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INDIKÁCIÓS KÉP HELYE

Fahéj Extraktum 200 mg + Króm kapszula
A normál vércukorszint fenntartásához
30 db /60 db étrend-kiegészítő kapszula
A fahéj szerepet játszik a vércukor értékek megfelelő szinten tartásában, segíti az emésztést 
és a gyomorműködést, részt vesz a jó koleszterin (HDL) képződésében. A hozzáadott 
krómnak szerepe van a normál vércukorszint fenntartásában.

kapszulánként 200 mg kivonat=2000 mg növényi őrlemény

Gingisol fogíny-és szájápoló oldat és Gingisol gél 
Teljeskörű védelem az érzékeny fogaknak és fogínynek! 

10 ml, 50 ml
Mindennapi szájápolásra, fogínysorvadás kellemetlen tüneteire, protézis 
okozta szájnyálkahártya panaszokra ajánlott készítmények. Rendszeres 

használatuk segít megelőzni a fog-, fogíny- és fogágyérzékenységet.

VÉRCUKOR KONTROLL

FOGÍNY- ÉS SZÁJÁPOLÁS

Diaton kapszula 
A normál vércukorszint fenntartására

60 db étrend-kiegészítő kapszula                 
A szénhidrát-anyagcsere támogatására, a vércukorértékek 
megfelelő szinten tartására kifejlesztett komplex készítmény 
kapormagolajjal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és 

gyógynövény kivonatokkal.

Gingisol Plusz fogínyecsetelő oldat
Szájüregi panaszok kezelésére
10 ml
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény fogínysorvadásra, 
fogínygyulladás tüneteinek enyhítésére, afták kezelésére. Szájüregi panaszok, 
nyálkahártya sérülések esetén fájdalomcsillapító, fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő 
hatása szinergetikusan érvényesül.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy 
kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Diaton tea
A normál vércukor- és koleszterinszintért
25 db teafilter, aromazáró csomagolásban
Gyógynövény komponensei támogatják a szénhidrát anyagcserét, 
egyúttal hasznos kiegészítője a diabetikus étrendben kiemelt jelentőségű 
folyadékpótlásnak is. 

Dr. Fodor János István szabadalma és 
hozzájárulása alapján gyártott készítmények.
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Kurkuma Extraktum 100 mg kapszula
Az emésztés támogatására
30 db étrend-kiegészítő kapszula 
Az ázsiai konyhára jellemző kurkuma beindítja az emésztőnedvek 
termelését, serkenti a máj- és epeműködést. Nehéz ételek fogyasztását 
követő teltségérzet esetén ajánljuk.

kapszulánként 100 mg kivonat=3000 mg növényi őrlemény

Articsóka Extraktum 400 mg +mentol kapszula
Az emésztés elősegítésére
30 db étrend-kiegészítő kapszula

Az articsóka kivonata epetermelést és kiválasztást fokozó hatóanyagban 
gazdag. Hozzájárul az emésztéshez, a gyomor-bélrendszeri komfortérzethez 
és a máj egészségének fenntartásához. Fogyasztását az emésztés támogatására, 

fogyókúra kiegészítésére ajánljuk.

kapszulánként 400 mg kivonat=4000 mg növényi őrlemény

Menta Extraktum 200 mg kapszula
Az emésztés támogatására
30 db étrend-kiegészítő kapszula
A menta segíti az emésztést, a gyomor- és bélműködést. Zsíros, nehéz ételek fogyasztását 
követően fokozza az epetermelést, csökkenti a teltségérzetet, jó hatással van a 
májműködésre. Emésztés támogatásra, gyomorkönnyítésre ajánljuk.

kapszulánként 200 mg kivonat=2000 mg növényi őrlemény

Gyömbér Extraktum 200 mg kapszula
A gyomor védelmére 

30 db étrend-kiegészítő kapszula
A gyömbér hozzájárul az émelygéses állapotok, valamint a hányinger elkerüléséhez, a jó 
közérzet fenntartásához. Támogatja a vitalitást, fáradtság esetén frissítő, tonizáló hatású. 
Jó hatással van az immunrendszerre, a vércukorszintre, a légutak egészségére, valamint a 

szív- és érrendszerre.

kapszulánként 200 mg kivonat=1000 mg növényi őrlemény

Édeskömény Extraktum 100 mg kapszula
Inulinnal, útifű maghéjjal, édeskömény illóolajjal 
A bélműködés támogatására 
30 db étrend-kiegészítő kapszula
Illóolajának köszönhetően az édeskömény enyhíti a bélgáz képződés okozta diszkomfort 
érzést és a felfúvódást, ellazítja a bélfal görcsös izomzatát, segíti a gázok távozását. IBS 
tüneteinél, rendszertelen széklet vagy felgyorsult anyagcsere esetén egyaránt ajánljuk. 
Bélben oldódó kapszula a hatékony felszívódásért!

kapszulánként 100 mg kivonat=1000 mg növényi őrlemény

EMÉSZTÉST TÁMOGATÓK
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INDIKÁCIÓS KÉP HELYE

Gyomor cseppek 
Az emésztés támogatására 

50 ml, étrend-kiegészítő
Gyermekláncfű, borsmenta és citromfű leveléből, valamint ánizs 
és édeskömény termésből készült kivonat a jó emésztéshez, a 
normál bélműködéshez, az epe és a máj megfelelő működésének 

fenntartásához.

Tamarind Extraktum 360 mg kapszula
A hatékony bélműködésért
30 db étrend-kiegészítő kapszula
A készítmény hatóanyagai elősegítik az emésztést, hozzájárulnak a bélrendszer 
egészséges  működéséhez, a megfelelő bélmozgás fenntartásához és a természetes 
kiürüléshez. Előnye, hogy nem okoz jelentős folyadékvesztést és bélgörcsöt.

kapszulánként 360 mg kivonat=3600 mg növényi őrlemény

Szenna Extraktum 150 mg kapszula
A megfelelő bélműködéshez
30 db étrend-kiegészítő kapszula
A szenna hozzájárul a széklet lazításához, a rendszeres 
bélműködés fenntartásához, elősegíti a megfelelő bélmozgást. 
Fogyasztását a helytelen táplálkozási szokások és a feszült 
életritmus okozta lassult bélműködés esetén ajánljuk.

kapszulánként 150 mg kivonat=1125 mg növényi őrlemény

Máriatövis Extraktum 200 mg kapszula
A máj védelmére

30 db/60 db étrend-kiegészítő kapszula
A Máriatövis hozzájárul a máj és az epe egészségének megőrzéséhez, a 
megfelelő májfunkciók fenntartásához, a szervezet számára toxikus anyagok 

eltávolításához. Elősegíti a májszövet, illetve a májsejtek regenerációját.

kapszulánként 200 mg kivonat=4800 mg növényi őrlemény

XXL Máriatövis  Articsóka Kurkuma tabletta
A máj és az epe egészségéért
90 db étrend-kiegészítő tabletta
Máj- és epeműködés támogatására kifejlesztett készítmény. Hatóanyagai részt vesznek a máj 
méregtelenítő funkciójának és regenerálásának támogatásában, az epekiválasztásban és az 
emésztésben.
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Fokhagyma Extraktum 100 mg kapszula
A normál koleszterinért és szívműködésért
30 db/60 db étrend-kiegészítő kapszula
A fokhagyma kivonata előnyösen befolyásolja a vérlipid, a koleszterin, valamint triglicerid 
szintet, ezzel támogatja a szív- és érrendszer egészséges működését. Szagtalanító 
technológiával készült, gyomorbarát készítmény, bélben oldódó kapszulában a hatékony 
felszívódásért.

kapszulánként 100 mg kivonat=4-6 gerezd fokhagyma őrlemény

Chiaolaj 500 mg kapszula
A normál koleszterinszint fenntartására

30 db étrend-kiegészítő kapszula
Az Omega-3 és Omega-6 zsírsavakban gazdag Chia  
(Azték zsálya) magja méltán kedvelt a reformétkezést választók 
körében: jellemző komponense -a linolénsav- hozzájárul a vér 

normál koleszterinszintjének fenntartásához.

kapszulánként 310 mg linolénsav tartalommal

Lenmagolaj 1000 mg kapszula
A normál koleszterinszint fenntartásáért
48 db étrend-kiegészítő kapszula
A lenmagolaj hozzájárul a szív- és érrendszer védelméhez, 
elősegíti a keringési rendszer kiegyensúlyozott működését, 
a koleszterinértékek normál szinten tartását.

KOLESZTERIN KONTROLL

pH BÁZIS lúgosító tea
A sav-bázis egyensúly fenntartására
100 g szálas gyógynövény teakeverék
Gyógynövénykomponensei hozzájárulnak az emésztőrendszer egészségéhez, 
enyhe emésztési panaszok pl. teltségérzet, puffadás elkerüléséhez. Támogatják 
a sav-bázis egyensúly fenntartását és a szervezet 
lúgosítását. 

EMÉSZTÉST TÁMOGATÓK

Fahéj Extraktum 200 mg kapszula +Króm
Az emésztés támogatására

30 / 60 db étrend-kiegészítő kapszula
A fahéj szerepet játszik a vércukor értékek megfelelő szinten tartásában, 
ugyanakkor aromaanyagainak köszönhetően beindítja az emésztőnedvek 

termelését, segíti a gyomorműködést.

kapszulánként 200 mg kivonat=2000 mg növényi őrlemény
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ERŐNLÉT, VITALITÁS

XXL Férfierő tabletta 
A férfi potenciáért
90 db étrend-kiegészítő filmtabletta
A készítmény hatóanyagai közül a cink a férfi nemi hormon normál szintjének 
fenntartásában, a B6 vitamin a szervezet hormonális aktivitásának megőrzésében, 
a magnézium a fáradtság és kifáradás csökkentésében vesz részt.
A Perui maca hozzájárul a normál szexuális teljesítmény megőrzéséhez.

Q10&Ginkgo Extraktum kapszula 
A szellemi erőnlétért

30 db étrend-kiegészítő kapszula
Szívműködést és vérkeringést támogató hatóanyagok egyedi kombinációja. A 
készítmény fogyasztását a fizikai és szellemi erőnlét megőrzésére, az időskorral 

összefüggő memóriaproblémák, csökkent koncentrációképesség esetén ajánljuk.

Multivitamin & Multiminerál + Q10 tabletta
A szervezet energiatartalékainak feltöltésére
30 db étrend-kiegészítő tabletta
Kiegyensúlyozott összetételben tartalmazza a szervezet energiatartalékainak 
feltöltéséhez szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket, valamint 
antioxidáns hatású Q10 koenzimet, likopint és luteint.

Ginseng Extraktum100 mg kapszula
A fizikai és szellemi erőnlétért

30 db étrend-kiegészítő kapszula
A ginsenget Távol-Keleten több, mint 2000 éve alkalmazzák 
a fizikai és szellemi erőnlét fokozására. Fogyasztását az 
ellenálló-képesség támogatására, az idős, legyengült szervezet 

erősítésére ajánljuk.

kapszulánként 100 mg kivonat=1000 mg növényi őrlemény

Maca Extraktum 250 mg kapszula
Szellemi és fizikai energia
30 db étrend-kiegészítő kapszula
A maca fogyasztását különösen ajánljuk a változókorú nők és férfiak számára,
a testi és lelki egyensúly megőrzésére, a szellemi és fizikai frissesség
fenntartására.

kapszulánként 250 mg kivonat=1250 mg növényi őrlemény
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Zöld kávé & Garcinia tabletta  
A fogyókúrás étrend kiegészítéséhez
60 db étrend-kiegészítő tabletta
Növényi kivonatokat és krómot tartalmazó készítmény. Hatóanyagai segítik a zsírok 
lebontását, csökkentik az éhségérzetet, támogatják az anyagcserét és a súlykontrollt.

Káposztaleves kapszula
A XXI. század káposztalevese fogyókúrához

60 db étrend-kiegészítő kapszula
A káposztaleves kúra ötvözi a diéta és a zsírégetés súlycsökkentő eredményét. 
Napjainkban már praktikus kapszula formában is elérhető a XXI. század modern 
káposztaleves alapú fogyókúrája. Hatóanyagai támogatják az anyagcsere-

folyamatokat, a zsírok lebontását, elősegítik a súlykontrollt.

Súlykontroll Diet Shake
Csoki, eper és vanília ízben. Többféle kiszerelésben és csomagolásban

 Étkezést helyettesítő, alacsony energiatartalmú fogyókúrás italporok, éhségcsökkentő 
rostokkal és zöld kávé kivonattal. 26 féle vitamin, ásványi anyag és nyomelem tartalma 
koplalás nélküli fogyókúrát biztosít, valódi vitaminbomba! Szójamentes készítmény, 
glutén tartalmú összetevők nélkül. Flakonos és 1 adagos kiszerelésben is kapható.   

1 adag = 1 étkezés.

Súlykontroll Éjjel & Nappal kapszula
A fogyókúrás étrend kiegészítéséhez
2x60 db étrend-kiegészítő kapszula
Két készítmény, egy közös cél: a súlykontroll. Hatóanyagai Nappal (narancssárga 
kapszula) támogatják a zsírégetést, míg Éjjel (kék kapszula) fokozzák az anyagcserét. 
Gyógynövény és rost tartalmú formulák az egészséges testsúlyért.

FOGYÓKÚRÁS KÉSZÍTMÉNYEK

Súlykontroll tea
25 db filter, aromazáró borítékban
Fogyókúrához kifejlesztett teakeverék a testtömeg-csökkentő étrend 
kiegészítésére, az anyagcsere folyamatok támogatására és a diéta alatti 
megnövekedett folyadékigény biztosítására.
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Zöld tea Extraktum 360 mg kapszula
Az anyagcsere támogatására, fogyókúra kiegészítésére
30 db étrend-kiegészítő kapszula
A zöld tea a fogyókúrák javasolt kiegészítője: támogatja az anyagcserét, szerepe van a 
zsírégetésben, a testtömeg-kontrollban. Segíti az egészséges szívműködés fenntartását, frissítő 
hatással van a testre és a lélekre egyaránt.

kapszulánként 360 mg kivonat=28 800 mg növényi őrlemény

Zöld kávé Extraktum 300 mg + Króm kapszula
Fogyókúra támogatására kifejlesztve
30 db étrend-kiegészítő kapszula
A frissítő hatású zöld kávé kivonat polifenol és klorogénsav hatóanyagokban gazdag, emellett 
mérsékelt koffein tartalom jellemzi. A hozzáadott króm a normál vércukorszint fenntartását 
segítik. Fogyasztását a fogyókúrás étrend kiegészítésére, az anyagcsere-folyamatok támogatására 
ajánljuk.

kapszulánként 300 mg kivonat=3000 mg növényi őrlemény

Slim Pasta® tésztahelyettesítők
Magas rosttartalmú, glutén-, cukor- és zsírmentes konjak 
mannán alapú tészták. Nincs szükség főzésre, adja hozzá kedvenc 
szószát és máris fogyasztható! Kóros elhízás esetén, diétás és 
diabetikus étrendhez, testtömeg-kontrollhoz ajánljuk. Napi 1-2 
étkezés kiváltására javasolt.

Barna alga Extraktum 150 mg kapszula
Az anyagcsere támogatására

30 db étrend-kiegészítő kapszula
A barna alga kivonat különlegessége a benne felhalmozott 
szerves kötésű jód, melyet szervezetünk könnyen hasznosít. A 
jód nélkülözhetetlen a pajzsmirigy hormonok előállításához és a 

megfelelő anyagcseréhez.

kapszulánként 150 mg kivonat=1500 mg növényi őrlemény

Édesgyökér Extraktum 250 mg kapszula
A fogyókúrás étrend kiegészítésére

30 db étrend-kiegészítő kapszula
Fogyókúrás étrend kiegészítésére ajánlott készítmény, melynek hatóanyagai
segítenek megőrizni a gyomor és a nyombél nyálkahártya épségét és egész-

séges működését. A speciális édesgyökér kivonat nagy koncentrációban
tartalmaz glabridin nevű flavonoidot.

kapszulánként 250 mg kivonat=2500 mg növényi őrlemény
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Erre az indikációra ajánljuk még:

Kamilla-Apigenin Extraktum 250 mg kapszula
Az immunrendszer védelmére
30 db étrend-kiegészítő kapszula
Változatos hatóanyagainak és szerteágazó gyógyhatásainak köszönhetően a kamilláról úgy 
tartják, hogy önmagában is egy valódi természetes házi patika: segíti a mentális és fizikai jó 
közérzet megőrzését, támogatja az ellenálló-képességet, jó hatással van az emésztésre és a 
sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmében is szerepet játszik.

kapszulánként 250 mg kivonat=2500 mg növényi őrlemény

Maca Extraktum kapszula 250 mg, 30 db

Multivitamin & Multiminerál + Q10 tabletta
A szervezet energiatartalékainak feltöltésére
30 db étrend-kiegészítő tabletta
A megfelelő vitamin- és ásványi anyag ellátottság segíti az immunrendszer kiegyensúlyozott 
működését. Készítményünk ideális összetételben tartalmazza ezeket az anyagokat,  
a szervezetet érő napi kihívásokhoz kifejlesztve.

Immun cseppek 
Az ellenálló képesség támogatására

50 ml, étrend-kiegészítő
Echinaceából, csipkebogyó és homoktövis termésből készült 
kivonat. A növényi komponensek hozzájárulnak a szervezetünk 

természetes védekezőrendszerének megfelelő működéséhez.

Jóízű Grapefruitmag csepp C-vitaminnal 
Az immunrendszer védelmére
20 ml, étrend-kiegészítő
A grapefruitmag értékes flavonoid vegyületei C-vitaminnal együtt hozzájárulnak az immunrendszer 
egészséges működéséhez. Hasznos segítség lehet megfázásos időszakban, utazások alkalmával, idős, 
legyengült szervezet erősítésére, betegség utáni lábadozás időszakában.

IMMUNERŐSÍTŐK

Echinacea Extraktum 150 mg kapszula
Az ellenállóképesség támogatására

30 db étrend-kiegészítő kapszula
A kasvirág hajtásából nyert kivonat aktiválja a szervezet védekező rendszerét, 
támogatja az ellenálló-képességet. Fogyasztása különösen ajánlott a hideg 

évszakokban, megfázásra és felfázásra hajlamosak számára.

kapszulánként 150 mg kivonat=900 mg növényi őrlemény
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Zöldbúzafűlé Extraktum 300 mg kapszula
A sejtkárosító szabadgyökök megkötésére

30 db étrend-kiegészítő kapszula
A különleges zöldbúzafűlé extraktum a présnedvből kíméletesen előállított, 
24-szeresen koncentrált kivonat. Az immunrendszer támogatására, a 
szervezet sav-bázis egyensúlyának megőrzésére, a sejtkárosító szabadgyökök 

elleni védelemhez ajánljuk.

kapszulánként 300 mg kivonat=2 evőkanál friss préslé

Propolisz Extraktum 250 mg kapszula
Az immunrendszer védelmére
30 db étrend-kiegészítő kapszula
A flavonoidokban gazdag propolisz egy természetes, növényi eredetű 
anyag, amely a méhkaptár kórokozókkal szembeni belső védelmét szolgálja.  
Népi megfigyelésen alapuló felhasználása is az immunrendszer védelmét, a 
legyengült szervezet erősítését célozza.

kapszulánként 250 mg kivonat=1250 mg propolisz őrlemény

Lícium Goji berry Extraktum 300 mg kapszula
Az immunrendszer támogatására

30 db étrend-kiegészítő kapszula
A Goji berry-ként vagy Tibeti gojiként ismert lícium termést a keleti kultúrákban az 

„örök élet” forrásaként emlegetik. C-vitaminnal együtt támogatja az immunrendszer 
megfelelő működését, a fizikai és szellemi erőnlétet.

kapszulánként 300 mg kivonat=1500 mg növényi őrlemény

Homoktövis Extraktum 300 mg + Cink kapszula
Az immunrendszer támogatására
30 db étrend-kiegészítő kapszula
A homoktövis támogatja az immunrendszer működését, jó hatással van az emésztésre és 
a bélműködésre. A cink hozzájárul a védekező-rendszer működéséhez, a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelméhez.

kapszulánként 300 mg kivonat=6000 mg növényi őrlemény
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IMMUNERŐSÍTŐK

GYERMEKEK EGÉSZSÉGE

Jóízű Grapefruitmag csepp KIDS C-vitaminnal
Az immunrendszer védelmére
20 ml, étrend-kiegészítő
3 éves kor feletti gyermekek számára kifejlesztett vanília ízű, nem keserű 
grapefruitmag csepp C-vitaminnal. Ajánljuk a gyermekek közösségbe 
szoktatásának nehéz időszakaira, a fejlődő szervezet immunrendszerének 
erősítésére. C-vitamin tartalma támogatja a szervezet ellenálló képességét 
és az erőnlétet.

XXL D3-vitamin 2000 IU  
Olívaolajjal kapszula

90 db étrend-kiegészítő lágyzselatin kapszula
A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer megfelelő 
működéséhez. Szerepe van a csontozat és fogazat 
egészségének fenntartásában, a kalcium és a foszfor 
hasznosulásában, valamint a megfelelő izomműködésben.

XXL C-vitamin 1000 mg  
RETARD tabletta Csipkebogyó kivonattal
+Cink +Bioflavonoidok 

90 db étrend-kiegészítő tabletta
A C-vitamin támogatja az ellenálló képességet, segíti a sejtek 
antioxidáns védelmét, a porcok és a csontok épségének 
megőrzését, csökkenti a fáradtságérzést.
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XXL D3-vitamin 2000 IU Olívaolajjal kapszula
Erre az indikációra ajánljuk még:

Aminoerg regeneráló gél és regeneráló oldat 
Ütések, zúzódások bőrtüneteinek regenerálására

100 g, 250 ml
Esszenciális aminosavakat, gyulladáscsökkentő, ödémagátló gyógynövények 
kivonatát tartalmazó készítmények. Hasznos segítség lehet sportsérülések, 
ütések, rándulások, és mozgásszervi panaszok esetén. Kényelmes felhasználást 
garantáló könnyen felszívódó gél és praktikus adagolófejjel ellátott oldat 

formájában kapható.

Aminoerg Plusz regeneráló gél és regeneráló oldat
Mozgásszervi és reumatikus fájdalom enyhítésére
100 g, 250 g
Enyhítik a reumatikus eredetű fájdalmat, csökkentik a sportsérülések 
okozta duzzanatokat és izommerevséget, elősegítik a szöveti regenerálódást.  
A borogató oldat és a bárhol használható, gyorsan felszívódó gél váltott 
alkalmazása gyorsíthatja a gyógyulást!
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

ÍZÜLETVÉDŐK, CSONTERŐSÍTŐK

Artofitt tabletta 
Az ízületek és porcok védelmére
60 db étrend-kiegészítő tabletta
A porcszövetek természetes építőelemeit (glükózamin- és kondroitin-szulfát, MSM, 
kollagén, hyaluronsav) tartalmazó komplex készítmény, bambusz kivonattal és C-vitaminnal. 
Sportolók, aktív életmódot követők, valamint idősek ízületeinek védelmére.

Kurkuma Extraktum 100 mg kapszula
Az ízületek támogatására

30 db étrend-kiegészítő kapszula
A legújabb kutatások alapján a kurkuma segíti a szervezetet a 
gyulladásos folyamatok leküzdésében, így szerepet játszhat az ízületek 
védelmében. Készítményünk nagy koncentrációban tartalmazza a 
kurkuma hatóanyagát (kurkumin), napi 1 kapszulája 5 db, átlag 600 mg 

kurkuma port tartalmazó tablettának felel meg.

kapszulánként 100 mg kivonat=3000 mg növényi őrlemény
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pH BÁZIS lúgosító tea 
100 g szálas gyógynövény teakeverék

Gyógynövénykomponensei hozzájárulnak a szervezet számára toxikus anyagok 
eltávolításához, a jó közérzet fenntartásához, enyhe emésztési panaszok 
pl. teltségérzet, puffadás elkerüléséhez. Támogatják a sav-bázis egyensúly 

fenntartását és a szervezet lúgosítását. 

pH BÁZIS lúgosító tabletta 
A sav-bázis egyensúly fenntartására
30 db étrend-kiegészítő tabletta
Megfelelő arányban tartalmaz bázikus ásványi anyagokat, négyféle gyógynövény 
kivonatot és L-karnitint. Az ásványi anyagoknak a sav-bázis egyensúly fenntartása 
mellett aktív szerepük van a legtöbb élettani folyamatban. A gyógynövény kivonatok 
hozzájárulnak a szervezet számára toxikus anyagok eltávolításához.

Zöldbúzafűlé Extraktum 300 mg kapszula  
+Citrus bioflavonoidok +C-vitamin

A sejtkárosító szabadgyökök megkötésére
30 db étrend-kiegészítő kapszula

A különleges zöldbúzafűlé extraktum a présnedvből kíméletesen előállított, 24-szeresen 
koncentrált kivonat. A készítmény hatóanyagai támogatják az immunrendszer egészséges 

működését, a sejtkárosító szabadgyökök megkötését.

kapszulánként 300 mg kivonat=2 evőkanál friss préslé

Máriatövis Extraktum 200 mg kapszula
A máj védelmére
30 / 60 db étrend-kiegészítő kapszula
A máriatövis hozzájárul a máj és az epe egészségének megőrzéséhez, a megfelelő 
májfunkciók fenntartásához, a szervezet számára toxikus anyagok kiválasztásához.  
A készítmény hatóanyaga (silymarin) elősegíti a májsejtek normális regenerációját.

kapszulánként 200 mg kivonat=4800 mg növényi őrlemény

MÉREGTELENÍTÉS, LÚGOSÍTÁS, 
MÁJREGENERÁLÁS

A pH bázis készítmények (tea és tabletta) 
egymás hatását kiegészítik
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NAPI CSEPP Női cseppek 
A menstruáció alatti jó közérzet fenntartására

50 ml, étrend-kiegészítő
Kamilla virágzatból, cickafark- és libapimpófűből, valamint 
pásztortáska herbából készült kivonat a menstruáció alatti jó 

közérzet megőrzéséhez, a komfortérzet fenntartásához.

MENOSENS kapszula
A változókorban levő nőknek
60 db étrend-kiegészítő kapszula
A verejtékezéssel, hőhullámmal, érzelmi labilitással járó menopauza 
időszakára ajánlott készítmény. Fogyasztását a változókor alatti 
egészségmegőrzésre, a nők jó közérzetének fenntartására ajánljuk.

Q10 & Ginkgo Extraktum kapszula
A fizikai és szellemi erőnlétért
30 db étrend-kiegészítő kapszula
Szívműködést és vérkeringést támogató hatóanyagok egyedi kombinációja. A készítmény 
fogyasztását a megfelelő fizikai és szellemi erőnlét megőrzésére, az időskorral összefüggő 
memóriaproblémák, csökkent koncentrációképesség esetén ajánljuk.

Ginkgo Biloba Extraktum 80 mg kapszula
Az agy jó vérellátásáért 

30 db étrend-kiegészítő kapszula
A Gingko biloba elősegíti a megfelelő véráramlást, melynek 
különösen nagy jelentősége van az agy és a láb vérellátásában. 
Fontos szerepet játszik az agysejtek öregedésének és pusztulásának 

csökkentésében, a szellemi frissesség megőrzésében.

kapszulánként 80 mg kivonat=400 mg növényi őrlemény

Lecitin 1200 mg kapszula
Természetes forrásból
48 db étrend-kiegészítő kapszula
A lecitin támogatja az agy- és idegrendszer működését, így elősegíti a tanulási folyamatokat 
(koncentráció, emlékezőkészség).

MEMÓRIA, SZELLEMI FRISSESSÉG

PMS, VÁLTOZÓKOR
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Csalángyökér Extraktum 40 mg kapszula
A prosztata és a húgyutak egészségéért
30 db étrend-kiegészítő kapszula
A csalángyökér kivonata hozzájárul a prosztata és a vesék egészséges működéséhez, a prosztata 
normál méretének megőrzéséhez, a húgyutak védelméhez. Elsősorban férfiak számára ajánlott 
készítmény.

kapszulánként 40 mg kivonat=560 mg növényi őrlemény

Kisvirágú füzike Extraktum 150 mg kapszula
A prosztata egészségéért

30 db/60 db étrend-kiegészítő kapszula
A kisvirágú füzike hozzájárul a prosztata egészséges működéséhez, a 
vesék megfelelő kiválasztásához, az ideális gyakoriságú vizeletürítéshez, 
így a nyugodt éjszakai alváshoz. 45 év feletti férfiak életminőségének 

megőrzésére ajánljuk.

kapszulánként 150 mg kivonat=1500 mg növényi őrlemény

Prosztata cseppek 
A prosztata védelmére
50 ml, étrend-kiegészítő
Kisvirágú füzike növényből és csalángyökérből készült kivonat a prosztata egészségének támogatására, 
a kiválasztórendszer és a húgyutak védelmére, a férfiak egészségének megőrzésére.

PROSZTATAVÉDELEM

Tőzegáfonya Extraktum  
150 mg kapszula +C-vitamin

A húgyutak védelmére
30 db étrend-kiegészítő kapszula
Amerikai tőzegáfonya vörös színű 
antocián típusú flavonoid vegyületeit és 
C-vitamint tartalmazó készítmény, az 
immunrendszer normál működéséhez. 
Elsősorban felfázásra hajlamosak számára 
ajánljuk.

kapszulánként 150 mg kivonat= 3750 mg 
növényi őrlemény

Csalángyökér Extraktum kapszula 40 mg, 30 db
Erre az indikációra ajánljuk még:

Urino cseppek 
A húgyutak védelmére 
50 ml, étrend-kiegészítő
Aranyvesszőfűből, áfonya- és 
gyermekláncfű levélből készült 
kivonat a kiválasztó-rendszer 
működésének támogatására. 
A húgyutak védelmére ajánlott 
készítmény.

HÚGYÚTI VÉDELEM
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STRESSZOLDÁS

XXL Szerves Magnézium + B6-Vitamin 
tabletta Ginsenggel

A fáradtság csökkentéséhez
90 db étrend-kiegészítő tabletta
Hatóanyagai támogatják az idegrendszer megfelelő 
működését, a mentális egyensúly megőrzését, a fizikai 
és szellemi terhelhetőséget és nem utolsósorban a belső 
harmónia megteremtését.

Valeriana Extraktum 250 mg kapszula
Természetes megoldás a feszült helyzetekre
30 db étrend-kiegészítő kapszula
A Valeriana elsősorban stresszes életmód, feszült élethelyzetek esetén segíti az elalvást és a 
nyugodt, pihentető alvást, hozzájárul a felfokozott idegrendszer elcsendesítéséhez. Támogatja a 
szívműködést, egyúttal a vérnyomásra is normalizáló hatással van.
Szagtalanított macskagyökér kivonatot tartalmaz.

kapszulánként 250 mg kivonat= 1250 mg növényi őrlemény

Citromfű Extraktum 80 mg kapszula
A kiegyensúlyozott, nyugodt idegrendszerért

30 db/60 db étrend-kiegészítő kapszula
A citromfű kivonata hozzájárul a jó közérzethez, a lelki egyensúlyhoz és a nyugodt, pihentető 
alváshoz. A normál idegállapotnak pozitív hatása van az akaratunktól független élettani funkciókra 

is, így például az emésztésre vagy a szívműködésre.

kapszulánként 80 mg kivonat=400 mg növényi őrlemény

Galagonya Extraktum 100 mg kapszula
A szív egészségéért
30 db étrend-kiegészítő kapszula
A galagonya szívvédő flavonoid vegyületei elősegítik a koszorúérben a vér átáramlását, a szívizom 
megfelelő vérellátását, hatékonyabbá teszik az oxigén- és energiafelhasználását. Ideges, feszült 
állapotokban elősegítik a szív nyugodt, kiegyensúlyozott működését.

kapszulánként 100 mg kivonat=550 mg növényi őrlemény

Komló Extraktum 60 mg kapszula +B-komplex
A pihentető alváshoz 

30 db étrend-kiegészítő kapszula
A nyugtató hatásáról ismert komló hozzájárul a megfelelő relaxációhoz, a nyugodt és pihentető 
alváshoz. A készítményben lévő B-vitamin komplex támogatja az idegrendszer kiegyensúlyozott 

működését és a normál szívműködést.

kapszulánként 60 mg kivonat=360 mg növényi őrlemény

Nyugalom cseppek 
A jó közérzetért
50 ml, étrend-kiegészítő
Macskagyökérből, komlótobozból és 
levendulavirágból készült 
kivonat a mentális 
és fizikai jó közérzet 
fenntartásához, a test 
és a lélek relaxációjához, 
a nyugodt, pihentető 
alváshoz.

XXL Valeriana Citromfű  
+Magnézium tabletta 90 

A jó közérzetért
90 db étrend-kiegészítő tabletta
A nyugtató hatásukról ismert valeriana és citromfű gyógynövények 
eredményesen csökkenthetik a stresszel járó panaszokat, támogatják a lelki 
egyensúly megőrzését, pihentetővé tehetik az éjszakai alvást. A hozzáadott 
magnézium az idegrendszer kiegyensúlyozott működését segíti.
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Kollagén & Hyaluronsav 
for MEN kapszula

Férfiakra szabva
30 db étrend-kiegészítő kapszula
A kor előrehaladtával, vagy akár a külső tényezők hatására a férfiakat sem kímélik az 
öregedési folyamatok. A készítmény hatóanyagai támogatják a bőr, a haj és a köröm 
egészségét, az immunrendszer védelmét, a férfiak erőnlétét, valamint a vér megfelelő 
tesztoszteron szintjének fenntartását.

Kollagén & Hyaluronsav 
EXTRA kapszula 

+15 hatóanyaggal gazdagítva 
30 db étrend-kiegészítő kapszula

Összetevői belülről óvják a bőr, a haj és a köröm 
egészségét, és segítik vonzó megjelenésének megőrzését. 
A vitaminokkal, ásványi anyagokkal, szőlő polifenolokkal, 
spirulina algával és Q10 koenzimmel erősített formulát az 

öregedési folyamatok lassítására ajánljuk.

Kollagén & Hyaluronsav 
FORTE tabletta

30 db étrend-kiegészítő tabletta
500 mg kollagén és 50 mg hyaluronsav C-vitaminnal 
kiegészített formulája. A magas hatóanyag tartalomnak 
köszönhetően a készítményt az érett bőr belső táplálására, 
szépségének, rugalmasságának és hidratáltságának 

megőrzésére ajánljuk.

Kollagén & Hyaluronsav 
CLASSIC kapszula

30 db étrend-kiegészítő kapszula
200 mg kollagén és 20 mg hyaluronsav magas hatásfokkal hasznosuló kivonatát tartalmazó 
készítmény.  A hatóanyagok porcszerkezetre, ízületekre gyakorolt jótékony hatása 
közismert, míg a bőr üdeségének megőrzésében játszott szerepükre a legújabb kutatások 
irányították rá a figyelmet. Ajánljuk 25 év felettiek számára a szép bőrért.

Kollagén & Hyaluronsav 
INTENSE tabletta 30 db

30 db étrend-kiegészítő tabletta
Anti-Aging formula 1000 mg kollagénnel és 50 mg hyaluronsavval, retinollal, biotinnal és 
C-vitaminnal. Igazoltan magas hatásfokkal hasznosuló kollagén és hyaluronsav egyedülállóan 
nagymennyiségű kivonatát tartalmazza. Az antioxidáns hatású C-vitamin fokozza a kollagén 
felszívódását és hasznosulását, a retinol és a biotin támogatja a bőr szépségét és egészségét. A 
magas hatóanyag tartalom a modern civilizációs életforma okozta bőröregedési faktorokkal 
(légszennyezés, helytelen táplálkozási szokások és életmód stb.) is versenyre kel.

BŐR, HAJ, KÖRÖM
(ANTI-AGING készítmények)

Új termék
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Béta-Karotin E-vitaminnal kapszula 
30 db étrend-kiegészítő kapszula

Antioxidáns hatású szemerősítő provitaminként ismert, ugyanakor a 
béta-karotin védi a sejteket az öregedési folyamatoktól, hozzájárul a bőr 
szépségének és rugalmasságának megőrzéséhez is. Elsősorban napozás 

időszakában ajánljuk a szép bőrszín eléréséhez és megtartásához.

Sörélesztő Kalciummal tabletta
A szép és egészséges bőrért
150 db étrend-kiegészítő tabletta
A kalciummal dúsított magas B-vitamin tartalmú sörélesztő tabletta 
fogyasztását a bőr, a haj és a köröm szépségének, valamint a csontok 
és fogak épségének megőrzésére ajánljuk.

SZEMERŐSÍTŐK

Fekete áfonya Extraktum 250 mg kapszula
Az erek és a szem védelmére
30 db/60 db étrend-kiegészítő kapszula
A fekete áfonya hatóanyagai a hajszálerek törékenységének és 
áteresztőképességének csökkentésével segíthetik az 
érfalak rugalmasságának megőrzését. Hozzájárulnak 
a látás minőségének és a retina normál működésének 
fenntartásához.

kapszulánként 250 mg kivonat=25.000 mg  
növényi őrlemény

Sólyomszem kapszula 
A szemrevaló!

30 db étrend-kiegészítő kapszula
Fekete áfonya kivonatot, luteint, zöld tea 
kivonatot, vitaminokat és ásványi anyagokat 
tartalmazó készítmény a szem védelmére, az éles 

látás megőrzésére, a szemfáradtság lekűzdésére.
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Szív cseppek
A szívműködés támogatására
50 ml, étrend-kiegészítő
Galagonya virágzó ágvégből és macskagyökérből készült kivonat. Hatóanyagai 
támogatják a szívműködést, a normál perifériás keringés fenntartását, az 
egészséges vérnyomás fenntartását és az erek rugalmasságának megőrzését.

XXL Halolaj 1000 mg kapszula 
A megfelelő szívműködéshez
90 db étrend-kiegészítő lágyzselatin kapszula
A halolajban lévő Omega-3 zsírsavak (EPA és DHA) hozzájárulnak a megfelelő 
szívműködéshez. Magas Omega-3 tartalmú készítmény, elsősorban egyoldalú 
étrend kiegészítésére, az esszenciális zsírsavak megfelelő mennyiségű 
bevitelének biztosítására.

Q10 & Rezveratrol kapszula 
A kiegyensúlyozott szívműködésért

30 db étrend-kiegészítő kapszula
Q10 koenzimet, értékes rezveratrolt és folsavat 
tartalmazó készítmény, a szívműködés támogatására, 
idős, legyengült szervezet vérkeringésének, a szívizom 

energiatermelő folyamatainak támogatására.

Q10 Aktív kapszula 100 mg
Sportolóknak, aktív életmódot követőknek
30 db kapszula
A magas hatóanyag tartalmú Q10 AKTÍV készítményt sportolóknak, aktív életmódot 
követőknek, valamint idősek számára ajánljuk a fizikai aktivitás és a szív megfelelő 
energiaellátásának biztosítására.

SZÍV- ÉS ÉRVÉDŐK

Gránátalma Extraktum 250 mg kapszula
A szervezet öregedésének késleltetésére

30 db étrend-kiegészítő kapszula
A gránátalma segít kivédeni a stresszel és a szervezet öregedésével járó 
káros hatásokat. Támogatja az egészséges szívműködést, hozzájárul 
a koleszterinszint normál értéken tartásához, elősegíti az érfalak 

épségének és rugalmasságának megőrzését.

kapszulánként 250 mg kivonat=2500 mg növényi őrlemény
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Kalmil Plusz visszérkrém 
Visszeres fájdalom és duzzanat kezelésére
60 g
Alkalmazása ajánlott visszérbetegségek tünetei-
nek csökkentésére, a visszeres csomók kialakulá-
sának megakadályozására, zárt sérülések esetén 
a vérömlenyek felszívódásának és a zúzódások 
gyógyulásának elősegítésére, valamint a gyulladá-
sos folyamatok enyhítésére. Gyógyszernek nem 
minősülő gyógyhatású készítmény.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a 
betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét!

VISSZERES PANASZOKRA

Kalmil krém visszeres lábra 
Felüdülés a fáradt, duzzadt lábnak!
90g
Visszeres láb feszülő, égető, viszkető bőrtüneteinek 
enyhítésére, a seprűerek esztétikai ápolására 
kifejlesztett krém. Napi használata ajánlott 
állófoglalkozás, terhesség, visszeres panaszok és a 
lábak egyéb tartós igénybevétele esetén.

Vadgesztenye Extraktum 100 mg kapszula  
Citrus bioflavonoidokkal

A jó vénás keringésért
30 db étrend-kiegészítő kapszula
A készítmény hatóanyagai hozzájárulnak az érfalak védelméhez, a normál vénás és hajszáleres 
keringés fenntartásához. Ajánljuk a lábak tartós terhelése (ülő, álló munka) esetén, illetve 
túlsúlyosak számára.

kapszulánként 100 mg kivonat=650 mg növényi őrlemény

Vas & Folsav tabletta 
A megfelelő vérképzéshez
60 db étrend-kiegészítő tabletta

Szerves forrásból származó vasat, folsavat és a normál vérképzésben szerepet játszó egyéb 
vitaminokat tartalmazó komplex készítmény. Fogyasztását elsősorban betegség utáni lábadozás 

időszakában, egyoldalú étrend esetén ajánljuk.

Cékla Extraktum 200 mg kapszula Vassal és Folsavval
A megfelelő vérképzéshez
30 db étrend-kiegészítő kapszula 30
A cékla elsősorban vörös festékanyaga és gazdag vastartalma révén vált a reformétkezés 
egyik kedvelt összetevőjévé. Koncentrált kivonatához folsavat és szerves forrásból 
származó vasat adtunk, melyeknek fontos szerepük van a normál
vérképzésben.

kapszulánként 200 mg kivonat=2000 mg növényi őrlemény

VÉRKÉPZŐK
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Vas & Folsav tabletta 
A megfelelő vérképzéshez
60 db étrend-kiegészítő tabletta

Szerves forrásból származó vasat, folsavat és a normál vérképzésben 
szerepet játszó egyéb vitaminokat tartalmazó komplex készítmény. 
Fogyasztását elsősorban betegség utáni lábadozás időszakában, 

egyoldalú étrend esetén ajánljuk.

Multivitamin & Multiminerál + Q10 tabletta 
A szervezet energiatartalékainak feltöltésére
30 db étrend-kiegészítő tabletta
Kiegyensúlyozott összetételben tartalmazza a szervezet energiatartalékainak 
feltöltéséhez szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket, 
valamint antioxidáns hatású Q10 koenzimet, likopint és luteint.

Magnézium  
+B6-vitamin tabletta 

A kiegyensúlyozott idegrendszerért
30 db étrend-kiegészítő filmtabletta
A magnézium fontos szerepet játszik az ideg-
rendszer kiegyensúlyozott működésében, a 
normál vérnyomás fenntartásában, a szervezet 
energiatermelő folyamataiban. Nélkülözhetet-
len a szívfunkciókhoz, a normál izomműködés-
hez. Ezt a hatást támogatja a hozzáadott B6-vi-
tamin is.
1 tabletta fedezi a napi magnéziumszükségletet.

B-vitamin KOMPLEX tabletta MEGADÓZIS
Az idegek védelmére

60 db étrend-kiegészítő tabletta
A B-vitaminokat nagy dózisban, kiegyensúlyozott összetételben tartalmazó 
készítmény fogyasztását az idegrendszer védelmére, a normál pszichés állapot 

és az erőnlét támogatására ajánljuk.

VITAMINOK, ÁSVÁNYI ANYAGOK
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XXL Szerves Magnézium  
+ B6-Vitamin tabletta Ginsenggel

A fáradtság csökkentéséhez
90 db étrend-kiegészítő tabletta
Hatóanyagai támogatják az idegrendszer megfelelő működését, a mentális 
egyensúly megőrzését, a fizikai és szellemi terhelhetőséget és nem 
utolsósorban a belső harmónia megteremtését.

XXL C-vitamin 1000 mg RETARD tabletta  
Csipkebogyó kivonattal

+Cink +Bioflavonoidok
90 db étrend-kiegészítő tabletta

A C-vitamin támogatja az ellenálló képességet, segíti a sejtek 
antioxidáns védelmét, a porcok és a csontok épségének 

megőrzését, csökkenti a fáradtságérzést.

Sörélesztő Magnéziummal tabletta
A normál szívműködésért és idegrendszerért
150 db étrend-kiegészítő tabletta
Sörélesztő kivonat természetes hatóanyagait tartalmazó készítmény. 
A hozzáadott magnéziumnak szerepe van az idegrendszer 
működésében, a szív egészségének megőrzésében.

Sörélesztő Kalciummal tabletta 
A szép és egészséges bőrért
150 db étrend-kiegészítő tabletta

A kalciummal dúsított magas B-vitamin tartalmú 
sörélesztő tabletta fogyasztását a bőr, a haj és a 
köröm szépségének, valamint a csontok és fogak 

épségének megőrzésére ajánljuk.

XXL D3-vitamin 2000 IU Olívaolajjal kapszula
Erre az indikációra ajánljuk még:
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A készítmények gyártója és forgalmazója,  
a kiadvány szakmai felelőse: 

BGB Interherb Kft. 
1136 Budapest, Tátra u. 25. 
info@interherb.hu 
+36 1 299 0418

www.interherb.hu
facebook.com/interherb

Keresse termékeinket!

a szelíd gyógymód szakértője

Kiadványunkban az INTERHERB márkanév alatt forgalmazott készítményeinket mutatjuk be a 
legismertebb indikációk szerinti csoportosításban. 

Hazai fejlesztésű és előállítású gyógynövény hatóanyagú termékeink prémium minőségű, koncentrált 
hatóanyag-tartalmú kivonatokból készülnek, melyek hatékonyságát szakirodalmi adatok, fitoterápiás 

eredmények, ugyanakkor népgyógyászati megfigyelések is alátámasztják. 

Gyógyhatású készítményeink, természetes hatóanyagú natúr kozmetikumaink évtizedek óta bizonyítják 
hatékonyságukat a paradontózis, visszérbetegség, vagy akár reumatikus eredetű panaszok esetén. 
Fogyókúrás termékcsaládunk átfogó és sikeres súlykontroll programot kínál a súlytöbblettel küzdők 

számára az étkezés kiváltásától annak professzionális kiegészítéséig.

Az INTERHERB tagja a Magyar Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének (MÉKISZ). 
Készítményeink kiváló minőségét, megbízhatóságát és biztonságosságát az Egyesület szándékaival és 

célkitűzéseivel összhangban határozzuk meg és garantáljuk Felhasználóink számára.

Fogyassza, használja készítményeinket egészséggel! 

 
Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étrendet valamint az egészséges életmódot.
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