витамин С
като аскорбинова к-на
30 mg 60 mg
Витамин D
като ергокалциферол
5 mcg 10 mcg
Витамин К
като фитонадион тритурат
20 mcg 40 mcg
Калций
като коралов Калций
600 mg 1200 mg
Магнезий като оксид,
коралов Ca, стеарат
300 mg 600 mg
Бор като аминокиселинен хелат 1,5 mg
3mg

Приложение:
Корал Калций осигурява на
организма бионаличен калций, както и други витамини
и минерали. Намалява риска
от остеопороза. Заздравява
костната система.

Приложение: Предотвратява
загубата на калций от костите и увеличава плътността.
Синергична комбинация минерали, оптимаизираща абсорбцията.

Приложение: За здрави кости и зъби, подобрява клетъчната репродукция.
Дозировка и приложение:
По 3 капсули дневно.
Забележка: Не се препоръчва
за бременни и кърмещи. Да не
се използва като заместител
на разнообразното и пълноценно хранене. Да не се превишава
дневната препоръчителна доза.

Дозировка и приложение:
По 3 капсули дневно.

код 41210

Дозировка и приложение:
По 1 капсулa, 2 пъти на ден,
за предпочитане с храна.

код 15231 (х 90)
код 15232 (х 180)

Дозировка и приложение:
По 3 капсули 2 пъти дневно,
за предпочитане с храна.
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Протектамини

Минерали
БОР 3 mg
Boron Chelate
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Бор
3 mg
3 mg
Други съставки: Просо, целулоза,
малтодекстрин, желатин (капсула).

Приложение: Предотвратява
отделянето на калций, магнезий и фосфор с урината. Поддържа нормалното ниво на
естрадиол в кръвта. Естрадиолът е предшественик на
естрогена.
код 41101

Дозировка и приложение:
По 1 капсулa на ден,
за предпочитане с храна.

МУЛТИМИНЕРАЛИ 310 mg
Multi-Mineral
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		
Калций
166,67 mg
Желязо
3 mg
Магнезий
83,33 mg
Цинк
2,5 mg
Селен
8,33 mcg
Мед
0,33 mg
Манган
1,67 mg
Хром
16,67 mcg
Молибден
8,33 mcg
Калий
15 mg
Бор
1,5 mg
Ванадий
4,17 mcg
Въглехидрати
0,33 g

дн. доза
333,34 mg
6 mg
166,66 mg
5 mg
16,66 mcg
0,66 mg
3,34 mg
33,34 mcg
16,66 mcg
30 mg
3 mg
8,34 mcg
0,66 g

Приложение: Оптимален комплекс мултиминерали, поддържащ развитието на костите,
функционирането на мускулите, подобряващ репродуктивността и метаболизма.
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код 41510

Дозировка и приложение:
По 1 капсулa 2 пъти дневно,
за предпочитане с храна.

GTF ХРОМ 200 mcg
GTF Chromium
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Хром
200 mcg 200 mcg
(като CromeMate)
Други съставки: Желатинова капсула, целулоза,
молтодекстрин.

Приложение: Патентован
хром-комплекс. Понижава нивата на кръвната захар, холестерола и триглицеридите.
Подобрява метаболизма и
производтсвото на енергия.
код 41021

Дозировка и приложение: По 1
капсула дневно, за предпочитане с
храна.

ХРОМ 200 mcg
Chromium Picolinate
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Хром
като хром пиколинат
200 mcg 200 mcg

Приложение: Хром пиколинат е важна
съставка на Г.Т.Ф. (Глюкозо-толерантен
фактор) на молекулата. Г.Т.Ф. е кофактор
за инсулина в регулацията на кръвната захар, която е нужна за правилния метаболизъм.

код 41030

Забележка: Да не се използва като
заместител на разнообразното и
пълноценно хранене. Да не се превишава препоръчителната дневна
доза.
Дозировка и приложение:
По 1 капсула дневно с храна.

ЛИКОПЕН 75 mg
Lycopene
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание в (1 капс.):		 дн. доза
Lyc-O-MatoTM
75 mg
75 mg
натурален екстрат от домат,
осигуряващ 5мг ликопен
Витамин Е
3.35 mcg 3.35 mcg
Други съставки: Желатин (капсула), глицерин,
вода, лецитин, пчелен восък.

Приложение: Мощен антиоксидант с антиканцерогенно
действие. Най-добра протекция срещу рак на простатата,
укрепва имунната система.
Дозировка и приложение:
По 1 капсула на ден с храна.
код 3010

ПРОТЕКТАМИНС БРОКОЛИ, ЗЕЛЕ, СПАНАК 480 mg
Cruciferous Blend
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Патентована смес от:
броколи, спанак и зеле
480 mg 1440 mg
Други съставки: Желатин капсула.

Приложение: Най-мощен антиоксидант.
При остеопороза, диабет и
чернодробни заболявания. Влияе противотуморно. Съдържа
400 пъти по-висока концентрация на активните вещества, отколкото в целите зеленчуци.
Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2-3 пъти дневно.
код 3020

Специализирани формули с витамини
РЕСВЕРАТРОЛ 325 mg
Resveratrol
Хранителна добавка, 60 V-капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
Екстракт от червено вино
200 mg
400 mg
30% Полифеноли (60 mg)
Червено вино на прах
200 mg
400 mg
Японска пача трева
150 mg
300 mg
50% Ресвератрол (75 mg)
Екстракт от гроздово семе
100 mg
200 mg
90% Полифеноли (95 mg)
Приложение: Формулата на Ресвератрол е смес
от пълна гама антиоксиданти. Ресвератрол се съдържа в червеното
вино и предпазва клетките от липидна пероксидация и свободните
радикали. Японската пача трева
е потенциален източник на Ресвератрол и традиционно се използва
за предпазване на сърцето, черния
дроб и кръвоносните съдове.
Дозировка и приложение:
код 15611
По 1 – 2 капсули дневно.
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Специализирани формули с витамини
АКТИВЕН ВЪГЛЕН 280 mg
Activated Charcoal
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Въглен
560 mg 560 mg
Други съставки: Желатин (капсула). Не съдържа
изкуствени консерванти, мая, мляко, лактоза,
пшеница, захар и соя.

Приложение: Активният въглен съдържа
множество малки камери и
кухини, които поемат нежеланите вещества и газове и
безопасно ги отделят чрез
храносмилателната система.

код 45171

Дозировка и употреба:
По 2 капсули след хранене.
При нужда, вземете още
2 капсули след 2 часа.

Л-КАРНИТИН 500 mg
L - Carnitine
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Л-карнитин
500mg 1500 mg
Други съставки: Растителна целулоза (капсула),
магнезиев стеарат.

Приложение: Амино киселина, произвеждаща енергия, за мускулна маса и физически натоварвания.

код 15662
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Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2-3 пъти на ден.
Забележка: Не се препоръчва за
бременни и кърмещи. Да не се използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене.
Да не се превишава дневната препоръчителна доза.

АЦЕТИЛ Л-КАРНИТИН 500 mg
Acetyl L Carnitine
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Ацетил Л-Карнитин
500 mg 2000 mg
Други съставки: Растителна капсула, магнезиев
стеарат, целулоза

Приложение: Подпомага кръвообръщението в мозъка, подобрява
мисловната дейност, предпазва невроните от вредното действие на свободните
радикали, най-лесно усвоимата форма на Карнитина.

МЕЛАТОНИН 2,5 mg
Melatonin
Хранителна добавка, 100 таблетки с глазура.
Съдържание (в 1 табл.):		 дн.доза
Мелатонин
2,5 mg
2,5 mg
Други съставки: Сорбитол, магнезиев стеарат,
аромат на страстниче.

Приложение: За регулиране на съня. Мелатонинът е под формата на таблетки с
глазура, които се поставят под езика за
бърза абсорбация. Не съдържа витамин
В6, който може да доведе до
смущения в съня ако се приема късно вечер.

Дозировка и приложение:
По 1 капсула 2-4 пъти дневно.
код 15663

ЛЕЦИТИН 1200 mg
Lecitin
Хранителна добавка, 100 софтгел капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Лецитин (от соя)
1,2 g
1,2 g
Общо мазнини
1g
1g
Калории от мазнините
5
5
Калории
10
10
Други съставки: Желатин (софтгел), глицерин,
вода. Не съдържа изкуствени консерванти, мая,
мляко, лактоза, жито и захар.

Приложение: Разтваря холестерола, възстановява функциите на мозъка и черния дроб. Лецитинът е антиоксидант и
намалява отрицателното действие на
различните токсини върху
организма.
Спомага за усвояването на
мастноразтворимите витамини и подобрява енергийната обмяна на клетките.
код 49101

Дозировка и приложение:
По 1 капсула дневно, за предпочитане с храна.

код 49111

Дозировка и приложение: За
възрастни: поставете 1 таблетка
под езика и изчакайте да се разтвори. За оптимални резултати,
приемайте непосредствено преди
лягане. В отделни случаи е достатъчна и половин таблетка.

СОЯ ИЗОФЛАВОНИ 500 mg
Soy Isoflavones
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.): 		 дн. доза
SoyLife
1000mg 2000 mg
(генно-немодифициран изофлавоиден комплекс
(от соя), осигуряващ 30мг изофлавони) 60mg
Други съставки: Желатин (капсула).

Приложение: При симптоми на ПМС, менопауза. Повлиява противотуморно, при
сърдечно-съдови заболявания, намалява
риска от артериосклероза.

код 45210

Дозировка и приложение:
По 2 капсули 2 пъти дневно с чаша
топла вода, преди хранене.
Забележка: Не се препоръчва за
бременни и кърмещи. Да не се
използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене. Да не се превишава дневната
препоръчителна доза.

МСМ / МЕТИЛСУЛФОНИЛМЕТАН 1000 mg
MSM
Хранителна добавка, 60/120/200 V-капсули
Съдържание (в 1 капс):		 дн. доза
MСM
1 g (1000 mg)
4 g (4000 mg)
(метилсулфонилметан като OptiMSM™)
Други съставки: Растителна целулозна капсула.
Без ексципиенти и твърди пълнители. Не съдържа изкуствени съставки и консерванти, мая,
мляко, лактоза, пшеница,
захар и царевица.

Приложение: Подпомага
образуването на съединителната тъкан и
подкрепя функциите на
ставите.
Дозировка и приложение:
По 1 капсула до 4 пъти дневно с храна или вода.
код 15101 / код 15132 / код 15133

ФОСФАТИДИЛ-СЕРИН 500 mg
Phosphatidyl-Serine
Хранителна добавка, 30 желатинови капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Фосфатидилcерин Комплекс 500 mg 1500 mg
(в който се съдържа фосфатидилсерин от соеви зърна)
100 mg
300 mg
Други съставки: желатин (капсули), желатин,
масло от соеви зърна, вода.

Приложение: Подпомага регулирането на
мембранния трансфер на хранителни вещества и невротрасмитери необходими
за правилната функция на мозъка.

код 45160

Забележка: Да не се използва като
заместител на разнообразното и
пълноценно хранене. Да не се превишава препоръчителната дневна
доза.
Дозировка и приложение:
По 1 капсула 3 пъти дневно в продължение на един месец. Най-добри резултати се постигат при
продължителна употреба.
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Специализирани формули с витамини

Витамин С

ИНОЗИТОЛ (Витамин В8) 500 mg
Inositol
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Съдържа 100 % натурален, 100% чист кристален
инозитол
Инозитол
500 mg 500 mg
Други съставки: Желатинова капсула, малтодекстрин, магнезиев стеарат, просо. Не съдържа изкуствени съставки, консерванти, мая,
мляко, лактоза, жито, соя и захар.

Приложение: Намалява нивото на холестерола и триглицеридите (мазнините)
в организма. Спомага трансфера на хранителните вещества през клетъчната
мембрана, както и способства за разграждането на мазнините.

код 40461

Забележка: Да не се използва като
заместител на разнообразното и
пълноценно хранене. Да не се превишава препоръчителната дневна
доза.
Дозировка и приложение:
По 1 капсула дневно, за предпочитане с храна.

ХОЛИН 250 mg & ИНОЗИТОЛ 250 mg
(Витамин В4 & Витамин В8)
Choline & Inositol
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 2 капс.):
дн. доза
Инозитол
500 mg 500 mg
Холин
500 mg 500 mg
Калории
5
5
Други съставки: Желатинова капсула, малтодекстрин, магнезиев стеарат, просо и царевица. Не съдържа изкуствени съставки, консерванти, мая, мляко, лактоза, жито, соя и захар.

Приложение: Намалява нивото на холестерола и триглицеридите (мазнините) в
организма. Поддържа клетъчната ефективност. Спомага мастният метаболизъм, както и метаболизма
на HDL (добрия) холестерол.
Съдържа кристален инозитол
и холин свързан с винена киселина, за по-добра абсорбция.
Дозировка и приложение:
По 2 капсули дневно, за предпочитане с храна.
код 40462

ВИТАМИН С - АЛАЙВ 500 mg
Vitamin C - Alive

ВИТАМИН С & БИОФЛАВОНИ 500 mg
Vitamin C & Bioflavonoids

Хранителна добавка, 120 g пудра
Съдържание (в 1 чаена лъж. - 4 g): 		 дн. доза
Витамин С
500 mg
500 mg
Въглехидрати
2g
2g
Калории
5
5
Други съставки: Органична маниока (корен).

Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 1 капс.): 		 дн. доза
Витамин С
500 mg
500 mg
Цитрусови биофлавони
300 mg
300 mg
(комплекс от лимон, портокал, грепфрут, мандарина)

Приложение: Повишава имунитета и предпазва от вирусни и бактериални инфекции.
Проявява мощно антиоксидантно действие.
Подобрява функционирането на сърдечносъдовата система. Играе важна роля за изграждане и поддържане на съединителната
тъкан, костите, кожата,
зъбите. Подходящ за профилактика при продължително физическо и психическо натоварване. За повече жизненост и енергия.
код 15143

Дозировка и приложение:
Разбъркайте 1 чаена лъжичка
дневно в 250 мл вода.

код 40330

ВИТАМИН С & ШИПКА 500 mg
Vitamin C & Rose Hips
Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 1 капс.): 		
Витамин С
500 mg
Шипка (плод)
50 mg

код 40310

Дозировка и приложение:
По 1 капула дневно при необходимост,
за предпочитане с храна.

ВИТАМИН С – МИНЕРАЛЕН ПРОИЗХОД 500 mg
Buffered Vitamin C
дн. доза
500 mg
50 mg

Приложение: Витамин С с плод от шипка има
силна антиоксидантна защита за клетките,
заздравява колагена и поддържа функцията
на белите кръвни телца. Повишава имунитета и предпазва от вирусни и бактериални
инфекции. Проявява мощно антиоксидантно
действие. Подобрява функционирането на
сърдечно-съдовата система. Играе важна роля за изграждане и
поддържане на съединителната
тъкан, костите, кожата, зъбите. Подходящ за профилактика
при продължително физическо и
психическо натоварване. За повече жизненост и енергия.
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Приложение: Витамин С с Биофлавони има силна антиоксидантна защита за клетките, заздравява колагена и поддържа функцията на
белите кръвни телца. Повишава имунитета и
предпазва от вирусни и бактериални инфекции.
Проявява мощно антиоксидантно действие.
Подобрява функционирането на сърдечно-съдовата система. Играе важна роля
за изграждане и поддържане на
съединителната тъкан, костите,
кожата, зъбите. Подходящ за профилактика при продължително физическо и психическо натоварване.
За повече жизненост и енергия.

Дозировка и приложение: По 1 капула
дневно, за предпочитане с храна.

Хранителна добавка, 100 капсули
Съдържание (в 1 капс.): 		
Витамин С
500 mg
Калций
4 mg
Магнезий
4 mg

дн. доза
500 mg
4 mg
4 mg

Приложение: Антиоксидант. Натурален Витамин С с по-ниска киселинност, осигуряващ
най-добра абсорбция. Повишава имунитета и
предпазва от вирусни и бактериални инфекции.
Проявява мощно антиоксидантно действие.
Подобрява функционирането на сърдечно-съдовата система. Играе важна роля
за изграждане и поддържане на
съединителната тъкан, костите,
кожата, зъбите. Подходящ за профилактика при продължително физическо и психическо натоварване.
За повече жизненост и енергия.
код 40320

Дозировка и приложение: По 1 капула
дневно при необходимост, за предпочитане с храна.
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АЛАЙВ 1g
Alive

Зареден само с
натурални съставки
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

25 витамини и минерали
18 аминокиселини
24 плодове и зеленчуци
13 зелени храни
12 органични гъби
12 храносмилателни ензими
Omega 3/6/9 мастни киселини
Цитрусови биофлавоноиди
Плюс даващи енергия билки,
антиоксиданти и специални
хранителни вещества

код 14925

Широка гама от натурални източници
Витамини
Минерали
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Амино
Киселини
Незаменими
Мастни
Киселини

Ежедневна
Необходимост

Плодове

Зеленчуци

Смес от
Гъби

Aнтиоксиднти

Зелени
Храни

Специални
Хранителни
Вещества

Естествени
Стимулатори

Имунна
Защита

Хранителна добавка, 30 таблетки.
Съдържание (в 1 табл.)
дн. доза
Витамин А
1500 mcg 1500 mcg
(като 33% (495 mcg) ретинил палмитат и 67% (1005
mcg) Бета-каротин, в които се съдържат: (бета-каротин – 1002.5mcg; гама-каротин – 1,09 mcg; транс бетакаротин – 1.06mcg; бета-зеа каротин – 0,35 mcg)
Витамин С (като L-аскорбинова киселинана)333 mg 333 mg
Витамин D (като ергокалциферол)
3.33 mcg 3.33 mcg
Витамин Е (като d-алфа токоферил суксинат)45 mg 45 mg
Витамин К (като фитоменадион)
26.67 mcg 26.67 mcg
Тиамин (като тиамин мононитрат)
8.33 mg 8.33 mg
Рибофлавин (Витамин В2)
8.33 mg 8.33 mg
Ниацин (като никотинамид)
41.67 mg 41.67 mg
Витамин В6 (като пиридоксин HС пиридоксал 5-фосфат)
10 mg 10 mg
Фолиева киселина
133.33 mcg 133.33 mcg
Витамин В12 (като цианокобаламин)
50 mcg 50 mcg
Биотин (като D- биотин)
100 mcg 100 mcg
Пантотениева киселина (като d-калциев пантотенат)
41.67 mg 41.67 mg
Калций (като цитрат/карбонат)
83.33 mg 83.33 mg
Желязо
6 mg
6 mg
Йод (от тихоокеански келп)
50 mcg 50 mcg
Магнезий (като цитрат/оксид)
41.67 mg 41.67 mg
Цинк (като амино-киселинен хелат)
5 mg
5 mg
Селен (като селен монометионин
23.33 mcg 23.33 mcg
Мед
670 mcg 670 mcg
Манган (като амино-киселинен хелат) 1.33 mg 1.33 mg
Хром - III
40 mcg 40 mcg
Молибден - VI
25 mcg 25 mcg
Калий
16.67 mg 16.67 mg
Смес от зелени храни Спирулина,
166.67 mg 166.67 mg
в която се съдържат: Спирулина (микроводорасли),
Люцерна (лист, стебло), Зелен ечемик, Глухарче (лист),
Зелена пшеница, Маточина (лист), Лимонова трева,
Коприва (лист), Магарешки трън (стебло, лист, цвят),
Хлорела (едноклетъчни микроводорасли), Живовляк
(лист), Синьо-зелени водорасли (микроводорасли), Кориандър (лист).
Аминокиселини:
75 mg 75 mg
(от Спирулина, Цинк ААС, Хлорела, Синьо-зелени водорасли, Борова ААС) – (Глутамин, Аспарагин, Левцин, Аланин,
Аргинин, Лизин, Треонин, Валин, Глицин, Изолевцин, Серин,
Пролин, Фенилаланин, Тирозин, Хистидин, Метионин,
Триптофан, Цистеин)

Смес от градински зеленчуци:
33.33 mg 33.33 mg
екстракти от: Магданоз, Къдраво зеле, Спанак, Пшеничен зародиш, Брюкселско зеле, Аспержи, Карфиол, Цвекло,
Броколи, Моркови, Цветно зеле, Чесън.
Смес от плодове:
33.33 mg 33.33 mg
екстракти от: Слива, Червена боровинка, Черна боровинка, Ягода, Къпина, Боровинка, Череша, Кайсия, Папая,
Портокал, Грозде, Ананас.
Смес от гъби:
33.33 mg 33.33 mg
Кордицепс, Рейши, Шийтаке, Хиратаке, Майтаке, Ямабушитаке, Химематсутаке, Каваратаке, Чага, Зу Линг,
Агарикон, Месима.
Смес от храносмилателни ензими:
33.33 mg 33.33 mg
Концентрирана ензимна формула:
Протеаза I, Протеаза II, Пептизим СП, Амилаза, Лактаза,
Инвертаза, Липаза, Целулаза, Алфа-Галактосидаза, Бетаин
HCI, Бромелин от ананас, Папаин от папая.
Омега мастни киселини:
33.33 mg 33.33 mg
Ленено семе (студено пресовано); Слънчогледово семе
(студено пресовано), осигуряващи: Алфа-линоленова киселина, Олеинова киселина, Линолова киселина, Палмитинова киселина, Стеаринова киселина, Бехенова киселина,
Гадолинова киселина, Палмитоолеинова киселина, Ейкозанова киселина, Лигноцеринова киселина.
Цитрусов биофлавоноиден комплекс
20 mg 20 mg
(от лимон, портокал, грейпфрут, клей и мандарина)
Сибирски женшен
16.67 mg 16.67 mg
Инозитол
16.67 mg 16.67 mg
Холин
10 mg 10 mg
Пара амино-бензоева киселина
8.33 mg 8.33 mg
Рутин
8.33 mg 8.33 mg
РНК (от Спирулина)
4.67 mg 4.67 mg
ДНК (от Спирулина, Хлорела)
1.33 mg 1.33 mg
Хлорофил (от Спирулина)
1.33 mg 1.33 mg
Хесперидин (от цитрусов био-флавонен комплекс)
667 mcg 667 mcg
Бор(като амино-киселинен хелат)
333 mcg 333 mcg
Лутеин (от Невен)
66.67 mcg 66.67 mcg
Въглехидрати
330 mg 330 mg
Калории
1,76
1,76
Други съставки: Вегетарианска модифифицирана целулоза, вегетарианска модифицирана целулозна смола,
вегетарианска стеаринова киселина, силициев двуокис,
вегетариански магнезиев стеарат, вегетарианска целулоза, хлорофил.

Приложение: Осигурява всички необходими
витамини и минерали за подхранване на
организма.
Дозировка и приложение: За възрастни и деца над 12 год.
по 1 таблетка дневно.
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АНТИОКСИДАНТИ

от 100%
органични сертифицирани плодове

АЛАЙВ ПАУЪР АКТИВ 1 L
Alive! Power Active ®
Хранителна добавка, 1 л.
Съдържание (в 30 мл.): 		 дн. доза
Органична смес Power Active® 30 g
90 g
(Сок от цели плодове Годжи, пюре от цели плодове Мангостен, сок от цели плодове Нар, сок
от цели плодове Акая)
Диетични фибри
1g
3g
Захар
3g
9g
Въглехидрати
4g
12 g
Калории
15
45

Приложение: Силен антиоксидант. Богат
на витамини и минерали. Силен имуностимулант. Има противовъзпалително,
антибактериално, противогъбично и
противотуморно действие. Силен антисептик и антидепресант. Подобрява
функциите на черния дроб и сърдечносъдовата система. Понижава холестерола и подобрява метаболизма.
Дозировка и приложение:
По 30 мл. 3 пъти на ден.
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АЛАЙВ ГОДЖИ БЕРИ 1 L
Alive! Goji Berry
Хранителна добавка, 1 л.
Съдържание (в 30 мл.):		 дн. доза
Органичен сок от Годжи
30 g
90 g
Захар
4g
12 g
Въглехидрати
4g
12 g
Калории
20
60

АЛАЙВ МАНГОСТЕН 1 L
Alive! Mangosteen
Хранителна добавка, 1 л.
Съдържание (в 30 мл.):
Органичен сок от Мангостен 30 g
Диетични фибри
1g
Захар
2g
Въглехидрати
3g
Калории
10

Приложение: Силен антиоксидант. Засилва
имунната система, подобрява зрението,
подпомага чернодробната функция. Увеличава производството на сперматозоиди. Поддържа здрава сърдечно-съдовата
система и осигурява цялостна детоксикация на организма. Антибактериално и
противогъбично действие. Понижава холестерола и засилва метаболизма.

Приложение: Силен антиоксидант. Кралица на плодовете. Богат на Витамин С,
В1, В2, В6, Калций и Калий. Силен имуностимулант. Използва се при дезинтерия, кожни заболявания и цистит. Има
противовъзпалително, антибактериално, противогъбично и противотуморно
действие. Силен антисептик и антидепресант.

Дозировка и приложение:
По 30 мл. 3 пъти на ден.

код 15199

Дозировка и приложение:
По 30 мл. 3 пъти на ден.

дн. доза
90 g
3g
6g
9g
30

код 15208

АЛАЙВ АКАЯ 1 L
Alive! Akai Berry
Хранителна добавка, 1 л.
Съдържание (в 30 мл.):
Органичен сок от Акая
Диетични фибри
Захар
Въглехидрати
Калории

код 15209

30
1
3
4

g
g
g
g
15

дн. доза
90 g
3g
9g
12 g
45

Приложение: Силен антиоксидант богат
на протеини и аминокиселини. Супер храна. Силен имуностимулатор с противотуморно действие. Поддържа функциите на стомашно-черевния тракт. Регулира нивата на холестерола и кръвната
захар. Подпомага кръвообръщението.
Дозировка и приложение:
По 30 мл. 3 пъти на ден.

код 15293

АЛАЙВ ЮМ БЕРИ 1 L
Alive! Yumberry
Хранителна добавка, 1 л.
Съдържание (в 30 мл.): 		 дн. доза
Органичен сок от
Юм бери (Янг Мей)
30 g
90 g
Протеини
1g
3g
Захар
4g
12 g
Въглехидрати
4g
12 g
Калории
20
60

Приложение: Силен антиоксидант богат
на витамини и минерали, включително
Витамин С, тиамин, рибофлавони и каротин. Предпазва от сърдечно-съдови и
дегенеративни заболявания. Забавя преждевременното стареене. Силен имуностимулатор. Понижава кръвното и холестерола. Необичайно вкусен.
Дозировка и приложение:
По 30 мл. 3 пъти на ден.

код 15294
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МОРЕПЛАВАТЕЛИ/
ФОКУС ФОРМУЛА ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ
(без захар) 235 mg
Хранителна добавка, 60 ултра капсули.
Съдържание (в 2 капс.):		 дн. доза
Диметиламиноетанол
100 mg 500 mg
(като битартарат)
Фосфатидилсерин
60 mg
300 mg
N-Ацетилцистеин
25 mg
125 mg
Таурин
25 mg
125 mg
L-Тианин
25 mg
125 mg
Други съставки: Целулоза, растителна капсула,
трикалциев фосфат, магнезиев стеарат,
силициев диоксид.
Не съдържа захар, сол, мая, пшеница, глутен, царевица, соя, млечни продукти, изкуствени оцветители и аромати, консерванти и съставки от
животински произход. Отклонения в цвета на таблетата са възможни.

КОЕНЗИМ Q10 30 mg
CoQ10
Хранителна добавка, 30 софтгел капсули.
Съдържание (в 1 капс.):
дн. доза
Коензим Q10
30 mg
90 mg
(убиквинон 10)
Други съставки: Масло от соеви зърна, желатин (капсула), глицерин, вода, пчелен восък, соев
лецитин.
Този продукт съдържа натурални съставки;
отклонения в цвета са допустими.

Приложение: Мощен антиоксидант, подпомагащ сърдечно-съдовата система и
производството на клетъчна енергия.
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код 06303

Забележка: Да не се използва като
заместител на разнообразното и
пълноценно хранене.
Да не се превишава препоръчителната дневна доза.
Дозировка и приложение:
По 1 софтгел капсула 3 пъти дневно. Най-добри резултати се достигат при продължителна употреба.

КОЕНЗИМ Q10 50 mg
CoQ10
Хранителна добавка, 30 софтгел капсули.
Съдържание (в 1 капс.): 		 дн. доза
Коензим Q10
50 mg
150 mg
(убиквинон 10)
Въглехидрати
5
15
Други съставки: Масло от соеви зърна, желатин (капсула), глицерин, вода, пчелен восък, соев
лецитин.
Този продукт съдържа натурални съставки;
отклонения в цвета са допустими.

Приложение: Мощен антиоксидант, подпомагащ сърдечно-съдовата система и
производството на клетъчна енергия.

код 06253

Забележка: Да не се използва като
заместител на разнообразното и
пълноценно хранене.
Да не се превишава препоръчителната дневна доза.
Дозировка и приложение:
По 1 софтгел капсула 3 пъти дневно.
Най-добри резултати се достигат
при продължителна употреба.

Приложение: Уникален продукт създаден за
повишаване възможностите на детето за
възприемане и запаметяване. Мощна формула, която активира мозъчната дейност
на клетъчно ниво и подобрява състоянието на централната нервна система. Довежда до спокойно състояние на детето,
без да понижава дневната концентрация.
Подобрява детоксикационните процеси.
Забележка: Не се препоръчва за деца под 4 годишна възраст. Да не се използва като заместител
на разнообразното и пълноценно хранене. Да не се
превишава препоръчителната дневна доза.
Дозировка и приложение: Започнете с 2 ултра
капсули дневно, като наблюдавате нивото на
внимание и концентрация на детето. При необходимост увеличете дозата през деня, докато достигнете
желания резултат. Не надвишавайте
10 ултра капсули дневно без консултация със специалист. Капсулите могат
да бъдат и отваряни, и смесвани с
храната или напитките на детето.
код 03336

МОРЕПЛАВАТЕЛИ/
ИМУННА ЗАЩИТА 145 mg
Хранителна добавка, 60 таблети.
Съдържание (в 1 табл.): 		 дн. доза
Витамин А (бета каротен) 300 mcg 1200 mcg
Витамин С
100 mg 400 mg
Витамин В6
2 mg
8 mg
Цинк
2 mg
8 mg
Европейски Самбукус черен 40 mg
160 mg
Въглехидрати
1g
4g
Захар
1g
4g
Други съставки: Фруктоза, смола, стеаринова
киселина, натурални цветове, силициев диоксид,
магнезиев стеарат.
Не съдържа сол, мая, пшеница, глутен,царевица, соя,
изкуствени оцветители и аромати и консерванти.
Отклонения в цвета на таблетата са възможни.

Приложение: Когато децата не са добре,
това рефлектира върху цялата фамия.
Уникалната комбинация от Бъз, Цинк и
Витамини А, С и В6 бързо възстановява
доброто здравословно състояние. Плюс
това продуктът е безопасен за ежедневна
употреба. Най-важното е, че Вашето дете
ще се влюби в аромата на тези вкусни
дъвчащи таблети.
Да се чувстваш добре никога
не е било толкова вкусно!

код 03326

Дозировка и приложение: Да се
дъвче по една табета дневно. При
необходимост от допълнителна
имунна стимулация: за деца от 2
до 4 години по 2 дъвчащи таблети
дневно, а за деца над 4 години от 2
до 4 дъвчащи таблети дневно.
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ENZYMATIC THERAPY
МОРЕПЛАВАТЕЛИ/МУЛТИВИТАМИНИ
(череша) 480 mg

МОРЕПЛАВАТЕЛИ/МУЛТИВИТАМИНИ И ЙОД
(тропик) 480 mg

Хранителна добавка, 60 таблети.
Съдържание (в 1/2 табл.):
дн. доза
Витамин А (бета каротен)
750 mcg 1500 mcg
Витамин С
60 mg
120 mg
Витамин Д
5 mcg
10 mcg
Витамин Е
10.1 mg
20.2 mg
Витамин К
20 mcg
40 mcg
Тиамин (витамин В1)
0.75 mg
1.5 mg
Рибофлавин (витамин В2)
0.85 mg
1.7 mg
Ниацин (ниицинамид)
2.5 mg
5 mg
Витамин В6
0.5 mg
1 mg
Фолиева киселина
200 mcg
400 mcg
Витамин В12
3 mcg
6 mcg
Биотин
75 mcg
150 mcg
Пантотенова киселина
1.25 mg
2.5 mg
Калций
50 mg
100 mg
Фосфор
25 mg
50 mg
Желязо
2.5 mg
5 mg
Магнезий
5 mg
10 mg
Цинк
2.5 mg
5 mg
Селен
10 mcg
20 mcg
Манган
0.5 mg
1 mg
Хром
30 mcg
60 mcg
Сладка Череша
75 mg
150 mg
(екстракт от плодове 10:1)
Европейски Черен бъз
3mg
6 mg
(екстракт от плодове 4:1)
Черна Боровинка
1 mg
2 mg
(екстракт от плодове 4:1)
Червена Боровинка
1 mg
2 mg
(екстракт от плодове 12:1)
Стевия
0.5 mg
1 mg
(екстракт от лист 15:1)
Въглехидрати
0.5 g
1g
Калории
2.5 5
Захар
<0.5 g
<1 g
Приложение: Съдържа 25 важни съставки,
необходими за доброто здраве и ежедневния тонус на детето. За по-лесен и
предпочитан от детето прием, продуктът се предлага в атрактивни на вид и
приятни на вкус дъвчащи таблети.
Дозировка и приложение: За деца от
2 до 4 години по 1/2 дъвчаща таблета
дневно, а за деца над 4 години по 1 дъвчаща таблета дневно.
код 03316

Хранителна добавка, 60 таблети.
Съдържание (в 1 табл.): 		 дн. доза
Витамин А (бета каротен)
750 mcg
1500mcg
Витамин С
60 mg
120 mg
Витамин Д
0.5 mcg
10 mcg
Витамин Е
10.1 mg
20.2 mg
Витамин К
20 mcg
40 mcg
Тиамин (витамин В1)
0.75 mg
1.5 mg
Рибофлавин (витамин В2)
0.85 mg
1.7 mg
Ниацин (ниицинамид)
2.5 mg
5 mg
Витамин В6
0.5 mg
1 mg
Фолиева киселина
200 mcg
400 mcg
Витамин В12
3 mcg
6 mcg
Биотин
75 mcg
150 mcg
Пантотенова киселина
1.25 mg
2.5 mg
Калций
50 mg
100 mg
Фосфор
25 mg
50 mg
Йод
75 mcg
150 mcg
Желязо
2.5 mg
5 mg
Магнезий
5 mg
10 mg
Цинк
2.5 mg
5 mg
Селен
10 mcg
20 mcg
Манган
0.5 mg
1 mg
Хром
30 mcg
60 mcg
Сладка Череша
5 mg
10 mg
(екстракт от плодове 10:1)
Европейски Черен бъз
3mg
6 mg
(екстракт от плодове 4:1)
Черна Боровинка
1 mg
2 mg
(ексракт от плодове 4:1)
Червена Боровинка
1 mg
2 mg
(екстракт от плодове 12:1)
Стевия
0.5 mg
1 mg
(екстракт от лист 15:1)
Въглехидрати
1.5 g
3g
Калории
5
10
Захар
1g
2g
Приложение: Съдържа 25 важни съставки
необходими за доброто здраве и ежедневния тонус на детето. В продукта
има добавен Йод. За по-лесен и предпочитан от детето прием, продуктът се
предлага в атрактивни на вид и приятни
на вкус дъвчащи таблети.
Дозировка и приложение: За деца от 2 до
4 години по 1 дъвчаща таблета дневно, а
за деца над 4 години по 2 дъвчащи таблети дневно.
код 03396
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ДОКТОР ЧОЙС АНТИОКСИДАНТ 445 mg
Хранителна добавка, 90 капсули.
Съдържание (в 1 капс.): 		 дн. доза
Витамин А (бета каротен) 333 mcg 333 mcg
Витамин С
166.67 mg 166.67 mg
Витамин Е
44.67 mg 44.67 mg
Витамин В2
2 mg
2 mg
Цинк
5 mg
5 mg
Селен
66.67 mcg 66.67 mcg
Манган
665 mcg 665 mcg
Хлорофили
33.35 mg 33.35 mg
Чесън
33.35 mg 33.35 mg
Джинджифил
33.35 mg 33.35 mg
(екстракт от коренище)
Зелен чай
33.35 mg 33.35 mg
(екстракт от лист 3:1)
N-Ацетилцистеин
33.35 mg 33.35 mg
Декоративно зеле
33.35 mg 33.35 mg
(екстракт от лист 4:1)
Куркума
16.67 mg 16.67 mg
(екстракт от коренище-стандартизирани
до 90% куркуминоид )
Грозде
3.35 mg 3.35 mg
(екстракт от семки-стандартизирани
до 95% полифенол)
Въглехидрати
0.3 g
0.3 g
Калории
2
2
Други съставки: Желатин, магнезиев стеарат, силициев диоксид, титаниев диоксид, соево масло.
Не съдържа захар, сол, мая, пшеница, глутен, царевица, соя, млечни продукти, изкуствени оцветители и аромати, консерванти и съставки от
животински произход. Отклонения в цвета на
таблетата са възможни.

Приложение: Уникална комбинация от натурални съставки, оказващи
мощна антиоксидантна защита
на целия организъм. Намалява
въздействието на окислителните процеси върху клетъчната
тъкан.
код 00059

Дозировка и приложение:
По 1 капсула дневно,
за предпочитане с храна.
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ENZYMATIC THERAPY
КЮРАЗИМ 587 mg
Curazyme
Хранителна добавка, 60 капсули
Съдържание (в 1 капс.):		 дн. доза
Витамин С
50 mg
100 mg
Пантонтенова киселина
25 mg
50 mg
Магнезий
25 mg
50 mg
Куркума
200 mg 400 mg
екстракт от коренище до 90% коркуминуид
Бромелаин (2400 G.D.U./g)
112 mg
224 mg
Рускус 100 mg 200 mg
екстракт от корен и коренище
до 9 % рускогенин
Панкреатични ензими (10X) 50 mg
100 mg
L-Цистеин
25mg
50 mg
Други съставки: Желатин, калиев бикарбонат,
модифицирана целулозна смола, магнезиев стеарат. Този продукт съдържа натурални съставки;
отклонения в цвета са допустими.

Приложение: Обекчава мускулната болка
(мускулна треска) при пренатоварване.
При извънредна мускулна болка свързана с
физически усилия (занимания) и
пренатоварване. При извънредна мускулна болка свързана с
физически занимания и пренатоварване. При мускулна болка
свързана с физически занимания
и пренатоварване.
код 08636
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Дозировка и приложение: От 1 до 2
капсули дневно между хранене.

СИНУГАРД 156 mg
Sinugard
Хранителна добавка, 90 таблети
Съдържание (в 1 табл.): 		 дн. доза
Иглика (цвят)
36 mg
108 mg
Европейски Черен бъз (цвят) 36 mg
108 mg
Европейска Върбинка
36 mg
108 mg
(въздушна част)
Киселец (въздушна част)
36 mg
108 mg
Жълта тинтява (корен)
12 mg
36 mg
Други съставки: Целулоза, модифицирана целулозна смола, стеаринова киселина, магнезиев стеарат, силициев диоксид, модифицирана целулоза,
растителен глицерин, растителен восък.
Не съдържа захар, сол, мая, пшеница, глутен, царевица, соя, млечни продукти, изкуствени оцветители и аромати, консерванти и съставки от
животински произход. Отклонения в цвета на
таблетата са възможни.

Приложение: Повлиява благоприятно при
вирусни или бактериални инфекции на горните дихателни пътища, засягащи синусите и мукозните
мембрани. Подходящ за профилактика при хроничен синузит,
ринит и други респираторни
заболявания.
код 08919

Дозировка и приложение:
По 1 таблета 3 пъти дневно.

5-ХИДРОКСИТРИПТОФАН 50 mg / 5-HTP ................................................................................................................................................................... 60
GTF ХРОМ 200 mcg / GTF Chromium .............................................................................................................................................................................64
АКТИВЕН ВЪГЛЕН 280 mg / Activated Charcoal......................................................................................................................................................... 66
АЛАЙВ 1g / Alive..............................................................................................................................................................................................................................71
АЛАЙВ АКАЯ 1 L / Alive! Akai Berry................................................................................................................................................................................... 73
АЛАЙВ ГОДЖИ БЕРИ 1 L / Alive! Goji Berry.................................................................................................................................................................72
АЛАЙВ МАНГОСТЕН 1 L / Alive! Mangosteen..............................................................................................................................................................72
АЛАЙВ ПАУЪР АКТИВ 1 L / Alive! Power Active®.................................................................................................................................................... 73
АЛАЙВ ЮМ БЕРИ 1 L / Alive! Yumberry......................................................................................................................................................................... 73
АЛОЕ ВЕРА (гел и сок) 1000 ml / Aloe Vera Gel & Juice........................................................................................................................................ 3
АЛОЕ ВЕРА (гел и сок) ПЛОДОВ 1000 ml / Aloe Vera Gel & Juice Berry.................................................................................................... 3
АЛОЕ ВЕРА (лист) 550 mg / Aloe Vera............................................................................................................................................................................14
АЛОЕ ВЕРА (сок от цели листа) 1000 ml / Aloe Vera Whole Leaf Juice................................................................................................... 3
АЛФА-ЛИПОЕВА КИСЕЛИНА 360 mg / Alpha Lipoic Acid...................................................................................................................................62
АРТИШОК 450 mg / Artichoke...............................................................................................................................................................................................17
АСТРАГАЛ (корен) 470 mg / Astragalus .........................................................................................................................................................................25
АЦЕТИЛ Л-КАРНИТИН 500 mg / Acetyl L Carnitine................................................................................................................................................ 66
АШВАГАНДА 500 mg / Ashwagandha .............................................................................................................................................................................15
БЛАД ШУГАР 378 mg / Blood Sugar...................................................................................................................................................................................45
БОДЛИВ ЗАЛИСТ/МИШИ ТРЪН (корен) 470 mg / Butcher’s Broom............................................................................................................26
БОР 3 mg / Boron Chelate.......................................................................................................................................................................................................64
БОСВЕЛИЯ 310 mg / Boswellia................................................................................................................................................................................................17
БРОУД СПЕКТРУМ ЕНЗИМИ 275 mg / Broad Spectrum Enzyme.................................................................................................................... 60
БЯЛ ДЪБ (кора) 480 mg / White Oak..............................................................................................................................................................................29
БЯЛ РАВНЕЦ (цвят) 325 mg / Yarrow.............................................................................................................................................................................24
БЯЛА ВЪРБА (кора) 400 mg / White Willow...............................................................................................................................................................24
БЯЛА ВЪРБА 450 mg / White Willow................................................................................................................................................................................21
БЯЛА РУЖА (корен) 455 mg / Marshmallow...............................................................................................................................................................24
ВАЛЕРИАНА (корен) 530 mg / Valerian............................................................................................................................................................................31
ВАЛЕРИАНА 525 mg / Valerian SE........................................................................................................................................................................................17
ВИЖЪН 448 mg / Vision............................................................................................................................................................................................................48
ВИТАМИН С - АЛАЙВ 500 mg / Vitamin C - Alive...................................................................................................................................................69
ВИТАМИН С – МИНЕРАЛЕН ПРОИЗХОД 500 mg / Buffered Vitamin C.....................................................................................................69
ВИТАМИН С & БИОФЛАВОНИ 500 mg / Vitamin C & Bioflavonoids...........................................................................................................69
ВИТАМИН С & ШИПКА 500 mg / Vitamin C & Rose Hips...................................................................................................................................69
ВИТЕКС (плод) 400 mg / Vitex...............................................................................................................................................................................................31
ГАРЛИЦИН 350 mg / Garlicin....................................................................................................................................................................................................4
ГАРЛИЦИН HC 400 mg / Garlicin HC...................................................................................................................................................................................4
ГАРЛИЦИН ИМУН СЪПОРТ 400 mg / Garlicin Immune Support.......................................................................................................................4
ГАСТРИТИКС 474 mg / Gastritix.............................................................................................................................................................................................43
ГИМНЕМА 310 mg / Gymnema..............................................................................................................................................................................................22
ГИНКО 460 mg / Ginkgo........................................................................................................................................................................................................... 18
ГЛОГ (плод) 510 mg / Hawthorn...........................................................................................................................................................................................31
ГЛУХАРЧЕ (корен) 540 mg / Dandelion...........................................................................................................................................................................32
ГЛЮКОЗАМИН СУЛФАТ & MСM 875 mg / Glucosamine Sulfate MSM.........................................................................................................58
ГЛЮКОЗАМИН СУЛФАТ 500 mg / Glucosamine Sulfate.........................................................................................................................................58
ГЛЮКОЗАМИН ХИДРОХЛОРИД 375 mg / Glucosamine HCL..............................................................................................................................57
ГЛЮКОЗАМИН ХИДРОХЛОРИД 500 mg / Glucosamine HCL..............................................................................................................................58
ГЛЮКОЗАМИН ХОНДРОИТИН 820 mg / Glucosamine Chondroitin...............................................................................................................58
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ГЛЮКОМАНАН/КАРТОФЕНА ПАЛМА (корен) 665 mg / Glucomannan......................................................................................................27
ГОДЖИ БЕРИ 500 mg / Goji Berry...................................................................................................................................................................................... 16
ГОРЧИВ ПОРТОКАЛ 450 mg / Bitter Orange............................................................................................................................................................... 18
ГОТУ КОЛА (билка) 475 mg / Gotu Kola........................................................................................................................................................................28
ГРЕЙПФРУТ СЕМЕНА 250 mg / Grapefruit Seed......................................................................................................................................................... 18
ГРОЗДОВИДЕН РЕСНИК 40 mg / Black Cohosh.......................................................................................................................................................... 18
ГРОЗДОВО СЕМЕ 300 mg / Grape Seed.......................................................................................................................................................................... 19
ДАМИАНА (лист) 400 mg / Damiana..............................................................................................................................................................................27
ДЕТЕЛИНА (цвят) 500 mg / Red Clover.........................................................................................................................................................................32
ДЖИНДЖИФИЛ (корен) 550 mg / Ginger ...................................................................................................................................................................42
ДИВ ЯМ/СЛАДЪК КАРТОФ (корен) 425 mg / Wild Yam......................................................................................................................................30
ДОБРО НАСТРОЕНИЕ 471 mg (с 5-HTP и Жълт кантарион) / Mood Aid..............................................................................................48
ДОКТОР ЧОЙС АНТИОКСИДАНТ 445 mg....................................................................................................................................................................... 77
ДЯВОЛСКИ НОКЪТ (корен) 480 mg / Devil’s Claw...................................................................................................................................................32
ЕНЕРДЖАЙЗЕР 430 mg / Energizer......................................................................................................................................................................................43
ЕПА 18/12 (рибено масло) 1000 mg / EPA 18/12 1000 mg .................................................................................................................................55
ЕПА 30/20 (рибено масло) 1000 mg / EPA 30/20, 1000 mg................................................................................................................................55
ЕПИМЕДИУМ / РАЗГОНЕН КОЗЕЛ 500 mg / Horny Goat Weed......................................................................................................................15
ЕСТРОСОЙ 335 mg / ЕstroSoy..................................................................................................................................................................................................8
ЕСТРОСОЙ ПЛЮС 535 mg / EstroSoy Plus.......................................................................................................................................................................8
ЕФА БЛЕНД ЗА ДЕЦА 445 mg / EFA Blend for Children.......................................................................................................................................57
ЕФЕДРА (билка) 415 mg / Brigham Tea............................................................................................................................................................................32
ЕХИНАЦЕЯ & АСТРАГАЛУС & РЕЙШИ 400 mg / Echinacea & Astragalus & Reishi................................................................................45
ЕХИНАЦЕЯ & ВИТАМИН С 492 mg / Ehinacea & Vitamin C...............................................................................................................................43
ЕХИНАЦЕЯ & СИБИРСКИ ЖЕНШЕН 450 mg / Echinacea & Siberian Eleuthero......................................................................................45
ЕХИНАЦЕЯ (билка) 400 mg / Echinacea..........................................................................................................................................................................34
ЕХИНАЦЕЯ 30 ml / Echinacea 1 oz......................................................................................................................................................................................49
ЕЧЕМИК (кълнове) 500 mg / Barley Grass....................................................................................................................................................................33
ЖЕНСКО БИЛЕ (корен) 450 mg / Licorice.....................................................................................................................................................................33
ЖЕНШЕН БРАЗИЛСКИ/СУМА (корен) 500 mg / Suma..........................................................................................................................................30
ЖЕНШЕН КОРЕЙСКИ (корен) 560 mg / Korean Ginseng.....................................................................................................................................34
ЖЕНШЕН СИБИРСКИ (корен) 410 mg / Siberian Eleuthero................................................................................................................................ 37
ЖИВОВЛЯК (семе) 610 mg / Psyllium...............................................................................................................................................................................33
ЖЪЛТ КАНТАРИОН 420 mg / St. John’s Wort.............................................................................................................................................................. 19
ЗДРАВО СЪРЦЕ 600 mg / HeartSure Red Yeast Rice................................................................................................................................................. 5
ЗДРАВО СЪРЦЕ ПЛЮС 1000 mg / HeartSure Red Yeast Rice plus Phytosterols........................................................................................ 5
ЗЕЛЕН ЧАЙ 450 mg / Green Tea..........................................................................................................................................................................................22
ЗЕЛЕНЧУКОВ АНТИОКСИДАНТ 450 mg / Garden Veggies..................................................................................................................................59
ЗЛАТЕН КОРЕН 250 mg / Rhodiola Rosea .................................................................................................................................................................... 19
ЗЪРНАСТЕЦ (кора) 425 mg / Cascara Sagrada.............................................................................................................................................................24
ИГЛИКА МАСЛО 1300 mg / Evening Primrose Oil......................................................................................................................................................51
ИГЛИКА МАСЛО 500 mg / Evening Primrose Oil........................................................................................................................................................51
ИНОЗИТОЛ (Витамин В8) 500 mg / Inositol............................................................................................................................................................. 68
ИСОП (билка) 445 mg / Hyssop...........................................................................................................................................................................................27
КАЛЦИЕВ КОМПЛЕКС 500 mg / Calcium Complex...................................................................................................................................................63
КАЛЦИЕВ ЦИТРАТ 250 mg / Calcium Citrate.................................................................................................................................................................63
КАЛЦИЙ & МАГНЕЗИЙ & ВИТАМИН D 250 mg / Calcium & Magnesium & Vit D...............................................................................63
КАЛЦИЙ & МАГНЕЗИЙ & ЦИНК 255 mg / Calcium & Magnesium & Zinc.................................................................................................62
КАЛЦИЙ & МАГНЕЗИЙ 250 mg / Kalcium & Magnesium.....................................................................................................................................62

КАНЕЛА 400 mg / Cinnamon..................................................................................................................................................................................................20
КАФЯВИ ВОДОРАСЛИ (ФУКУС) 580 mg / Bladderwrack......................................................................................................................................40
КЕЛП (кафяви водорасли) 660 mg / Kelp.....................................................................................................................................................................40
КЕСТЕН ДИВ 350 mg / Horsechesnut................................................................................................................................................................................. 19
КИТАЙСКА АНГЕЛИКА (корен) 565 mg / Dong Quai.............................................................................................................................................33
КОЕНЗИМ Q10 30 mg / CoQ10...............................................................................................................................................................................................74
КОЕНЗИМ Q10 50 mg / CoQ10...............................................................................................................................................................................................74
КОКОСОВО МАСЛО 474 ml / Coconut Oil.....................................................................................................................................................................50
КОНОП & ПРОТЕИН & ФИБРИ 454 g / Hemp & Protein & Fiber 16 oz ...................................................................................................52
КОНОПЕНО МАСЛО 237 ml / Hemp Oil 8 oz ............................................................................................................................................................50
КОПРИВА (лист) 435 mg / Nettle......................................................................................................................................................................................38
КОПЪР (семена) 480 mg / Fennel......................................................................................................................................................................................34
КОРАЛ КАЛЦИЙ 805 mg / Coral Calcium........................................................................................................................................................................63
КОРДИЦЕПС 500 mg / Cordyceps........................................................................................................................................................................................20
КОСА & КОЖА 600 mg / Hair & Skin................................................................................................................................................................................46
КОСТИ & ТЪКАНИ & ХРУЩЯЛИ 480 mg / Bone, Flesh & Cartilage...............................................................................................................44
КОТЕШКИ НОКЪТ (кора) 485 mg / Cat’s Claw............................................................................................................................................................34
КОТЕШКИ НОКЪТ 335 mg / Cat’s Claw.............................................................................................................................................................................20
КОЧА ТРЕВА (билка) 380 mg / Catnip ...........................................................................................................................................................................26
КРИЛ МАСЛО (от планктон) 500 mg / Krill Oil ..................................................................................................................................................55
КУДЗУ (корен) 613 mg / Kudzu ...........................................................................................................................................................................................35
КУРКУМА 500 mg / Turmeric ...............................................................................................................................................................................................23
КЮРАЗИМ 587 mg / Curazyme..............................................................................................................................................................................................78
ЛАЙКА (цвят) 350 mg / Chamomile.................................................................................................................................................................................35
ЛАКТАЗЕ 230 mg / Lactase...................................................................................................................................................................................................... 60
ЛАПАД КЪДРАВ (корeн) 500 mg / Yellow Dock.........................................................................................................................................................30
ЛЕГ ВЕЙНС 435 mg / Leg Veins............................................................................................................................................................................................46
ЛЕНЕНА ПУДРА С ПРОТЕИНИ & ФИБРИ & ЛИГНАНИ 454 g / Flax Powder - Protein & Fiber & Lignan 16 oz .............52
ЛЕНЕНО МАСЛО 1000 mg 57% АЛК / Flax Oil 57% ALA......................................................................................................................................53
ЛЕНЕНО МАСЛО 1300 mg 57% АЛК / Flax Oil 57% ALA.......................................................................................................................................53
ЛЕНЕНО МАСЛО 1300 mg СУПЕР ЛИГНАН / Flax Oil Super Lignan..............................................................................................................53
ЛЕНЕНО МАСЛО 474 ml / Flax Oil 16 oz.........................................................................................................................................................................54
ЛЕНЕНО МАСЛО 474 ml СУПЕР ЛИГНАН / Flax Oil Super Lignan 16 oz .................................................................................................54
ЛЕЦИТИН 1200 mg / Lecitin.................................................................................................................................................................................................... 66
ЛИКОПЕН 75 mg / Lycopene..................................................................................................................................................................................................65
Л-КАРНИТИН 500 mg / L - Carnitine................................................................................................................................................................................ 66
ЛЮТ ЧЕРВЕН ПИПЕР (плод) 450 mg / Cayenne Pepper 40 000 H.U.............................................................................................................31
ЛЮЦЕРНА (лист) 405 mg / Alfalfa.....................................................................................................................................................................................36
МАКА (корен) 525 mg / Maca...............................................................................................................................................................................................41
МАЛИНА (лист) 480 mg / Red Raspberry....................................................................................................................................................................35
МАСЛИНА ЛИСТ 500 mg / Olive Leaf ............................................................................................................................................................................23
МАТОЧИНА (лист) 490 mg / Melissa...............................................................................................................................................................................36
МЕГА – ДХК (рибено масло) 1000 mg / MEGA – DHA.........................................................................................................................................55
МЕГА ЕФА БЛЕНД 1350 mg / Mega EFA Blend............................................................................................................................................................57
МЕЛАТОНИН 2,5 mg / Melatonin.........................................................................................................................................................................................67
МЕНТА (лист) 400 mg / Peppermint................................................................................................................................................................................35
МЕТАБОЛИК РЕСЕТ ШЕЙК 31.5 g - ВАНИЛОВ / ЯГОДОВ / ШОКОЛАДОВ / Metabolic Reser Shake....................................... 61
МЕЧО ГРОЗДЕ (лист) 480 mg / Uva Ursi...................................................................................................................................................................... 37
МИГРАФЮ 15 mg / MygraFew................................................................................................................................................................................................4
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ПРОДУКТ........................................................................................................................................................................................................................................Стр.

ПРОДУКТ........................................................................................................................................................................................................................................Стр.

МИКО ДИФЕНС 1000 mg / Myco Defence......................................................................................................................................................................8
МИРТА (кора от корен) 475 mg / Bayberry .............................................................................................................................................................25
МЛЕЧЕН БОДИЛ 355 mg / Milk Thistle .......................................................................................................................................................................... 16
МОРЕПЛАВАТЕЛИ / ИМУННА ЗАЩИТА 145 mg.........................................................................................................................................................75
МОРЕПЛАВАТЕЛИ / МУЛТИВИТАМИНИ (череша) 480 mg ..............................................................................................................................76
МОРЕПЛАВАТЕЛИ / МУЛТИВИТАМИНИ И ЙОД (тропик) 480 mg..............................................................................................................76
МОРЕПЛАВАТЕЛИ / ФОКУС ФОРМУЛА ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ (без захар) 235 mg.............................................................................75
МРАВЧЕНО ДЪРВО (вътрешна кора) 545 mg / Pau d`Аrko ..........................................................................................................................42
МСМ / МЕТИЛСУЛФОНИЛМЕТАН 1000 mg / MSM.................................................................................................................................................67
МУЛТИМИНЕРАЛИ 310 mg / Multi-Mineral.....................................................................................................................................................................64
МУУД ЕЙД (Омега-3) 850 mg / EFA Gold Mood Aid..............................................................................................................................................56
НАР 350 mg / Pomegranate.....................................................................................................................................................................................................20
НАТУРАЛАКС 3 (с Алое Вера) 860 mg / Naturalax 3...............................................................................................................................................14
НЕУРОМИНС ДХК 100 mg / Neuromins DHA...............................................................................................................................................................56
НЕУРОМИНС ДХК 200 mg / Neuromins DHA ...........................................................................................................................................................56
НИЙМ (лист) 475 mg / Neem..............................................................................................................................................................................................30
НОНИ ПЛОД 500 mg / Noni Fruit .....................................................................................................................................................................................23
ОРЕГОНСКО ГРОЗДЕ (корен) 475 mg / Oregon Grape..........................................................................................................................................28
ОЧАНКА (билка) 430 mg / Eyebright...............................................................................................................................................................................36
ПЛОДОВ АНТИОКСИДАНТ 450 mg / Orchard Fruits...............................................................................................................................................59
ПОЛСКИ ХВОЩ (трева) 440 mg / Horsetail...............................................................................................................................................................41
ПОРЕЧ МАСЛО 1000 mg / Borage Oil .............................................................................................................................................................................51
ПОРЕЧ МАСЛО 1300 mg / Borage Oil ..............................................................................................................................................................................51
ПРЕСЕЧКА/БЛАГОСЛОВЕН ТРЪН (билка) 390 mg / Blessed Thistle ............................................................................................................26
ПРИМАДОФИЛУС 63 mg / Primadophilus Original..................................................................................................................................................59
ПРИМАДОФИЛУС КИДС 80 mg / Primadophilus Kids...........................................................................................................................................59
ПРОСТАТЕ 327 mg / Prostate...................................................................................................................................................................................................44
ПРОТЕКТАМИНС - БРОКОЛИ, ЗЕЛЕ, СПАНАК 480 mg / Cruciferous Blend..............................................................................................65
ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ & СИБИРСКИ ЖЕНШЕН 500 mg / Bee Pollen & Eleuthero Siberian.....................................................................45
ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ 580 mg / Bee Pollen............................................................................................................................................................................46
РЕЙШИ 190 mg / Reishi...............................................................................................................................................................................................................21
РЕПЕЙ (корен) 540 mg / Burdock .....................................................................................................................................................................................26
РЕСВЕРАТРОЛ 325 mg / Resveratrol....................................................................................................................................................................................65
РИГАН МАСЛО 75 mg / Oregano Oil.................................................................................................................................................................................15
РОЗМАРИН (лист) 400 mg / Rosemary.......................................................................................................................................................................... 37
САМБУКУС (без захар) СИРОП 120 ml (код 6971) / Sambucus sugar-free syrup...................................................................................8
САМБУКУС 200 mg / Sambucus Original Lozenges.....................................................................................................................................................7
САМБУКУС ЗА ДЕЦА СИРОП 120 ml / Sambucus for kids ...................................................................................................................................7
САМБУКУС ИМУН СИСТЕМ 215 mg / Sambucus Immune System Lozenges...............................................................................................7
САМБУКУС ИМУН СИСТЕМ СИРОП 120 ml / Sambucus Immune System Syrup......................................................................................7
САМБУКУС СИРОП 120 ml (код 6970) / Sambucus Original syrup...................................................................................................................8
САО ПАЛМЕТО & АФРИКАНСКА СЛИВА 430 mg / Saw Palmetto & Pigeum.........................................................................................22
САО ПАЛМЕТО (плод) 585 mg / Saw Palmetto.........................................................................................................................................................36
САРСАПАРИЛА (корен) 425 mg / Sarsaparilla..............................................................................................................................................................41
СВЕЩЕН БОСИЛЕК / ТУЛСИ 450 mg / Holy Basil...................................................................................................................................................... 16
СЕНА (лист) 450 mg / Senna................................................................................................................................................................................................38
СИНУГАРД 156 mg / Sinugard.................................................................................................................................................................................................78
СИТРИНОЛ & ФИТОСТЕРОЛИ 255 mg / Sytrinol With Phytosterols............................................................................................................... 5
СИТРИНОЛ 150 mg / Sytrinol.................................................................................................................................................................................................... 5

СМИНДУХ (семена) 610 mg / Fenugreek .....................................................................................................................................................................27
СМИРНА (смола) 550 mg / Myrrh Gum..........................................................................................................................................................................28
СОЯ ИЗОФЛАВОНИ 500 mg / Soy Isoflavones...........................................................................................................................................................67
СПИРУЛИНА (микро-водорасли) 380 mg / Spirulina.............................................................................................................................................. 37
СПОКОЙНА НОЩ 440 mg / Silent Night ......................................................................................................................................................................44
СТАВИ 535 mg / Joints................................................................................................................................................................................................................44
СТЕВИА 30 ml / Stevia 1 oz......................................................................................................................................................................................................49
СУПЕР ЛИГНАН 200 mg / Super Lignan..........................................................................................................................................................................54
ТИСИЛИН 175 mg / Thisilyn......................................................................................................................................................................................................13
ТИСИЛИН SUPER 750 mg / Thisilyn Super.......................................................................................................................................................................12
ТИСИЛИН ДЕЙЛИ КЛИЙНС 855 mg / Thisilyn Daily Cleanse .............................................................................................................................12
ТИСИЛИН ДИЖЕСТИВ КЛИЙНС 540 mg / Thisilyn Degestive Cleanse..........................................................................................................13
ТИСИЛИН КЛИЙНС - Билкова пречистваща програма в 3 фази / Thisilyn CLEANSE - Herbal Cleansing Kit................ 10
ТИСИЛИН КЛИЙНС - Минерална пречистваща програма в 3 фази / Thisilyn CLEANSE - Mineral Cleansing Kit........ 11
ТИСИЛИН КЛИЙНС / Thisilyn CLEANSE..............................................................................................................................................................................9
ТОНАЛИН XS-CLA 1000 mg / Tonalin XS CLA............................................................................................................................................................... 61
ТРИПХАЛА (Аюрведа) 500 mg / Triphala .....................................................................................................................................................................15
ФОСФАТИДИЛ-СЕРИН 500 mg / Phosphatidyl-Serine ..........................................................................................................................................67
ФО-ТИ (корен) 610 mg / Fo-Ti..............................................................................................................................................................................................38
ХВОЙНА СИНЯ (плод) 425 mg / Juniper berry...........................................................................................................................................................28
ХЕРБАЛ СЛИМ 470 mg / Herbal Slim................................................................................................................................................................................48
ХИДРАПЛЕНИШ & MСM 750 mg / Hydraplenish & MSM......................................................................................................................................14
ХИДРАПЛЕНИШ 500 mg / Hydraplenish...........................................................................................................................................................................14
ХЛОРЕЛА (микро-водорасли) 410 mg / Chlorella.....................................................................................................................................................38
ХЛОРОФРЕШ 100 mg / Chlorofresh ................................................................................................................................................................................ 60
ХМЕЛ (цвят) 310 mg / Hops ...............................................................................................................................................................................................39
ХОЛИН 250 mg & ИНОЗИТОЛ 250 mg (Витамин В4 & Витамин В8) / Choline & Inositol....................................................... 68
ХОРТЕНЗИЯ (корен) 415 mg / Hydrangea......................................................................................................................................................................39
ХРОМ 200 mcg / Chromium Picolinate.............................................................................................................................................................................64
ХУДИЯ 250 mg / Hoodia............................................................................................................................................................................................................22
ХУСК (люспи) 525 mg / Psyllium Husks...........................................................................................................................................................................39
ЦАРЕВИЧНА КОСА 430 mg / Corn Silk............................................................................................................................................................................39
ЧЕЙНДЖ-О-ЛАЙФ 440 mg / Change-o-life....................................................................................................................................................................43
ЧЕРВЕН БРЯСТ (кора) 370 mg / Slippery........................................................................................................................................................................29
ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА (плод) 465 mg / Cranberry ..............................................................................................................................................40
ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА 430 mg / Cranberry...................................................................................................................................................................21
ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО (корен) 500 mg / Beet Root........................................................................................................................................................25
ЧЕРЕН БЪЗ (плод & цвят) 575 mg / Elderberry........................................................................................................................................................42
ЧЕРЕН ДРОБ НА ТРЕСКА - МАСЛО 400 mg / Cod Liver Oil..............................................................................................................................56
ЧЕРЕН ОРЕХ (шушулка) 500 mg / Black Walnut ....................................................................................................................................................25
ЧЕРНА БОРОВИНКА & БЪЗ 200 mg / Bilberry ...........................................................................................................................................................17
ЧЕСЪН & МАГДАНОЗ 545 mg / Garlic & Parsley.........................................................................................................................................................46
ЧЕСЪН (луковица) 580 mg / Garlic ...................................................................................................................................................................................40
ШИЗАНДРА (плод) 580 mg / Shizandra............................................................................................................................................................................41
ШИЙТАКЕ & МАЙТАКЕ 400 mg / Shiitake & Maitake...............................................................................................................................................21
ШЛЕМНИК (билка) 425 mg / Scullcap ...........................................................................................................................................................................29
ЮКА (стебло) 490 mg / Yucca............................................................................................................................................................................................29
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Мултивитамини, които
могат да се почувстват!
 02/953 05 83, 032/64 16 16, www.revita-bg.com, e-mail: info@revita-bg.com

