Каталог 2020/2021

MAGNALABS

“Health is happiness”
Здравето е щастие
с продуктите на Магналабс
Продукти без рецепта.

Kystop

КИСТОП caps. x30
Симптоми на поликистозни яйчници. Нередовен менструален цикъл.
При нередовен или липсващ менструален цикъл. Повлиява симптомите на
поликистозни яйчници като акне, затлъстяване, инфертилитет, косопад, наднормено
тегло.
Състав: Peonia Lactiflora – 100 mg, Urtica diocia – 100 mg, Saw palmetto – 80 mg,
Eugenia jambolana – 50 mg, Emblica officinalis – 50 mg, Glycyrhiza glabra – 50 mg.
Препоръчителна дневна доза: 3 пъти по 1 капсула.

Кистоп плюс caps. x30
За жени, подложени на овариална стимулация по време на ин-витро
процедури.
Благоприятно повлиява:
• Нормалния хормонален баланс.
• Плодовитостта и нормалните репродуктивни процеси.
• Нормалния метаболизъм.
• Симптомите на поликистозни яйчници като акне, затлъстяване, инфертилитет и
косопад, ако се приема едновременно с Кистоп
Състав: Myo Inositol – 1000 mg, Organic Folic acid – 100 mcgr
Препоръчителна дневна доза: 3 пъти по 1 капсула

s-PMS

Menopress

ес-ПМС caps. x30
При предменструален синдром (ПМС)
Благоприятно повлиява:
• Нормалния хормонален месечен цикъл.
• Нормалните физиологични и психични процеси по време на пременструалния период.
• Допринася за нормалното състояние на организма при предменструален синдром (ПМС)
• Подходящ за жени, приемащи хормонални контрацептивни средства
Състав: Withania somnifera – 100 mg, Peonia lactiflora – 100 mg, Ocimum teniflorum – 50 mg,
Saw palmetto – 80 mg, Magnesium – 50 mg, Vit B6 – 25 mg, Mentha pipperita – 50 mg,
Vitex Agnus castus extract – 2 mg
Препоръчителна дневна доза: По 1 капсула дневно, от началото на овулацията
до края на менструацията.

Менопрес caps. x30
При менопауза и пременопауза
Благоприятно повлиява:
• Симтпомите по време на климакс като топпли вълни, нощни изпотявания,
главоболие, раздразнителност, болка при полов контакт и / или сухота на
влагалището, ниско либидо (полово влечение)
• Успокоява пременструалните невровегетативни симптоми.
• Нормалния хормонален баланс.
Състав: Withania somnifera – 100 mg, Actaea racemosa – 50 mg, Ocimum teniflorum – 50 mg,
Passiflora incarnata – 50 mg, Magnesium – 50 mg, Vit B6 – 5 mg.
Препоръчителна дневна доза: 3 пъти по 1 капсула

BonUrel

БОНУРЕЛ caps. x30
При инфекции на пикочните пътища (остри, хронични и рецидивиращи).
При остри, хронични и рецидивиращи цистити. Намалява прикрепването на бактериите
за стените на пикочните пътища и потиска размножаването им. Намалява нуждата от
антибиотици. Действа при остри и рецидивиращи инфекции на пикочните пътища. Бързо
подобрява симптомите на цистит.
Състав: Hibiscus – 100 mg, Propolis – 100 mg, D-Manosse – 50 mg, Beta1.3/1.6 D Glucan – 100 mg,
Cranberry – 50 mg.
Препоръчителна дневна доза:
• При остър цистит: при първите симптоми на инфекция на пикочните пътища
2 пъти по 1 капсулa за 5 дни.
• При често рецидивиращи и при хронични инфекции на пикочните пътища –
1 път по 1 капсула за период от 3 месеца

ПРОСТАМИН caps. x30
Лечение на простатна хиперплазия.
Подобрява нормалното функциониране на простатната жлеза. Намаляване нуждата от
чести нощни уринирания. Подпомага нормалната сперматогенеза и сексуална функция
при мъжете.
Състав: Serenoa repens – 166 mg, Urtica dioica – 122 mg, Epilobium parviflorum – 122 mg
Tribulus terrestris – 50 mg, Zn – 3 mg, Vit B6 – 1 mg, Vit D3 – 5 µg.
Препоръчителна дневна доза: 2 пъти по 1 капсула.

Ejacolong

ЕАКОЛОНГ caps. x30

Zopidorm

ЗОПИДОРМ caps. x10

Melaton

МЕЛАТОН caps. x30

Сексуално здраве. Забавя еякулацията.
Повлиява върху продължителността на половия акт. Повишава сексуалната
активност. Подобрява психическата и физическата издържливост. Повлиява
симптомите на тревожност и безпокойство.
Състав: Hypericum perforatum – 200 mg, Turnera diffusa – 100 mg, Butea Superba – 45 mg,
Crocus sativas – 23 mg.
Препоръчителна дневна доза: 3 пъти по 1 капсула.

За спокоен и продължителен сън. Намалява безпокойството и
тревожността.
Повлиява бързото и лесно заспиване, както и нормалната продължителност на съня.
Не предизвиква остатъчна сънливост или замаяност след събуждане. Понижава
нивото на безпокойство и тревожност.
Състав: Valeriana – 150mg, Piper mithysticum – 150mg, 5 HTP – 50mg, L-theanine – 50mg,
Chamomile – 50mg.
Препоръчителна дневна доза: 1 път по 1 капсула (30 мин. преди сън).

За по-бързо и по-лесно заспиване.
Помага за по-бързото и по-лесно заспиване. Намалява психическия и физическия стрес
от напрегнатото ежедневие преди заспиване. Регулира и възстановява циркадния
ритъм БОДРОСТ/СЪН при хора, работещи на нощни смени или сменящи часови пояси.
Състав: Melatonine – 3 mg, L-Theanine – 100 mg, Melissa oficinalis – 100 mg.
Препоръчителна дневна доза: 1 път по 1 капсула (30 мин. преди сън).

Neuropress

НЕВРОПРЕС caps. x30
Намалява безпокойството, стреса и напрежението.
Повлиява чувството за раздразнителност, тревожност, сърцебиене. Допринася за
намаляване на нервното напрежение, психическия стрес, физическа, умствена преумора
и безсънието. Повлиява невротични разстройства, особено в климактериума.
Състав: Grataegus monogyna – 120 mg, Valeriana officinalis – 100 mg,
Mentha pipperita – 30 mg.
Препоръчителна дневна доза: 3 пъти по 1 капсула.

МАГНЕТОН Б caps. x30
Магнезий в лесно усвоима форма.
За нормалното функциониране на нервната система и мускулите. При симптомите
на нервност, раздразнителност, тревожност, апатия. Намаляване чувството на
умора и изтощение. При магнезиев дефицит при бременност. При мускулни крампи и
изтръпвaнe на мускулите.
Състав: Magnesium – 250 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) – 0,5 mg.
Препоръчителна дневна доза: 2 пъти по 1 капсула.

Ревитанерв caps. x30
При стрес и безпокойство, хронична умора и отпадналост
Благоприятно повлиява:
•Нормалното функциониране на нервната система.
•Чувството на тревожност и намаляването на стреса.
•Хроничната умора и отпадналост.
Състав: Withania somnifera – 100 mg, l-theanine – 50 mg, Ocimum teniflorum – 50 mg,
Passiflora incarnata – 50 mg, Magnesium – 50 mg, Vit B6 – 5 mg
Препоръчителна дневна доза: 3 пъти по 1 капсула

Depressless

ДЕПРЕСЛЕС caps. x30
Повлиява депресията и стреса.
Повлиява симптомите на лека депресия, както и нервно и психическо разстройство.
Намалява необоснованите, натрапчиви страхове. Намалява умствения и физически
стрес, нарушената памет и концентрация. Подобрява качеството на съня.
Състав: Hypericum perforatum – 160 mg, Grataegus monogyna – 80 mg,
L-Theanin – 80 mg.
Препоръчителна дневна доза: 3 пъти по 1 капсула.

Selegan PLUS

Селеган плюс caps. x60/30
Формула с максимален ефект за добра памет и концентрация.
В удобни опаковки от 30 и 60 капсули.
• Допринася за нормалното кръвооросяване на мозъка и крайниците
• Подпомага мозъчните функции - памет и умствена активност
• Подходящ за хора, страдащи от студени крайници
• Предпазва клетките от оксидативния стрес
• Укрепва имунната система
Състав: Gingkgo Biloba Extract – 100 mg; Vit C – 60 mg; Zn – 15 mg; Vit B6 – 5 mg; Vit B5
(Pantothrnic acid) – 1 mg; Selen – 100 µg; Biotin - 10 µg
Препоръчителна дневна доза: 1 капсула дневно след хранене

Мултивитамини и минерали за
мъже от А до Я

Здраво сърце
Добро зрение
Добра памет
Здрави кости
и стави

Съдържание на една таблетка:
Ca/Калций
Vit C/Витамин С
Mg/Магнезий
Tribulus terestris/Трибулус терестрис
P/Фосфор
Niacin (B3)/Ниацин (Витамин В3)
Zn/Цинк
Vit E/Витамин Е
Fe 2+/Желязо 2+
Patothenic acid (B5)/Патотенова
киселина (Витамин В5)
Mn/Манган
Vit B6/Витамин В6
Riboflavin (B2)/Рибофлавин (Витамин
В2)
Thiamin (B1)/Тиамин (Витамин В1)
Vit A/Витамин А
Cu/Мед
I/Йод
Folate/Фолиева киселина
Se/Селен
Cr/Хром
Biotin/Биотин
Mo/Молибден
Vit K/Виатмин К
Vit D3/Виатмин Д3
 Vit B12/Витамин В12

200
100
50
25
20
16
15
12
10
6

Мултивитамини и минерали
от А до Я за мъже 50+

mg
mg
mg
mg
mg
mg Ne
mg
mg alfa TE
mg
mg

2,3 mg
1,4 mg
1,4 mg
1,1
800
500
150
100
55
52
50
50
12,5
5
2,5

mg
µg Re
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg

Здраво сърце
Добро зрение
Добра памет
Здрави кости
и стави

Дозировка: 1 таблетка дневно.

Съдържание на една таблетка:
Ca/Калций
Vit C/Витамин С
Saw palmetto/Сао палмето
Mg/Магнезий
Tribulus terestris/Трибулус терестрис
P/Фосфор
Niacin (B3)/Ниацин (Витамин В3)
Zn/Цинк
Fe 2+/Желязо 2+
Vit E/Витамин Е
Patothenic acid (B5)/Патотенова
киселина (Витамин В5)
Mn/Манган
Riboflavin (B2)/Рибофлавин (Витамин
В2)
Vit B6/Витамин В6
Thiamin (B1)/Тиамин (Витамин В1)
Vit A/Витамин А
Cu/Мед
Folate/Фолиева киселина
Luthein/Лутеин
I/Йод
Se/Селен
Cr/Хром
Biotin/Биотин
Mo/Молибден
Vit K/Виатмин К
 Vit D3/Виатмин Д3
Vit B12/Витамин В12

200
100
60
50
25
20
16
15
15
12
6

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg alfa TE
mg

2,3 mg
1,4 mg
1,4
1,1
800
500
400
300
150
55
52
50
50
12,5
5
2,5

mg
mg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg

Дозировка: 1 таблетка дневно.

Мултивитамини и минерали за
жени от А до Я

Здраво сърце
Добро зрение
Добра памет
Здрави кости
и стави

Съдържание на една таблетка:
Ca/Калций
Vit C/Витамин С
Mg/Магнезий
Peonia lactiflora/Пеония лактифлора
P/Фосфор
Niacin (B3)/Ниацин (Витамин В3)
Fe 2+/Желязо 2+
Zn/Цинк
Vit E/Витамин Е
Patothenic acid (B5)/Патотенова
киселина (Витамин В5)
Mn/Манган
Vit B6/Витамин В6
Riboflavin (B2)/Рибофлавин (Витамин
В2)
Thiamin (B1)/Тиамин (Витамин В1)
Vit A/Витамин А
Cu/Мед
Folate/Фолиева киселина
I/Йод
Se/Селен
Cr/Хром
Biotin/Биотин
Mo/Молибден
Vit K/Виатмин К
 Vit D3/Виатмин Д3
Vit B12/Витамин В12

200
100
50
25
20
16
15
15
12
6

Мултивитамини и минерали
от А до Я за жени 50+

mg
mg
mg
mg
mg
mg Ne
mg
mg
mg alfa TE
mg

2,3 mg
1,4 mg
1,4 mg
1,1
800
500
400
150
55
52
50
50
12,5
5
2,5

mg
µg Re
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg

Репродуктивно
Дозировка: 1 таблетка дневно.
здраве

Здраво сърце
Добро зрение
Добра памет
Здрави кости
и стави

Съдържание на една таблетка:
Ca/Калций
Vit C/Витамин С
Mg/Магнезий
Withania somnifera/Индийски женшен/
Ашваганда
P/Фосфор
Niacin (B3)/Ниацин (Витамин В3)
Fe 2+/Желязо 2+
Zn/Цинк
Vit E/Витамин Е
Patothenic acid (B5)/Патотенова
киселина (Витамин В5)
Mn/Манган
Riboflavin (B2)/Рибофлавин (Витамин
В2)
Vit B6/Витамин В6
Thiamin (B1)/Тиамин (Витамин В1)
Vit A/Витамин А
Cu/Мед
Folate/Фолиева киселина
Luthein/Лутеин
I/Йод
Se/Селен
Cr/Хром
Biotin/Биотин
Mo/Молибден
Vit K/Виатмин К
 Vit D3/Виатмин Д3
Vit B12/Витамин В12

200
100
50
25
20
16
15
15
12
6

mg
mg
mg
mg
mg
mg Ne
mg
mg
mg alfa TE
mg

2,3 mg
1,4 mg
1,4
1,1
800
500
400
300
150
55
52
50
50
12,5
5
2,5

mg
mg
µg Re
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg

Дозировка: 1 таблетка дневно.

Витамини, минерали и микроелементи за жени, планиращи бременност,
бременни и кърмещи майки
Съдържание на една таблетка:
Mg/Магнезий
Ca/Калций
Vit C/Витамин C
Fe 2+/Желязо 2+
Zn/Цинк
Vit E/Витамин E
Beta-carotene/Бета-каротин
Patothenic acid (B5)/Пантотенова
киселина
Vit B6/Витамин В6
Vit B2/Витамин В2
Vit B1/Витамин В1
Folate/Фолиева киселина
Vit A/Витамин А
I/Йод
Biotin/Биотин
Se/Селен
Cr/Хром
Vit D3/Витамин D3
Vit B12/Витамин В12

Добра памет
250
150
150
15
10
6.5
5
5

mg
mg
mg
mg
mg
mg a-TE
mg
mg

1
1
1
400
300
50
50
20
20
7
2

mg
mg
mg
µg
µg RE
µg
µg
µg
µg
µg
µg

Добро зрение
Здрави кости 
и стави

Правилно развитие и
формиране на белите
дробове
Правилно развитие на кръвни
клетки и к ръвоносна система

ДНК Синтез

 Витамини и минерали, специално подбрани за правилното
развитие на майката и плода през всички етапи на бременността.
 За правилното развитие на кръвните клетки и кръвоносната
система, правилно развитие и формиране на белите дробове и ДНК
синтез на плода.

Мултивитамини и минерали.
Научно разработена формула
за юноши

за момчета

Съдържание на една таблетка:
Vit C/Витамин С
Niacin (B3)/Ниацин (Витамин В3)
Vit E/Витамин Е
Patothenic acid (B5)/Патотенова
киселина (Витамин В5)
Zn/Цинк
Riboflavin (B2)/Рибофлавин (Витамин
В2)
Vit B6/Витамин В6
Thiamin (B1)/Тиамин (Витамин В1)
Vit A/Витамин А
Folate/Фолиева киселина
I/Йод
Biotin/Биотин
Se/Селен
Vit K/Виатмин К
Vit D3/Виатмин Д3
Vit B12/Витамин В12

50
8
6
3

Мултивитамини и минерали.
Научно разработена формула
за юноши

mg
mg Ne
mg alfa TE
mg

2,5 mg
0,7 mg
0,7
0,55
400
100
75
25
10
6,25
2,5
1,25

mg
mg
µg Re
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg

Дозировка: 1 таблетка дневно.

а

за момичет

Съдържание на една таблетка:
Vit C/Витамин С
Niacin (B3)/Ниацин (Витамин В3)
Vit E/Витамин Е
Fe 2+/Желязо 2+
Patothenic acid (B5)/Патотенова
киселина (Витамин В5)
Zn/Цинк
Vit B6/Витамин В6
Riboflavin (B2)/Рибофлавин (Витамин
В2)
Thiamin (B1)/Тиамин (Витамин В1)
Vit A/Витамин А
Folate/Фолиева киселина
I/Йод
Biotin/Биотин
Se/Селен
Vit K/Виатмин К
Vit D3/Виатмин Д3
Vit B12/Витамин В12

50
8
6
5
3

mg
mg Ne
mg alfa TE
mg
mg

2,5 mg
0,7 mg
0,7 mg
0,55
400
100
75
25
10
6,25
2,5
1,25

mg
µg Re
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg

Дозировка: 1 таблетка дневно.

 Подходящи за деца от 12-18 години.
Добро зрение

Добър имунитет

Добра памет

Опорно-двигателна с истема

джуниър

джуниър

Мултивитамини и минерали за
деца от А до Я

за
момчета

Съдържание на една таблетка:
Vit C/Витамин С
Niacin (B3)/Ниацин (Витамин В3)
Vit E/Витамин Е
Patothenic acid (B5)/Патотенова
киселина/Витамин В5
Zn/Цинк
Riboflavin (B2)/Рибофлавин (Витамин
В2)
Vit B6/Витамин В6
Thiamin (B1)/Тиамин (Витамин В1)
Vit A/Витамин А
Folate/Фолиева киселина
I/Йод
Biotin/Биотин
Se/Селен
Vit K/Виатмин К
Vit D3/Виатмин Д3
Vit B12/Витамин В12

50
8
6
3

Мултивитамини и минерали за
деца от А до Я

mg
mg Ne
mg alfa TE
mg

Добър имунитет

2,5 mg
0,7 mg
0,7
0,55
400
100
75
25
10
6,25
2,5
1,25

Опорно-двигателна с истема

mg
mg
µg Re
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg

Дозировка: 1 таблетка дневно.

Добра памет
Добро зрение

за
момичета

С вкус
на банан

 Подходящи за деца от 2-12 години.

ИММУНО за деца
Мултивитамини и минерали за имунна защита

С вкус
на ягода

Съдържание на една таблетка:
Vit C/Витамин С
Sambucus nigra/Черен бъз
Niacin (B3)/Ниацин (Витамин В3)
Vit E/Витамин Е
1,3-1,6 Beta Glucan/1,3-1,6 Бета глюкан
Rosa canina/Шипка
Patothenic acid (B5)/Патотенова
киселина (Витамин В5)
Zn/Цинк
Riboflavin (B2)/Рибофлавин (Витамин
В2)
Vit B6/Витамин В6
Thiamin (B1)/Тиамин (Витамин В1)
Vit A/Витамин А
Folate/Фолиева киселина
I/Йод
Biotin/Биотин
Se/Селен
Vit K/Виатмин К
Vit D3/Виатмин Д3
Vit B12/Витамин В12
Дозировка: 1 таблетка дневно.

Дозировка: 1 таблетка дневно.

50
50
8
6
5
5
3

mg
mg
mg Re
mg alfa TE
mg
mg
mg

2,5 mg
0,7 mg
0,7
0,55
400
100
75
25
10
6,25
2,5
1,25

mg
mg
µg Re
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg

Добър имунитет
Опорно-двигателна с истема
Добра памет
Добро зрение

 Здравословна и вкусна комбинация от мултивитамини, минерали
и фитоекстракти.
 Допринасят за нормалното функциониране на имунната система.
 Подпомагат физиологичния растеж и жизнеността на детето.
 Подходящ за деца от 2-12 години.

ТИОСТЕП 600 caps. x30
Забавя процесите на стареене и ускорява регенеративните процеси.
Подобрява състоянието на диабетно стъпало. Поддържа нормални нива на
кръвната захар и подобрява кръвоснабдяването на крайниците. Забавя процесите на
стареене и ускорява регенеративните процеси.		
Състав: Thioctic acid (α Lipoic acid) – 300 mg или 600 mg, Olive leaf extract – 50 mg,
Magnesium (чист)– 50 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) – 0,5 mg.
Препоръчителна дневна доза: 1 път по 1 капсула.

Diapress

ДИАПРЕС caps. x30
Понижава нивата на кръвната захар. Подобрява инсулиновата
чувствителност.								
Ефективно понижава нивата на кръвната захар. Повишава чувствителността на
инсулиновите рецептори. Намалява инсулиновата резистентност. Благоприятно
повлиява метаболитния синдром.
Състав: Cinnamonum zeylanicum – 200 mg, Olive Leaf extract – 50 mg,
Magnesium (чист) – 20 mg, Chromium – 40 μg.
Препоръчителна дневна доза: 1 път по 1 капсула (сутрин).

ЛИПОНИЛ МАКС caps. x30
Понижава нивата на лошия холестерол. Натурален статин, без
странични действия.
За нормални нива на холестерола и кръвното налягане. Ефективен, натурален, безопасен. Подпомага извеждането на лошия холестерол (LDL) от организма. Благоприятно
повлиява хипертонията и атеросклерозата, като намалява големината на плаките в
кръвоносните съдове.
Състав: Policosanol – 20 mg, Olive Leaf extract – 200 mg.
Препоръчителна дневна доза: 1 път по 1 капсула (вечер).

Cardioton

КАРДИОТОН caps. x30

Sinus Magna

СИНУС МАГНА caps. x30

Грижа за сърцето. При сърдечна невроза, сърцебиене и аритмия.
Подобрява работата на коронарните артерии; стабилизира сърдечно-съдовия ритъм
и намалява риска от появата на аритмия. За млади хора, подложени на непрекъснат
стрес. Допълнителна терапия при сърдечно-съдова недостатъчност.
Състав: Crataegus monogyna – 100 mg, Olive Leaf extract – 25 mg,
Magnesium (чист) – 5 mg.
Препоръчителна дневна доза: 2 пъти по 1 капсула.

Остри и хронични синузити.
При остри и хронични възпаления на синусите и дих.пътища. Намалява чувството
на тежест, натиск и напрежение в синусите. Подпомага прочистването на носа
и отделяне на секретите от горните дихателни пътища. Като следствие това
повлиява благоприятно съпътстващото главоболие.
Състав: Primulae flos – 38 mg, Rumicis Herba – 38 mg, Sambuci flos – 38 mg, Verbenae
Herba – 38 mg, Gentianae radix – 11 mg.
Препоръчителна дневна доза: деца над 6г. – 1-2 капс./дневно, деца над 12г.и
възрастни 3х1 капс.

Immunize

Имунайз caps. x30

Diskopathin

Дископатин caps. x30

За подобряване функциите на имунната система.
За профилактика при чести инфекции на дихателните пътища
Благоприятно повлиява:
• Нормалната функция на имунната система
• Нормалната устойчивост на организма към бактериални и вирусни агенти.
• Естествените защитни сили на организма
Състав: Pelargonium sitoides ext – 75 mg, Echinacea Purpurea powder – 50 mg,
Eleutherococcus senticocus – 50 mg, Astralagus membranaceus root – 50 mg, Deodorized
garlic extract – 50 mg, Ganoderma lucidum (reishi mushroom) – 50 mg, Nigella sativa (black
cumin) – 50 mg, Andrographis paniculata extract – 20 mg
Препоръчителна дневна доза: деца над 6г. – 1-2 капс./дневно, деца над 12г. и
възрастни 3х1 капс.
Облекчава болката в гърба и кръста при дископатия, лумбаго, ишиас,
радикулити и др.
Облекчава болката, свързана с пренатоварване на ставите или износване на ставния
хрущял, и увеличава ставната подвижност. Възстановява меките тъкани след травми.
Профилактира износването на ставите при активно спортуващи.
Състав: Cissus quadrangularis – 250 mg, Boswellia serrata – 41 mg, Collagen type 2 – 20 mg,
Hyaluronic acid – 10 mg, Glucosamin sulfate – 50 mg, Chondroitin – 50 mg, МSM – 50 mg
Препоръчителна дневна доза: 3 пъти дневно по 1 капсула.

Пулмотон caps. x30

Pulmoton

OccuVital

При астма и хронична обструктивна белодробна болест.
Пулмотон благоприятно повлиява:
• Функцията на дихателната система при Бронхиална астма и Хронична Обструктивна
Белодробна Болест и възпаления.
• Отхрачватето и отделянето на секрети от дихателните пътица при спазми и инфекции
(туберкулоза вкл.).
• Стимулирането на имунитета при респираторни заболявания
• Разширява бронхите и намалява спазмите при Бронхиална астма и ХОББ.
• Облекчава кашлицата и отделянето на секрети при инфекции на дихателните пътища и
алергии – бронхити, пневмонии, астма, алергичен ринит.
• Има противовъзпалително и антиоксидантно действие и подобрява устойчивостта на
организма към респираторни вируси и бактерии.
Състав: Tylophora asthmatica root – 150 mg, Emblica officinalis fruit – 40 mg,
Piper longum fruit – 40 mg, Zingiber officinale root – 40 mg, Adhatoda vasica leaves – 40 mg,
Ocimum sanctum leaves – 40 mg, Glycerrhiza glabra – 40 mg, Piper nigrum fruit – 40 mg.
Препоръчителна дневна доза: По 1 капсула сутрин и 1 капсула вечер.

Окувитал caps. x30
За поддържане остротата на зрението и естественото
функциониране на защитната система на очите.
ОКУВИТАЛ е подходящ при:
• Продължителна работа на компютър
• Употреба на контактни лещи
• Умора на очите
Състав: Haematococcus Pluvialis micro alge extract/Astaxsanthin 4 mg /Хематококус
плувиалис/ Астаксантин 4 мг – 40 mg; Eyebright (euphrasia parthenium)/Очанка (Еуфразия) –
30 mg; Vitamin C – 250 mg; Bilberry (vaccinium myrtillus 5mg [25%] antocyanidins)/Европейска
боровинка – 20 mg; Carrot (root) extract/Екстракт от морков, корен – 50 mg;
NAC/Н-ацетилцистеин – 50 mg; Taurin/ Taurin – 50 mg; Lutein/Лутеин – 30 mg; VItamin E (100
IU d-aлфa-тoкoфepил cyкцинaт) – 67 mg α-TE; Zn/Цинк – 10 mg; Vitamin A/Bитaмин A (1000 IU,
пaлмитaт) – 800 µg RE; Zeaxanthin/Зeaксантин – 300 µg; Selen/Селен – 25 µg
Препоръчителна дневна доза: 1 капсула дневно.

MAGNABEAR

Магнабеар caps. x60
МАСЛО от 100% ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ АНТАРКТИЧЕСКИ КРИЛ
За нормалната функция на сърце, мозък и зрение с добавени Калций,
Витамин D3 и B1
Подпомага нормалната функция на сърцето. Поддържа кръвното налягане и нивата
на холестерола. Подобрява паметта и концентрацията. Повлиява благоприятно
нормалното зрение.
Състав: Масло от Арктически Крил – 1000 mg, EPA – 120 mg, DHA – 90 mg,
Фосфолипиди – 225 mg, Омега-3 мастни киселини – 150 mg, Омега-9 мастни киселини – 40
mg, Холин – 37 mg, Калций – 240 mg, Витамин D – 5 µg Витамин B1 – 2,2 mg
Препоръчителна дозировка: 1-2 капсули дневно по време на хранене
Капсулите се поглъщат цели, без да се дъвчат.

MAGNABEAR KIDS

Магнабеар КИДС caps. x30
МАСЛО от 100% ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ АНТАРКТИЧЕСКИ КРИЛ
За нормалната функция на сърце, мозък и зрение с добавен Витамин D3
Стимулира имунната система на децата. Допринася за нормалото нервно-психическо
развитие в детско-юношеската възраст. Подобрява паметта и концентрацията.
Поддържа нормално зрение.
Състав: Масло от Арктически Крил – 750 mg, EPA – 90 mg, DHA – 67 mg,
Фосфолипиди – 170 mg, Омега-3 мастни киселини – 112 mg, Омега-9 мастни киселини – 30 mg,
Холин – 27 mg, Витамин D – 5 µg
Препоръчителна дозировка: Деца от 6-12 години – 1 капсула дневно с храна
Деца над 12 години – 2 капсули дневно с храна
Капсулите се поглъщат цели, без да се дъвчат.

Omega-3
+vit E

Омега 3 + Витамин Е caps. x60/30 caps.
Продукт с висока концентрация на ЕРА (min 30%) и DHA (min 20%), които
допринасят за здрава сърдечно-съдова и нервна система.
Ненаситените мастни киселини са от съществено значение за правилното
функциониране на мозъка и сърцето, помагат да се поддържа нормално ниво на
триглицеридите в кръвта и подпомагат доброто зрение.
ОМЕГА 3 + ВИТАМИН Е благоприятно повлиява:
• Нормалната сърдечна функция
• Нормалната мозъчна дейност и нормалното зрение
• Нормалните нива на холестерола
• Дейността на имунната система
Състав:
ОМЕГА 3 + ВИТАМИН Е
Масло от сьомга
Омега 3 мастни киселини
EPA
DHA
Vit E

1 капсула
2 капсули
1000 mg
2000 mg
300 mg
600 mg
180 mg
360 mg
120 mg
240 mg
12 mg α-TE
24 mg α-TE

Препоръчителна дозировка: 2 капсули дневно по време на хранене с достатъчно
течност.

Omega-3
MAX
+vit E

Омега 3 МАКС + Витамин Е caps. x60/30 caps.
Продукт с висока концентрация на ЕРА (min 30%) и DHA (min 20%), които
допринасят за здрава сърдечно-съдова и нервна система.
Ненаситените мастни киселини са от съществено значение за правилното
функциониране на мозъка и сърцето, помагат да се поддържа нормално ниво на
триглицеридите в кръвта и подпомагат доброто зрение.
ОМЕГА 3 МАКС + ВИТАМИН Е благоприятно повлиява:
• Нормалната сърдечна функция
• Нормалната мозъчна дейност и нормалното зрение
• Нормалните нива на холестерола
• Дейността на имунната система
Състав:
ОМЕГА 3 МАКС + ВИТАМИН Е 1 капсула
2 капсули
Препоръчителна дозировка: 2
Масло от сьомга
1000 mg
2000 mg
капсули дневно по време на хранене с
Омега 3 мастни киселини
600 mg
1200 mg
достатъчно течност.
EPA
360 mg
720 mg
DHA
Vit E

240 mg
12 mg α-TE

480 mg
24 mg α-TE

Buona Combiflor
За възстановяване на електролитния баланс при повръщане и диария от
нулева възраст.
Цялостен продукт за възстановяване на електролитния баланс в случай на диария и
повръщане, разработен съгласно стандартите и препоръките на Европейското общество
за детска гастроентерология, Хепатология и Хранене и Европейското дружество за
педиатрия.
Състав: Саше от соли: декстроза, натриев цитрат, калиев цитрат, натриев
бикарбонат, натриев хлорид •Саше от ферменти: Saccharomyces boulardii, Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium longum
Препоръчителна дневна доза: 3 сашета дневно.

Buona Respiro
При лечение на суха и влажна кашлица при деца
Buona Respiro е сироп за кашлица с приятен вкус за лечение на респираторни заболявания при
деца на възраст над 1 година.
Състав: сух екстракт от листа от Ribes nigrum, сух екстракт от цветове на
Grindelia robusta, сух екстракт от части на Бръшлян.
Препоръчителна дневна доза:
За деца 1-3 години: 5 ml два пъти дневно. За деца над 3 години: 5 ml до 4 пъти на ден.

Buona Ferrodue
Решението при недостиг на желязо от първия ден
Благоприятства формирането на нормални червени кръвни клетки и хемоглобин. Допринася
за нормалното когнитивно развитие. Поддържа функцията на имунната система. Желязото,
съдържащо се във FERRODUE, е железен бисглицинат-хелат, получен в резултат на
високотехнологична преработка, което гарантира отлична стомашно-чревна поносимост и
висока степен на бионаличност.
Състав: Железен бисглицинат-хелат, фруктоза.
Препоръчителна дневна доза:
Бебета 0-12 месеца - 1 капка/кг телесна маса дневно. Недоносени - 2 капки /кг телесна маса
дневно. Деца над 1 година – 10 капки дневно.

Buona Circadiem
Мелатонинов продукт с 99,9% сертифицирана степен на чистота, подходящ от нулева възраст.
Мелатонинът е доказан като безопасен и ефективен при безсънието на деца без никакви
странични ефекти. Намалява времето за заспиване и нощни събуждания. Наблюдава се
подобрение в настроението, поведението и когнитивните функции през деня.
Състав: Мелатонин (със сертифицирана честота не по-малко от 99%), калиев сорбат,
лимонена киселина.
Препоръчителна дневна доза: от 1 mg (4 капки) преди лягане.

Magnasept

Children lozenges

Magnasept

Magnasept
IMMUNO

Alergamin

BiotonB
tonB

Магнасепт – пастили x12 с вкус на череша, ягода, мед и лимон,
евкалипт, джинджифил.
За здраво гърло, бронхи и синуси.
Подпомага нормалното дишане. Повлиява благоприятно функцията на лигавицата на устната
кухина и гърлото. Подпомага нормално прочистване на носа. Подпомага естествения
имунитет на организма.
Състав: Vit C/Витамин С – 80 mg, Primulae flos – 18 mg, Rumicis herba – 18 mg,
Sambuci flos – 18 mg, Verbenae herba – 18 mg, Gentianae radix – 6 mg, Zingiber officinale – 3 mg,
Zink – 1 mg, Eucalyptus oil – 0,8 mg
Препоръчителна дневна доза:
За деца от 3 г. до 6 г. до 3 пастила на ден. За деца от 6 г. до 12 г. до 5 пастила на ден.
За възрастини до 6 пастила на ден.

Магнасепт Имуно – пастили x12
Подпомага естествения имунитет
• Повишава жизнения тонус и укрепва организма
• Защитава клетките от оксидативния стрес
• Намалява чувството на отпадналост и умора
• Предпазва от усложнения като бактериални и вирусни инфекции вследствие на
настинката.
Състав: Vitamin C – 250 mg; Zn – 2,5 mg; Se – 18 µg
Препоръчителна дневна доза:
Деца над 3 години – 1 пастил дневно
Деца над 14 години – 2 пастила дневно
Възрастни над 18 години – 3 пастила дневно.

АЛЕРГАМИН caps. x30
При сенна хрема. Природно антихистаминово средство. Без
сънливост.
При сенна хрема. При алергичен ринит. Природно антихистаминово средство. При
алергични възпаления на синусите и дих.пътища. Намалява чувството на тежест,
натиск и напрежение в синусите. Подпомага прочистването на носа и отделяне
на секретите от горните дихателни пътища. Противовирусна активност.
Имуностимулиращо. Може да се използва продължитено време.
Състав: Quercetin – 50mg, Urtica dioica – 100mg, Primulae flos – 36 mg,
Rumicis Herba – 36 mg, Sambuci flos – 36 mg, Verbenae Herba – 36 mg, Gentianae radix – 12mg.
Препоръчителна дневна доза: 3 пъти по 1 капсула.

Биотон Б caps. x30
Синбиотик с 5,6млрд. живи бактерии.
Благоприятно повлиява нормалния баланс на стомашно-чревния тракт; възстановяване
след антибиотична терапия; правилно и ефективно храносмилане; поддържа добрата
чревна флора и имунната система. Без съхранение в хладилник.
Състав: Lactobacillus acidophilus – 45 mg(4,5млрд. живи бактерии,, Bifidobacterium longu
– 11 mg (1,1млрд. живи бактерии), Pectin – 100 mg, Inulin – 22 mg,
Vitamin B6 – 0,5 mg
Препоръчителна дневна доза: деца над 6 – 1-2/дневно, деца над 12 и възр. – 2 х 1.

Repahep

РЕПАХЕП caps. x30
За здрав черен дроб и жлъчка.
Повлиява възстановителните процеси в черния дроб при стеатоза, след прекаран
хепатит, прекомерна употреба на лекарства и алкохол. Подобрява функцията на
жлъчката и черния дроб. Подобрява храносмилането.
Състав: Cynara scolymus – 100 mg, Silybum marianum – 100 mg.
Препоръчителна дневна доза: 2 пъти по 1 капсула.

Алекса caps. x30
При запек, тежест, дискомфорт, болезнена дефекация, лениви черва.
Подобрява перисталтиката на червата. Улеснява дефекацията при запек. Подпомага
храносмилането. Тонизира мускулатурата на храносмилателните органи.
Състав: Rhamnus frangula – 272 mg, Aloe vera – 81 mg, Cynara scolymus – 30 mg, Мentha
piperita – 20 mg, Ginger root – 20 mg, Dandelion root – 20 mg,
Glicerhiza glabra – 10 mg, Sena – 10 mg
Препоръчителна дневна доза: 1-2 капсули дневно, вечер след хранене.

Magnazyme

Магназайм caps. x60 - комбинация от храносмилателни ензими
и пробиотични бактерии.
Допринася за доброто храносмилане като подпомага разграждането и
усвояването на хранителните вещества
Благоприятно повлиява оплаквания като:
• стомашен дискомфорт
• тежест
• подуване и газове
Състав: Амилаза 7500 DU, Протеаза 4.5 15000 HUT и 3.0 15 SAPU,
Бромелаин 500000FCCPU, Липаза 1000 FIP, Алфа-галактозидаза 200 GaIU, Целулаза 250CU,
Лактаза 1000 ALU, Lactobacilus acidophilous, Bifidum bacterium
Препоръчителна дневна доза: Възрастни - 3 пъти дневно по 1 -2 капасули по
време на хранене. Деца над 7 години – 2 пъти по 1 капсула по време на хранене.

MagnaSlim

Магнаслим caps. x30
МАГНАСЛИМ ефективно повлиява намаляването на телесното
тегло, като подпомага ускоряването на метаболизма, изгарянето на
мазнините в черния дроб.
МАГНАСЛИМ потиска чувството на глад, способства за повишаване жизнеността и
активността на организма. Активните съставки блокират усвояването на мазнините
и допринасят за пречистването на тялото от натрупаните токсини.
Състав: Green coffeе (Chlorogenic acid) – 175 mg; Chromium – 20 μg (микрограма);
Magnesium – 3 mg; Chitosan – 70 mg; L-Carnitine – 70 mg
Препоръчителна дневна доза: 3 пъти по 1 капсула.

СТАНДАРТИЗИРАНИ ЕКСТРАКТИ С ДОКАЗАН ТЕРАПЕВТИЧЕН ЕФЕКТ
Стандартизирани
фито екстракти
Независими
проучвания

Стандартизираните екстракти гарантират висока бионаличност на
активните вещества. Активните вещества са с висока концентрация и чистота,
което осигурява висока ефективност. Високото ниво на пречистеност осигурява
отсъствието на странични ефекти.
Независими проучвания показват резултатите и терапевтичните ефекти
на съответната стандартизирана активна съставка. Дават яснота за
очакваните терапевтични ефекти от приемането на съответното количество активна
съставка.
Лицензиране на производството на продуктите в Американската агенция
за Храни и Лекарства. FDA регулиура производство, безопасност на състава,
маркетинговите твърдения. Осигурява качество, ефективност и безопасност.
Производство съобразено с Добрата производствена практика GMP.
Дава сигурност и гаранции за качество на продукта.					

Лабораторно
тестван продукт
Растителна капсула

Стандарт за безопасност. Дава сигурност, че продуктът не съдържа алергизиращи
съставки, както и че съставките нямат неблагоприятни взаимодействия помежду си.
Растителна диетична вегетарианска капсула.

Лекарствени продукти с рецепта.

ISOKET® SPRAY

ИЗОКЕТ® СПРЕЙ
Изокет спрей е лекарствен продукт, който се използва при
нарушения в кръвния поток на коронарните съдове на сърцето.
Показания:
• лечение на всички форми на сърдечна болка, която се дължи на нарушения в кръвния
поток в коронарните съдове на сърцето (ангина пекторис)
• профилактика на сърдечна болка (ангина пекторис)
• остър инфаркт на миокарда
• остра левостранна сърдечна недостатъчност.
Предлагана форма и съдържание:
Спрей за впръскване в устата (представен като спрей с дозатор).
15 ml разтвор съдържат около 300 дози от по 1.25 mg isosorbide dinitrate

isoket® 5mg

ИЗОКЕТ® 5 mg
ISOKET®5 mg е лекарство, което се използва при нарушения в кръвния
поток на коронарните съдове на сърцето.
Показания: Лечение на остри пристъпи на ангина пекторис (болки в гърдите поради
смущения в кръвообращението на коронарните съдове) и за профилактично приемане
непосредствено преди физически натоварвания или други ситуации, за които се знае от
опит, че могат да предизвикат внезапна болка в сърцето (пристъпи на ангина пекторис).

Kardiket®retard 20 mg
®

Kardiket retard 20 mg

Синтром® е acenocoumarol

Кардикет ретард е лекарствен продукт, който действа върху
нарушенията на кръвния поток в коронарните съдове на сърцето.
• Кардикет ретард 20 се прилага за:
• Продължително лечение на нарушено кръвообръщение в коронарните съдове (исхемична
болест на сърцето)
• Профилактика на пристъпите на ангина пекторис (сърдечна болка в резултат на
нарушения на кръвния поток в коронарните съдове на сърцето)
• След инфаркт на миокарда: за профилактика и продължително лечение на пристъпите от
ангина пекторис
• Лечение на хронична сърдечна недостатъчност в комбинация със сърдечни гликозиди, АСЕ
инхибитори и/или диуретици
• Лечение на повишено налягане в белодробното кръвообращение (белодробна хипертония)

Синтром® е acenocoumarol (аценокумарол) таблетки х 4 mg х 20
се използва за предотвратяване образуването на съсиреци в
кръвоносните съдове.

Еmselex

Еmselex 7.5 mg
Emselex е лекарство, съдържа активното вещество дарифенацин. Прилага се при възрастни
пациенти със синдром на свръхактивен пикочен мехур (СПМ) Това е клиничен синдром, който
включва група от симптоми. Най-често срещаният от тях е внезапната неотложна нужда за
уриниране, която не може да се контролира или задържа. В някои случаи това може доведе до
изпускане на урина – инконтиненция.
Emselex е лекарствена форма с модифицирано освобождаване. Препоръчителната начална доза е
7.5 mg дневно. При част от пациентите минималната доза не води до желаното облекчаване на
симптомите и тя може да се повиши до 15 mg дневно.
Активното вещество в Emselex, дарифенацин, е медикамент с антихолинергично действие
- блокира селективно мускариновия M3 рецептор. Това предизвиква отпускане на мускулите,
които изтласкват урината от пикочния мехур. Това води до повишен капацитет на пикочния
мехур, повишен прагов обем за контракции и понижена честота на контракциите на
детрузора. По този начин Emselex предотвратява нежеланото уриниране.
Основните ползи от Emselex се проявяват като следствие на неговата селективност към
трети тип мускаринов рецептор (М3) и фармакокинетика (форма с удължено освобождаване).
Високата селективност за М3 вероятно е причината за липсата на ефект върху
когнитивните функции, което дава предимство при пациенти в напреднала възраст.

ВАШИЯТ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ Е:
Health is happiness
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