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A katalógusban található információknak tájékoztató jellegük van, és ezek 
nem szándékoznak helyettesíteni az Ön orvosa vagy más egészségügyi 
dolgozó szakmai tanácsát. A termékekkel kapcsolatos információk nem 
kívánják azt, hogy azonosítsanak vagy hogy meggyógyítsanak minden 
betegséget. A Herbagetica terméke felhasználásával kapcsolatos használati 
utasítások alapját a fitoterapeuták és homeopaták tapasztalata képezi. Az 
étrendkiegészítők fogyasztásával párhuzamosan egy egészséges életmódot 
ajánlunk, amelynek alapja a mozgás és egy célirányos étkezés.
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DEVIROX QUERCETIN+D3 VITAMIN
Intenzív vírusölő - Immunitás serkentő - A légzőrendszer védelmezője Megerősített immunrendszer 

• Erős vírusölő, eltávolítja a vírusokat és 
baktériumokat.

•  Immunitás serkentő, a vírusok és 
baktériumok eltávolításával serkenti az 
immunrendszer védekező képességét. 

•  Légutak védője: tisztítja a légutakat és 
növeli ezeknek az immunitását

• Immunitás serkentő
• Antioxidáns - védi a sejteket az oxidatív stressztől és megállítja a gyulladás beindulását 
• Antiallergén - jelentősen csökkenti az allergiás szimptómákat 

• A légutak szintjén enyhíti az irritációt és 
fájdalmat

•  Megszünteti a légutak szűkületét
•  Biztosítja a hörgők védelmét és egészségét
•  Növeli a stresszel szembeni fi zikai 

ellenállást
• Antioxidáns hatása van

Adjuváns a következő esetekben:

• Vírusfertőzések 
•  Bakteriális fertőzések
•  Infl uenza
•  Légúti virózisok
•  Megfázás, köhögés
•  Légzőszervi/tüdőbetegségek:
• tüdőgyulladás, TBC, hörghurut
•  Immunitás hiány

Adjuváns a következőkben

• Immunhiány
• Asztma, allergiás rhinitisz/nátha, bőrkiütések
• Megfázás, infl uenza, vírus fertőzés
• A szövetek idő előtti öregedése

Növényi kapszula: Összetétel kapszulánként
Astragalus (Astragalus membranaceus) 4:1 kivonat 
20% Oleuropeinnel standardizált Olajfalevél kivonat (Olea europeaea) 
3% alkaloidokkal standardizált Macskakarom (Uncaria tomentosa) 4:1 kivonat 
Sörélesztő (Saccharomyces cerevlsiae) 100.000-120.000 mcg/g cinkkel dúsítva
20% Poliszacharidokkal standardizált Ganoderma (Ganoderma lucidum) 10:1 kivonat 
17% természetes natív C vitaminnal standardizált Acerola kivonat (Malpighia glabra) 
6,6% Gingeroli-val és 1,2% Shogaoli-vel standardizált Gyömbérkivonat (Zingiberr o�cinale) 
Schizandra (Schisandra chinensis) 4:1 kivonat 
12% Glicirrizinsavval standardizált Édesgyökér kivonat (Glycyrrhiza glabra) 
45% Bio�avonoidokkal standardizált Grapefruit kivonat (Citrus paradisi) 
Fekete üröm (Artemisia vulgaris) 4:1 kivonat 
Természetes D3-vitamin/ kolekalciferol 0,1% (500 Nemzetközi Egység D3-t biztosítva) 

130 mg
130 mg

40 mg
35 mg
30 mg
35 mg
25 mg
25 mg
20 mg
15 mg
15 mg

5 mg

Bevitel: 2-3 kapszula/nap

Hármas hatás

Intenzív 
természetes 

vírusölő

Légzőrendszer 
védelmező

Immunitás serkentő 
Az Olajfa levél és a Macskakarom kivonatok fi gyelemre méltó vírusellenes 
tulajdonságokkal rendelkeznek úgy a megfázás, mind a súlyos légúti 
megbetegedések, mint például a hörghurut, tüdőgyulladás vagy 
tuberkulózis esetében, megerősítve az immunrendszert a betegség elleni 
hatékony küzdelemben és a szervezet stabilizálása érdekében.
A Macskakarom egyedi, mivel bizonyos kórokozók - ugyanúgy, mint az 
antibiotikumok esetében is - nem tudnak ellenállást kifejleszteni ezzel a 
kivonattal szemben.
A gyömbérnek antibakteriális és vírusellenes hatása is van, klinikailag 
bizonyítottan jó hatással van a respiratórikus szinciciális vírus (RSV) elleni 
küzdelemben, vírus, amely számos légúti betegséget okozhat. 
A vírusölő hatásai mellett az Édesgyökér kivonat aktívan hozzájárul a 
torokfájás csökkentéséhez, a köhögés csillapításához, a betegség okozta 
fáradtság csökkenéséhez, valamint az infl uenzával és megfázással járó 
izomfájdalmak enyhítéséhez. Az Astragalus, Ganoderma, Macskakarom 
kivonatok a Természetes cinkkel, Természetes C vitaminnal és D3 
vitaminnal együtt erősítik az immunrendszert azáltal, hogy aktiválják az 
immunsejteket, amelyek harcolnak a vírusos és bakteriális fertőzések ellen.
A Gyömbér, Schizandra, Édesgyökér, Olíva és Ganoderma kivonatoknak 
fi gyelemre méltó hatásuk van, mivel tisztítják a légzőrendszert a legutakban 
levő dugulások felszabadításával és csökkentik a tüdő gyulladását és 
segítenek a nyálka eltávolításában.

A Deviroxnek egyedülálló és összetett formulája van, amely 12 intenzív természetes kivonatot 
tartalmaz, ezek közül 9 kivonat standardizált a vírusok kiküszöbölésére, az immunrendszer 
erősítésére és a légzőrendszer védelmére kifejlesztett formulában. A legyengült 
immunrendszer és légzőrendszer veszélyeztetett a bakteriális, vírusos vagy gombás 
fertőzésekkel szemben.
A Devirox hármas hatást fejt ki az egészségre, mivel intenzív vírusölő, immunitás serkentő és 
légúti védő.
Az Astragalus gyökér erős vírusölő hatású gyógynövény, amely aktiválja az immunsejtek 
termelését, arra serkentve a szervezetet, hogy harcoljon a megfázás, infl uenza vagy fertőzés 
ellen.

A Quercetin egy polifenol (fl avonol), amely természetesen van jelen a gyümölcsökben, zöldségekben és különféle gyógynövényekben. Ez egy fi tonutriens, amely más 
tápanyagokkal, például a D3-vitaminnal együtt pozitív hatással van a szervezetre, mivel képes megvédeni a sejteket a szabad gyökök hatásától. Ez az előny a Quercetint 
az immunrendszer serkentésére, bizonyos allergiás tünetek csökkentésére vagy légzőszervi, szív- és érrendszer vagy izomrendszer védelmére ajánlja.
Jelenleg egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a Quercetin immunstimuláló előnyei. Antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatása révén a Quercetin biztosítja a leukociták, az 
intracelluláris/sejten belüli kommunikációért felelős anyagok és bizonyos sejtfunkciókat lehetővé tevő enzimek aktivitását. Serkenti a T immunsejtek aktivitását és növeli 
az NK (natural killer/természetes gyilkos) sejtek aktivitását, amelyek eltávolítják a szervezetbe bejutó káros anyagokat. Ezenkívül a Quercetin biztosítja az immunsejtek 
felhalmozódását a bőrelváltozásokban, megállítva így a fertőzések kialakulását.
A Quercetin vírusellenes hatóanyagként is kiemelkedik. Egyes klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a Quercetin szedése csökkenti egy vírus erejét egy egészséges sejtek 
megfertőzésében. Így megállítja a vírus szaporodását és korlátozza a vírusfertőzés terjedését a testben.

A D3-vitaminos Quercetin 100% -ban 
természetes termék, intenzív antioxidáns 
hatással bír, amely fontos előnyöket biztosít 
az immunrendszer és bizonyos típusú 
allergiák kontrollja szempontjából. 

A termék összetételében 2 fontos kivonat található: Sophora japonica [Közönséges pagodafű] virág 
kivonat, 95% Quercetinnel standardizálva - 400 mg / kapszula és 300 Nemzetközi Egység lanolinból nyert 
D3-vitamin (kolekalciferol), amely kiváló természetes forrás.

Antioxidáns - védi a sejteket az oxidatív stressztől és megállítja a gyulladás beindulását 

Asztma, allergiás rhinitisz/nátha, bőrkiütések

A Quercetin egy polifenol (fl avonol), amely természetesen van jelen a gyümölcsökben, zöldségekben és különféle gyógynövényekben. Ez egy fi tonutriens, amely más 
tápanyagokkal, például a D3-vitaminnal együtt pozitív hatással van a szervezetre, mivel képes megvédeni a sejteket a szabad gyökök hatásától. Ez az előny a Quercetint 
az immunrendszer serkentésére, bizonyos allergiás tünetek csökkentésére vagy légzőszervi, szív- és érrendszer vagy izomrendszer védelmére ajánlja.
Jelenleg egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a Quercetin immunstimuláló előnyei. Antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatása révén a Quercetin biztosítja a leukociták, az 

A termék összetételében 2 fontos kivonat található: Sophora japonica [Közönséges pagodafű] virág 

400 mg
     3 mg

Sophora japonica [Közönséges pagodafű] virágból készült 30:1 Quercetin 95%-os kivonat 
Természetes D3 vitamin/kolekalciferol 01% juhgyapjúból

(300 Nemzetközi Egység D3 vitamint adva)                             

Összetétel kapszulánként

Támogatja a 
rendszert lélegző

Erős 
immunrendszer

Bevitel: 1-2 kapszula/nap
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QUERCETIN+CINK CINK Forte 
Erős immunrendszer 30 mg/kapszula Cink bisglicinát + Természetes B6 Vitamin + Természetes C Vitamin 

• Megerősíti az immunrendszert
• Serkenti a szervezet természetes védekező képességét
• Modellezi az allergiás reakciók hatását 

• Erősíti az immunrendszer aktivitását
• Biztosítja a csontrendszer, a bőr, a haj és a körmök egészségét
• Támogatja a sejtosztódás folyamatát
• Csökkenti a fáradtságot és a kimerültséget
• Védi a sejteket az oxidatív stressztől
• Biztosítja a normális energiaanyagcserét
• Növeli az idegrendszer ellenállását

Adjuváns a következőkben

• Immunhiány
• Asztma, allergiás rhinitisz/nátha, bőrkiütések
• Megfázás, infl uenza, vírus fertőzés
• A szövetek idő előtti öregedése

Adjuváns a következőkben

• Immunhiány
• Fáradtság, kimerültség
• Megfázás
• Infl uenza
• Légúti fertőzések
• Törékeny haj és köröm, pikkelysömör, pattanások
• Tesztoszteronhiány

A Quercetin + cink kiváló formulájú és nagy felszívódású termék, hatékonyan serkenti és támogatja a szervezet természetes 
védekezőképességét és immunrendszerének működését. 250 mg Quercetint / kapszulát, a japán akác és a cink bisglicinát 
(a cink kiváló formáját, nagy felszívódással (10 mg / 2 kapszula)) standardizált kivonatát.

A Quercetin és a cink kombinációja maximalizálja a két tápanyag immunstimuláló hatását. A Quercetin biztosítja a cink 
szállítását a sejtekhez a gyors és teljes felszívódás érdekében, a cink bisglicinát forma pedig a cink integrált asszimilációjához 
lett kifejlesztve. Így a Quercetin + cink elkötelezett és ajánlott termék az immunrendszer erősítésére, az allergiás reakciók 
hatásainak csökkentésére, a megfázás, az infl uenza vagy a légúti virózis tüneteinek leküzdésére.

A Quercetin egy polifenol (fl avonol), amely természetesen van jelen a gyümölcsökben, zöldségekben és különféle 
gyógynövényekben. Különösen az immunrendszer erősítésére, a sejtek szabad gyökök elleni védelmére, a légzőrendszer, 
a szív- és érrendszer, valamint az izomrendszer védelmére szolgál. Moduláló hatással van az immunrendszerre oly módon, 
hogy képes csökkenteni hatását hiperaktív állapotban, mint például az allergiák esetében, az antioxidáns hatás révén 
pedig serkenti az immunrendszer működési mechanizmusait. A Quercetin néhány klinikai vizsgálatában kimutatták, hogy 
csökkenti a vírusok azon erejét, hogy megtámadják az egészséges sejteket. Így megállítja a vírus szaporodását és korlátozza 
annak terjedését a szervezetben.

A Cink Forte erősen nedvszívó termék, a nedvszívó képességét a Cink bisglicinát kiváló formája biztosítja 30 mg / kapszula 
koncentrációban. A Cink Forte komplex formulája B6- és C -vitamint tartalmaz, amely biztosítják a cink felszívódását a 
szervezetben. Így a Cink Forte komplex termékként ajánlott, amelyet az immunrendszer erősítésére és az immunitást 
gyengítő fáradtság csökkentésére szenteltek.
A Cink Forte termék nagy hatékonyságát a cink kiváló formája, a Cink Bisglicinát - 30 mg / kapszula biztosítja. A cink bisglicinátot 100%-osan tolerálja a szervezet, 
teljesen felszívódik a bél szintjén és nem gátolja más tápanyagok felszívódását. Így a Cink Forte nagy felszívódást biztosít a szervezetben, és garantált hatékonysággal 
erősíti az immunrendszert, megfázás, infl uenza vagy légúti betegségek esetében.
A Cink Forte termék nagy hatékonyságát a cink kiváló formája, a Cink Bisglicinát - 30 mg / kapszula biztosítja. A cink bisglicinátot 100%-osan tolerálja a szervezet, 
teljesen felszívódik a bél szintjén és nem gátolja más tápanyagok felszívódását. Így a Cink Forte nagy felszívódást biztosít a szervezetben, és garantált hatékonysággal 
erősíti az immunrendszert, megfázás, infl uenza vagy légúti betegségek esetében.

A B6 vitamin biztosítja a cink felszívódását és a Cink Forte komplex 
összetételét. A B6 vitamin szabályozza az érzelmi állapotokat, csökkenti 
a stressz hatásait és küzd a fáradtság ellen, ezek mind olyan tényezők, 
amelyek befolyásolhatják az immunrendszer megfelelő működését.Bevitel: 1-2 kapszula/nap

Bevitel: 1 kapszula/nap

250 mg
10.26 mg

Sophora japonica [Közönséges pagodafű] virágból készült 30:1 Quercetin 95%-os kivonat
Cink bisglicinát 28.5% Cinkkel                                  

Összetétel kapszulánként

Erős 
immunrendszer

Vírusok, megfázás 
és szezonális 

allergiák

Összetétel kapszulánként

100 mg

   25 mg

   35 mg

200 mg

105 mg

Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) 100.000 mcg/g 100 mg Cinkkel 
dúsítva (10mg Cinket biztosít /100%VNR*Ismeretlen rövidítés])
Termesztett tök (Cucurbita pepo) 4:1 kivonat, magból        

Tajgagyökér (Eleutherococcus senticosus) kivonat gyökérből és talajfeletti 
részekből 0,8% eleutherozid-al standardizálva
Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) száraz és inaktivált por           

Óriástök (Cucurbita maxima)           
Magas felszívódás 30 mg/kapszula Cink 

bisglicinát 
Erős

immunrendszer
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Adjuváns:• Csökkenti a koleszterinszintet

• Megőrzi a szív egészségét

• Óvja a májat

• Támogatja az ízületek egészségét

• Növeli a bőr rugalmasságát

• Fenntartja az idegrendszer megfelelő működését

• A szív és érrendszer egészségében

• A máj és epehólyag működésében

• A neurodegeneratív betegségek megelőzésében

• Premenstruációs szindrómában

• Menopauzában

Supreme KRILL Omega 3 FORTE

CSELEKEDJ!
Romániában évente 140.000 ember hal meg a magas 
koleszterinszint okozta szívbetegségekben.

• 5 standard összetevő, amely a Supreme KRILL Omega 3 Forte-t a leghatékonyabb krill olajjá 
alakítja: Omega 3, EPA és DHA, Foszfatidilkolint, Kolint és Astaxanthint

• 60%-al nagyobb a sejti felszívódás az 5 standardizált összetevőnek köszönhetően   

• 100%-an az Krill Antartic-ből van kivonva, összetételében nincs halolaj

Bevitel: 1 kapszula/nap

A magas koleszterinszint megrövidíti az életedet.

3 Forte

 INNOVÁCIÓ 

Supreme KRILL283
mg/kapszula

FOSZFATIDILKOLIN

50
mcg/kapszula

ASTAXANTHIN

41
mg/kapszula

KOLIN

89
mg/kapszula 

EPA

41
mg/kapszula

DHA

283
mg/kapszula

FOSZFATIDILKOLIN

50
mcg/kapszula

ASTAXANTHIN

41
mg/kapszula

KOLIN

89
mg/kapszula 

EPA

41
mg/kapszula

DHA

Összetétel/Kapszula
Eikozapentaénsav (EPA) - Omega-3 zsírsav                                 

     Foszfatidilkolin                                                                                                                                   
Dokozahexánsav (DHA) - Omega-3 zsírsav                                                                                                          

     Kolin                                                                                                                                                       
     Astaxanthin                                                                                                                                           
     Foszfolipid                                                                                                                                           

 89 mg
41 mg

41 mg
50 mcg
330 mg

283 mg
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Egyéb termékek, melyek Krill olajat tartal-
maznak, sokkal kisebb koncentrációjúak az 
aktív kulcselem szempontjából, mint a Su-
preme KRILL Omega 3 Forte. Az olaj tisztítá-
sa azon sók kivonását jelenti, melyek az olaj 
oxidációjához, egy kellemetlen szag meg-
jelenéséhez és egy sokkal gyengébb abs-
zobciós hatékonysághoz vezet. Ily módon 
a TISZTÍTOTT és DÚSÍTOTT Krill olajnak 
van a legmagasabb Omega-3, EPA/DHA 
és kolin tartalma.

Klinikailag bizonyított kiváló biohatékonyság A Föld legtisztább vizeiből begyűjtve

KRILL OIL -  alapvető tápanyagokban gazdag

HOSSZÚ OMEGA-3 
ZSÍRSAV LÁNCOK
(EPA és DHA)

FOSZFOLIPIDEK

KOLIN

ASTAXANTHIN

KRILL ÖSSZETEVŐK JELLEGZETESSÉGEK
• adott zsírsav osztály, amelyek zsírban és membránokban lelhetők fel, energiaként használják

• több mint 30.000 nemzetközi kiadványban ismerik el az egészségre való előnyös hatását
• alapvető tápanyagok, melyek haszonélvezői a szív, az ízületek, az agy, a bőr és a szem

• az EPA és DHA kiváló abszorbciójának legmegfelelőbb formája
• az összes sejtmembrán alapköve

• alapvető tápanyag a máj sejtmembránja részére
• fontos alapelem a máj, szív és kognitív egészség részére

• kognitív antioxidáns tulajdonsággal rendelkező karotinoid
• természetes módon megtartva hatásosságát védi oxidáció ellen az Omega-3 zsírsavakat
• természetes tartósítószer 

Foszfolipidek
Trigliceridek
Sók

STANDARD Krill Oil TISZTÍTOTT Krill Oil Krill Oil KONCENTRÁTUM

                      Licaps alakban:
• Biztos lezárás – nem folyik, nincs szaga 
• Nitrogénes lezárás –frissesség megtartása 
• Gyors hatás – folyékony formula 
• Hatékonyság – kiváló abszorbciós folyamat 

Supreme KRILL
Omega 3 Forte

A Supreme KRILL Omega 3 Forte egy tiszta, dúsított olaj, melyet kizáróla-
gosan az antarktiszi területre jellemző Krill Antartic (Euphausia superba) rá-
kfajból vonnak ki, ez az olaj az új generációs Omega-3-t jelenti a szív, agy, 
máj, ízületek egészsége fenntartásában és a koleszterin elleni harcban. 
A Krill olaj az Omega-3, EPA és DHA zsírsavak, a foszfatidilkolin, kolin és 
astaxanthin kiváló természetes forrása. Ez a kombináció az, amely a Krill 
olajat hatékonyan megkülönbözteti a többi halolajtól. Mi több, a magas 
és standardizált EPA, DHA, kolin és astaxanthin koncentráció a Supreme 
KRILL Omega 3 Forte-t a legkoncentráltabb és leghatékonyabb Omega-3-á 
változtatja.

A krill olajban levő foszfolipidek előnyei
Az Omega-3, EPA és DHA zsírsavak fontos elemei a test azon sejt-membránjainak szer-
kezetében és funkciójában, amelyek képesek stimulálni a „rossz” LDL koleszterin és a trigli-
ceridek szintjének csökkenését és segíteni a „jó” HDL koleszterin szintjének növekedésében. 
Mi több, a foszfolipid alakú formulájának köszönhetően meg lesz könnyítve a zsírsavaknak 
a szövetekbe történő beépülése, ez hatékonyabbá is válik, az abszorbció szövetszinten tör-
ténik meg. 
A foszfatidilkolin esszenciális zsírsavakat tartalmaz, azaz Omega -3-t. Ugyanakkor a szer-
vezet foszfatidilkolinból kolint szintetizál, amely a sejtmembrán lényeges összetevője. A 
kolinnak fontos szerepe van a szervezetben található mérgező anyagok eltávolításában, 
ezzel segítve a máj és epehólyag működését.

Az Astaxanthin egyike a legerősebb antioxidánsnak, mely képes a 
szervezetbeli szabad gyökök tevékenységét leállítani. Az Astaxanthin
egyike annak a kevés antioxidánsnak, amelyet az agy sejtjei magukba 
olvasztanak, ily módon képes arra, hogy az Alzheimer, Parkinson és 
egyéb neurodegeneratív betegség ellen védeni tudjon. Az Astaxan-
thin felel az Omega-3 zsírsavak piros színéért és ezeknek a stabilitásáért. 
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Az UriMer Akut tartalmazza a legnagyobb PAC 81 - proantocianidin - mennyiséget, 
81 mg/kapszula, ez a leghatékonyabb és leggyorsabb formula, amelyet a húgyúti fer-
tőzések esetében lehet alkalmazni.

Eltávolítja és megöli a húgyútban levő baktériumokat

Visszaállítja a húgyút egészségét

Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatás a húgyúti fertőzések alkalmával

Növeli az immunitást

Adjuváns:
• Eltávolítja és megöli a húgyútban fellelhető 
   baktériumokat
• Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatás
• Megelőzi a húgyúti fertőzések ismétlődését
• Antioxidáns
• Fenntartja a húgyút egészségét

• A szív és érrendszer egészségében
• A máj és epehólyag műkődésében
• Megelőzi a neurodegeneratív betegség 

            megelőzését
• Premenstruációs szindrómában
• Menopauzában

81 PAC/
kapszula Bevitel: 1 kapszula/nap felnőttek 

és 12 év feletti gyermekek részére növényi kivonat

A Vörösáfonyában levő PAC-ok gyorsan és hatékonyan járnak el baktériu-
moknak a húgyút falára való tapadása elleni harcában, ezeknek az 
eltávolításában és visszaverésében. Ezek közé a baktériumok közé 
sorolható az E. coli baktérium is, mely a húgyúti fertőzések 80%-ért felelős.

Eltávolítja és megöli a húgyútban fellelhető baktériumokat

Erős antioxidáns hatás 

80 mg PAC = Vörösáfonya Kivonat 160:1  40% Proantocianidinnel standardizálva
+

0.8 mg PAC = 40 mg Aronia Kivonat 4:1 2% Proantocianidinnel standardizálva

A proantocianidinek (PAC) - a legerősebb ellensége 
a húgyúti fertőzésekben található baktériumoknak számára.

81 mg PAC kapszulánként
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A Vörösáfonya kivonat, (Vaccinium macrocarpon) 160:1-hez standardizálva 80 mg PAC/kapszu-
la-val eltávolítja és megöli a húgyútban fellelhető baktériumokat. 

A Közönséges aranyvessző (Solidago Virguarea) 4:1 kivonatnak gyulladáscsökkentő hatása 
van, csillapítja a fájdalmakat és gyorsítja a vizelet eltávolítását. 

A Medveszőlő (Uva ursi) 4:1 kivonat - antiszeptikus tulajdonsága van, elpusztítja a korokozó ba-
ktériumokat.

Az Aronia (Aronia melanocarpa) kivonat 4:1-hez standardizálva 0.8 mg PAC-al megelőzi a fertőzé-
seket és megállítja a baktériumok többszöröződését. 

A Csalánlevél (Urtica dioica) kivonat, 10:1 fájdalomcsillapító hatása van és nagyon erős vize-
lethajtó.

A Mezei Zsurló (Equisetum arvense) kivonatnak, 7% Sziliciummal standardizálva vizelethajtó 
hatása van és elősegíti a vizelet eltávolítását.

A D3 vitamin, melyet juh gyapjúból állítanak elő, az antimikrobiális peptid előállítás serken-
tésével növeli az immunitást.

A C-vitamin, melyet az Acerola gyümölcsből vonnak ki, növeli a vizelet savasságát, ugyanakkor a 
Közönséges aranyvessző (Solidago Virguarea) kivonat bio potenciaszere.

összetétel/kapszula

200 mg

40 mg

40 mg

40 mg

30 mg

30 mg

1 mg

10 mg

Közönséges aranyvessző (Solidago virga-aurea) 4:1 kivonat  

Medveszőlő (Uva Ursi) 4:1 kivonat

Aronia (Aronia melanocarpa) 4:1 kivonat 2% proantocianidinnel 
standardizálva 0.80 mg PAC adva

Csalánlevél (Urtica dioica) 10:1 kivonat 4% polifenollal standardizálva 

Mezei Zsurló (Equisetum arvense) 4:1 kivonat 7% Sziliciummal standardizálva

Természetes D3 vitamin/Kolekalciferol 0.1%

Acerola (Malpighia glabra), kivonat 17% természetes C vitaminnal standardizálva

Vörösáfonya - Vaccinium macrocarpon 
160:1 kivonat 40% proantocianidinnel standardizálva, 80 mg PAC adva             

8 forte kivonatot tartalmazó formula
81 mg PAC/kapszula

A legerősebb, leghatékonyabb 
formula húgyúti fertőzésekben

GYORS HATÁS
�������������

��������



KIVONAT       DÚSÍTOTT        TISZTÍTOTT

MADE 
in FRANCE  
KIVONAT

MADE 
in FRANCE  
KIVONAT

115 kg de Vörösáfonya 

1 kg kivonat 
dúsítva és tisztítva 

40% proantocianidint - PAC-t garantál

URIMER AKUT Standardizált forte kivonatok herbagetica.ro14

          Tényezők, amelyek fogékonnyá tesznek a húgyúti fertőzésekre: 
• A női anatómia. A húgyvezeték hossza rövidebb nőknél, mint a férfi aknál, ez azt jelenti, 

hogy a baktérium gyorsabban ér el a húgyhólyagba.

• A szexuális aktivitás. A szexuális téren nagyon aktív nők, vagy azon nők, akiknek több 
partnere van, fogékonyabbak a húgyúti fertőzésekre. 

• Menopauza. Menopauza után megjelenik az ösztrogén szint csökkenés, ez a csökkenés 
befolyásolhatja a húgyút ellenállását a fertőzésekkel szemben.

• Elakadások a húgyúton. A vesekövek vagy a megnagyobbodott prosztata növelheti a 
húgyúti fertőzések kockázatát.

         • Legyengült immunrendszer. A szervezet sebezhető a fertőzésekkel szemben.

Klinikai tanulmányok:
Howell AB tanulmány, Foxman B. Áfonya kivonat és az antibiotiku-
mokkal szemben ellenálló uropatogének tapadása. JAMA. 2002 Jun 
19;287(23):3082-3 tanulmány bizonyítja, hogy a húgyúti szövet szin-
tjén a vörösáfonya kivonatnak:
1. Azonnali hatása van: hat az első adag bevétele utáni 2 órában 
2. Korlátozza a baktériumok szövetre való tapadását azon módon, 
hogy megváltozik az alakja, pálcika alakról gömb alakra.
3. Megszakítja a baktériumok közötti kommunikációt meggátolva ez-
zel a baktériumok elterjedését és kolonizációját. 
4. Elpusztítja a baktérium sejt csillóit, amelyek a húgyút szövetein talál-
hatók.
5. Hosszantartó hatása van: a hatása bevétel után 10 óráig is érezhető. 
A 80% PAC - proantocianidin-t tartalmazó Vörösáfonya standardizált 
kivonat eltávolítja az antibiotikumokra ellenálló E. coli törzseket. 

Tudtad, hogy…

A húgyúti fertőzés abban a pillanatban jön létre, amikor a baktérium a húgyve-
zetéken keresztül a húgyútba kerül, és a húgyhólyagban elkezd szaporodni?

• életükben a nők 50%-a szenved legalább egy fajta húgyúti fertőzésben
• A nők 20-30%-nak visszatérő a húgyúti fertőzése 
• A terhes nők 12%-a húgyúti fertőzésben szenved 

EXTRACT       CONCENTRAT       PURIFICAT

EXTRACT
MADE 
in FRANCE

EXTRACT
MADE 
in FRANCE

115 kg de Merișor 

1 kg de extract 
concentrat și purificat 

garantat 40% proantocianidine - PAC
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71%
80%

Azon betegek, akiket Vörösáfonya kivonattal kezeltek

Azon betegek %-a akiknek a Vörösáfonya kivonatos kezelés utáni 6 
hónapban nem volt már visszatérő húgyúti fertőzése
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Takahashi et al. 2013. Klinikai vizsgálat az áfonya kivonat hatásának kiértékelésére visszatérő húgyúti fertőzésekben szen-
vedő betegek esetében. J Fertőzze a Chemother-t. 2013 február; 19 (1): 112-7. doi: 10.1007 / s10156-012-0467-7. Epub 
2012 Sep 8.
A tanulmány eredményei: a Vörösáfonya kivonattal kezelt betegek 71%-nak nem tért vissza többé a húgyúti fertőzése.

A húgyúti fertőzések visszatérésének megelőzése:

A Ledda R et al., 2015 (**) tanulmány, amelynek tárgya a stan-
dardizált Vörösáfonya kivonat hatékonysága a húgyúti fertőzé-
sek visszatérése ellen a következő eredményeket mutatta:

    • A tanulmány utáni 2 hónapban - összehasonlítva a tanul-
mány előtti 2 hónappal - 73%-al csökkentek a húgyúti fertőzé-
sek;

   • A betegek 32%-a nem mutatott többet semmiféle húgyúti 
fertőzés szimptómát (a 2 hónapos tanulmány alatt a kontrol-
csoportban levő betegek mindegyike mutatott szimptómát);

  • A vizeletvizsgálatok után a betegek 91%-a nem mutatott 
többé baktérium kolóniákat.

(**) Ledda R et al., 2015, Cranberry supplementation in the 
prevention of non-severe lower urinary tract infections: a pilot 
study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015 Jan;19(1): 77-80.
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A húgyúti fertőzések visszatérésének gyakorisága 
2 hónap leforgása alatt

a placebo
csoport

a Vörösáfonya
csoport

91%

a Vörösáfonya
csoport

0%

50%

100%

2 hónap tanulmány után negatív  vizeletvizsgálat a 
baktérium kolóniákra
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10:1 Giloy (Tinospora cordifolia) kivonat 2.5% keserű anyagokkal standardizálva
64-66:1 Kurkuma gyökér (Curcuma longa) kivonat 95% Kurkuminoidokkal standardizálva

4:1 Zeller (Apium graveolens) kivonat
Kőtörőfű (Stone breaker) kivonat 5% keserű anyagokkal standardizálva

10:1 Tömjén (Boswellia serrata) kivonat 70 % Boswellic savval standardizálva 
Ördögcsáklya (Harpagophytum procumbens) 2,7 % Harpaqozid-al standardizálva

30:1 Közönséges pagodafa (Sophora japonica) 95% Quercetin-el standardizálva 
Bromelain (Ananászból kivonva)

10:1 Gyömbér (Zngiber o�cinale) 5 % Gingeroli-val standardizálva
Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) a B vitamincsoport 8 vitaminjával dúsítva

20:1 Indiai orgonafa (Azadirachta indica) kivonat 4% keserű anyagokkal standardizálva
6:1 Királydinnye (Tribulus terrestris) kivonat 40 % Szaponinnal standardizálva

4:1 Máriatövis (Silybum marianum) kivonat
15:1 Szent bazsalikom (Tulsi - Ocimum tenui�orum) kivonat 2.5% Urzol savval standardizálva

2:1 Gugulipid (Commiphora mukul) kivonat 2,5 % Guggulsteroni-val standardizálva
Papaina (Papaya gyümölcsből kivonva)

Feketebors (Piper nigrum) kivonat 5 % Piperinnel standardizálva
Amla (Emblica o�cinalis) kivonat 40% Taninnal standardizálva

Balzsamkörte (Momordica charantia) kivonat 3% keserű anyagokkal standardizálva

Összetétel 
85 mg
40 mg
35 mg
35 mg
35 mg
35 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
20 mg
20 mg
20 mg
20 mg
15 mg
15 mg
15 mg
15 mg

RENOSTONE GUTAPRIM
Viszlát, vesekövek! Köszvény nélkül az élet szép

• Megszünteti a veseköveket
• Felszabadítja a vesevezetékeket
• Serkenti a vizelet kiválasztását
• Eltávolítja a felesleges vizet
• Támogatja a veseműködést
• Méregteleníti a veséket
• Biztosítja a vízhólyag megfelelő működését

• Csökkenti a húgysav értékeket
• Eltávolítja a felesleges vizet a veséken és a 

vizeleten keresztül
• Csökkenti az ízületi szinti gyulladást
• Biztosítja a fehérje anyagcserét
• Eltávolítja a méreganyagokat a szervezetből

Adjuváns:

• Vesekő (vesekő)
• Nephrolithiasis
• Hasi fájdalom (ágyéki régió)
• Gyakori vizelési szükséglet
• Égő érzés vizeléskor
• Vér a vizeletben

Adjuváns:

• Köszvény
• Ízületi gyulladás
• Túlzott húgysav
• Elhízottság
• Fehérje anyagcsere

A RenoStone koncentrált formula, amely 12 intenzív fi toterápiás 
kivonatot tartalmaz, ezeknek a szerepe a vesekövek eltávolítása 
és a vese méregtelenítésének támogatása. A 210 mg / kapszula 
Chanca piedra (kőtörőrőfű) kivonattal standardizálva a Renostone 
"megtöri" a veseköveket és támogatja azok eltávolítását.

A RenoStone 12 fi toterápiás kivonatot tartalmazó összetételének köszönhetően jótékony hatást gyakorol a húgyúti rendszerre. Minden kivonatnak meghatározott 
szerepe van, amelyek több irányban szinergikusan hatnak a vese egészségének biztosítása érdekében.
A kőtörőfű (Phyllanthus niruri kivonat) 5% keserű anyagokkal (kőtörőrőfű vagy Changa piedra) serkenti a vesekövek feloldódását és eltávolítását. Megkönnyíti ezek 
eltávolítását, csökkenti a görcsöket és a fájdalmat.
A királydinnye kivonat (Tribulus terrestris) 40% -os szaponinokkal standardizálva megakadályozza a vesekövek képződését és védi a húgyutakat a kövek eltávolítása 
által okozott károsodásoktól.

          12 kivonat, amelyek kiküszöbölik a túlzott húgysavat: Giloy, Zeller, Kőtörőfű, Gyömbér, B vitamin komplex, Királydinnye, Mária tövis, Bazsalikom, Gugulipid, 
Amla, Balzsamkörte, Quercetin.

        11 kivonat, amelyek csökkentik az ízületi gyulladást: Kurkumin, Ördögcsáklya, Tömjén, Bromelain, Papain, Indiai orgona, Balzsamkörte, Piperin, Quercetin, 
gyömbér, Giloy

             8 kivonat, amelyek támogatják a vesefunkciót: Zeller, Kőtörőfű, Indiai orgona, Bazsalikom, Gugulipid, Amla, Királydinnye, Balzsamkörte

         12 kivonat, amelyek eltávolítják a méreganyagokat a szervezetből: Kurkumin, Zeller, Gyömbér, B vitamin komplex, Indiai orgona, Királydinnye, Mária tövis, 
bazsalikom, Gugulipid, Amla, Piperin, Giloy

             5 kivonat, amely biztosítja az étrendbeli purinok emésztését: Bromelain, Papain, Gyömbér, Mária tövis, Kurkumin 

250 mg
80 mg
75 mg
30 mg
30 mg
25 mg
20 mg
20 mg
20 mg
15 mg
15 mg
15mg

Phyllanthus niruri (Stone breaker/Kőtörőfű) kivonat 5% keserű anyagokkal standardizálva (Ananas sativus)                        
6:1 Királydinnye (Tribulus terrestris) kivonat 40% Szaponinnal standardizálva

5:1 Kukoricabajusz (Poaceae Zea mays) kivonat

4:1 Mezei zsurló (Equisetum arvense) kivonat 7% Szilíciummal standardizálva

4:1 Nagy csalán (Urtica dioica) kivonat 4% Polifenolokkal standardizálva
4:1 Orvosi medveszőlő (Uva-ursi) kivonat

15:1 Szent bazsalikom (Tulsi-Ocimum tenui�orum) kivonat 2.5% Urzol savval standardizálva

4:1 Zeller (Apium graveolens) kivonat

4:1 Közönséges bojtorján (Arctium lappa) kivonat
Balzsamkörte (Momordica charantia) kivonat 3% keserű anyagokkal standardizálva

10:1 Gyömbér (Zingiber o�cinale) kivonat 5% Gingeroli-val standardizálva                       

4:1 Csűdfű (Astragalus membranaceus) kivonat

Összetétel kapszulánként

Bevitel: 2-3 kapszula/nap

Bevitel: 2-3 kapszula/nap

• 

• • 
• • 
• • 



Curcumin95 C3  complex18 Leghatékonyabb kivonatok

Curcumin95+

A Curcumin95+ sorozat egyesíti a leghatékonyabb 
Curcuma longa, Curcumin95 C3 complexet in-
novatív formulában a természetes kivonatokkal. 
A sorozat 6 terméke biztosítja a Curcumin95 C3 
komplex - Máriatövissel,  Ashwagandha-val, 
Ganoderma-val, Közönséges orbáncfűvel, 
Csalánnal, Mezei zsúrlóval,  Tömjénfával, Ter-
mészetes C vitaminnal, Mezei katánggal, Zsályá-
val vagy Fekete Borssal társítva - klinikailag elis-
mert előnyeit

A Curcumin95+ sorozatot - a termékek magas 
minőségi színvonala miatt - a gyulladásos bán-
talmak, az artritisz, a rák, a májgyulladások keze-
lésére, ugyanakkor a prosztata bántalmakra és a 
neurodegenerativ betegségekre ajánlják.

        Csakis kivonatok

        Növényi kapszula
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A kurkumin a Curcuma longa hatóanyaga, ez a kínai és indiai gyógyászat-
ban több mint 5000 éve használt rizoma, gyökér; ismerve van a „Turme-
ric”, „Kurkumagyökér” vagy „indiai Sáfrány” néven is. A hagyományt és az 
ajurvedikus gyakorlatokat (hagyományos indiai gyógyászat) alátámasz-
tották az utóbbi 20 évben elvégzett tudományos tanulmányok, melyek 
megerősítették ezen csodálatos növény hatásának terápiás előnyeit.

A Curcumin95 C3 complex egy standardizált Curcuma longa kivonat, mi-
nimum 95% kurkuminoidokkal, a világon ez az egyike a legerősebb és 
leghatásosabb kivonatnak. Az erős antioxidáns, gyulladáscsökkentő és 
rákellenes hatásának köszönhetően az egyik leghatékonyabb természe-
tes anyagnak könyvelhető el.

A C3 complex a 3 összetevőjére hivatkozik: Kurkumin, Demetoxikurku-
min (DMN) és Bisdemetoxikurkumin (BDMC), amelyek Kurkuminoidok 
néven ismertek. A Curcumin95 C3 complexben a három összetevőnek 
rögzített, standardizált százaléka van, ez megegyezik azzal az aránnyal, 
amellyel ezek a természetes Curcuma longa gyökérben fellelhetők.

A világon a Curcumin95 C3 complex 95% kurkuminoidokkal 
egyike a legerősebb standardizált kivonatnak és ugyanak-
kor a leghatékonyabb tiszta esszenciájú kivonat.

Mi a Curcumin95
C3 complex?



A Curcumin95 C3 complex egy 64-66:1 kivonat, mely 95% kurkuminoidokkal van 
standardizálva, ez tartalmazza mindhárom kurkuminoid félét ugyanabban az arányban, 
amellyel ezek a természetes Curcuma longa gyökérben fellelhetők.

A legtöbb klinikai tanulmányt a Curcumin95 C3 complexen végzik el
A klinikai tanulmányok legtöbbjét a Curcumin95 C3 complexen végezték el és bizonyítva lett 
ennek az anyagnak a jó hatása a gyulladásokra, a rákra, kitűnő májvédő, vírusölő, antiox-
idáns, jó hatása van a szív és érrendszerre, antidepresszáns és neurodegeneratív ellenes. A 
termék jó hatásai több mint 65 nemzetközi tudományos kiadványban vannak bemutatva.

A termék biztonságát az US FDA által van akkreditálva
Curcumin95 C3 complex az egyedüli Curcumin95 a világon, amelyet az US FDA (az Amerikai 
Egyesült Államok azon szervezete, amely az élelmezés, az étrendkiegészítőkés gyógyszerek 
szabályzásáért felel) elismert és jóváhagyott, mint egy G.R.A.S terméket (A felhasználás 
Biztonsága szempontjából Általánosan Elismert termék). Ez a folyamat, elvégzett tesztek 
-amelyek a termékekben levő méreganyagok biztonságát és szintjét követik - alapján igazol-
ja a termék biztonságát.
Szabadalmazott termék
A Curcumin95 C3 complexhez kapcsolódik a legtöbb, az összetétellel, kivonási módszerrel és 
felhasználással kapcsolatos gyártási szabadalom.

Állandó összetétel
A Curcumin95 C3 complex összetételének minden egyes részében pontosan ugyanaz a 3 
kurkuminoid arány található (Kurkumin, DMC és BDMC).

A Curcumin95 C3 complex - A legstabilabb beszerzési útvonal

A Curcumin95 C3 complex + Piperin = Biodiszponibilitás + 2.000%

Curcumin95 C3 complex20 A leghatékonyabb 

Curcumin

Demethoxycurcumin

Bisdemethoxycurcumin

Miben különbözik a Curcumin95 C3 complex 
bármely más Curcumin95-től?

A Curcumin95 C3 complex
 egy standardizált kivonat, melyben a három 
összetevőnek rögzített, standardizált 
százaléka van, ez megegyezik azzal az arán-
nyal, amellyel ezek a természetes Curcuma 
longa gyökérben fellelhetők. 

 76.5%

 18.9%

 4.6%

Bisdemetoxikurkumin

Demetoxikurkumin

Kurkumin
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 A Curcumin95 C3 complex a leghatékonyabb természetes gyulladásc-
sökkentő és teljesen mellékhatás mentes.
 A Curcumin95 C3 gyulladáscsökkentő hatását azon képessége adja, hogy 
gátolni képes bizonyos enzimek aktivitását, enzimek, amelyek fontos szere-
pet játszanak a gyulladások krónikus szinti létrejöttében és fenntartásában. 
Ugyanakkor ez serkenti a kortizon előállítását, amely eltávolítja a gyulladást. 
 A Curcumin95 C3 complexnek megvan az a képessége, hogy számos 
tényezőt tud szabályozni: citokinokat, proteikus kinázt, adhéziós mo-
lekulákat, redox molekulákat és azon enzimeket, amelyek a gyulladás 
okozói. Molekuláris szinten bebizonyosodott a kurkuminoidok azon hatása, 
hogy gátolni tudják a nukleáris NF-KappaB (NFkB) tényezőt, amely egy átírási 
tényező, ez az első védekezési vonalban lép közbe a gyulladásos betegségek 
esetében és a sejtes stressz alkalmával. Ezen tényező aberrált tevékenysége 
az elsődleges oka bizonyos széles skálájú betegségek esetében- kezdve a szív 
és érrendszeri betegségekkel s végezve a rákkal.  
Napjainkban a gyulladások tanulmányozása felfejlődött szöveti szintről nu-
kleáris szintig. A Nukleáris NF-KappaB tényező a legfőbb módszere ezen 
gyulladásos hatás  „beállításában” és így harcolni tud a betegségek ellen. A 
gyulladások a következő betegségeket súlyosbíthatják: rák, szív és érrends-
zeri betegségek, Alzheimer, cukorbetegség, artritisz, autoimmun betegsé-
gek, neurológiai betegségek vagy tüdőbetegségek.

A kurkuminoidok gátolják az NK-kB tényezőt, amely előmozdítja az idült gyulladások beindulását

• Gátolja a TNF (daganati nekrózis tényezőt)
• Gátolja az NF-kB aktiválását, amelyet a TNF váladékból határoztak meg

A GYULLADÁSNAK főszerepe 
van a legtöbb betegség kifejlődésében

Természetes, erős gyulladáscsökkentő Curcumin95  C3complexnek

Referencia tanulmány: Santosh K. Sandur  Manoj K. Pandey  Bokyung Sung  Kwang Seok Ahn  Akira Murakami Gautam Sethi  Pornngarm Lim-
trakul  Vladimir Badmaev  Bharat B. Aggarwal Curcumin, demethoxycurcumin, bisdemethoxycurcumin, tetrahydrocurcumin and turmerones 
diff erentially regulate anti-infl ammatory and anti-proliferative responses through a ROS-independent mechanism (2007).

A GYULLADÁS

RákTüdőbetegségek
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Csökkenti a szívroham kockázatát
A Curcumin95 C3 complex egyes szívbetegségek kockázata szem-
pontjából is előnyökkel jár. Ez a tény klinikai tanulmányokon keresztül 
van bizonyítva. A szívbetegségek nagyon el vannak terjedve az egész 
világon, és évtizedeken keresztül tanulmányozták azokat az okokat, 
melyek ezekhez a betegségekhez vezetnek. Kiderült, hogy ezek a 
körülmények változatosak, és az okok ugyanolyan összetettek. A Cur-
cumin95 C3 complex kivonat a szívbetegség folyamata számos stá-
diumának stagnálásában segíthet. 
A Curcumin95 C3 complex legfontosabb haszna a szívbetegek 
részére az endothelium - a véredények fő komponense - fun-
kciójának javítása. Ugyanakkor ez csökkenti a gyulladást és az 
oxidációt, amelyek két másik fontos folyamat a szív-és érrendszeri be-
tegségekben. 
Be lett bebizonyítva, hogy a Curcumin95 C3 complex antioxidáns 
hatása csökkentette az adryamicin által indukált szívtoxicitást (kar-
diotoxicitást), ily módon megelőzheti a cukorbetegség okozta kardio-
vaszkuláris szövődményeket. Ugyanakkor, a gyulladáscsökkentő, sejt-
burjánzásgátló és az antithrombotikus hatása miatt csökken a szérum 
koleszterin szintje. 

A kardiovaszkuláris betegségek esetében a modern tudományos ku-
tatások fenntartják a Curcumin95 C3 complex gyulladáscsökkentő, antio-
xidáns, antitrombotikus és védő hatását. 
A kurkumin antitrombotikus, sejtburjánzás gátló és gyulladáscsök-
kentő hatása, valamint azon szerepe, hogy csökkenti a szérum koleszterin 
szintjét, védőnek ajánlja azon patologikus módosulások ellen, melyek az 
érelmeszesedéskor jönnek létre. 
Quiles et. all 1998-ban végzett tanulmánya rámutat arra, hogy az érel-
meszesedésnél mutatott jótékony hatások a kurkumin azon szerepének 
köszönhetők, amellyel gátolja a szubcelluláris membránok lipopero-
xidációját. Ugyanezek a kutatók, egy 2002-ben végzett tanulmányban 
rámutattak arra, hogy a kurkumin szervezetbe történő bevitele csökkeni 
az oxidatív stresszt és gyengíti az aorta artérián lerakodó zsírok kia-
lakulását.

4 gramm Curcumin95/nap 8 napig 

65%-al csökkentette a szívroham kockázatát a bypassal 

műtött betegek esetében.

Tanulmány: Wongcharoen W, Jai-aue S, Phrommintikul A, et al. 
Eff ects of curcuminoids on frequency of acute myocardial infarction 
after coronary artery bypass grafting. Am J Cardiol. 2009 - 2012.

Curcumin95  C3complex

Curcumin95 
C3 complex

-65%
szívroham kockázat

Tudtátok, a Curcumin95 C3 complexről, hogy:

A Curcuma longa a National Cancer Institute” (USA) által öss-
zeállított növénylistájában található fel, intézet, amely igazolja 
a rákellenes tulajdonságait. 

Ennek az antioxidáns tulajdonsága védi a sejtek DNS-ét a szabad 
gyökökkel szemben, ez főleg a vastagbél számára nagyon hasz-
nos. Itt a sejtek minden harmadik nap megújulnak, ez a gyako-
riság okozhatja a rákos sejtek gyorsult kialakulását. A kurkumin, 
megakadályozva a rákos sejtek fejlődését és szétszórását, segíti a 
szervezetet abban, hogy elpusztítsa őket.

A Curcumin95 C3 complexnek citotoxikus hatása 
van egy széles skálájú daganatos sejtekre
• Gátolja a daganatos sejtek áttétét

• Megszünteti a COX2 növekedési tényezők tevékenységét, amelyek 

beindítják a gyulladásos választ a szervezetben

• Megakadályozva fejlődésüket megállítja a daganatok vérellátását 

• Védi a nekrózistól az egészséges sejteket

• Növeli az allopátiás  gyógyszerezés hatékonyságát

Referencia tanulmány: Kuttan G, Kumar KB, Guruvayoorappan C, Kuttan R. 
Antitumor, anti-invasion, andantimetastatic eff ects of curcumin. Adv Exp 
Med Biol. 2007.

• gyorsítja a sebek gyógyulását?

• antibiotikum hatása van és gátolja az E. coli, Staphylococcus 
és Bacilluls baktériumok fejlődését?

• csökkenti azon gyulladást, amely a bőrfelszín sebeihez tár-
sítható

• serkenti az új epitheliális sejtek kialakulását

A Curcumin95 C3 complexnek gátló hatása van azokra a 
folyamatokra, amelyek a daganatos sejtek túlélését, bur-

jánzását, szétszóródását és áttétét segítik elő. 

Curcumin95  C3complexBebizonyítottan daganatellenes

Szabályos
sejtek

Daganatos
sejtek

Daganatos
növekedés

Daganatos
áttét

AZ ÁTALAKULÁST A BURJÁNZÁST AZ ELÖZÖNLÉST

Curcumin95  C3complex
MEGÁLLÍTJA
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A legújabb tanulmányok bizonyítják a Curcumin95 C3 complex erős hatását az Alzheimer-re és 
egyéb neurodegenarativ típusú betegségre.

Az Alzheimer az agy sejtjei, amelyek feldolgozzák, tárolják és átdolgozzák az információkat 
gyorsan elfajulnak és elhalnak. A legújabb tanulmányok az agyban levő béta-amiloid prote-
in lapocskák formájában történő halmozását az Alzheimer kór betelepedésével és fejlődésé-
vel társítják. A Curcumin95 C3 complex speciális módon hat az amiloid lapocskákra (Aβ), oly 
módon, hogy agyi szinten csökkenti ezeknek a halmozását és serkenti ezeknek az eltávolítását. 
Ahogyan azt látni lehet a Journal of Brain Research (2011)-ben közölt tanulmányban, miután 
egereknek beadták a Curcumin95 C3 complexet ( 1.1, 1.2 ábra) az  amiloid lapocskák (Aβ) hal-
mozódása jelentősen csökkent.

Más ábrák a tanulmányból rámutatnak az amiloid lapocskák (Aβ) halmozódására az agyi erek 
mentén (2.1-es ábra), és a második ábrában (2.2-es ábra) látszik, hogy a Curcumin95 C3 comple-
xbeadása után a szétterjedés lecsökkent. Ezek az eredmények kiemelik azt a tényt, hogy a Cur-
cumin95 C3 complexnek megvan az a képessége, hogy megelőzze és kezelje az Alzheimer-t.

Referencia tanulmány: Ahmed T, Gilani AH. A comparative study of curcuminoids to mea-
sure their eff ect on infl ammatory and apoptotic gene expression in an Aβ plus ibotenic 
acid-infused rat model of Alzheimer's disease. Brain Res. 2011

Egy  másik tanulmány, amely bizonyítja a Cur-
cumin95 C3 complex hatékonyságát olyan 
betegeken volt elkészítve, akik Alzheimer-
ben szenvednek és súlyos elmebaj szimp-
tómáik vannak. Mindannyian ingerlékenysé-
get, idegességet, izgatottságot és apátiát, 
vagy súlyos memória problémákat mutattak. 
A betegeknek 12 hétig Curcumin95 C3 com-
plexet írtak fel. A jótékony hatások - az elme-
baj szimptómáinak csökkenésével - azonnal 
megjelentek minden betegnél anélkül, hogy 
mellékhatások jelentek volna meg. Egy év 
kezelés után azon betegek, akik súlyos ese-
tek voltak, fel kezdték ismerni családtagjaikat 
és nem lépett fel náluk többé elmebaj, visel-
kedés és pszichikai szimptómák.

Ezek az esetek bizonyítják, hogy azon Al-
zheimerben szenvedő személyek esetében, 
akiknek elmebaj, viselkedés és pszichikai 
szimptómáik vannak  a Curcumin95 C3 
complexes kezelés jótékony hatással van, 
ha hosszú időn keresztül megfelelőképp 
használják. A Curcumin95 C3 complex bi-
ztonságos, nincsenek mellékhatásai akkor 
sem, ha a napi adag 8000 mg.
Referencia tanulmány: Zhang L. et al. Curcu-
minoids enhance amyloid-β uptake by ma-
crophages of Alzheimer’s disease patients. 
Journal of Alzheimer’s disease. (2006)

+ Curcumin95

Curcumin95  C3complex

2.1 - es ábra1.1 - es ábra 2.2 - es ábra1.2 - es ábra

Idegregeneráló és idegvédő

Curcumin95 C3 complexnek nagyon erős antioxidáns 
hatása van. Visszaveti Kétféle módon küzd a szabad gyökök 
hatása ellen:

MEGELŐZI a szabad gyökök keletkezését

KÖZBELÉP a keletkezett szabad gyökök ellen és elpusztítja 
őket 

Az ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) ér-
téke kiemeli az élelmiszerek szabad gyökök iránti 
felszívódási képességét. Minél nagyobb ennek a mu-
tatónak az értéke, annál hatékonyabb antioxidáns az 
illető termék. 
A krónikus és degeneratív betegségek gyakorisága mind 
jobban növekszik, ezek közül a leggyakoribb a rák, a szívbe-
tegség és az idegrendszeri betegség (Alzheimer, Parkinson, 
stb.). 

Ezen betegségek egyik fő oka az oxidatív stressz. Az oxidatív stressz részt vesz az 
öregedési folyamatban is. Annak ellenére, hogy testünk többféle módszert fej-
lesztett ki az oxidatív stressz leküzdésére, a hatékonyság nem 100%.
A gyümölcs- és zöldséggazdag étrend kiváló antioxidáns forrás, de bioaktív ér-
tékük csökken azon módosítások miatt, amelyek ezeket az élelmiszereket érték.
Ezért javasolt az étrend kiegészítése természetes étrend kiegészítőkkel, 
ezek közül a Curcumin95 C3 complex az egyik leghatékonyabb.

Erőteljes antioxidáns
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A Curcumin95 C3 complex májhatást fejt ki, véd 
a szén-tetrakloriddal és galaktozaminnal szemben, 
mely anyagok ismert májkárosítók. Kiderült azon-
ban, hogy az antihepatotoxikus tevékenység hatását 
a fenilpropanoidoknak is köszönheti, melyek bioló-
giai hasítással keletkeznek ("in vivo") ferulinsavban és 
p-kumarinban.

A Curcumin95 C3 complex méregtelenítő hatással 
is rendelkezik a májra nézve, ugyanakkor megelőzi a 
betegségek megjelenést ezen szerv szintjén. 

Növeli az enzimek termelését a májban, ezáltal 
segítve a májat a vér szűrésben és méregtelenítésé-
ben. Ezen felül a Curcumin95 C3 complex arról is 
ismert, hogy csökkenti a fájdalomcsillapító túlBevitel 
mellékhatásait, melyek hatnak a máj egészségére és 
jó működésére.

A Curcumin95 C3 complex sejt és molekuláris szinten hat azon májbetegségek 
megelőzéséhez és kezeléséhez, melyek az oxidatív stresszhez kapcsolódnak: májcirrózis, 
hepatitisz, alkoholos vagy nem alkoholos máj szteatózis. Egy nemrégiben közzétett ta-
nulmány szerint, amelyet a Nutrients (2018) adott ki Curcumin95 C3 complexnek széles 
skálájú jótékony hatása van a máj egészségére:

· Módosítja a Nrf2-t (2 eritroid nukleáris tényező), SOD-t (szuperoxid diszmutáz), CAT-t 
(kataláz), GSH-t (glutation) és GR-t (glutation reduktáz) szekrécióját fokozva ezzel a sejt-
választ az oxidatív stresszre.

· Semlegesíti a ROS-t (reaktív oxigén fajok) és az RNS-t (nitrogénoxid és peroxi nitrit)

· Gátolja a májsejtek lipid-peroxidációját

· Csökkenti a pro-gyulladáskeltő citokinek szintjét: TNF-α, INF-γ, IL-1β és IL-6

Referencia tanulmány: Farzaei MH, Zobeiri M, Parvizi F, El-Senduny FF, Marmouzi I, 
Coy-Barrera E, Naseri R, Nabavi SM, Rahimi R, Abdollahi M. Curcumin in Liver Diseases: A 
Systematic Review of the Cellular Mechanisms of Oxidative Stress and Clinical Perspec-
tive. Nutrients. 2018

Azon antioxidánsok miatt, amelyeket a Curcumin95 C3 complex tartal-
maz kiválóan alkalmazható a II típusú cukorbetegség megelőzésében 
és kezelésében is. 

A tanulmányok azt mutatják, hogy csökkentheti az inzulinrezisztenciát. 
Ugyanakkor a Curcumin95 C3 complex hozzájárul a vérbeli inzulin és 
glükózszint szabályozásában, ily módon növelve a cukorbetegség ke-
zelésben alkalmazott gyógyszerek hatékonyságát.

Szabályozza az inzulin és glükóz szintjét 

Védi és méregteleníti a májsejteket Curcumin95  C3complex
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Az indiai Farmakológiai Tanszékben végzett ellenőrzött tanulmányban 60 depressziós 
betegségben szenvedő személyt véletlenszerűen három csoportra osztottak.

Az első csoportot a Prozac antidepresszánst, a második csoportot a Curcumin95 C3 
complexet kapta, a harmadik csoport úgy a Prozac-t, mind a Curcumin95 C3 com-
plexet kapta. 6 hét múlva a Curcumin95 C3 complexnek ugyanolyan hatása volt, mint 
a Prozac-nak. A nyilvánvalóbb pozitív eredményeket annál a csoportnál kapták, akik 
mind a Prozacot, mind a Curcumin95 C3 complexet kaptak.

Ezen tanulmány szerint a Curcumin95 C3 complex ugyanolyan hatékony, mint a Prozac  
antidepresszáns. Meg kell azonban jegyezni, hogy a szintetikus antidepresszánsoknak 
gyakran nemkívánatos mellékhatásaik vannak, amelyek azonban nem jönnek létre 
Curcumin95 C3 complex esetében.

Tanulmány: J Sanmukhani, V Satodia, J Trived, T Patel, D Tiwar, B Panchal, A Goel and 
CB Tripathi. Efficacy and safety of curcumin in major depressive disorder: A random-
ized controlled trial Phytotherapy Research. India. 2009. 

A curcumin95 C3 complex kivonatról kimutatták, hogy több úton hat depresszió es-
etén, és sokkal jobban felszívódik a szervezetben. A kapott eredményeknek nem vol-
tak mellékhatásai, ellentétben azokkal a szintetikus kezelési módszerekkel, amelyeket 
a depressziós betegekre alkalmazták. 

Az Indian Journal of Pharmaceutical Sciences (2010) közzétett tanulmányában kimu-
tatták hogyan hat a Curcumin95 C3 complex a depresszióra a MAO aktivitás gátlásával 
- MAO (monoamin oxidáz), egy enzim, amely elpusztítja a dopamin és szerotonin neu-
rotranszmittereket - valamint ezek agyi neurotranszmissziójának stimulálása révén.

A Curcumin95 C3 complex depresszió elleni nagyfokú hatékonysága a 
szerotonin és a dopamin növelésével és a gyulladás gátlásán keresztül 
jön létre.
Referencia tanulmány: Kulkarni SK, Dhir A. An overview of curcumin in neurological 
disorders. Indian J Pharm Sci. 2010

Antidepresszáns



Curcumin95 C3complex28 Curcumin95 + PiperinA leghatékonyabb kivonatok herbagetica.ro 29

A borsban található fő alkaloid, a piperin, antioxidáns tulajdonságairól és gyulladáscsökkentő tulajdonságairól 
ismert, amelyek gátolhatják egyes daganatos sejtek fejlődését.

A piperin előnyei: a Curcumin95 C3 complex-el együtt felhasználva több mint 2000% -kal javítja a kurkumi-
noidok biodiszponibilitását; ugyanakkor a Curcumin95 C3 complex-el együtt beadva kifejleszt egy gátlást bi-
zonyos antidepresszánsokra és  a szerotonin szekrécióra gyakorolt hatás miatt pozitív hatással van az általános 
állapotra.

Összefoglalva: a tanulmány kimutatja, hogy a piperin javítja a 
szérumkoncentrációt, és a Curcumin95 C3 complex kiszélesíti az 
abszorpciót és a biodiszponibilitást anélkül, hogy káros hatások 
lennének feljegyezve.

+ Piperin Curcumin95  C3complex

2 gramm Curcumin95 + 20 mg Piperin

Curcumin95 szérum koncentrátum

2000%-ig nagyobb

összehasonlítva csak a kivonat felhasználásával.

Referencia tanulmány: Shoba G, Joy D, Joseph T, Majeed M, Rajendran R, 
Srinivas PS. Infl uence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in 
animals and human volunteers. Planta Med. (1998).

Curcumin95 C3 complex + Piperin  =>  Biodiszponibilitás +2000%
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A következő publikációk több tanulmányt tartalmaz-
nak a Curcumin95 C3 complexszel kapcsolatban

Tanulmány - A Curcumin95 C3 complex 
és piperin kettős biodiszponibilitása
• Planta Med. 1998; 64(4):353-6
Tanulmány - Artritisz
• Int.J.of Pharm and Life Sci.; 2012; 3(2): 1413-1423
Tanulmány - Máj
• Gut 2010; 59 (4):521-530
• Br..J.Cancer 2004; 90 (5):1011-5
• Nutrients. 2018 Jul 1;10(7). pii: E855. doi: 10.3390
Tanulmányok - Gyulladáscsökkentő
• Br. J. Nutr. 2012; 108 (7); 1272-9 Epub 2011 Nov 18
• Ann. Clin. Biochem 2012; 49: 580 - 588
• Carcinogenesis, 2007 Aug, pg. 1765–1773
Tanulmányok - Rák
• Cancer. Prev.Res. 2012/ 5 (2) :205-215
• Clin. Cancer Res. 2004; 10 (20):6847 - 54
• Cancer Prev. Res. 2011; 4 (3); 354-364
• Mol.Cancer Ther. 2007; 6 (3): 1022 - 30
• Adv. Exp Med Biol 2007, 595:173-34

Klinikai tanulmányok 
Több, mint

bemutatott jótékony hatás

klinika 
anulmányon 
keresztül

BŐR
Ekcéma

Rüh
Pikkelysömör
Szklerodermia

Sebek

A GYOMOR-BÉLRENDSZERI
& MÁJ

Hasnyálmirigy-gyulladás
A belek gyulladása
Fekélyes bélhurut
Irritatív vastagbél

Gyomorfekély
Májgyulladás

KARDIO
Atherosclerosis
Hipolipidémia

ENDOKRIN RENDSZER
Cukorbetegség
Hypothyreosis

CSONT ÉS
IZOMRENDSZER
Ízületi gyulladás
Oszteoszklerozis

Fáradtság

LÉLEGZŐ
RENDSZER
Hörghurut

Asztma
Megfázás

Cisztás �brózis

RÁK
Prosztata

Mell
Vastagbél

Bőr
Hólyag
Gyomor

Vese
Nyelőcső

AGY &
IDEGRENDSZER
Alzheimer kór

Parkinson
Sclerosis multiplex

Epilepszia
Depresszió

C3complex

Curcumin95
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• gyulladáscsökkentő
• daganatellenes
• antioxidáns 
• immunserkentő
• immunmodulátor
• fenntartja a szabályos sejtosztódást
• védi és méregteleníti a májsejteket

•  csökkenti a szívroham kockázatát
•  felgyorsítja a sebgyógyulást
•  fájdalomcsillapító
•  vírusellenes, antibakteriális, gombaellenes
•  támogatja az izom, ideg és ízületrendszert
•  szabályozza az inzulin és vércukorszint
•  antidepresszáns

A GreenMedInfo.com kiadvány szerint 
a Curcuma longa „a világ legfontosabb 
növénye” Több, mint 400 olyan tanul-
mány található az USA beli Nemzeti Or-
vostudományi Könyvtár adatbázisában, 
amelyek rámutatnak a kurkuma gyökér 
és ennek a legfőbb polifenoljának, a kur-
kuminnak   több, mint 580 potenciális 
előnyére. 
A kurkuminoidok néhány legcsodála-
tosabb tulajdonsága a következők: 
elpusztítja a gyógyszer rezisztens 
rákot; védi a sugárzás okozta be-
tegségek ellen; csökkenti a gyulla-
dás mértékét a szervezetben; véd a 
nehézfém-toxicitás ellen; megelőzi és 
enyhíti az Alzheimer kórt; antivirális, 
antibakteriális és gombaellenes hatá-
sa van.

A curcuma longa serkenti az epehólyagot az epe előállítására, ez maga után 
vonja az emésztés javítását, a puff adási tünet vagy a túlzott gázképződés 
csökkenését.
A Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa) egy 95% kurkuminoidokkal,  
64-66:1 standardizált kivonat, amely háromféle kurkuminoidot tartalmaz
(Kurkumin, DMC és BDMC) ugyanolyan arányban, mint ahogyan azok a ter-
mészetes Curcuma longa gyökértörzsében találhatók.
A legtöbb klinikai vizsgálatot a Curcumin95 C3 complexen végezték és ezek 
bizonyítják ennek a jótékony gyulladáscsökkentő, rákellenes, májvédő, anti-
oxidánsok, kardiovaszkuláris, antidepresszáns és neurodegeneratív hatását. 
Ezen jótékony hatást több, mint 65 nemzetközi tudományos publikáció mu-
tatja be. A Curcumin95 C3 complex a legerősebb természetes tulajdonságú 
gyulladáscsökkentő, amelynek kiváló tulajdonságai vannak: csökkenti az 
ízületi gyulladás vagy a csontritkulás okozta fájdalmat, és ugyanakkor an-
tibakteriális, antivirális és gombaellenes tulajdonságokkal rendelkezik, így 
segítve az emberi testet a megfázás, a köhögés és az náthaláz elleni harcban.
Ismert a fekete bors (Piper nigrum) 5% piperinnel standardizált kivona-
ta, ennek antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságai vannak. A piperin
fokozza a kurkumin hatását, biztosítva annak 2000%-nál is nagyobb bio-
diszponibilitását.

Természetes erős gyulladáscsökkentő
Adjuváns:

• gyulladásos betegségekben
• Alzheimer kórban
• neurodegeneratív betegségekben
• depresszióban
• szívbetegségben
• megfázáskor, grippében
• rákban
• májbetegségben
• prosztata rendellenességekben
• cukorbetegségben
• pikkelysömörben

Bevitel: 1-2 kapszula/nap

Curcumin 95 
64-66:1 standardizált kivonat 

95% kurkuminoidokkal

Curcumin95 C3komplex

NÖVÉNYI KAPSZULA

CSAK 
KIVONATOK

új,

JAVÍTOTT
formula
+

95
 Piperin+ 380 mg

  20 mg
A Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa) 95% Kurkuminoidok,  64-66:1 standardizált kivonat

Fekete bors (Piper nigrum) 5% piperin standardizált kivonata

Összetétel kapszulánként

Adjuváns:

• gyulladáscsökkentő
• daganatellenes
• enyhíti a fájdalmat
• támogatja a légutakat
• fenntartja a gyomor nyálkahártya

     épségét és normál működését

• antioxidáns
• méregtelenítő
• visszaveri a köhögést és a lázat
• antibakteriális, enyhíti a pattanásokat
• elpusztítja a rákot és a rosszindulatú sejteket
• serkenti a kortizon képződését

INFLANAT Curcumin95

Az Infl anat Curcumin95-nak 10 természetes kivonattal 
dúsított formulája van, amely garantálja az erős gyulladás-
gátló és antioxidáns hatást. A Curcumin95 C3 komplex-t 
Tömjén fa, Acerola, Zsálya, Kakukkfű és Szegfűszeg kivo-
natokkal társítva olyan termék keletkezik, amely hatékonyan 
tudja leküzdeni a szervezetben megjelenő gyulladást, és 
gátolja a test gyulladását és gátolni tudja bizonyos enzimek 
aktivitását, amelyek kiváltják a gyulladási választ a testben.
A Curcumin95 C3 komplex a legerősebb természetes 
gyulladáscsökkentő és teljesen mentes a mellékhatásoktól. 
A Curcumin95 C3 komplex gyulladáscsökkentő hatását az 
a képessége adja, hogy gátolja egyes enzimek aktivitását, 
amelyek fontos szerepet játszanak a krónikus gyulladás létre-
hozásában és a karbantartásban. Mi több, ösztönzi a kortizon 
előállítását, amely eltávolítja a gyulladást. A Curcumin95 
C3 komplex számos tényezőt képes szabályozni: citokinek, 
proteikus kinázok, adhéziós molekulák, redox molekulák és 
enzimek, amelyek gyulladást okoznak. Molekuláris szinten 
kimutatták a kurkuminoidok hatását a nukleáris átírásos 
tényező NF-KappaB (NF-kB) blokkolására, tényező, amely az 
első védelmi vonalban avatkozik be a fertőző betegségek 
és az oxidációs stressz elleni védelemben. Az NF-kB tényező 
gátlásával a Curcumin95 C3 komplex megállítja a rákot, a 
szív- és érrendszeri betegségeket, Alzheimer kórt, cukorbete-
gséget, ízületi gyulladásokat, autoimmun betegségeket vagy 
tüdőbetegségeket.
A tömjénfa kivonat, csillapítva a fájdalmat és a gyulladást, 
amelyek az ízületi problémákra jellemző helyreállítja az ízüle-
tek mobilitást és a rugalmasságot.
Ezen felül csökkenti a lázat és a fi zikai és mentális kimerülés 
állapotot.

A Fehér fűzfa kivonat erős gyulladásgátló és antibakteriális hatást fejt 
ki, felhasználható a bőrfertőzések és irritációk enyhítésére. 

A Gyömbérnek az antivirális és antibakteriális tulajdonságai mellett 
sok más  jótékony tulajdonsága van a: légzőszervi rendellenességek 
kezelésében (a tüdőn lerakódó nyálka eltávolítása), a vertigo mege-
lőzésében, a kemoterápia hatásainak leküzdésében, ugyanakkor javítja 
a vízhajtást és a vérkeringést. 

Az Édesgyökér kivonatot az immunitás növényének tekintik. A gyökér 
kivonat köptető, görcsoldó, vízhajtó, fájdalomcsillapító és gyulladásgátló 
hatással rendelkezik.

Az 5% -os piperinnel standardizált Fekete bors kivonat ismert antio-
xidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságai miatt. Ez serkenti az immun-
rendszert, hozzájárul a máj méregtelenítéséhez, felgyorsítja a zsír égését 
és az emésztési zavarok adjuvánsa. A piperin fokozza a kurkumin hatását 
több mint 2000%-al növelve biodiszponibilitását.

Erős gyulladáscsökkentő. Hatékony antioxidáns • gyulladásos betegségekben
• rheumatoid érgyulladás esetében
• degeneratív reuma ellen
• bursitis esetében
• reumás lázban
• megfázáskor, grippében
• tüdőbetegségekben

• prosztata rendellenességek esetében
• neurodegeneratív betegségekben
• májbetegségben
• cukorbetegségben
• rákban

Bevitel: 2-3 kapszula/nap

NÖVÉNYI KAPSZULA

CSAK 
KIVONATOK

új,

JAVÍTOTT
formula
+

Összetétel kapszulánként
58 mg
68 mg
58 mg
50 mg
50 mg 
36 mg
20 mg
20 mg
20 mg
10 mg

A Curcumin95 C3 complex (Curcuma longa) 95% Kurkuminoidok,  64-66:1 standardizált kivonat
Tömjénfa (Boswellia serrata) 70% Boswellic sav 5-10:1  standardizált kivonat
Fűzfa (Salix alba) 25% Szalicin 20:1 standardizált kivonat
Gyömbér (Zingiber o�cinale) 5% Gingeroli 25-40:1 standardizált kivonat 
Acerola (Malpighia punicifolia) 17% természetes C Vitamin  3-4:1  standardizált kivonat
Salvie (Salvia o�cinalis) 4:1 kivonat
Kerti csombort (Thymus vulgaris) 0,2% Timollal garantált kivonat
Édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) 12 % Glicirizin standardizált kivonat
Szegfűszeg (Syzygium aromaticum) 4:1 kivonat
Fekete bors (Piper nigrum) 5% piperin standardizált kivonat
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Adjuváns:

•  rekonstruálja a porcszöveteket
•  helyreállítja az ízületi mobilitást
• erőfeszítés után helyreállítja az ízületeket 
• ízületi gyulladásgátló 

ARTRO Curcumin95
• csillapítja a fájdalmat
• reumaellenes
• méregtelenítő 
• antioxidáns

Tanulmány: Clinical Evaluation of an Herbal Formu-
lation in the Management of Knee Osteoarthritis - Dr. 
Binu Kuruvilla and Dr. Benny Antony- Study presented 
on 16.09.2011, World Congress on Osteoarthritis-San 
Diego. Ez a tanulmány kiemeli a Boswellia (kivonat) 
és Curcuma longa (kivonat) keverék előnyeit az 
AINS celecoxib (szintetikus gyógyszer)-el szemben, 
amelyet ugyanazon időben adnak be és az oszteoar-
tritisz okozta fájdalmakra hatnak. A tanulmányt két 
betegcsoporton végezték el, akik térd fájdalomban 
szenvedtek. A vizsgálat időtartama 4 hónap volt. Az 
első csoport alanyai napi kétszer 100 mg-ot kaptak a 
celecoxib-ból, a második csoport napi két alkalommal 
500 mg Boswellia kivonat és Curcuma longa kivonat 
keverékét kapta.

 A kivonatkeverék hatékonysága és toleranciája jelen-
tősen magasabb volt, mint az AINS celecoxib eseté-
ben: a térdfájdalmak enyhültek, a betegek hosszabb 
távolságot tudtak megtenni, anélkül, hogy ízületi szin-
ten érzékenységet jeleztek volna. A tanulmány végén 
azon betegek 93% -a, akik Boswellia és a Curcuma lon-
ga kivonatkeveréket kaptak többet tudtak megtenni, 
mint 1000 méter, szemben a betegek 86%-val a másik 
csoportból. 

Az Artro Curcumin95 komplex formulának nagy 
a hatékonysága az ízületek egészségére, ezen kom-
bináció összetétele:  Curcumin95 C3 komplex, Töm-
jénfa, Ördögkarom, Csalán, Fűzfa, Cápa porc és a 
Mezei zsúrlóból és Fekete borsból kivont Szilicium
garantálja. Ezek olyan kivonatok, amelyek helyreállít-
ják az ízületek mobilitását és rugalmasságát, enyhítik 
a fájdalmat és helyreállják az ízületi porcot.

Az ízületek rugalmassága és mobilitása
• rheumatoid érgyulladás esetében
• az ízületek megerősítésében
• csontritkuláskor
• degeneratív reuma esetében
• fi camok, törések esetében
• osteoarthritis esetében
• tendinitis esetében
• teljesítmény sport esetében

Bevitel: 1-3 kapszula/nap

A Curcumin95 C3 komplex kivonat gyulladásgátló tulajdonságainak köszönhe-
tően nagyon hatékony a reumás betegségek leküzdésében. Számos ta-
nulmány készült és ezeknek az eredménye szerint a kurkurminos kezelés 
hatékonyabb és mellékhatások nélküli, ezért a Curcumin95 C3 komplex egy 
egészséges és hatékony alternatívként javasolt a szintetikus reumaellenes gyó-
gyszerekkel szemben. A Curcumin95 C3 komplex-vel kezelt betegek azt nyilat-
kozták, hogy reggel már nem érezték, hogy ízületeik zsibbadtak vagy duzzadtak 
lettek volna. ugyanakkor már nem okozott gondot a gyaloglás sem.
A Tömjénfa kivonat hasznos a porcok és az ízületek számára, helyreállítja mo-
bilitásukat és csökkenti a fájdalmas érzékenységet. 
Az Ördögkarom-kivonat ismert erőteljes hatásáról a csontok és ízületek fáj-
dalmának csökkentése érdekében, mivel mozgósítja testben lévő természetes 
erőforrásokat.
A 8% polifenollal standardizált Csalánkivonat intenzív fájdalomcsillapító hatásán 
keresztül gyulladáscsökkentő hatású mindenféle ízületi gyulladás és köszvény 
esetében. Gazdag kalciumban, magnéziumban, vasban és foszforban, ennek kö-
vetkeztében a Csalánkivonat biztosítja csont mineralizációt, aktívan hozzájárulva 
az osteogenesis folyamatához. 
 A Fehérfűz kivonat, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító tulajdonságai mi-
att hatékony a fejfájás, neuralgia, ízületek- és izomfájdalom, ugyanakkor a reuma 
természetes kezelésében.

NÖVÉNYI KAPSZULA

CSAK 
KIVONATOK

új,

JAVÍTOTT
formula
+

kivonat
8+F

ormula 

Összetétel kapszulánként
58 mg
60 mg
58 mg
58 mg
58 mg
55 mg
33 mg
10 mg

A Curcumin95 C3 komplex (Curcuma longa) 95% Kurkuminoidok,  64-66:1 standardizált kivonat
Csalán kivonat (Urtica dioica) 4% Polifenol 10:1 standardizált kivonat
Ördögkarom (Harpagophytum procumbens) 2% Harpagozid 1-3:1  standardizált kivonat
Tömjénfa (Boswellia serrata) 70% Boswellic sav 5-10:1  standardizált kivonat
Cápaporc 4% Kondroitinnal standardizálva
Fűzfa (Salix alba) 25% Szalicin 20:1 standardizált kivonat
Mezei zsúrló (Equisetum arvense) 7% Szilicium 4:1 standardizálva
Fekete bors (Piper nigrum) 5% piperin standardizált kivonat

Adjuváns:

A Hepato Curcumin95 9 garantált kivonat összetétellel hatékony 
a májsejtek generálására. A Curcumin95 C3 Komplexnek Szilima-
rinnal és Szilbinnel történő társítása, amelyek Máriatövisből, 
Schizandra-ból,  Articsókából, Metei katángból, Közönséges bo-
jtorjánból, Orbáncfűből, Édesgyökéből és Feketeborsból lettek 
kivonva biztosítja a toxinok eltávolítását a májból, ugyanakkor előse-
gíti az új májsejtek képződését és gátolja a krónikus májbetegségek 
okozta májkárosodást.
Curcumin95 C3 komplex javítja a máj aktivitását, mivel befolyásolja a 
xenobiotikus vegyi anyagok méregtelenítésének képességét (kémiai 
vegyületek, amelyek a szervezetben megtalálhatók, de nem a szerve-
zet állította elő őket). A kurkuminoid képes gátolni számos tényezőt, 
például a Nukleáris Tényezőt - kappaB-t, amely sok proinfl amatorikus 
és profi brotikus citokint modulál, valamint antioxidáns tulajdonságait, 
ily módon nagy hatékonyságot biztosítanak a májrendellenességek 
esetében. A Curcumin95 C3 komplex csillapítja azt a májkároso-
dást, amelyet az etanol, tioacetamid, vas túlBevitel, akut szubkrónikus 
és krónikus cholestasis,  szén-tetraklorid,  mérgezés, cirrózis  indukál.
A Máriatövis kivonat, 80% Szilimarinnal és 50% Szilibin standar-
dizálva aktiválja a fehérje szintézist, valamint a DNS és RNS termelést, 
felgyorsítva így a májsejtek helyreállítási folyamatát. 
A Schizandra (Schisandra chinensis) kivonat nagyon jó antioxidáns, 
ugyanakkor összehúzó és fertőtlenítő tulajdonságokkal is rendelkezik, 
emellett még fi gyelemreméltó szerepe a máj méregtelenítésében 
és védelmében. A májbetegségek több mint 76%-ban csökkenti a 
szérum transzaminázok szintjét és javítja a májműködést a májkáro-
sodás, túlzott alkoholfogyasztás, vírusok, méreganyagok, sejten belüli 
zsír felhalmozódás esetén, csökkenti az intermedier reaktív metabo-
litok képződését az I-es fázisban és ösztönzi a II. fázisú májméregte-
lenítést. 
Az Articsóka ösztönzi az epekiválasztást, vízhajtó hatású és csökkenti 
a "rossz" koleszterin szintjét a vérben. Az Articsóka kivonat védi a má-
jat és méregteleníti a szervezetet.

• védi és méregteleníti a májsejteket
• csökkenti a transzaminázok szintjét
• antioxidáns
• serkenti a makrofágok, T-sejtek és a tumor

     nekrózis tényező aktivitását

• serkenti az epekiválasztást
• csökkenti a koleszterinszintet
• kezeli a vírusos májgyulladást

HEPATO Curcumin95

A Bojtorján kivonat méregtelenítő, antioxidáns 
és antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik. 
A Bojtorjángyökér illóolajokat, keserű anyagokat, 
ásványi anyagokat és B-komplexet és vitamino-
kat tartalmaz.
Az Édesgyökér kivonatot - fl avonoid tartal-
mának köszönhetően (fontos antioxidánsok) 
- terápiás célokra használják. A glicirizin az Édes-
gyökér kivonat kulcs eleme, mivel a legtöbb 
terápiás tulajdonsággal rendelkezik. A glicirizin-
nak köszönhetően az Édesgyökér megakadályo-
zza a májsejtek pusztulását és a vírusos hepatitis 
kezelésében
A Fekete bors (Piper nigrum) 5% piperin stan-
dardizált kivonat - A Curcumin 95 C3 komplex 
kivonatnak, piperinnel társítva, jelentősebb máj-
védő kapacitása van, mivel a biodiszponibilitás  
2000%-ig nő a szervezetben.

Májregeneráló

Bevitel: 2-3 kapszula/nap

NÖVÉNYI KAPSZULA

CSAK 
KIVONATOK

• májcirrózisban
• A, B és C vírusos hepatitiszben
• májbetegségekben
• májrák esetében
• alkoholos máj szteatózis és
• nem alkoholmentes zsírmáj

               esetében

új,

JAVÍTOTT
formula
+

95
 Piperin+

Összetétel kapszulánként
58 mg
60 mg

108 mg
108 mg

30 mg
28 mg
28 mg
10 mg
10 mg

Curcumin95 C3 komplex (Curcuma longa) 95% Kurkuminoidok,  64-66:1 standardizált kivonat
Máriatövis (Silybum marianum) 80% Szilimarin és 50% Szilibin 40-42:1 standardizált kivonat
Schizandra (Schisandra chinensis) 4:1 standardizált kivonat
Articsóka (Cynara scolymus) 2,5% Kafeinsav standardizált kivonat
Mezei katáng (Cichorium intybus) 4:1 kivonat
Közönséges bojtorján (Arctium lappa) 4:1 kivonat
Orbáncfű (Hypericum perforatum) 0,3% Hipericin 4-6:1 standardizált kivonat
Édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) 12 % Glicirizin standardizált kivonat
Fekete bors (Piper nigrum) 5% piperin standardizált kivonat

kivonatos
9+Fo

rmula 



Curcumin95 C3complex34 A leghatékonyabb kivonatok

Adjuváns:PROSTATO Curcumin95
• csökkenti a gyakori vizelést, a hiányos vizelési

      ingert, a gyenge vagy szakaszos sugaras
      vizelést
• csökkenti a vizelés során fellépő fájdalmat
• késlelteti a jóindulatú prosztata 

      hiperplázia kialakulását

Az intenzív Prostato Curcumin95 formula 8 természetes kivona-
tot foglal magába, amelyek elismertek azon képességükről, küzdeni 
tudnak a prosztata betegségek ellen. A Curcumin95 C3 komplex a 
Törpepálma, Afrikai szilva, Szibériai Ginseng, Sütőtök, Csalán, 
Sörélesztőből nyert Cink és Feketebors  kivonatokkal együtt aktí-
van hozzájárul a gyakori vizelés csökkenéshez, a vizelés során megje-
lenő fájdalom és a prosztata szinti gyulladás ellen.
A Curcumin95 C3 komplex gyulladásgátló tulajdonságainak 
köszönhetően nagyon fontos szerepet játszik a prosztata betegsé-
gek kezelésében. Mivel  a Curcumin95 C3 komplexet a szervezet jól 
tolerálja kétféle módon alkalmazható: megelőző terápiaként (profi la-
ktikusan), de prosztata rákkal diagnosztizált betegeknél is, akiknek a 
daganata már az áttét stádiumában van.  
Az Afrikai Szilva kivonat bizonyítottan életképes természetes alter-
natíva, ezt kutatók bizonyították a prosztata jóindulatú hiperpláziá-
ja kezelésén keresztül. 18 vezérelt tanulmányt készítettek végeztek, 
melyekben 64 napos időszakban 1562 férfi  vett részt. Az Afrikai 
Szilva kivonat beadása után az urológia szimptomák javulását 
észlelték: a nycturia 19%-al csökkent, a reziduális vizelet volu-
mene 24%-al csökkent, a vizelet sugara pedig 23%-al javult. Az 
Afrikai Szilva kivonat két síkban hat a jóindulatú prosztata hiperplázia 
esetében: javítja a merevedési funkció rendellenességet (serkenti az 
erekció elérését a prosztatitisszel vagy a prosztata jóindulatú hiper-
pláziájával küzdő betegek esetében) és hozzájárul az erekció fenntar-
tásához.
A Törpepálma kivonat biztosítja a prosztata egészségét, tonizálja 
a húgycsövet, növeli a szexuális életerőt és javítja a pajzsmirigy és 
húgyúti rendszer működését. A Romániában végzett Flux-tanul-
mányt követően 120 különböző formájú prosztata adenomában 
szenvedő beteg esetében kimutatták, hogy a prosztata hosszú távú 
kezelése Törpepálma kivonattal nagyon hatékony. Az vizeletállapotu-
kkal elégedett betegek aránya 6 hónap után 88% -ra nőtt, a prosztata 
átlagos nagysága jelentős csökkenést mutatott.

•  harcol a prosztatafertőzésekkel
•  csökkenti a prosztata méretét
•  fenntartja egy aktív szexuális életet 
•  szabályozza a tesztoszteron szintet
•  javítja az erekciós funkciót

A Szibériai ginzeng férfi  szexuális dinamika (alacsony libidó) rendel-
lenességei, impotencia (melynek eredete hormonális) és  férfi  sterilitás 
esetén ajánlott.
A sütőtök helyreállítja a prosztata rugalmasságát és megelőzi a 
szövődményeket, ez egy erős serkentő a prosztata adenoma, valamint 
prosztatarák megelőzésében és kezelésében.
8% Polifenolokkal garantált Csalánkivonat hatékonyan csökkenti a 
tüneteket, amelyek a jóindulatú prosztata hiperplázishoz kapcsolódnak, 
csökkenti a vizeletáramlást, leküzdi a hiányos vizelés érzését és csökkenti 
az állandó vizelési ingert. Csökkenti a prosztata térfogatát a prosztata 
sejtek túlzott szaporodásának gátlásával.
A 100000 mcg / g Cinkkel dúsított Sörélesztő jótékony hatással 
rendelkezik még akkor is, ha prosztata rákról van szó. Kísérleti ta-
nulmányokban megfi gyelték, hogy kevesebb, mint a kivonat három 
hónapos napi fogyasztása után a rosszindulatú fejlődés leáll. 
A Fekete bors (Piper nigrum) 5% piperin standardizált kivonat - A 
Curcumin 95 C3 komplex kivonat piperinnel társítva 2000%-ig növeli a 
szervezetben a biodiszponibilitást.

Egészéges prosztata
• prosztata rákban
• a prosztata jóindulatú hiper-
pláziája esetén
• sterilitás esetén
• férfi  szexualitás
(alacsony libidó) dinamikai rendel-
lenessége esetén
• akut és krónikus prosztatagyul-
ladás esetén
• vizelettartási nehézségek esetén

Bevitel: 1-2 kapszula/nap

NÖVÉNYI KAPSZULA

CSAK 
KIVONATOK

új,

JAVÍTOTT
formula
+

48 mg
68 mg
68 mg
60 mg
60 mg
30 mg

26 mg
10 mg

A Curcumin95 C3 komplex (Curcuma longa) 95% Kurkuminoidok,  64-66:1 standardizált kivonat
Törpepálma kivonat (Serenoa repens) 45% zsírsavak 6-8:1 standardizált kivonat
Afrikai szilva (Pygeum africanum) 2,5% Steroli 4-5:1 standardizált kivonat
Szibériai Ginseng (Eleutherococcus senticosus) 0,8% Eleutherozide standardizált kivonat
Sütőtök (Cucurbita maxima) 4:1 standardizálva
Csalán (Urtica dioica) 4% Polifenolok 10:1 standardizálva
Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) 100000-120000 mcg / g Cinkkel 
dúsítva (26% VNR-a adva: Referencia tápérték az 1169/2011-es Rendeletnek megfelelően )
Fekete bors (Piper nigrum) 5% piperin standardizált kivonata

Összetétel kapszulánként

Curcumin95 + Piperin herbagetica.ro 35

 Adjuváns:

Ashwagandha / indiai ginzeng (Withania somnifera)  7%-withanoliddal, 
1%-alkaloidokkal standardizált  kivonat egy adaptogén, és úgy 
van elismerve, hogy idegvédő, nyugtató az idegrendszerre és 
hormonszabályozó. Az ajurvédikus gyógyászatban több mint 5000 éve 
használják már, az Ashwagandha támogatja a testet stressz, fáradtság és 
szorongásos esetekben. A modern és stresszes életmódú emberek részére 
ajánlott, valamint alvás, szorongás, túlzott kortizol és/vagy termékenység 
gondokkal küzdő emberek részére ajánlják. Kivételes mentális tónust, sok 
energiát biztosít, ugyanakkor indukált nyugalmat hoz létre anélkül, hogy a 
mentális folyamatok érintve lennének.
A Spirulin (Spirulina Platensis) 60% fehérjével két enzim aktivitásának 
növelésével védi az agyat a szabad gyökök ellen: a kataláz és glutation-
peroxidáz (GPx) mivel ezek semlegesítik a szabad gyököket
Az 50% fehérjetartalmú chlorella (Chlorella pyrenoidosa) biztosítja a 
gyógyulást az agy idegei és általában az idegrendszer részére.
Fekete bors (Piper nigrum) 5% piperin  standardizált kivonat. A piperin 
fokozza a Curcumin95 C3 komplex neuroprotektív hatásait az Alzheimer-kór, 
valamint más kognitív rendellenességek és folyamatok és neurodegeneratív 
rendellenességek ellen.

• gyógyítja és megelőzi a neurodegeneratív betegségeket
• idegvédő 
• támogatja a koncentrációt és a memóriát
• javítja a vérkeringést
• harcol az atherosclerosis és a stroke ellen
• véd az ischaemiás ideghaláltól

GINKGO Curcumin95

A Ginkgo Curcumin95 összetett formula 8 természetes 
kivonattal rendelkezik, ezek biztosítják a kognitív 
teljesítmény, az emlékezeti és koncentrálási  képesség 
növekedését, képesek arra, hogy harcoljanak a stressz 
ellen, és hogy megóvják az idegsejteket az oxidatív 
stressztől. A Ginkgo Biloba, Curcumin95 C3 komplex és 
Ashwagandha társítás  biztosítja az idegkapcsolatok he-
lyreállítását és gátolja az idegsejtek pusztulását az
oxidatív stressztől
Curcumin95 C3 komplex (Curcuma longa) 95% kurku-
minoid 64-66:1 standardizált kivonat még az Alzheimer 
kórban szendevő betegek esetében is gátolja a neurode-
generatív betegségek fejlődését antioxidáns és gyulla-
dásgátló hatása révén. Egy tanulmány során, amelyet az 
Alzheimer kórban (szimptómák: súlyos demencia, inger-
lékenység, idegesség, izgatottság és apátia)  szenvedő be-
tegeken végeztek el, jelentős javulásokat fi gyeltek meg 12 
héttel a Curcumin95 C3 komplex beadása után: csökkent 
az ingerlékenység, javult a memória és bizonyos esetekben 
a súlyos betegek felismerték rokonaikat több beteg (részle-
tek a 18. oldalon).
A Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba) 24% ginkgofl a-
vonoidok és 6% ginkgolidok 50: 1 standardizált kivo-
nat véd az ischaemiás ideghaláltól, növeli a memorizáló 
folyamatban részt vevő sejtek aktivitását, javítja az érmoto-
rikus funkciókat és csökkenti a sejttapadást. 1997-ben, egy 
309 résztvevős csoportban elvégzett tanulmányt követően 
(a résztvevők közepes és súlyos kognitív fokú zavarban 
szenvedtek, melyeket az Alzheimer kór okozott) kimu-
tatták, hogy a napi 120 mg Ginkgo Biloba bevitel kedvező 
hatást eredményezett a kognitív zavarokra és a társadalmi 
viselkedésre. Következtetésként: a tanulmány kiemeli azt a 
tényt, hogy a Ginkgo Biloba kezelés hatékonyan lelassítja 
és kezelhetővé teszi az Alzheimer-kórt.

Memória és kognitív teljeítmény
• Alzheimer kór esetében
• Parkinson kór esetében
• Huntington kór esetében 
• Laterális amiotróf szklerózisnél
• Szklerózis multiplex esetében
• Depresszió esetében

    
    • Pszichológiai stressz esetében
    • Migrén esetében
    • Fáradtság esetében
    • A koncentráció és memorizálás
      elvesztése esetében

Bevitel: 1 kapszula/nap

NÖVÉNYI KAPSZULA

CSAK 
KIVONATOK

új,

JAVÍTOTT
formula
+

Összetétel kapszulánként
40 mg
80 mg
70 mg
60 mg
60 mg

50 mg

20 mg
10 mg

A Curcumin95 C3 komplex (Curcuma longa) 95% Kurkuminoidok,  64-66:1 standardizált kivonat
Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba) 24% Ginkgo�avonoidok és 6% Ginkgolidok 50:1 standardizált kivonat
Spirulin (Platensis) 60% fehérjével standardizálva
Ganoderma (Ganoderma lucidum) 20% Poliszacharid 10:1 standardizált kivonat
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) 50% Proteinnel standardizálva
Indiai Ginseng /Ashwagandha (Withania somnifera) 
7% withanolid, 1% alkaloidok 5-8:1 standardizált kivonat
Szibériai Ginseng (Eleutherococcus senticosus) 0,8% Eleutherozid standardizált kivonat
Feketebors (Piper nigrum) 5% Piperin standardizált kivonat
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EGÉSZSÉGES ÉLET

Egy egészségtelen életmód túlterheli a májat, így lehetetlenné teszi a 
mérgező anyagok kiürülését és akadályozza az egész szervezet megfe-
lelő működését. Ennek eredményeként krónikus fáradtságot, emésztési 
rendellenességeket, elhízást, fejfájást, alacsony energiamennyiséget, 
allergiákat, stb. tapasztalhat.

A máj méregtelenítése az optimális megoldás a szervezeti egyensúly he-
lyreállítására, ezt úgy tudja elérni, hogy szervezetéből eltávolítja a mér-
gező anyagokat, üledékeket és növeli a tápanyagok felszívódását.

A szakorvosok - annak érdekében, hogy minél jobban fenntartsák a máj 
tevékenységét - évente 2 méregtelenítő kúrát javasolnak: egyet tavasszal, 
amikor is kilépünk a hideg évszakból, és megváltozik az étrendünk, és 
egyet ősszel, azért, hogy felkészüljünk a hideg évszakra.

Silymarin Complex

A Silymarin Complex Detox Forte az egyik legerősebb 
formulájú termék, amely 6 kivonatot tartalmaz, ez össze-
vegyíti a legnagyobb máriatövis koncentrációt 80% szilima-
rinnal, melyből 50% szilibin. Ezen kivonatok minőséget 
garantálnak. 
A legfontosabb szilimarinvegyületek a következők: szilibin, 
szilibinin és szilikrisztin, amelyek közül a legfontosabb szili-
bin. A Silymarin Complex Detox Forte-ban van a legna-
gyobb mennyiségű standardizált Silibin (50%).
A Silibin hatásmechanizmusa összetett  és nagyon jótékony 
a májvédelem szempontjából. Pontosabban, a Silibin me-
gerősítve és stabilizálva a sejtmembránt  védi azon májkáro-
sodások ellen, amelyeket  különböző káros anyagok okoz-
nak, ugyanakkor elősegíti a regenerációt az új májsejtek 
termelésére gyakorolt hatása miatt.
A Silibin bizonyítottan képes a sejtek regenerálására ezt 
számos klinikai vizsgálat is megerősíti és segíti a májat máj-
cirrózis, nem alkoholos zsírmájbetegség, valamint a vírusos 
hepatitisz okozta sérülések gyógyításában. A szilimarin
gyulladásgátló tulajdonságai meghatározzák azt, hogy a 
jótékony hatás érezhető az epehólyag szintjén is, mivel 
csökkentik az epekövek kialakulásának kockázatát az epe 
fl uidizálásán keresztül.
A Pitypanglevél 4:1 kivonat javítja a máj funkciókat és se-
gíti gyógyítani a különféle típusú és szakaszú máj valamint 
epehólyag betegségeket. Ez egy erős vízhajtó, és segítve a 
nehézfémek eltávolítását a szövetekből tisztítja a vért és az 
emésztőrendszert.

A Bojtorján gyökér 4:1 kivonat a méregtelenítés legfontosabb szere, ez az első és legfontosabb lépés 
a szervezet védelmében. 
A standardizált Árticsóka kivonat - 2,5%-os cinarinnal stadardizálva - a kivonat fő hatóanyaga, segít 
csökkenteni a koleszterint és elősegíti az epe kiválasztást.

Egy tanulmány, amelyet 2012-ben közöltek az Indian Journal of Pharma-
ceutical Sciences-ban azt mutatja, hogy a gyömbér jótékony hatással van 
a májra, mivel segít a megfelelő működéséhez. Az elvégzett teszteket kö-
vetően megállapítást nyert az a tény, hogy a gyömbér fogyasztása révén a 
máj funkciói javultak, a toxinok eltávolítása jobban történt meg és a vér me-
gtisztult. Ugyanakkor a gyömbér egyik fő tulajdonsága az, hogy növeli a 
bioértéket a szervezetben, vagyis a termék felszívódásának erejét.

Az utóbbi években számos tanulmány készült a Schizandra kivonat jótékony hatásairól, amellyel az 
egészségre hat. Ezt a kivonatban megtalálható illóolajaknak, savakban és a több mint 30 fajta lignánnak 
köszönheti, anyagok, melyek erős antioxidáns hatásúak Több, mint 76%-ban ezek segítenek a méregte-
lenítésben és a máj védelemben.
.

Bevitel: 1-2 kapszula 
reggel

Adjuváns:• regenerálja a májsejteket
• serkenti az epe kiválasztását és kiürülését
• védi a májat a zsírok, alkohol, hepatotoxikus gyógyszerek, 
• szennyező anyagokra, színezékekre, tartósítószerekre, 

peszticidekre való kitétel által okozott károktól
• májvédő és méregtelenítő szer
• csökkenti a koleszterinszintet

• a krónikus hepatitisz esetében
• májzsugorodás esetében
• májbetegségek esetében
• a máj regenerálásában
• mérgező gombákkal, vagy mérgező 

        anyagokkal történő mérgezés esetében 

Silymarin Detox Forte

A legnagyobb szilibin 
tartalom 50%-os 
standardizálással

Kivonat 
12.400 mg 

Máriatövisből

Garantált standardizált kivonatok herbagetica.ro

NÖVÉNYI KAPSZULA

Bevitel: 1-2 kapszula 

Máriatövis (Silybum marianum) 80% Szilimarin és 50% 
Szilibin 40:1 standardizált kivonat
Pitypang (Taraxacum o�cinale) 4:1 kivonat
Bojtorjángyökér (Arctium lappa) 4:1 kivonat 
Árticsóka (Cynara scolymus) 2,5% cinarin 
standardizált kivonat

Schisandra chinensis kivonat 4:1
Gyömbér (Zingiber o�cinale) 5% gingerolok 35-40:1 
standardizált kivonat

50 mg
35 mg

30 mg

10 mg

5 mg

310 mg

Összetétel kapszulánként



Standardizált forte kivonatok herbagetica.ro

• parazitákkal és bélférgekkel való 
            fertőzések esetében

• a bélrendszer méregtelenítése esetében
• az emésztő- és hepatobiliáris rendszerek 

           normál működésében

Standardizált forte kivonatok herbagetica.ro38

A Szegfűszeg fi gyelemre méltó parazitaellenes tulajdonságai miatt 
úgy van elismerve, mint a „király, aki megöli a bél parazitáit”. A sze-
gfűszeg olajának fő  vegyülete az eugenol, amelynek a szerepe a 
sósav termelés javítása, ugyanakkor a bélférgek elpusztítása. Érzés-
telenítő és antiszeptikus anyag, amely segít harcolni a fertőzésekkel 
és gyulladásokkal, és segíti a bélfl órát helyreállítani.
A Fokhagyma, a benne megtalálható allicinnek köszönhetően a 
legrégebb idők óta felhasznált féregtelenítő. Ugyanakkor az allicin 
serkenti a gyomor és a belek falát annak érdekébe, hogy azok olyan 
emésztő enzimeket termeljenek, amelyek a paraziták eltávolítása 
után segítenek a szervezet helyreállításában. 
A Fekete ürömnek összetett emésztőrendszeri hatása van, ezért 
olyan emésztési serkentőként  alkalmazzák
amely a benne levő lévő illóolaj által, melyeknek fertőtlenítő-, 
hashajtó-, tisztító- és gyomorserkentő, erősítő tulajdonságai előse-
gítik a bélben élő paraziták eltávolítását.
A Grapefruit kivonat, a benne levő antioxidánsoknak és fi to tá-
panyagoknak köszönhetően hatékonyan gátol a paraziták ellen. 
Mivel jól van tolerálva az emberi szervezettől fenntartja a bélfl órát 
azáltal, hogy segíti azt.
A Tökmag bizonyította hatékonyságát a giardia, végbélgiliszta és 
galandférgek által okozott parasitosis esetén. Ez a hatás egy amino-
savnak, a kukurbitinnak köszönhető, amely „paralizálva” a bélférge-
ket, eltávolítja őket.

A Kerti csombort antibakteriális és karminatív (szélhajtó) tulajdon-
ságokkal rendelkezik. Serkenti az emésztést és kedvezőtlen környe-
zetet teremt a bél parazitái számára. Gátolja a bél paraziták fejlődését 
és megbénítja a férgek idegrendszerének központját segítve azok 
eltávolítását.
A Sárga tárnics kiváló gyógyszer a bélférgek és paraziták me-
gölésére. Az Amarogentin egy keserű hatóanyaga ezen növény 
gyökerének egy rendkívül erős emésztési tonik, amely elősegíti az 
áthaladást és csökkenti a parazitafertőzés tüneteit.
A Mentának antihelmintikus (féreghajtó) hatása van az összetételé-
ben megtalálható fl avonoid vegyületeknek köszönhetően, amelyek 
serkentik az epe és azon tanninok kiválasztását, amelyeknek görcsol-
dó tulajdonságai vannak és enyhén érzéstelenítik a nyálkahártyát.
Az Édeskömény enyhíti a parazitafertőzések okozta tüneteketet és 
megkönnyíti azok eltávolítását. Az édeskömény segít a szervezetben 
található izomzat megnyugtatásában, gyulladásgátló tápanyago-
kat, antioxidánsokat és görcsoldókat tartalmaz, amelyek segítenek 
megnyugtatni az emésztőrendszert.
Fekete borsban található kapszicin, amely a melegség érzetét kelti, 
megöli a bélférgeket és elősegíti az emésztést. Ő felel az ízlelőbim-
bók stimulálásért oly módon, hogy jeleket küld a gyomor felé a 
termelt sósav mennyiség növelésére. A Piperin az az anyag, amely 
elősegíti az összes többi összetevő szinergikus fellépését, és a sokkal 
hatékonyabb felszívódását.
A Görögszéna egy antimikrobiális és parazitaellenes szer, amely 
eltávolítja a férgeket, elősegítve az emésztést elősegítő folyadékok 
előállítását és a tápanyagok asszimilációját. A Diosgenin, a görö-
gszénában levő hormon gátolja a férgek méreganyagainak hatásait 
a vastagbél nyálkahártyáján, ugyanakkor védi azt a méreganyagok 
reabszorbciójától. A Görögszénának enyhén hashajtó szerepe is van.
A Zsálya ősidők óta híres gyógymódja minden emésztőrendszeri 
gond kezelésére, különösen olyan parazita férgek esetében, amelyek 
a hasmenést, a fermentációs kólikát és az emésztőrendszer egyéb 
fertőzését okozzák. Ily módon csökken a teltség érzet, hasmenés és 
hányás, gyomorégési panaszok és puff adás.

Bevitel: 1 kapszula/nap 
30 napos kúraként

Parasites12 Detox Forte
Adjuváns:

• eltávolítja a parazitákat és a bélférgeket 
• enyhíti a parazitákkal és bélférgekkel 

            történt fertőzés tüneteit
• méregtelenítő 
• gyulladáscsökkentő
• antioxidáns 

NÖVÉNYI KAPSZULA
Összetétel kapszulánként Összetétel kapszulánként

Szegfűszeg (Syzygium aromaticum) 4:1 kivonat                                                             120 mg
Fokhagyma (Allium sativum) 1% allicin standardizált kivonat                                              60 mg
Fekete üröm (Artemisia vulgaris) 4:1 kivonat                                                                    50 mg
Grapefruit (Citrus Paradisi) 45% bio�avonoidok standardizált kivonat                                   40 mg
Tökmag (Cucurbita maxima) 4:1 kivonat                                                                                             30 mg 
Kerti csombort (Thymus vulgaris L.) min. 0.2 % timol standardizált kivonat                        25 mg

Sárga tárnics (Gentiana Lutea) 4:1 kivonat                                                                     25 mg
Menta (Mentha longifolia) 4:1 kivonat                                                                       20 mg
Édeskömény (Foeniculum vulgaris L.) min. 0,5% illóolaj 4:1 kivonat                   20 mg
Feketebors (Piper Nigrum) 5% piperin standardizált kivonat                                         20 mg
Görögszéna (Trigonella foenum-graecum) 50% szaponin standardizált kivonat      20 mg
Zsálya (Salvia o_cinalis L.) 4:1 kivonat                                                                   20 mg
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Férgek – (Ascaris lumbricoides) - a legszélesebb körben elterjedt paraziták, amelyek mosatlan zöldség és 
gyümölcs útján jutnak az emberi testbe. Ezek elsősorban a vékonybélben fejlődnek ki, és a test többi részébe 
vándorolhatnak.
A féregfertőzés fő tünetei a láz, hasi fájdalom, hasmenés, hányás és erőteljes köhögési rohamok. Kezeletlenül a 
bélférgek olyan betegségeket okozhatnak, mint a vakbélgyulladás, mechanikus sárgaság, akut 
hasnyálmirigy-gyulladás, növekedési rendellenesség gyermekek esetében, A és D vitamin hiány.

Végbélgiliszta – különösen a gyermekek (óvodák és iskolák) fertőzésében fordul elő, a fertőzés parazita 
tojások lenyelésével történik.
 
A végbélgiliszta fertőzés leggyakoribb tünetei a perianális viszketegség, az anális viszketegség és a nyugtalan álom. 
A parazita vándorlása a szervezetbe olyan betegségekhez vezethet, mint: húgyúti fertőzések. 
hólyaggyulladás vagy vesemedence-gyulladás, peritoneális fertőzések; hüvelygyulladás vagy 
endometriózis; drasztikus fogyás; tályogok; fájdalmas perianálisok; bélfekélyek.

Galandféreg – az egyik legveszélyesebb parazita, fertőzött hús elfogyasztásával kerül az emberi testbe. Ha 
nem kezelik, akkor a galantféreg elérheti a 10 méter hosszt, és a testben akár 20 évig is elélhet. 
A galandféreg fertőzés súlyos hasi fájdalmat, hányingert és hányást, szédüléssel társított fáradtságot, álmatlanságot 
és még görcsöket is okozhat. A legveszélyesebbek a galandféreg lárvái, kezelés nélkül az agy vagy más szervek 
felé vándorolhatnak, ahol csomókat képeznek, amelyek görcsrohamhoz, agyhártyagyulladáshoz és akár 
elmebajhoz vezet.

Toxocara – a gazdaállat (macskák és különösképpen kutyák) ürülékben levő embriózott petesejtekkel 
szennyezett talaj lenyelésével kerül a szervezetbe. 
A betegségnek akut kezdeti fellépése van: láz, anorexia és súlycsökkenés. A második szakaszban a parazita 
képes lehet eljutni a szervekhez, megtámadva és üszkösítve a májat, ez görcsökhöz (agyi roham), 
agyvelőgyulladáshoz vezet, sőt szemdaganatokat is okozhat.

Trichina – a legnagyobb halálozási rátájú parazita fertőzés, nem megfelelőképpen elkészített hússal kerül be 
az emberi szervezetbe.
A betegség gyomorfájdalommal, kólikával, hasmenéssel, hányingerrel, hányással és lázzal kezdődik, majd a lárvák 
a bélrendszerből a véráramba vándorolnak, eljutnak az izmokhoz; a beteg hidegrázást, fejfájást érez, arca 
vagy végtagjai megduzzadhatnak, ezenkívül kötőhártya-gyulladás, kis vérnyomás jellemezheti, eljuthat 
a szív- és érrendszer megbetegedéséhez is: hemiparézishoz, tahycardiához, szívinfarktushoz, 
görcsökhöz vezet, vagy még halál is előfordul.

Giardia – az egyik leggyakoribb parazitafertőzés, mely társítva van a hiányos higiénia feltételeivel és a nagyon 
gyenge minőségű ivóvízzel.
A betegség különféle tüneteket mutat: hasmenés dominancia, hasi görcsök, kellemetlen szagú ürülék és gázok kiürülése, 
időszakos hányás, epigasztrikus rendellenességek, túlzott fáradtság, anorexia. Abban az esetben, ha a fertőzést nem kezelik, 
akkor a betegség krónikus hasmenéssé, irritábilis bél szindrómává, epefunkció rendellenességekké,  dermatológiai 
megnyilvánulásokká (viszketegség, kiütés) vagy akár reaktív artritisszé vagy szembetegségekké fejlődhet.
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BIO AKTÍV BERBERIN BROMELAIN & PAPAIN
A koleszterin, a trigliceridek és a vércukorszint szabályozása Jó fehérje emésztés

• Csökkenti a vércukorszintet
• Csökkenti a plazma triglicerid szintjét
• Hipoglikémiás
• Gombaellenes, antimikrobiálisan hat a belekre 
• Normál szintre hozza a koleszterinszintet

• Biztosítja a jó emésztést
• Vízhajtó és proteolitikus aktivitást biztosít (az 

élelmiszerekben lévő fehérjék emésztési folyamata)
• Serkenti a bélparaziták eltűnését
• Csökkenti a testzsírt
• Erősíti az immunrendszert

• Metabolikus szindróma
• Cukorbetegség
• Magas koleszterin érték
• Magas trigliceridszint

Adjuváns:

• Fehérje emésztés
• Az emésztőrendszer egészsége
• Könnyű emésztés
• Hányinger
• Puff adás
• Teltség
• A gyomornedv hiánya
• Székrekedés
• A vastagbél gyulladása

Adjuváns:

A berberin egy olyan kivonat, amelyet hagyományosan a kínai és Ayurvedikus 
gyógyászatban használnak körülbelül 5000 éve. A berberint a Berberis aristata 
[Indiai borbolya] cserje kéregéből nyerik ki, prémium kivonat formájában, 
amelyet 97% berberin -kloriddal (HCL) standardizálnak. 
A bioaktív berberin használata számos előnnyel hat a szervezetre, ugyanakkor 
támogatja az alapvető testfolyamatok szabályozását:

BEÁLLÍTJA A VÉRCUKOR SZÍNTET:

A berberin szabályozza azt a módozatot, ahogyan a szervezet felhasználja a vércukrot. Serkenti a glükóz felszívódását a vérben, növeli 
az inzulinérzékenységet, serkenti a cukrok lebontását a sejtekben és csökkenti a glükóz termelését a májban.

A Bromelain & Papain termék proteolitikus enzimek 
intenzív keverékét tartalmazza, amelyek az élelmiszerekben 
lévő fehérjék lebontására specializálódtak. A Bromelain 
& Papain 100%-ban természetes forrásból származó 
emésztőenzimeket tartalmaz: Bromelain 1250 GDU / 
ananászból kivont kapszula és Papain 40 000 TU / Papaya-
ból kivont kapszula.

A Bromelain és a Papain is hasonló hatással bír, mint a Pepsin, egy másik proteolitikus enzim, amely a bél szintjén 
termelődik. A bromelain és a papain növényi eredetű enzimek:

- Bromelain - a bromelain legnagyobb koncentrációja természetesen az ananász gyümölcs belső részében 
található

-  Papain - az éretlen Papaya gyümölcsből nyerik ki

A Bromelain & Papain a természetes enzimek magas tartalma révén biztosítja a fehérjék jó emésztését. A 
Bromelain egy saját enzimatikus keveréket tartalmaz proteinázokból és proteázokból, amelyek lebontják 
az élelmiszerekben lévő fehérjéket. A bromelain hatékonyan segíti a jó emésztést, csökkenti a puff adást és a 
teltséget. Székrekedés esetén előnyös, mivel csökkenti a vastagbél gyulladását. 

A papain a fehérje molekulákat kisebb fragmentumokra bontja, amelyeket 
peptideknek neveznek, és amelyek aminosavakká alakulnak át. Csökkenti 
az emésztési problémákat, például a puff adást és a székrekedést. Különösen 
előnyös azok számára, akiknek gyomornedv hiánya van.

AMPK AKTIVÁLÁSA:

A berberin aktiválja az AMPK-t (aktivált protein-kináz), egy enzimet, amely szabályozza, 
hogy a szervezet hogyan is termel energiát és ezt az energiát hogyan is használja fel a 
sejtek. Ezen enzim aktiválásával a berberin csökkenti a koleszterint, a triglicerideket, a 
glükózt és növeli az energiaszintet.

CSÖKKENTI A TESTZSÍRT:

A berberin gátolja a zsírok lerakódását a szövetekben, 
és szabályozza az étvágyért, a zsírraktározásért vagy az 
energiatermelésért felelős hormonok: inzulin, leptin és 
adiponektin aktivitását.

300 mg
100 mg

40:1 Indiai borbolya (Berberis) kivonat 97% berberin-kloriddal standardizálva                        
4:1 Máriatövis   (Silybum marianum) kivonat

Összetétel

+

Cukorbetegség
1 és 2

30 mg/kapszula Cink 
bisglicinát 

Magas felszívódás Nehézfém kelátképző

500 mg
  50 mg

Bromelain (enzimatikus aktivitás 2500 GDU / g) Ananász kivonat (Ananas sativus)                         
Papayából (Carica papaya 50 mg) kivont papain (enzimatikus aktivitás 800 000 TU / g)

Összetétel Bevitel: 1-2 kapszula/napBevitel: 1-2 kapszula/nap

Az emésztőrendszer egészsége
Könnyű emésztés
Hányinger
Puff adás
Teltség
A gyomornedv hiánya
Székrekedés
A vastagbél gyulladása

A Bromelain és a Papain is hasonló hatással bír, mint a Pepsin, egy másik proteolitikus enzim, amely a bél szintjén 

- Bromelain - a bromelain legnagyobb koncentrációja természetesen az ananász gyümölcs belső részében 

A Bromelain & Papain a természetes enzimek magas tartalma révén biztosítja a fehérjék jó emésztését. A 
Bromelain egy saját enzimatikus keveréket tartalmaz proteinázokból és proteázokból, amelyek lebontják 
az élelmiszerekben lévő fehérjéket. A bromelain hatékonyan segíti a jó emésztést, csökkenti a puff adást és a 
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SUPER EMÉSZTŐ ENZIMEK COLESTERIX
Szuper emésztés, szuper jó közérzet! Csökkenti a koleszterin értékeket

• Biztosítja a jó és teljes emésztést
• Hozzájárul a tápanyagok felszívódásához az 

élelmiszerekből
• Csökkenti a puff adási, a teltségei állapotot és a hasi 

görcsöket
• Biztosítja a szervezet méregtelenítő folyamatait
• Erősíti az immunrendszert

• Csökkenti a koleszterinszintet
• Biztosítja a normális véralvadást
• Kiegyensúlyozza a vércukorszintet
• Biztosítja a normál testsúlyt és a méregtelenítési 

folyamatot
• Normál szérum lipid/zsír értékeket biztosít
• Támogatja a lipidek/zsír anyagcserét a máj szintjén

• Enzimhiány
• Puff adás
• Teltség
• Hasi fájdalom, görcsök
• Túl jóllakottság érzése
• Laktóz- vagy gluténintolerancia

Adjuváns:

• Hiperkoleszterinémia
• Érelmeszesedés
• Diszlipidémia
• Magas vérnyomás
• Perifériás artériális betegség
• Miokardiális infarktus
• Agyvérzés

Adjuváns:

Mik azok az emésztőenzimek?

Az emésztőenzimeknek az a szerepük, hogy az 
általunk elfogyasztott ételeket tápanyaggá alakítsák. 
A szervezetnek szüksége van ezekre a tápanyagokra 
az energiatermeléshez, a növekedéshez és a sejtek 
regenerálásához. Minden enzimnek meghatározott 
szerepe van, és részt vesz az élelmiszerbeli bizonyos 
típusú molekula emésztésében. Így a lipáz lebontja 
a zsírokat, az amiláz a szénhidrátokat, a proteáz a 
fehérjéket, a laktáz pedig a laktózt.

A Szuper emésztő enzimek a 10 emésztőenzim keverékén kívül 
még 4 fi toterápiás kivonatot tartalmaz: édeskömény, articsóka, 
katángkóró és sárga tárnics. Ezek serkentik az emésztőfolyadékok 
és az epe termelését, csökkentik a puff adást és a hasi görcsöket és 
felgyorsítják az emésztést. Ugyanakkor a Szuper emésztő enzimek 
egy prebiotikumot, a fi brulint is tartalmazza, amely táplálja a 
vastagbélben található hasznos baktériumokat, biztosítva a jó 
emésztést és a tápanyagok felszívódását.         50.000 HUT

20.000 SKB  
25 BG
11 GU

2.500 FIP
2.000 ALU

150 GAI
100 XU

2.000 CMC
50 PGU
20 mg
15 mg
15 mg
15 mg
15 mg 

Proteáz
Amiláz
Beta-glukanáz                       
Glukoamiláz
Lipáz
Laktáz
Alfa-galaktozidáz                        
Hemicellulóz 
Cellulóz    
Pektináz   
instant �brulin 91.3% Inulinnal standardizálva                             
4:1 Édeskömény (Foeniculum vulgare) kivonat 0.5% Illó olajokkal standardizálva
Articsóka (Cynara scolymus) kivonat 2.5%-nál több Klorogén savval standardizálv
7:1 Katángkóró (Cichorium intybus) kivonat 20% Inulinnal standardizálva                                                       
4:1 Sárga tárnics (Gentianalutea) kivonat                                                                                                     
   

Összetétel Bevitel: 1-2 kapszula/nap

Bevitel: 2-3 kapszula/nap

Növényi kapszula
gyomor-ellenálló

10 enzim
természetes emésztés

Teljesen 
asszimilálódik

A jó emésztés 
érdekében

         100 mg
75 mg
50 mg
45 mg
45 mg
40 mg
40 mg
32 mg
30 mg
25 mg
25 mg
15 mg

5 mg
3 mg

4: 1 Bojtorján (Arctium lappa) kivonat                        
Spirulina (Spirulina platensis) 60% fehérjével standardizálva                                
Árticsóka (Cynara scolymus) kivonat 2,5% ka�einsavval standardizálva                          
2:1 Gugulipid (Commiphora mukul) kivonat 2,5% Guggulsteroni-val standardizálva                                   
Indiai egres (Emblica o�cinalis) kivonat 40% Taninnal standardizálva                     
4:1 Katángkóró (Cichorium intybus) kivonat 20% Inulinnal standardizálva                                     
Pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum) kivonat 20% Polizaharidokkal standardizálva                                               
10:1 Giloy (Tinospora cordifolia) kivonat 2.5% keserű anyagokkal standardizálva                                  
Kurkumagyökér kivonat( Curcuma longa) 95% Kurkuminoidokkal standardizálva                           
10:1 Gyömbér (Zingiber o�cinale) kivonat 5% Gingeroli-val standardizálva                                    
Ázsiai ginzeng (Panax ginseng) 12% Ginsenozid-al standardizálva                                                        
Igazi édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) kivonat 12% Glicirrizin savval standardizálva                                                                                          
Feketebors (Piper nigrum) kivonat 5% Piperinnel standardizálva                          
K2/MK-7  Természetes vitamin natto-ból 0,25%                                

Összetétel

A Colesterix koncentrált formulát tartalmaz 14 prémium kivonattal, amelyek a koleszterinszint 
csökkentésére szolgálnak. A Colesterix összesen 530 mg / kapszula hatóanyagokat tartalmaz, 
amelyek nélkülözhetetlenek a szív- és érrendszer egészségéhez. A

Colesterix több szinten hat egyszerre, annak érdekében, hogy a 
koleszterinszint normalizálódjon: megtisztítja a vért a szennyeződésektől, 
megakadályozza a koleszterin oxidációját, megállítja az artenom plakkok 
képződését, amelyek érelmeszesedéshez vezetnek, és korlátozzák a 
koleszterin felszívódását az étrendből.

A bojtorján kivonat (Arctium lappa) tisztítja 
a szennyeződéseket a vérből. Csökkenti 
az LDL koleszterin értékeket és normál 
paraméterekben tartja a HDL értékeket, 
ezáltal megakadályozza az artenom plakkok 
kialakulását az artériákban. Értágító hatású, 
serkenti a véráramlást az artériákban.

A 60% fehérjével standardizált Spirulina 
(Spirulina platensis) csökkenti az 
összkoleszterin és az LDL koleszterin 
értékét. Megakadályozza az LDL koleszterin 
oxidációját, ami szív- és érrendszeri 
betegségek kialakulásához vezethet. Növeli 
a "jó" HDL koleszterinszintet.
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GRAVIOLA Tiszta kivonat

•   Antioxidáns hatás
•   Daganatellenes és rákellenes 
•   Növeli az immunitást
•   Javítja az onkológiai kezelések mellékhatásait
•   Csökkenti a vércukorszintet
•   Fenntartja a teljes szervezet egészségét

A Graviola (Annoa Muricata) zöld, szív alakú gyümölcs az Amazon területéről 
és Délkelet-Ázsiából. A hagyományos gyógyászatban hosszú felhasználási 
története van, el van ismerve az antioxidáns, immunitás serkentő és dagana-
tellenes tulajdonságai miatt.
A Graviola 82 aktív vegyületet tartalmaz, ezek az Acetogének, a kemo-
terápia esetében ők támogatják a szervezet egészségét. A Graviolát a súlyos 
fertőzések kezelésére is ajánlják, daganatellenes hatása van és erősíti 
az immunitást. Hatékonynak bizonyult prosztata és vese adenoma, a vas-
tagbélrák, hasnyálmirigy, máj, here, emlő vagy tüdőkarcinóma esetén is. Mi 
több, nyugtató hatása van azzal, hogy fent tartsa a pozitív állapotot betegség 
esetén. 
Tumorellenes, rákellenes hatás
A Graviola-ról szóló legújabb kutatások kimutatták, hogy ez a növény rákelle-
nes és daganatellenes tulajdonságokkal rendelkezik. A tanulmányok során a 
Graviola hatékonynak bizonyult a vastagbélrák, emlő-, hasnyálmirigy-, tüdő- 
vagy prosztatarák kezelésében. A kemoterápiás és sugárterápiás kezelés alatt. 
Ugyanakkor a Graviola védi az immunrendszert és csökkenti a rákos sejtek 
növekedési képességét. 
1997-ben kiderült, hogy a graviola Acetogeninjeinek aktivitása 10000-szer 
erősebb, mint azoké a  gyógyszereké, amelyeket addig alkalmaztak a kemo-
terápiában. Ezekkel a gyógyszerekkel összehasonlítva bebizonyosodott az is, 
hogy a Graviola nincs káros hatással az egészséges sejtekre. Ezt követően a 
Purdue Egyetem (USA) egy tanulmányt tett közzé, amely igazolja a graviola 
rákellenes tulajdonságait. E szerint a tanulmány szerint a Graviola blokkolja a 
rákos sejtek energiaforrásait, megakadályozva így fejlődésüket és megsoks-
zorozza őket.

Daganatellenes, antioxidáns, immunitás serkentő

Antioxidáns hatás
A Graviola számos előnye antioxidáns tulajdonságaiból 
származik. A Graviola-ban megtalálható növényi tá-
panyagok gazdagok antioxidáns vegyületekben, ame-
lyek hozzájárulnak a krónikus betegségek kezelésében 
és megelőzésében, mint: rák, szív- vagy neurodegene-
ratív betegségek.
Erősíti az immunrendszert
A Graviola kivonat erősnek bizonyul immunitás serken-
tőként, különösen azok számára, akiknek a napi stressz, 
vagy akár a kemoterápiás kezelések miatt gyengült az 
immunitásuk. A Graviola immunitás serkentő hatása a 
benne levő bioaktív vegyületeinek és a gyümölcs gaz-
dag C-vitamin tartalmának köszönhető. 
Fenntartja a normál vércukor értékeket 
A Graviola-t már évszázadok óta használják Dél-Ame-
rikában a cukorbetegségben szenvedő emberek vér-
cukorszintjének beállításához. A Graviola egyes aktív 
vegyületei megakadályozzák a vérben levő glükóz szin-
tjének emelkedését, így a vércukorszintet a normál pa-
raméterek közt tartják.

A Herbagetica Graviola Pure Extract kapszula enyhíti 
a kemoterápia és a sugárterápia másodlagos hatásait.

A Graviola Pure Extract a beadás kezdetétől hat,
de a hatás hosszútávon látható.

A betegség végső szakaszában lévő, áttétekkel rendelkező betegek 
esetén az Bevitelt a többi kezeléssel egyidejűleg végezzük.

•  Onkológiai betegségek esetén
•  Sugárterápia, kemoterápia esetén
•  Lábadozás onkológiai betegségek esetén
•  Immunitás hiány esetén
•  Cukorbetegség, váltakozó vércukorszint esetén

Bevitel: 1-2 kapszula/nap

Adjuváns:

NÖVÉNYI KAPSZULA

Összetétel kapszulánként
200 mg
200 mg

5:1 Graviola gyümölcs kivonat (Annona muricata)
Graviola gyülölcs por
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CORDYCEPS 10/30/1

• Növeli a szervezet élettartamát és életerejét
• Adaptogén
• Daganatellenes
• Immunmodulátor, immunitás serkentő 
• Erősíti a kemoterápia és a sugárterápia hatását
• Javítja a sportolók fi zikai teljesítményét
• Szabályozza a vércukrot, koleszterint és triglicerideket

• Biztosítja a normál sejtosztódást
• Javítja a szexuális funkciót, növeli a libidót
• Fenntartja az ízületek és a csontrendszer   
   egészségét 
• Javítja a máj-, vese-, és tüdő funkciókat

A hagyományos kínai gyógyászatban a Tibeti Gombát (Cordyceps 
Sinensis) évezredek óta ismerik és használják terápiás tulajdonságai 
miatt. A Tibeti Gomba micéliuma tápanyagokban és biológiailag aktív 
összetevőkben gazdag, ezen tulajdonságok biztosítják az egészség-
visszaadási és a test életképessége növelése tulajdonságait.
A Tibeti Gomba bevitelének leghatékonyabb módja a standar-
dizált kivonat. Amikor egyszerű gombapor formájában alkalma-
zzák vagy egyszerű kivonatként (garantált hatóanyag nélkül), akkor 
a terápiás hatások csökkentek. Ennek oka a gomba kitinszerkezete, 
amelyet a test nem tud feldolgozni. A gombát hőkezelést és erjedést 
igénylő folyamatokkal kell feldolgozni ahhoz, hogy a hatóanyagok 
felszabaduljanak és felszívódjanak a testben. Az egyszerű kivonat ese-
tében a hatóanyagok blokkolva maradnak, és nem szabadulnak fel a 
szervezetben.
A standardizált kivonatok azok, amelyek garantálják a Tibeti Gomba 
terápiás hatását, garantálva az aktív alapanyagok minimális tartalmát 
és biztosítva a termék biodiszponibilitását és terápiás hatékonyságát. 
A Tibeti Gomba legfontosabb hatóanyagai: a Cordyceps sav, 
poliszacharidok és adenozin. A Cordyceps 10/30/1 Tibeti Forte 
Gomba olyan formula, amely két kivonatot tartalmaz: egy 10% 
Cordyceps sav  25:1 standardizált és garantált kivonat és egy 30% 
polizaharid és1% adenin standardizált kivonat, amely garantál-
ja a minőséget és a Tibeti Gomba terápiás tulajdonságainak fel-
sőrendű hatásait.

Életerő és hosszú élet

A Cordyceps sav egy erős antioxidáns, amely eltávolítja a szabad 
gyököket és késlelteti a sejtek öregedését. A Cordyceps savnak erős 
vízhajtó tulajdonsága van, növeli a plazma ozmotikus nyomását, 
trombózisgátló és értágító hatású és megkönnyíti a koponyán be-
lüli nyomás csökkentését. 
A polizaharidok komplex típusú szénhidrátok. Ezek
béta-D-glükánokat tartalmaznak (1> 3) (1> 6), amelyek a Tibeti 
gomba fő hatóanyagai, ezek felelősek az adaptogén hatásért és 
az immunrendszer egyensúlyáért,  ezek a legerősebb természetes 
gyógyítók egyike.

Az adenozin a Tibeti Gomba terápiás hatásainak egyik kulcsfon-
tosságú nukleozidja. Ez az anyag felelős a szívkoszorúér és az agyi 
keringésre gyakorolt kedvező hatásokért, a szívritmuszavarok me-
gelőzéséért és az idegrendszer optimális működéséért.

• Onkológiai betegségek esetében
• Tüdő- és légúti megbetegedések esetében

                        (krónikus hörghurut, asztma)
• A fi zikai teljesítmény és az állóképesség 

                        fokozása esetében
• Az immunrendszer modulálása esetében
• Szív iszkémia, érszűkület esetében
• Májbetegség (hepatitis B, májcirrózis) esetében
• Vesebetegségek esetében
• Megnövekedett libidó esetében

Bevitel: 1-2 kapszula/nap

Adjuváns:

A legerősebb formula

NÖVÉNYI KAPSZULA

10% 30% 1%
Cordyceps 

sav
poliszacharid adenozin

Összetétel kapszulánként
204 mg
200 mg

Tibeti Gomba (Cordyceps Sinensis) 10% Cordyceps sav 25:1 standardizált garantált kivonat
 Tibeti Gomba (Cordyceps Sinensis) min. 30% polizaharid min. 1% adenozin 12:1 standardizált garantált kivonat
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A hormonok a test által előállított vegyi 
anyagok, amelyek szabályozzák a sej-
tek és szervek aktivitását. Sok hormon a 
mirigyek által van termelve, mint például: 
a nemiszervek olyan hormonokat termel-
nek, mint az ösztrogén (nők esetében) és 
a tesztoszteron (férfiak esetében). A hor-
monok nélkülözhetetlenek az élet minden 
tevékenységéhez, beleértve az emésztés 
folyamatait, az anyagcserét, a növekedést, 
a szaporodást és az érzelmi egyensúlyt.

Fogamzóképesség-hormonális
A hormonális egyensúly ideálja

El tudod képzelni, hogy néz ki a hormonális egyensúly ideál-
ja? Ha a hormonok tökéletes egyensúlyban vannak, ak-

kor több energiának fogsz örvendeni a nap folyamán, 
akkor érzelmileg stabil maradsz és nem leszel kívánós 

az éjszaka közepén, a hajad dús és fényes lesz, a bőröd 
meg tiszta és hibamentes.
Sokkal könnyebb lesz fenntartani súlyod és a szexuális 
vágyad növekedni fog!

Irreálisnak hangzik, de igaz!

A modern nő egy olyan járvány előtt áll, amely túl kevés elismerést kapott, ez 
a hormonális kiegyensúlyozatlanság. Egyesek tévesen magyarázzák meg, hogy 
ez az idősödéskor történik, hogy normális hogy fáradtnak, szorongónak, nem 
vonzónak, kövérnek és kedvetlennek érezd magad! 

Ez nem igaz. Ez nem normális.

Érzelmi instabilitással küzd? Nehéz neked összpontosítani? Álmatlansággal, túl-
súllyal, küzdesz, csökkent libidóval vagy egyszerűen nem érzed magad olyan jól, 
mint máskor? Mi lenne, ha azt mondanám Neked, hogy másképp is lehet élni? 
Hogy elbűvölőnek érezheted magad, tele életerővel és beteljesüléssel? 
Hogy rendkívüli életet élhetsz függetlenül az életkorodtól? 

Igen, lehetséges! Könnyebb a hormonokat egyensúlyba hozni, mint 
boldogtalanul élni a hormonális egyensúlyhiány miatt.

• Vannak-e hurkák a derekadon? A nők 64%-nál van valami ilyen.

• Hull a hajad? Több mint 40% küzd ezzel a gonddal.

• Úgy érzed, mintha folyamatosan futnál egyik dologtól a másikig, 
mint egy levágott fejű tyúk? A nők több mint 50% -a megy keresztül ezen 
naponta.

• Nem alszol jól? 80% küzd a nyugodt alvás hiánya miatt (legalább hetente 
egyszer), minden este 20%-a küzd ezzel. 

• Fáj a fejed? A nők több mint 48% -a panaszkodik erre.

• Van-e ekcéma a bőrödön, vagy úgy érzed, hogy egyre több ráncod 
jelenik meg? 48% -a panaszkodik a bőrproblémák széles skálájáról 

• Úgy érzed, hogy nem tudtál semmit csinálni az elmúlt 3 napban? A nők 
több mint 50%-a megy ezen keresztül.

• A hüvelyi szárazság ismerősnek hangzik? A nők 37%-a panaszkodik erről a 
kellemetlenségről.

Mindezt úgy közelítsed meg, mintha életed függne 
tőle, és tényleg függ is!

A Zen Forte termékcsaládot Neked, a modern nőnek 
szentelték, aki meg akarja érteni a testében beköve-
tkező változásokat és vissza szeretne térni az egyen-

súlyhoz úgy külsőleg mint belsőleg egyaránt.

A hormonális körhinta

Standardizált garantált kivonatok herbagetica.ro

Fogamzóképesség-hormonális
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TIROFIX HYPO TIROFIX HYPER
Támogatja a pajzsmirigyhormonok termelését Szabályozza a pajzsmirigyhormonok termelését

• Pajzsmirigy diszfunkció (hipotireózis, Graves-betegség, 
Hashimoto pajzsmirigygyulladás)

• Pajzsmirigy csomók
• Pajzsmirigy golyva
• Az ösztrogén hormonok kiegyensúlyozása
• Krónikus fáradtság, alacsony energiaszint
• Elhízás hormonális okok miatt

• Pajzsmirigy diszfunkció (Hyperthyreosis)
• Túlzott pajzsmirigyhormonok
• Fokozott vérnyomás
• Fokozott pulzusszám
• Szorongás, depresszió
• Oxidatív stressz
• Fáradtság, gyengeség

Adjuváns: Adjuváns:

Bevitel:
1 kapszula/nap

Bevitel:
1-2 kapszula/nap

A Tirofi x-nek koncentrált formulája van, amely 10 intenzív 
természetes kivonatot tartalmaz, amelyek támogatják a 
pajzsmirigy megfelelő működését. A formula 100 mg L-tirozint 
/ kapszulát kombinál természetes jóddal és Ashwagandha 
[Álombogyó]-val, hogy biztosítsa a pajzsmirigyhormonok 
termelését.

Az L-tirozin a pajzsmirigyhormonok, a melanin és a dopamin, 
adrenalin és noradrenalin neurotranszmitterek prekurzora. 
Habár az L-tirozint nem tekintik nélkülözhetetlen elemnek, mivel 
a szervezet egyedül állítja elő, megfelelő fehérjebevitel nélkül 
nem metabolizálható. Ezért előfordulhat az L-tirozin hiánya, 
és hallgatólagosan a pajzsmirigyhormonok hiánya az étrend 
alacsony fehérjebevitele miatt. A keratinból természetesen 
nyert L-tirozin további kiegészítő hozzájárulást biztosít a 
szervezet számára, és közvetlenül a mentális egyensúlyhoz 
nélkülözhetetlen hormonok és neurotranszmitterek előállítására 
használják fel.

A természetes jóddal társítva az L-tirozin fontos hatása van 
a pajzsmirigy szinten a pajzsmirigyhormonok: tiroxin (T4) és 
trijód-tironin (T3) termelésének serkentésével. Jelentősen növeli 
a kognitív képességet, a mentális éberséget és a mentális/
pszichikai tónust, különösen a krónikus stressz és fáradtság 
időszakában.

A Tirofi x Hyper egyedülálló formulát tartalmaz 7 intenzív 
természetes kivonattal, amelyek célja a hyperthyreosis 
tüneteinek csökkentése. A 455 mg / kapszula hatóanyagoknak 
koncentrált képességük van a pajzsmirigyhormonok túlzott 
termelésének a gátolásában.

A Vízi peszérce, a Libatopok és a Citromfű kombinációja 
gátolja a TSH hormon hatását, és csökkenti a T4 és T3 
pajzsmirigyhormonok túlzott termelését. Ezek, szabályozva 
a pajzsmirigy hiperaktivitása miatt megnövekedett 
pulzusszámot toniként is hatnak a szívre.

Erős antioxidáns hatása van Tajgagyökér, Galagonya és Tejoltó 
galaj kivonatokon keresztül, amelyek csökkentik az oxidatív 
stresszt és védik a sejteket a szabad gyököktől. Ezenkívül ez a 
két kivonat csökkenti a fáradtságot és a fi zikai gyengeséget, és 
támogatja az anyagcsere folyamatok megfelelő működését.

A formula Szelénnel van dúsítva, amely alapvető ásványi anyag 
a pajzsmirigyhormonok termelésének kiegyensúlyozásában. 
A Szelén megvédi a pajzsmirigyet az oxidatív stressztől, és 
csökkenti az azt károsító antitestek felhalmozódását

Összetétel
Természetes L-Tirozin
8:1 Ashwagandha (Withania somnifera) [Álombogyó] / Indiai Ginseng kivonat minim
7% Withanolid-, és 1% Alkaloidokkal standardizálva 75mg
Fucus vesiculosus [Hólyagmoszat] por (Commiphora mukul) minimum 2.5% Guggulsteron
 [Pregna-4,17-dién-3,16-dion]-nal standardizálva                   
Fucus vesiculosus [Hólyagmoszat] kivonat minimum 0,20% Jód-al standardizálva
(100 mcg jódot biztosít                                 
4:1 Schizandra [Életbogyó] kivonat
12:1 Bacopin (Bacopa monnieri) kivonat minimum 20% Bacozid-al standardizálva                          
10:1 Centella (Centella asiatica [Tigrisfű, Ázsiai gázló]) kivonat minim
20% Triterpenoiddal standardizálva
Természetes tengeri magnézium 55% magnéziummal standardizálva
Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B8-, B9-, B12-el, ásványi anyagokkal és 
aminosavakkal dúsítva
Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) 40 mcg szelént biztosít                                                      

100 mg

   65 mg

65 mg

50 mg
40 mg
30 mg

30 mg
25 mg

25 mg
20 mg

Összetétel
2:1 Vízi peszérce kivonat (Lamiaceae Lycopus europaeus)  
4:1 Libatopok kivonat (Leonurus cardiaca)
Citromfű (Melissa O�cinalis) kivonat 5% Rozmaringgal standardizálva
Tajgagyökér kivonat (Eleutherococcus Senticosus) 0,8% Eleutherozid-al standardizálva
4:1 Tejoltó galaj kivonat (Rubiaceae Galium verum)
4:1 Galagonya kivonat (Crataegus monogyna)
Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) Szelénnel dúsítva

120 mg
120 mg

60 mg
60 mg
60 mg
25 mg
10 mg

• Biztosítja a pajzsmirigy 
megfelelő működését

• Serkenti a pajzsmirigy 
hormonok termelését

• Erősíti az immunrendszert 
és az idegrendszert

• Biztosítja a testtömeg 
megfelelő kezelését

• Növeli a szervezet 
stresszállóságát

• Csökkenti a fáradtságot és 
a kimerültséget

• Fenntartja a női 
hormonok / ösztrogén 
normál szintjét

• Biztosítja a pajzsmirigy megfelelő működését

• Csökkenti a pajzsmirigyhormonok termelését

• Csökkenti a fáradtságot és a kimerültséget

• Fenntartja a normál hormonszintet

• Védi a sejteket az oxidatív stressztől
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Adjuváns:
• Adaptogén, támogatja a mentális és anyagcsere-stresszhez 

való alkalmazkodást
• Antistressz, antidepresszáns
• Természetes tonik
• Stabilizálja az endokrin funkciót
• Beállítja a menstruációs ciklust

• Az anyagcsere és a mentális stressz csökkentésében 
• A szorongás és idegesség elleni küzdelemben
• A fáradtság csökkentésében
• A menstruációs ciklus beállításában
• Az endokrin funkció stabilizálásában

A Rhodiola Rosea, az úgynevezett „aranygyökér”, fi gyelemre méltó növény, amelynek olyan hatóanyagai vannak, melyeknek: 
adaptogén, anti-stressz, antioxidáns, antidepresszáns és fáradtsággátló hatásai vannak. Kitűnő természetes tonikként a 
Rhodiola fokozza az agy bioelektromos aktivitását, javítja a memóriát és növeli az agy energiáját. Ugyanakkor a nehéz mun-
ka utáni felépülést is felgyorsítja, szabályozza a menstruációs ciklust és stabilizálja az endokrin funkciókat. 

A Rhodiola Rosea kivonat, 1% salidrozide-kban standardizálva számos természetes vegyülettel rendelkezik, amelyek növelik a 
szervezet képességét az anyagcsere-stresszhez (koleszterin, vércukorszint ingadozások, vérnyomás ingadozások, csökkent im-
munitás, hormonális rendellenességek), valamint a pszichikai stresszhez (csökkent munkateljesítmény, alvászavarok, csökkent 
étvágy, ingerlékenység, magas vérnyomás, fejfájás és fáradtság) való alkalmazkodáshoz.

A tudományos kutatások szerint a 3%-os rosavinnel standardizált Rhodiola Rosea kivonat a szorongás és az idegességállapot, 
amely társítva van a stressz és az idegrendszeri rendellenességek jelenlétével, látható enyhítéséhez vezet.

A C-vitamin védi a szervezetet az immunhiányok, a szív- és érrendszeri betegségek, a szülés előtti gondok, szembetegségek 
és még az öregedő bőr ellen is. Mivel a C-vitamin jelen van a Rhodiola Rosea termék receptjében, ez képes növelni az összes öss-
zetevő abszorpciós képességét a testben.

RHODIOLA

Bevitel: 1 kapszula/nap

Csökkenti a stressz hormont, a kortizolt

NÖVÉNYI KAPSZULA

Összetétel kapszulánként: 
Rhodiola Rosea 3% rosavine, 1% salidrozide kivonat ................................... 400 mg

Acerola 3-4:1 kivonat 17% C vitaminnal standardizálva ................................... 10 mg
úgy nőknek, mint 

           férfiaknak szánt termék

5-HTP 100

A szerotonin bioszintézisében a Griff onia simplicifolia kivonat 30% 5-HTP-vel garantálva növeli 
az agy szerotonin szintjét az 5-hidroxi-triptofán prekurzoron és a metabolikus terméken keresztül.  
Az 5-HTP könnyen átjut a vérrendszer-központi idegrendszer gáton, teljes mértékben szerotoninná 
alakul át, növeli a melatonin és a dopamin koncentrációt, gyorsan és hatékonyan hat a depresszió 
kezelésében.
A Passióvirág kivonat 3,5% Vitexinnel garantálva leküzdi a szorongást és csökkenti a stressz tü-
neteket azon vegyi anyagok keringésének  fokozásával, amelyek a boldogságot hozzák létre. A 
Passióvirág levelei és gyökerei olyan alkaloid vegyületeket tartalmaznak, amelyek a MAO (mo-
noamin-oxidáz) természetes gátlói. A MAO-gátlók segítenek a jó hangulat neurotranszmittereinek 
(szerotonin és norepinefrin) anyagcseréjében.
A Természetes tengeri magnézium 55% Magnéziummal biztosítja a szerotonin felszabadulását 
és felszívódását az agysejtekben. Ez az ásványi anyag leküzdi a szorongást és a depressziót azáltal, 
hogy növeli a GABA szintjét. A GABA a legfontosabb gátló neuro-mediátor, amely nyugtató hatással 
van az idegi tónusra, amelyek hiperstimuláltak a stressztényezők jelenlétében.
Az Acerola-ból kivont természetes C-vitamin biztosítja a szerotonin és a dopamin anyagcserét, és 
támogatja a tápanyagok felszívódásának folyamatát a központi idegrendszer szintjén. A C-vitamin 
erőteljes antioxidáns, amely leküzdi a szorongással és depresszióval küzdő emberek oxidatív stress-
ze okozta károkat.
A B6-vitamin segít serotonin szintek serkentésében és növelésében. Ez szükséges társtényező a 
triptofán mechanizmusának dekarboxilezésében, amely a szerotonin átalakulásához vezet. Nagy 
hatással van az agy funkcióira, küzd a depresszió tünetei ellen és gátolja az agy erratikus aktivitását.

Bevitel: 1-2 kapszula/nap

Adjuváns:

• Növeli a szerotonin szintet
• Gyorsan és hatékonyan jár el a depresszió 

kezelésében
• Anxiolytikus hatás
• Támogatja a stresszhez való alkalmazkodást

• Javítja az alvásminőséget 
• Támogatja a memóriát és tanulási 

képességet
• Normalizálja a szérum koleszter-

inszintet

• A pszicho-érzelmi egyensúly beállításában
• A stresszhez való alkalmazkodásban 
• A depresszió tüneteinek enyhítésében
• Migrének, fejfájás, koncentrálási nehézség 

esetén

A szerotonin bioszintézisét serkenti

NÖVÉNYI KAPSZULAÖsszetétel kapszulánként: 
Griffonia simplicifolia 30% 5-HTP standardizált kivonat .............................................335 mg

Passióvirág 3.5% vitexin 3.5-7:1 standardizált kivonat ....................................................... 30 mg

SimagTM 55 (tengeri magnézium 55% magnéziummal standardizálva) ...... 30 mg

Acerola 17% C vitamin  3-4:1 standardizált kivonat .............................................................. 30 mg

Vitamina B6  ............................................................................................................................................................. 10 mg
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VITEX

A szűziesség vagy a Vitex Agnus Castus gyümölcse az egyik leghatékonyabb növény a nők 
termékenységének növelése terén (emeli a progeszteron szintet). Nagyon sok jótékony hatá-
sa van a nemi szervek egészségére, a szaporodási hormonok termelésére és a premen-
struális szindróma hatásainak leküzdésére. A vérbeli alacsony progesteronszint lehet a nők 
meddőségének az oka.
A Vitex 0.5/10 Zen Forte növeli a progeszteron és luteinizáló hormon szintjét, és csökkenti 
a prolaktin szintet. Ily módon elősegíti a szervezetet a luteinizáló hormon termelésének nö-
vekedésében (ez elősegíti az ovulációt), amely viszont, az idő múlásával, a ciklus luteális fá-
zisában növeli progeszteron szintjét. 
Az utóbbi évek kutatásai szerint a Vitex természetes hormonokat tartalmaz, beleértve a 
progeszteront, tesztoszteront és androstenediont, valamint olyan vegyületeket, mint 
fl avonoidok, illékony olajok és alkaloidok. Így a Vitex hozzájárul a menstruációs ciklus 
alatti hormonnövekedés hatásainak kiegyensúlyozásához (ami vérzést és hasi görcsöket 
okoz). A Vitex csökkenti az endometriózis előrehaladását és tüneteit. Az endometriózis 
azon nyálkahártya megnövekedéséhez vezet, amely bevonja a méh belső falát. Az endome-
trium sejtek teljesen más helyre vándorolnak a szervezetben: petefészek, petevezetékek, belső 
hasi falba, húgyhólyag, belek.
A C vitamin részt vesz a mellékvesék - amelyek védelmet nyújtanak a stressz és fertőzések ellen 
- megfelelő működésében. Hatóanyagának köszönhetően (aszkorbinsav) a C-vitamin a Vitex 
0.5/10 Zen Forte termékben levő összes összetevő bioerősítője.

 Adjuváns:• Támogatja a progeszteron  termelését
• Támogatja a reproduktív funkciókat
• Fenntartja az optimális prolaktin koncentrációt
• Fenntartja az emlő egészségét
• Fizikai kényelem a menstruáció alatt

• Női termékenységben

• Hormonális egyensúlyban

• Premenstruációs szindrómában

• Dysmenorrhea-ban 

• Amenorrhoea-ban

• A stressz elleni küzdelemben

Növeli a termőképesség hormont, a progeszteront

60
cps

120
cps

Bevitel: 1-2 kapszula/nap
NÖVÉNYI KAPSZULA

Összetétel kapszulánként: 

Vitex Agnus Castus (Barátcserje) 0,5% agnuzid 2-4:1 standardizált kivonat ..................................................... 300 mg

Vitex Agnus Castus  (Barátcserje) 10% flavonoid standardizált kivonat .................................................................. 110 mg

Acerola 17% C vitamin  3-4:1 standardizált kivonat........................................................................................................................... 10 mg

Maca 0.6/4:1 Zen Forte a termékenység és a libidó terméke. 
A fő tevékenységei között szerepel a hipotalamusz - amely 
szabályozza az agyalapi mirigyet, táplálva az ideg- és hor-
monrendszert - serkentése és táplálása A teljes endokrin 
rendszer kiegyensúlyozottá válik, mivel az agyalapi mirigy
szabályozza a termelést a mellékvesék, a pajzsmirigy és a nemi 
szervek (herék és prosztata férfi aknál, petefészek és méh nő-
knél) hormon termelését.
Maca 0.6/4:1 Zen Forte 0,6% glikozinolátokkal van standar-
dizálva, ez a lehető legmagasabb szintű standardizálás, amely 
az ösztrogén dominancia elnyomásával, és a progeszteron 
megnövekedésével. segíti a szervezetet a hormonális egyen-
súlyában. Így a menstruációs ciklus normalizálódik, úgy is, mint 
a menstruációs ciklusbeli napok száma, valamint a véráramlás 
mennyisége, jelentősen csökkentve premenstruációs fájdalmat 
és tüneteket. A férfi  oldalon a Maca hozzájárul a spermaszám, 
a motilitás és a sperma térfogata jelentős növekedéséhez
azon képessége miatt, hogy növelni tudja a fi zikai ellenálló-
képességet.
A Maca segít a hipotalamusz-agyalapi mirigy tengelyének to-
nizálásában annak érdekébe, hogy támogassa a szervezet szá-
mos, saját hormon szintjük növelésében vagy csökkenésében 
attól függően, mire van egyénileg szüksége. Ennek eredménye-
ként a maca segít megszabadulni a stressztől. A pozitív ener-
giaszintek megtartása a csökkent depressziós és szorongási 
szinttel függ össze.

MACA ZenForte
Adjuváns:• Serkenti az erekciós funkciót 

• Javítja a libidót
• Kiegyensúlyozza az endokrin rendszert
• Növeli a szervezet fi zikai ellenálló képességét
• Csökkenti a stresszt, a depressziót és a szorongási állapotot
• Enyhíti a menopauzás, premenstruációs és menstruációs tüneteket

• A spermiumszám, mozgékonyság és a 
spermamennyiség növekedésében 

• Termékenységben
• A hormonszintek kiegyensúlyozásában

• A menstruációs ciklus 
beállításában

• Premenstruációs szindrómában
• Menopauzában

Növeli a libidó hormont, az androgént

Bevitel: 1-3 kapszula/nap

NÖVÉNYI KAPSZULA
Összetétel kapszulánként: 
Maca (Lepidium meyenii) 0,6% glukozinolát 5-6:1 standardizált kivonat............................................ 350 mg

Maca 4:1  kivonat ...................................................................................................................................................................................... 100 mg
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VENUS 

Adjuváns:

• Magas libidó fenntartásában
• Szexuális hipoaktivitásban
• A nemi szervek egészségének fenntartásában
• A hormonális egyensúly megteremtéseben
• A pszicho-érzelmi egyensúly megteremtésében
• Fáradtságban
• Depresszióban, stresszben, szorongásban

MAN 

Adjuváns:

• Afrodiziákum
• Növeli a férfi  potenciált és a libidót 
• Növeli a tesztoszteron termelést
• Növeli a férfi úi termékenységet
• Értágító hatású

• A meddőség elleni küzdelemben
• A spermatogenezis növelésében
• A pénisz véráramlása növelésében
• Tesztoszteron termelésben
• A fáradtság természetes kiküszöbölésében
• Stresszben és szorongásokban
• Erekciós diszfunkciókban

Növeli az életerőt és szexuális erőtNöveli a libidót

30
cps

60
cps

120
cps

Bevitel: 1-3 kapszula/nap

Bevitel: 1-3 kapszula/nap

* Referencia tápérték az 1169/2011-es Rendeletnek megfelelően

• Afrodiziákum

• Növeli a nők szexuális vágyát

• Hormonszabályozó

• Növeli a szervezet stressz- és fáradtság iránti 
ellenállását

• Javítja az idegrendszer működését

NÖVÉNYI KAPSZULA

NÖVÉNYI KAPSZULA
Összetétel kapszulánként: 
Rhodiola Rosea 3% rozavine és 1% salidrozid 25:1standardizált kivonat  ........................................ 120 mg

Damiana (Turnera diffusa) 1:10  kivonat............................................................................................................ 120 mg

Maca (Lepidium meyenii) ) 0,6% glukozinolát 5-6:1 standardizált kivonat.......................... 60 mg

Maca (Lepidium meyenii) 4:1 kivonat........................................................................................................60 mg

Koreai Ginseng (Panax Ginseng) 12% ginsenozid 7-10:1 standardizált kivonat ........... 40 mg

Gyömbér (Zingiber officinale) 5% gingeroli 35-40:1 standardizált kivonat .......... 20 mg

Rhodiola Rosea 3% rozavine és 1% salidrozid 25:1standardizált kivonat .................................... 80 mg

Maca (Lepidium meyenii) 0,6% glukozinolát 5-6:1 standardizált kivonat .....................................100 mg

Medvetalp (Heracleum sphondylium) por ...............................................................................................................100 mg

Koreai Ginseng (Panax Ginseng) 12% ginsenozid 7-10:1 standardizált kivonat ...................... 30 mg

Serenoa Repens 45% zsírsav standardizált kivonat......................................................................................... 80 mg

Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) 1 g Zinkkel dúsítva 1g (10% VNR*) ............................... 20 mg

Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) 20 mcg Szelénnel dúsítva 1g (36,5%VNR*)......... 20 mg

Ghimbir  (Zingiber officinale) extract 35-40:1 standardizat cu 5% gingeroli ................................ 20 mg

Összetétel kapszulánként: 

Bevitel: 
6 éven feletti gyermekek: 

1 kapszula/nap
felnőttek: 1 kapszula x1-2 /nap

Az Ashwagandha (Withania somnifera) egy elismert adaptogén, elismer-
ve lévén, mint neuroprotektív, idegrendszer nyugtató és hormonális 
szabályozó. Az Ashwagandha, melyet több mint 5000 éve használják 
az ajurvédikus gyógyászatban, támogatja a szervezetet stressz, fára-
dtság és szorongás esetén. Ajánlott a modern és stresszes életmódú 
embereknek és azoknak, akik alvászavarban, szorongásban, túlzott kor-
tizoltól és /vagy termékenységi gondoktól szenvednek.
Manapság az Ashwagandha egyre népszerűbb az aktív fi atalok körében. 
Nekik kivételes, mentális tónusra van szükségük, sok energiára és egy 
indukált nyugalmi állapotra, anélkül, hogy az értelmi és fi ziológiai folya-
matok érintve lettek volna.
Az Ashwagandha Extract Premium kettős standardizálással rendel-
kezik, a legmagasabb withanolid - 7% és alkaloidok - 1% tartalma van. A 
hatékonyság kulcsa az Ashwagandha Extract Premium withanolid 
tartalma, amely elősegíti a biokémiai funkciók széles skálájának 
kiegyensúlyozását. Ashwagandha-gyökérből származó withanolidok, 
alkaloidok, zsírsavak és aminosavak növelik a szervezet ellenálló képessé-
gét a stressz és a környezeti toxinok ellen.

Az Ashwagandha 7% Withanolin standardizálva biztosítja a 
termék magas szintű hatékonyságát.

Növényi kapszula formában a vegetáriánusok/ve-
gánok étrendjében is felhasználható.

Ashwagandha gyökérkivonat, 7% withanoliddal 
standardizálva, a rendelkezésre álló legmagasabb 
elérhető standardizálás - erős antioxidáns hatású, 
védi az idegrendszert a stressz által okozott degeneratív 
hatásoktól.
A gazdag withanolid tartalom megakadályozza a neu-
rodegeneratív betegségek megjelenést, akár helyre 
is állíthatja a szétroncsolt kapcsolatot az idegsejtek 
közt, javítja a koncentrációs képességet és nyugal-
mat idéz elő.
Az Ashwagandha nagyon jó hormonszabályozó is. Se-
gít csökkenteni a magas kortizolszintet, amely intenzív 
stresszhelyzetekben  nagyon magas. A nők esetében 
stimulálja a keringést a nemi szervek szintjén, és azok 
esetében, akik menopauzában vannak, enyhíti a de-
pressziós és hőhullám állapotot. A férfi ak esetében az 
ashwagandha csökkenti a stressz által okozott hatáso-
kat, és serkenti a tesztoszteron termelést.
A Piperin biodiszponibilitást fokozó anyag az Ashwa-
gandha hatóanyagai részére, biztosítva a termék haté-
konyságát és nagyon jó felszívódását a szervezetbe.

ASHWAGANDHA
• Adaptogén hatás - növeli a szervezet stresszel 

szembeni ellenállását 
• Harcol a stressz hatásai ellen, megakadályozza 

a krónikus fáradtságot és kiküszöböli a zavaros 
közérzetet

• Anélkül, hogy álmosságot okozzon, csökkenti a 
szorongást vagy a depressziót 

• Nyugalmat indukál a mentális és élettani folya-
matok lelassulása nélkül

• Javítja a memóriát és
koncentráló képességet
• Védi az agyat a degeneratív
hatásoktól
• Az életkor előrehaladtával
megtartja a kognitív funkciókat
• Növeli a tesztoszteron szintet és
serkenti a spermatogenezist

• A stressz elleni küzdelemben
• Az idegrendszer védelmében
• Neurodegeneratív betegségekben, 
mint: Alzheimer, Parkinson stb.
• A stresszhez való alkalmazkodás 
fokozásával
• Alvási problémákban
• Depresszióban és szorongásban

Adjuváns:Természetes antistressz

NÖVÉNYI KAPSZULA

Ashwagandha/Indiai ginseng 7% Withanolid és 1% alkaloida   5-8:1 standardizált kivonat ....................... 400 mg

Fekete bors (Piper nigrum) 5% piperinnel standardizálva ................................................................................................................. 10 mg

Összetétel kapszulánként: 



Standardizált garantált kivonatokFogamzóképesség-hormonális herbagetica.ro56 57

A SLEEP DUO AM segít csökkenteni a 
stressz hatásokat, fenntartja a pszicho-ér-
zelmi egyensúlyt, adjuváns az idegesség-
gel járó, stresszes és szorongásos állapotok 
csillapításában.
A Rhodiola Rosea kivonat segíti a szerve-
zetet az anyagcsere- és pszichikai stresszhez 
való alkalmazkodáshoz, javítja az idegrends-
zer funkcióit, növeli az egész szervezet tel-
jesítményét és ennek a reakcióképességét. 
A Griff onia Simplicifolia 30% 5-HTP kivo-
nat hatékonysága hasonló a néhány antide-
presszánshoz. Ez segít fenntartani a morált, 
szabályozza a stresszt és az alvást.
A B6 VITAMIN elengedhetetlen azon ami-
nosavak anyagcseréjéhez, amelyek a neuro-
transzmitterek szintéziséhez szükségesek: a 
dopamin és szerotonin, melyek fontosak az 
idegrendszer működése szempontjából.
A Koreai ginzeng 12% ginsenozidos kivo-
nat növeli a fi zikai és szellemi hatékonyságot, 
valamint a szervezet alkalmazkodási képessé-
gét stressz és túlterhelés esetén.

A Magnéziumnak, a jó hangulat ásványának, jótékony 
hatása van az idegrendszer relaxációjára és az ál-
talános jó állapot kontroljára. Egyazon mértékben a 
magnézium felelős a melatonin termeléséért is.
Az 5% gingerolos gyömbérgyökér kivonat a SLEEP 
DUO AM formula szinergiájához járul hozzá, így növeli 
a szervezetben a többi növényi összetevő felszívódási 
arányát.

Az új SLEEP DUO AM/PM koncepció tartalmazza a 2 erős kivonatos csomagot 
és úgy tervezték, hogy a szervezetében két irányban működjön.
Reggel az AM adaptogén vegyületeket kell alkalmazni,
a PM változatot pedig este egy  nyugodt alvás érdekében.

SLEEP DUO AM/PM

SLEEP DUO AM 

Bevitel: 
1-2 kapszula/nap

este

  Adjuváns:
• Fenntartja a pszicho-érzelmi egyensúlyt
• Csökkenti a fáradtságot és a kimerültséget
• Támogatja a normál energiacserét
• Szorongáscsillapító
• Csökkenti az alvási rendellenességeket
• Csökkenti az elalváshoz szükséges időt
• Javítja az alvás minőségét
• Beállítja az alvás-ébrenlét ritmust 

• A stressz ellenőrzésében és 
            visszaverésében

• Szorongásban
• Pszicho-érzelmi és hormonális

            kiegyensúlyozásban
• Az alvásminőség javításában
• Az idegrendszer relaxációjában
• Álmatlanságban és alvászavarokban

Bevitel: 
1-2 kapszula/nap

reggel

A termékeket csak együtt adagolják, mivel ez egy olyan formula, amelyet 
arra gondoltak ki, hogy kezelje az ALVÁSGONDOK okait és hatásait. 

+

Legalább 60 napos kúrában ajánlott
NÖVÉNYI KAPSZULA

úgy nőknek, mint 

           férfiaknak szánt termék

Összetétel kapszulánként: 
Rhodiola Rosea 3% rozavine és 1% salidrozid   25:1 

standardizált kivonat ....................................................................... 150 mg

Griffonia simplicifolia 30% 5-HTP-vel 
standardizálva ....................................................................................... 100 mg

Korei Ginseng (Panax Ginseng) 12% ginsenozid 7-10:1 

standardizált kivonat........................................................................... 80 mg

SimagTM 55 (Tengeri magnézium) kivonat 55% 

Magnéziummal standardizálva................................................. 55 mg

Gyömbér (Zingiber officinale) 5% gingeroli 35-40:1 
standardizált kivonat................................................................. 10 mg

B6 vitamin  ........................................................................................... 5 mg
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A SLEEP DUO PM termék nyugtató, altató és  fájdalomcsillapító hatású növényi kivo-
natokat tartalmaz, amelyek elősegítik a pszicho-érzelmi és a hormonális egyensúly kiala-
kulását oly módon, hogy egy nyugalmi állapotot indukál a nyugodtabb és egészségesebb 
alváshoz.

A Passióvirág kivonat 3,5% vitexin-el standardizálva hozzájárul az álmatlanság elleni
harchoz oly módon, hogy növeli a gamma-amino-vajsav szintjét az agyban és így további 
kikapcsolódást vált ki és békés alváshoz.

A 0,8%-os valeriána savat tartalmazó Valeriána gyökér kivonat hat a központi ide-
grendszerre, ennek nyugtató és pihentető hatása van, és így megkönnyíti az alvást és 
javítja annak minőségét.

A Komló 6:1 kivonatát természetes gyógymódnak tekintik a krónikus álmatlanság le-
küzdésében, nyugtató, altató és hipnotikus hatása miatt, így ez egy békés, nyugodt, 
egészséges és pihentető alvást biztosít.

Az 5% rozmaringsavas Citromfű kivonat, harmonizálva a pszicho-érzelmi állapotokat, se-
gít az álmatlanság leküzdésében. A Citromfű javítja az alvás időtartamát és minőségét.

A 30% 5HTP-s Griff onia kivonat segít a morál fenntartásához, a stressz csökkentéséhez 
és az alvás szabályozásához.

SLEEP DUO PM 

Összetétel kapszulánként: 
Passióvirág 3.5% vitexin 3.5-7:1 standardizált kivonat
30% 5-HTP-vel standardizálva.................................................. 80 mg

Valeriana  (Valeriana officinalis) 0,8% valériánsav 3-6:1 

standardizált kivonat........................................................................... 80 mg

Komló (Humulus lupulus) 6:1 kivonat ........................... 80 mg

Citromfű (Melissa officinalis) 5 % rozmaringsav standardizált 
kivonat ..................................................................................................................... 80 mg

Griffonia simplicifolia 30% 5-HTP standardizált 

kivonat ........................................................................................... 60 mg

SimagTM 55 (Tengeri magnézium) 
kivonat 55% Magnéziummal standardizálv.................... 15 mg

Vitamina B6  ...................................................................................... 5 mg
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Az Őssejt skála alapja az AFA algákon alapul, amely a 
legerősebb növényi Őssejt serkentő. 

Az Őssejtek azok a sejtek, amelyek nagy választé-
kú, diff erenciált specializált sejtté tudnak átalakul-
ni Ezek ideg-, csont-, májsejtek stb. lehetnek. Ily 
módon a szervezet sejtjei megújítják, megjavítják 
és helyreállítják a sérült vagy megsemmisült szöve-
teket. Amikor egy szervet olyan folyamatnak vetnek 
alá, amely megköveteli a megújulást (például bete-
gség, baleset vagy természetes öregedési folyamat) 
maga a csontvelő bocsátja ki azokat az Őssejteket, 
amelyek a gyógyításra szükségesek.

Őssejtek - A szervezet sejtes regenerálása

A felszabadult Őssejtek az érintett 
szervbe vándorolnak, ahol elterjednek 
és a szerv sejtjeibe diff erenciálódnak, 
ily módon támogatva a természetes 
sejt megújulási, helyreállítási és regen-
erálási folyamatait.

Ahogy öregszünk az Őssejtregen-
eráció képesség csökken. Így testünk 
nehezebben jön helyre és kevésbé 
ellenálló a különféle betegségekkel 
szemben. Ezen ok miatt a kutatók sok 
bioaktív anyagot tanulmányoztak, 
amelyek időben képesek fenntartani 
az Őssejtek többszörözési és regen-
erálódási képességét. A következ-
tetés az volt, hogy léteznek bizonyos 
vitaminok és fl avonoidok, amelyek 
elősegítik az őssejtek regenerálását 
és megerősítik az immunrendszert 
idősebb korban is. 
A hatékonyabb növényi serkentő az 
AFA Alga.

Alga AFA

Egészen 
97%-ig

Nagy
biodiszponibilitás

differenciálálodás

A
F
A 

A
L
G
A  

serkentés

Őssejtek

• neuronok
• bőr
• izmok
• szervek
• vér

Az AFA alga a legerősebb 
növényi serkentője az Őssejteknek

Az AFA alga serkenti az Őssejt 
termelést

Az Őssejt sejtek újjáépíthetnek 
bármely emberi szövetet vagy 
szervet

Nyomelemek az AFA algákban: bór, klór, króm, kobalt, réz, ón, 
fl uor, germánium, jód, mangán, molibdén, nikkel, szelén, szilí-
cium, titán, vanádium, cink - a szervezet létfontosságú szüksé-
gletei számára kis mennyiségre van szükség belőlük.

B-vitamin komplex: B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 nagy koncen-
trációban található az AFA algákban. A C, E, F, K vitaminok szintén 
jelen vannak az AFA Algában. Az elhúzódó vitaminhiány nagyon 
súlyos és potenciálisan halálos állapotokhoz vezethet.

Az AFA algában található ásványi anyagok: kalcium, vas, magné-
zium, foszfor, kálium, nátrium. Ezek szerves alakban vannak jelen 
az AFA Algában aminosavakhoz vagy proteinekhez kapcsolód-
va, amelyek jelentősen növelik biodiszponibilitásukat, illetve, 
azt, hogy milyen mértékben vannak asszimilálva a szervezetben. 
Az alapvető ásványi anyagok szükségesek a szervezet normál 
működéshez és a homeosztázis fenntartásához.

Az AFA alga „szuper étel”, és egyike az egyik a tápanya-
gban leggazdagabb természetes ételeknek a Földön. Ez 
az alga optimális gyógyászati tulajdonságokkal rendel-
kezik. Az eredeti és bio AFA alga csak egy helyen létezik 
a világon, ahol elegendő mennyiségben nő: az Oregon 
állambeli (USA) Klamath-tó. Az AFA algát még évtizedes 
kutatások után sem tudták sikeresen termeszteni sehol 
máshol.

62%
A fehérjék építőkövei mindennek, ami él -
sejtek, szövetek, szervek, ugyanakkor belépnek az 
enzimek és antitestek, vitaminok, hormonok stb 
szintézisébe is.

Béta karotin

Az AFA Alga 10-szer gazdagabb béta karotinba, mint a répa vagy a brokkoli.
Tudtad, hogy ...

Béta karotin

Alga
AFA = x10

+ +

A teljes és komplex AFA Alga összetétel

12 
vitamin

27
természetes 

ásvány

11
természetes

pigment

8
esszenciális 
aminosav

10
nem 

esszenciális
aminosav
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AFA alga - Őssejtek: Egy referencia tanulmányt végeztek el 20 és 60 év 
közötti önkéntesen, akiknek vagy 1 g AFA algát, vagy placebot adtak be. Az 
AFA alga beadása után az önkéntesek két órán át pihentek, ezen idő alatt 
vérmintákat vettek 30, 60 és 120 perces időközökben. Az eredmények fi gye-
lemre méltóak! Egy órával a fogyasztás után az AFA algák jelentősen meg-
növelték a CD34 + őssejtek számát. A laboratóriumi vizsgálatoknak megfe-
lelően ezek átlagosan 25%-kal növekedtek!
Christian Drapeau, MSc . Triple-Blind Randomized Placebo-Controlled Study of the 
Effect of Stem Enhance on Bone Marrow Stem Cell Mobilization, Stem Tech Health 
Sciences INC. 2005-2007.

Az Őssejtek evolúciója, miután az önkéntesek AFA Algát kaptak, 
a placebo beadáshoz viszonyítva

Klinikai tanulmányok - Tudományos kutatások - AFA Alga

• A legerősebb növényi Őssejt serkentő
• Növeli a szervezet energiaszintjét
• Növeli a mentális képességet és javítja a memóriát
• Csökkenti a gyulladásos folyamatokat
• Csökkenti a depressziót, a stressz negatív hatásait,
   javítja a hangulatot
• Serkenti és erősíti az immunrendszert
• Antiallergén hatásai vannak

• Magas méregtelenítő képessége van és antioxidáns

• Regenerálja a sejteket a szervezetbeli összes sejtosztály 
   szintjén

• Serkenti az emésztést

• Szabályozza a koleszterin- és vércukorszintet

• Támogatja és védi a szív-érrendszert

• Alacsony kalóriatartalmú, és támogatja a fogyásra kiírt étrendet

Az AFA Alga terápiás hatásai

AFA alga beadása után az önkéntesek két órán át pihentek, ezen idő alatt 
vérmintákat vettek 30, 60 és 120 perces időközökben. Az eredmények fi gye-
lemre méltóak! Egy órával a fogyasztás után az AFA algák jelentősen meg-
növelték a CD34 + őssejtek számát. A laboratóriumi vizsgálatoknak megfe-

Christian Drapeau, MSc . Triple-Blind Randomized Placebo-Controlled Study of the 
Effect of Stem Enhance on Bone Marrow Stem Cell Mobilization, Stem Tech Health 

a placebo beadáshoz viszonyítva

AFA Alga - a B12 természetes forrása: A B12-vitamin elenged-
hetetlen a szervezet normál működéséhez. A vegán személyeknek 
meg kell találniuk a B12-vitamin növényi forrását. Sajnálatos módon, 
sok B12-vitamin növényi forrás csak B12 vitamin analógokat tartal-
maz, amelyek biológiailag inaktívak. Ezen tanulmány célja az volt, 
hogy meghatározzák azt, hogy ha egy vegán csoport AFA Algát 
kap, akkor ez kedvezően fogja befolyásolni vagy sem  a B12-vitamin 
szintjét.

AFA Alga - Erős antioxidáns: Egy 2 hónapig tartó tanulmányt AFA Algával 
kezelt nőkön végeztek el, akik posztmenopauzában voltak. Az AFA Algával 
kiegészített étrend időszak végén a plazma lipid-peroxidáció jelentősen 
csökkent, miközben az általános antioxidáns rendszer javult a karotinoi-
dok, tokoferolok és retinol plazmakoncentrációjának jelentős növekedése 
miatt. Mi több a nők életminősége és a menopauzához társított tünetek 
jelentősen javultak.
A tanulmányt: Benedetti S, Benvenuti F, Pagliarani S, Francogli S, Scoglio S, Canestra-
ri F. “Antioxidant properties of a novel phycocyanin extract from the bluegreen alga 
Aphanizomenon flos-aquae.” Life Sci. 2004 Sep 24;75(19):2353-62.

Az AFA-val Alga végzett vizsgálati időszak után a B12-vitamin men-
nyiségének jelentős emelkedését, ugyanakkor a vér homocisztein 
koncentrációjának a csökkenését tapasztalták. A szervezetben a ho-
mocisztein egy felhalmozódott mérgező bomlástermék (fehérje me-
tabolizmuson keresztül), ezért gyorsan rögzíteni lehet a B12-vitaminnal 
és a folsav segítségéve, majd metioninná alakítják át. A homocisztein 
szint csökkenése (AFA Algával kezelt csoport) rámutat az AFA Algaban 
levő B12-vitamin biológiai hatékonyságára.
Baroni L et all, Effect of a Klamath algae product (“AFA-B12”) on blood levels of vi-
tamin B12 and homocysteine in vegan subjects: a pilot study. Int J Vitam Nutr Res. 
2009 Mar;79(2)

AFA Alga - Szabályozza a menopauzás depressziót: A nők menopauza-
beli átmenete számos kellemetlen tünettel jár. Ezt a 2 hónapig tartó tanul-
mányt AFA Algával kezelt nőkön végeztek el, akik menopauzában voltak, és 
akik nem részesültek hormonkezelésben. Két csoportba osztották őket. Az 
első csoport napi 1600 mg AFA algát kapott, a másik csoport pedig a place-
bót. Az AFA Algával kezelt csoportban jelentős változásokat találtak az élet-
minőségben, a hangulatban, a szorongás kiküszöbölésében és a depresszív 
magatartásban.
Genazzani AD et all, [E� ects of Klamath Algae extract on psychological disorders and de-
pression in menopausal women: a pilot study]. Minerva Ginecol. 2010 Oct;62(5):381-8 Az AFA Algával kezelt csoportban jelentős változásokat találtak 

az életminőségben, a hangulatban, a szorongás kiküszöbölésé-
ben és a depresszív magatartásban.

3 hónap 6 hónap0

homocisztein szint

B12 vitamin szint AFA Alga

100 %

50 %

0 %

vegán személyek

menopauzában 
levő nők

2 hónap

placebo

1600 mg/nap
AFA Alga
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Összetétel kapszulánként
60 mg
60 mg
50 mg
50 mg
50 mg

AFA Alga (Aphanizomenon �os-aquae) szerves, az USA-beli Klamath tóból

Csalánlevél (Urtica dioica) 4% Polifenol 10:1 standardizált kivonat
Árvácska (Viola tricolor) 4:1 kivonat

Acerola (Malphigia glabra) 17% C vitamin standardizált kivonat
Édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) 12% Glicirizin standardizált kivonat

Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) 50% Protein standardizált kivonat

Spirulin (Spirulina maxima/Spirulina platensis) 60% Protein standardizált kivonat

30 mg

Ganoderma (Ganoderma lucidum) 20% Poliszacharid 10:1 standardizált kivonat 40 mg
40 mg

 Adjuváns:

30
cps

60
cps

Bevitel: 1 kapszula/x3 nap

• immunhiány esetében
• trauma, műtétek, invazív kezelések utáni gyors 

felépülés esetében
• rákbetegségben, sugárterápia és kemoterápia 

rák esetében
• reuma (osteoarthritis, rheumatoid arthritis stb.)
• Parkinson kórban
• Adhd esetében
• Alzheimer kórban
• Lupus esetében
• invazív kezelésekben
• Huntington-kórban
• kollagenózis, általában autoimmun betegségek 

esetében
• vírusos hepatitis A, B, C, májcirrózisban
• leukémiában
• TBC-ben

AFA STEM 
• serkenti a felnőtt Őssejtek termelődését
• antioxidáns
• serkenti az idegsejtek regenerálását
• serkenti a vérképződést
• immunitásserkentő 
• elősegíti a daganatok nekrózisát
• véd a sugárzás ellen
• kemovédő

Sejti regenerálás

ALERGY STEM
• antihisztaminos
• serkenti a felnőtt Őssejtek termelődését
• immunmodulátor
• vértisztító, antioxidáns, gyulladásgátló
• serkenti a kollagén szövet helyreállítását
• serkenti az idegsejtek helyreállítását

Az új Alergy ŐSSEJT formula az AFA Algát társítja 
az Édesgyökér, Árvácska, Csalánlevél, Ganoder-
ma és az Acerolából kivont Természetes C-vitamin
kivonatokkal. Ezek mindegyike erős immunmo-
duláló és allergiaellenes hatású kivonatok.
Az AFA Alga serkenti az Őssejtek termelését és fo-
kozza a T-sejtek és makrofágok (az immunrendszer 
alapvető alkotóelemei) regenerációját.
Az Édesgyökér kivonat 12% glicirizinnel garantálva
erős gyulladásgátló, antiallergén és antiaritmiás 
hatású. Hatása hasonlít a kortizonéhoz, (az allergiás 
jellegű reakciók csökkentéséhez nélkülözhetetlen 
hormon).
A Csalánkivonat antihisztaminos és gyulladás-
gátló hatással rendelkezik, hatékonyan kezeli a 
bőrallergiákat és felszabadítja a légutakat.
A Chlorella a különböző immunválaszt modulálja 
azallergénekkel szemben, méregteleníti és megvé-
di a testet a nehéz fémek hatásától.

Antiallergén, imunomodulátor

 Adjuváns:

• Szisztémás szklerózisban
• Disszeminált szklerózisban
• Rheumatoid arthritisben
• Myopathiaban
• Légúti-, bőr-, emésztési   

                        allergiában, a kollagenózis  
                        általában

• szisztémás lupusban erythe
                        matosus

• degeneratív folyamatokban
• autoimmun betegségekben

Bevitel: 1 kapszula/x3 nap

CSAK KIVONATOK

NÖVÉNYI KAPSZULA

NÖVÉNYI KAPSZULA

Összetétel kapszulánként
AFA Alga (Aphanizomenon �os-aquae)
szerves, az USA-beli Klamath tóból 400 mg

10 mgChlorella (Chlorella pyrenoidosa)
50% protein standardizált kivonat

eredeti szerves

100%
AFA Alga

Klamath tó
SUA

• csökkenti a gyakori és fájdalmas vizelést, és segít a 
      hólyag teljes ürítésében
• támogatja az aktív szexuális életet
• csökkenti a megnagyobbodott prosztata okozta 

      gyulladást
• támogatja a prosztata egészségét és megfelelő 

      működését
• harcol a prosztata rákkal szemben

• immunitás serkentő
• serkenti a felnőtt Őssejtek termelését
• máj- és epefolyadék átmosó
• máj tonik
• serkenti a makrofágok, a T-sejtek és 

      tumor nekrózis faktor aktivitását
• vírusellenes

A Prostato STEM a legbonyolultabb formulát tartalmazza 
prosztatabetegségek kezelésére: a híres Törpepálma (Serenoa 
repens 6-8:1) kivonatot, amely az Őssejtek szerves serkentője 
- az AFA algát, a csalánkivonat (Urtica dioica 10:1) és Sütőtök 
kivonatot (Cucurbita pepo 4: 1), amely Cinkben gazdag. 
A Törpepálma Pálma törpe kivonat 6-8:1, standardizálva 
45% zsírsavakkal segít a jóindulatú prosztata hiperplázia keze-
lésében (vagy BPH). A törpepálma kivonat csökkenti a gyakori 
vizelést, a fájdalmat a vizelés során, és segít a hólyag teljes 
kiürítésében. Megelőzi és visszaveri a prosztata rákot azáltal, 
hogy gátolja a dihidrotestoszteron, a férfi  hormon termelését, 
mely a prosztata hipertrófi áját okozza. Támogatja a szapo-
rodási funkciót. Az AFA alga stimulálja a prosztata gyors he-
lyreállítását, gátolja a prosztata rák kialakulását, és hozzájárul 
ennek a jó működéséhez. A Sütőtök helyreállítja a prosztata 
rugalmasságát és megelőzi a krónikus prosztatagyulladással, 
a húgyúti fertőzésekkel vagy a prosztata adenomával járó szö-
vődményeket. A Sütőtökmag nagyon hatékony gyógymód a 
prosztata gondokban, mivel nagyon gazdag cinkben.

• a máj betegségeiben
• A, B és C vírusos hepatitisben
• májcirrózisban
• máj szteatózisban

Máj regeneráló Egészséges prosztata

A Hepatic STEM az Alga AFA-t társítja a Máriatövis és a 
Ganoderma, Édesgyökér, Árticsóka, Közönséges katáng, 
Spirulin és Chlorella kivonattal. Ez a teljes és komplex for-
mula serkenti a májsejtek regenerációját és megakadályo-
zza a máj fi brózist. 
Az AFA Alga serkenti az Őssejtek időbeli termelését, a ben-
ne levő poliszacharidok serkentik az Őssejtek vándorlását 
oda, ahol szükségesek a szervezet sejtregenerációjára.
Az AFA Alga serkenti az emésztő enzimek termelését, 
ezáltal segítve a gyomor-, hasnyálmirigy- és különösen a 
májfunkciókat.
A Máriatövis kivonat a leghatékonyabb növényi kivonat a 
máj regenerálására és védelmére
a májvírusok és a mérgezések ellen. A hatása 
a szilimarinnak köszönhető, egy fl avonoid komplex (ter-
mészetes anyagok, amelyek bizonyított terápiás hatással 
vannak vírusos hepatitis (minden típusú: A, B, C stb.), va-
lamint májcirrózis esetében).
Az Édesgyökér kivonat a kulcsvegyületet, a glicirizint tar-
talmazza, amely megakadályozza a májsejtek pusztulását 
és segít vírusos hepatitis kezelésében.

HEPATIC STEM       Adjuváns:
      Adjuváns:

Bevitel: 
1 kapszula x3 /nap

Bevitel: 1-2 kapszula/ nap

• prosztata rendellenességekben
• jóindulatú prosztata hipertro-
phiák esetében (I. és II. stádium)
• akut és krónikus prosztatagyul-
ladásban
• jóindulatú prosztata hiperplázia  
(I. és II. stádium)
• a 45 év felett férfi betegek 
esetében a prosztata betegségek 
megelőzésében
• vizelettartási nehézség esetén

NÖVÉNYI KAPSZULA NÖVÉNYI KAPSZULA

PROSTATO STEM

Összetétel kapszulánként
80 mg
80 mg
80 mg
50 mg

30 mg

20 mg
10 mg

AFA Alga (Aphanizomenon �os-aquae) szerves, az USA-beli Klamath tóból

Máriatövis (Silybum maria num)
80% Szilimarin 50% Szilibin 40-42:1 standardizált kivonat

Ganoderma (Ganoderma lucidum) 20% Poliszacharid 10:1 standardizált kivonat

Édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) kivonat 12% Glicirizinsav

Spirulin (Spirulina maxima/Spirulina platensis) 60% Protein standardizált kivonat

Árticsóka (Cynara scolymus) 2,5% Kafeinsav kivonat

Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) 50% protein standardizált kivonat
mg65   
mg60   
mg40   

mg30   

mg15   
mg15   

135   mgTörpe pálma (Serenoa repens) 45% zsírsav 6-8:1 standardizált kivonat

AFA Alga (Aphanizomenon �os-aquae) szerves, az USA-beli Klamath tóból
Csalánlevél (Urtica dioica) 4% Polifenoli 10:1 standardizált kivonat
Sütőtök (Cucurbita pepo) 4:1 kivonat

Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) 100000-120000 
mcg/g Zinc (26% VNR adva - Referencia tápérték az 1169/2011-es Rendeletnek megfelelően)

Összetétel kapszulánként

Spirulin (Spirulina maxima/Spirulina platensis) 60% Protein standardizált kivonat
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) 50% protein standardizált kivonat
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   Adjuváns:

• serkenti az ízületek porcszöveteinek helyreállítását
• ízületi gyulladásgátló 
• megnyugtatja a fájdalmat
• leküzdi az ízületi szinti degeneratív folyamatokat
• serkenti a felnőtt Őssejt termelést

• burszitiszben
• reumás polimialgiában
• ízületi gyulladásos pikke-

lysömörben
• ízületi gyulladás és reuma-

toid poliarthritis esetében
• degeneratív reumában
• az ízületek megerősítésében

A Cápaporc segít a kollagén rostok helyreállításában
a degeneratív folyamatok által érintett ízületek por-
cában, amelyek specifi kusak bizonyos ízületi gyulla-
dások formáira. A cápaporc egy por, amelyet a cápa 
testének nagyon erős és ellenálló, elasztikus szövetéből 
nyerik (ez alkotja a cápatest „ellenállási szerkezetét”). Ez 
a por nagyon gazdag kondroitinba és glükózaminba, 
amely két nagyon hatékony anyag a degeneratív reu-
ma különböző formáiban, hozzásegítve az ízületek és 
mobilitásuk helyreállításához. A Cápaporc bizonyos 
megnövekedett kalcium- és foszformennyiséget is 
tartalmaz, hasznos a csontrendszer betegségeinek 
kezelésében.
Az Ördögkarom kivonat ismert kiváló hatékonysá-
gáról a csont és ízületi fájdalmak csökkentése terén, se-
gít fenntartani az ízületi mobilitást és rugalmasságot.
A Chlorella hatalmas mennyiségű klorofi lt tartalmaz, 
és több mint 20 vitamint és ásványi anyagot tartalmaz 
(kalcium, magnézium, vas, foszfor, jód, vitaminok: C, B1, 
B2, B5, B6, B12, E, K, biotin, inozit és folsav). A Chlorella 
gyulladásgátló tulajdonságokkal rendelkezik, ezért jó 
adjuváns krónikus és akut gyulladások esetében.

Az Articular STEM formula társítja az AFA 
Algát a Fűzfakéreg kivonattal, a Cápapor-
ccal, az Ördögkarommal, a Tömjénfával, 
a Chlorella-val és Spirulin-nal. Articular+ 
STEM összes komponense gyulladásgátló 
hatással rendelkezik, ezek a komponensek 
elősegítik az ízületek fenntartását  és azt, 
hogy visszanyerhessék mobilitásukat,  és 
csökkentik az ízületi fájdalmat.
Az AFA Alga a legerősebb nővényi Őssejt 
serkentő, segít az ízületekben levő kolla-
génszövet helyreállításában, miközben 
a teljes ízületi rendszer optimális mű-
ködését támogatja. Az Őssejtek sokféle 
diff erenciált sejtre képesek átalakulni, 
képesek megújítani és helyreállítani az 
érintett szöveteket. Az AFA Alga sejt szin-
ten teljességében táplálja a szervezetet, a 
benne található tápanyagokat a test 97%-
os arányban szívja fel (összehasonlítva a 
szintetikus tápanyagokkal és vitaminok-
kal, amelyek esetében csak 5-25%-os az 
arány).

Bevitel: 1 kapszula3x /nap

ARTICULAR STEM
Az ízületek mobilitása és rugalmassága

NÖVÉNYI KAPSZULA

Összetétel kapszulánként

mg
80
80

mg
40 

mg40 
mg20 
mg20 

mg120 
mg

Cápaporc 4% Kondroitinnel standardizálva
AFA Alga (Aphanizomenon �os-aquae) szerves, az USA-beli Klamath tóból
Fűzfa (Salix alba) 25% Szalicin 20:1 standardizált kivonat 
Ördögkarom (Harpagophytum procumbens) 2% Harpagozid 1-3:1 standardizált kivonat
Tömjénfa (Boswellia serrata) 70% Boswellic savval standardizálva

Spirulin (Spirulina maxima) 60% Proteinnel standardizálva
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) 50% Protein standardizált kivonat

      Adjuváns:

• Alzheimer 
• Parkinson kórban
• neurodegeneratív betegségekben
• a fülzúgás intenzitásának csök-

kentésében
• depresszióban, pszichológiai 

stresszben
• migrénben
• hiányos perifériás keringésben
• látási zavarokban

GINKGO 120 STEM 
 Memória - Kognitív teljesítmény

• támogatja a koncentráló és memorizáló képességet, valamint  
                     a kognitív funkció megőrzését az életkor előrehaladtával

• javítja a perifériás vér mikrokeringését enyhíti a „fülek 
                     csengését”, a „hideg kezek és lábak” érzéseit és a szédülést

• késleltetve a sejtek öregedési folyamatokat hozzájárul a 
                     szabad gyökök hatásainak semlegesítéséhez,

• megvédi a testet a stressztől

A Ginkgo 120 STEM ötvözi a Ginkgo Biloba, legnagyobb koncentrációját 120 mg, 
24% fl avonoidos glikozidok és 6% ginkgoliddal. 50: 1 standardizált kivonat. Ez a for-
mula regenerálja az idegrendszer sejtjeit, amelynek hatásait a Ginkgo Biloba, Ashwa-
gandha és Szibériai ginzeng kivonatok is támogatják, valamint a 3 kékes-zöld alga is: 
AFA alga, Chlorella és Spirulin. Ginkgo Biloba összetételében fl avonoidok vannak, 
ezek erős antioxidánsok, melyek képesek lelassítani a sejtek öregedését, bilobalidek 
és ginkgolidok, amelyek szerepe a vérrögök kialakulásának megakadályozása, ugya-
nakkor javítják a vérkeringést is.
A Ginszenozidok a Ginzenggyökér hatóanyagai. Ők hatnak a központi idegrends-
zerre, kardiovaszkuláris rendszerre és endokrin termelésre, támogatva ugyanakkor 
az immunitás funkciót, pontosan úgy, ahogyan az adaptogén növények. Mindkét 
ginzeng mind az ázsiai, mind az amerikai ginzenozidokat tartalmaz, amelyek az 
éberségre és a mentális tisztaságra  hatnak, ugyanakkor lelassítják a rákos sejtek fej-
lődését, valamint jótékony hatásuk van a magas koleszterinszintre.
Az Indiai ginzeng vagy Ashwagandha növény egy adap-
togén, elismert azon képessége miatt, hogy növeli a test 
stresszállóságát. Ashwagandha egy kivételes mentális 
tónust kínál, és nyugtató állapotot indukál anélkül, hogy 
a mentális és élettani folyamatok befolyásolva lennének.  
Idegvédő, nyugtató hatású az idegrendszerre és a hormon 
szabályozókra, mivel képesség van a szorongás és a stressz 
csökkentésére.
Az AFA Alga fontos erőforrás az idegrendszer számára, 
mivel hatóanyagai növelik az endorfi n-és a neurotransz-
mitter termelést, mint a dopamin. Alzheimer- vagy Parkin-
son-kórban szenvedő betegeknek is lehet adni, akiknél a 
neurotranszmitter hiány van a neuronok degenerálása 
miatt.

Bevitel: 1kapszula/nap

NÖVÉNYI 
KAPSZULA

concentrare
memorare

regenerarea celulară
a sistemului nervos

periférikus 
vérkeringés

Összetétel kapszulánként

80 mg
120 mg

80 mg
40 mg
40 mg
40 mg

Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba) 24% Ginkgo�avonoide és 6% Terpén laktonok 50:1 standardizált kivonat
Szibériai Gingseng (Eleutheroccocus senticosus) 0,8% Eleutherozid standardizált kivonat
Spirulin (Spirulina maxima) 60% Proteinnel standardizálva
AFA Alga (Aphanizomenon �os-aquae) szerves, az USA-beli Klamath tóból
Indiai Ginseng/ Ashwagandha (Withania somnifera) 5-8:1 kivonat 
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) 50% Protein standardizált kivonat
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AFA Alga (Aphanizomenon �os-aquae) szerves, az USA-beli Klamath tóból
Ganoderma (Ganoderma lucidum) 20% Poliszacharid 10:1 standardizált kivonat
Szibériai Ginseng (Eleutheroccocus senticosus) 0,8% Eleutherozid standardizált kivonat

Astragalus (Astragalus membranaceus) 4:1 kivonat

Macskakarom (Uncaria tomentosa) 41: kivonat
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) 50% Protein standardizált kivonat

Spirulin (Spirulina maxima) 60% Proteinnel standardizálva

80 mg
80 mg
60 mg
40 mg
40 mg
30 mg
20 mg

Összetétel kapszulánként

IMMUNITY STEM  Adjuvant  în:

60
cps

120
cps

• immunitáshiány esetén
• infl uenza, megfázás és 
vírusok esetén
• légúti allergia, bőr al-
lergia, emésztési allergia 
esetén
• kollagenózis és 
degeneratív folyamatok 
esetén

• serkenti a felnőtt Őssejtek termelését
• immunitás serkentő 
• serkenti a makrofágok, a T-sejtek és tumor 

      nekrózis tényező működését
• serkenti az antitestek, antivirusok, bakterioszta

      tikusok képződését
• sugárvédő, kemoprotektor

Az Immunity STEM formula az AFA Algát társítja a Gano-
derma és Ginseng, Spirulin és Chlorella kivonattal, amelyek 
erős immunitás serkentők. Az AFA alga a leghatékonyabb 
növényi őssejt serkentő. A Spirulin-on elvégzett vizsgálatok 
kimutatták, hogy ez az alga hat a szervezetre azon ok miatt, 
hogy több antitestet termeljen és serkentse az immunitást.
A Chlorella nagyon gazdag ásványi anyagokban, különö-
sen kalciumban, vasban, magnéziumban, foszforban, ká-
liumban és cinkben.
A Ganoderma kivonat növeli a test képességét a fertőzé-
sek leküzdésére. Fontos antioxidáns forrás,  támogatja 
a szervezet gyógyító képességét és az immunrendszer 
erősítését. A Szibériai ginzeng kivonat immunitás tonik, 
biztosítva a test számára a szükséges támogatást a me-
gfázás és az infl uenza elleni harcban.

Természetes immunitás védő

A Macskakarom javítja az immunrendszert, védi a 
szervezetet a kórokozóktól. Mi több, adjuvánsként is 
alkalmazható daganatellenes terápiákban, azon tu-
lajdonsága miatt, hogy fenntartja az egészséges sej-
tosztódást. A leukémiás sejtek pusztulását okozza és 
mellrákban gátolja a sejtek proliferációját.

Bevitel: 1 kapszula x3/nap

• serkenti a felnőtt Őssejtek termelését
• antioxidáns
• serkenti az idegsejtek regenerálását
• serkenti vér fi guratív  elemeinek a kialakulását
• immunitás serkentő 
• elősegíti a daganatok nekrózisát
• sugárvédő, kemoprotektor

Ez a termék három zöldes-kék algát (AFA alga, Spirulin 
és Chlorella) tartalmaz, kivételes hatással van az Őssejt 
serkentésben. Két antioxidáns pigment (fi kocianin és 
klorofi ll) (különböző arányban vannak) serkentik az Ős-
sejtek termelését a gerincvelőből.
Az AFA Alga ásványi anyagai könnyen felszívódnak, mi-
vel ezek szorosan kapcsolódnak az algában levő amino-
savakhoz. A természetes ásványi forrásoknak magas bi-
odiszponibilitásuk miatt nincs szükségük nagyon nagy 
koncentrációra ahhoz, hogy pozitív hatásuk legyen az 
egészségre. Az AFA Alga összesen több mint 64 vita-
mint, ásványi anyagot és aminosavat tartalmaz. Ponto-
sabban, az AFA Alga 12 vitamint, 27 nélkülözhetetlen 
természetes ásványi anyagot és 11 természetes pig-
mentet tartalmaz, valamint vitamin-, enzim- és koen-
zim prekurzorokat tartalmaz. Az AFA alga a béta-karo-
tinnal együtt tartalmaz továbbá biofl avonoidokat, 
ribonukleinsavat, enzimeket szuperoxid-diszmutázt, 
katalázt (amelyek megakadályozzák az öregedést) és 
szelént. Az AFA Alga gazdag B vitaminkomplexben, ő az 
egyik leggazdagabb növényi forrása a B12-vitaminnak 
és béta-karotinnak. Az AFA Alga sejt szinten teljességé-
ben táplálja a szervezetet, a benne található tápanya-
gokat a test 97%-os arányban szívja fel (összehasonlítva 
a szintetikus tápanyagokkal és vitaminokkal, amelyek 
esetében csak 5-25%-os az arány).

Alga AFA, Chlorella, Spirulin 

       Adjuváns:
• invazív kezelések
• onkológiai betegségek
• leukémia
• immunitáshiány
• gyors gyógyulás

            trauma után
• műtétek
• sugárterápia
• kemoterápia
• Alzheimer kór
• Parkinson kór
• A, B és C vírusos hepatitis
• vérszegénység

Bevitel:1 kapszula x3/ nap

AFA STEM Complex

NÖVÉNYI KAPSZULA

NÖVÉNYI KAPSZULA

AFA Alga (Aphanizomenon �os-aquae) szerves, az USA-beli Klamath tóból
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) 50% Protein standardizált kivonat
Spirulin (Spirulina maxima) 60% Proteinnel standardizálva

136 mg
132 mg
132 mg

Összetétel kapszulánként

Az AFA algákat az egyik legerősebb természetes citosztatikumnak tekintik, 
ez lenyűgöző eredményeket ér el a rákos és leukémiás betegek kezelésében. 
Az AFA alga segít a rosszindulatú daganatok elpusztításában és a testből való 
eltávolításában, serkentve az Őssejteket az érintett szövetek regenerálása. A 
Ganoderma kivonat nekrózálja a rosszindulatú sejteket, eltávolítja őket a testből, 
így segítve a rák különféle formáinak kezelésében. A Chlorella, amely erős 
tumorellenes hatással rendelkezik okozza a mutációt szenvedett sejtek nekrózisát 
és gátolja a rosszindulatú sejtek szaporodását. Segít a vér és szövetek tisztításában, 
biztosítva a jobb oxigénellátást. Spirulin az immunrendszer egyik erős serkentője, 
segítve ezzel a rákos sejtek elleni harcot. A Spirulin egy mikroalga, amely nagyon 
gazdag vasban, béta-karotinban, ásványi anyagokban és vitaminokban.
A Cápaporc elpusztítja a rákos sejteket és serkenti a immunrendszert. 
Ismert a tumorsejtekben kialakuló erek kialakulásának megakadályozására 
gyakorolt hatásáról (gátolja azok fejlődését). 
A szerves szelént tartalmazó sörélesztő kivonata erőteljes hatással 
rendelkezik a meglévő rák megelőzésében és kezelésében. Ez a gyógymód 
hatékony a besugárzási terápiákban, a mellékhatások csökkennek, 
ugyanakkor csökken a bőr gyulladása és atrófi ája.
A Graviola antioxidáns tulajdonságairól ismert, immunitás serkentő és 
tumorellenes szer. A Graviolát súlyos fertőzések során ajánlják kezelésként, 
tumorellenes hatású és erősíti az immunitást. A Graviola kivonat enyhíti a 
kemoterápia és a sugárterápia mellékhatásait.
A Tibeti gomba (Cordyceps Sinensis) fontos aktív anyagokat tartalmaz: 
Cordyceps sav - eltávolítja a szabad gyököket és késlelteti az öregedést 
a sejtekben, Poliszacharidok + (egy komplex szénhidrát típus). Ezek 
(1> 3) (1> 6) béta-D-Glükánokat hatóanyagot tartalmaznak, amelyek a 
Tibeti gombában felelősek az adaptogén hatásért és az immunrendszer 
kiegyensúlyozásáért.
Az adenozin kulcsfontosságú nukleozid. Ez az anyag felelős a szívkoszorúér 
keringésére gyakorolt kedvező hatásokért és az agyi aritmiák és a 
szívritmuszavarok megelőzéséért és a rendszer optimális működéséért.

CITOPRIM STEM
Természetes immunitás védelem

     Adjuváns:

• serkenti a felnőtt Őssejt termelést
• gátolja a daganatok vérellátását
• immunitás serkentő
• serkenti a makrofágok, T-sejtek és a  tumor 
  nekrózis tényezők aktivitását
• nehézfém kelátor, apoptózist indukál
  tumorsejtekben

• különböző helyeken lokalizált onkológiai betegségek (tüdő, pe
      tefészek,  mell, vastagbél) esetében
• jóindulatú daganatoknál, amelyeknél fennáll a rosszindulatú 

     daganatok kockázata (fi bromák, adenofi bromák)
• leukémiában
• gyógyulás onkológiai betegségekben (visszatérések megelőzése)
• immunitás hiányban

Bevitel: 1 kapszula x3/nap

NÖVÉNYI KAPSZULA

Bevitel: 1 kapszula x3/nap

Összetétel kapszulánként

Spirulin (Spirulina maxima) 60% Proteinnel standardizálva

Ganoderma (Ganoderma lucidum) 20% Poliszacharid 10:1 standardizált kivonat
AFA Alga (Aphanizomenon �os-aquae), szerves, az USA-beli Klamath tóból

Cápaporc 4% Kondroitinnal standardizálva
Graviola (Annona muricata) 5:1 kivonat
Szárított és inaktívált sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) 
2000 ppm Szelén standardizált kivonat 
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) 50% Protein standardizált kivonat
Astralagus (Astragalus membranaceus) 4:1 kivonat

Tibeti gomba (Cordyceps Sinensis) 10% Cordyceps sav 20:1 standardizált kivonat 
Tibeti gomba (Cordyceps Sinensis) 
30% Poliszacharid 1% Adenozn 12:1 standardizált kivonat

60 mg
60 mg
40 mg

40 mg

30 mg
30 mg
20 mg
15 mg

40 mg

15 mg



68Puterea extractelor

A Herbagetica-i Szerves vitaminok és 
Ásványi anyagok összetételében csakis 
olyan tápanyagok vannak, amelyek 
100%-ban természetes forrásokból 
származnak, növényekből, élesztőből, 
algákból és rákokból származnak.

Az emberi szervezet alkalmazkodott 
ahhoz, hogy optimális módon 
asszimilálja és használja az élő 
forrásokból származó Szerves 
vitaminokat és Ásványi anyagokat (és 
nem a szintetikusokat). 

A Herbagetica-i Szerves vitaminok és 
Ásványi anyagok nem szennyeződtek 
vegyipar termékekkel. 

A szerves vitaminoknak és ásványi 
anyagoknak a szintetikusokhoz képest 
megnövekedett biodiszponibilitásuk 
van, azonnal fel vannak ismerve a 
szervezet által és sokkal nagyobb 
mértékben szívódnak fel.

Puterea extractelor68Puterea extractelor68Puterea extractelor68

Természetes
D3 forrás

 juhgyapjúból

A D3 vitamin
100% VNR/kapszula
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Természetes Komplexum

A Szerves CA + MG + SE + SI + ZN D3-vitaminnal Complex 
Forte 100%-ban természetes, és nem tartalmaz szintetikus 
vitaminokat és ásványok. 
A Szerves Kalcium 100%-ban természetes forrásból szár-
mazik (mészkövessé vált tengeri moszat), amelyből a le-
ghatékonyabb kalcium formát nyerik melyet a szervezet 
nagyon jól tud asszimilálni a Magnézium és Foszfor tartal-
mának köszönhetően. A szintetikus kalciummal ellentétben 
amely bevitele után a szervezetben meszesedések és lera-
kódások alakulnak ki, a szerves kalcium felszívódási aránya 
sokkal magasabb, és szervezetbeli eloszlása egyenletes.
A Természetes Magnézium 55%-ban standardizált tengeri 
forrásból  származik: tengervízből nyerik egymást követő 
szűrésekkel. A Szerves magnéziumnak, a szintetikus anya-
ggal (ipari folyamatokban melléktermékként nyerik olyan fé-
mek előállításakor, amelyeket a test nehezebben asszimilál) 
összehasonlítva magasabb szintű terápiás hatékonysága
van. A szerves magnézium segít fenntartani a csontok, fo-
gak, izmok és idegrendszer egészséget.
Szerves szilícium (Mezei Zsúrló 7% Szilícium, 4:1 standardi-
zált kivonat) serkenti a kollagén termelését, amely a haj, bőr, 
köröm és más szerves szövetek: inak, erek stb. egészsége 
fenntartásának elengedhetetlen eleme. Az emberi szervezet 
csak szerves formában képes asszimilálni a szilíciumot. A 
Mezei Zsúrló a leggazdagabb természetes forrása a szilí-
ciumnak.

 Adjuváns:
• az izom- és idegrendszer normál működésében
• a demineralizációs folyamatok leállításában
• immunitáshiány esetén
• depresszió és szorongás esetén
• fáradtság és kimerültség esetén
• vesekő eltávolításakor
• a kollagéntermelés stimulálásban
• a kötőszövetek táplálásakor és regenerálásakor

Az egyedüli 
természetes 

forrás

* Táplálkozási referenciaérték az 1169/2011 rendelet szerint

* A napi adag (3 kapszula): 10 mg Zn / 100% VNR, 55 mcg Se / 100% 
VNR, 5 mcg D3 vitamin / 100% VNR, 304 mg Ca / 38% VNR és 
72,93 mg Mg / 19% VNR -et ad

• csökkenti a fáradtságot
• elősegíti a kalcium asszimilációját és 
  a vázrendszer megerősítését
• B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B7 vitaminozás
• megakadályozza a vesekő képződését
• szorongásoldó
• serkenti a termékenységet
• elősegíti a kálium és a foszfor asszimilációját

D3-vitamin vagy kolekalciferol, az egyetlen természetes forrásból kivon-
va, a juhgyapjúból, biztosítja a kalcium nagyon jó felszívódását a szerve-
zetben. Ez a D vitamin legaktívabb formája, magas biodiszponibilitással 
(összehasonlítva a D2-vitaminnal). A D3 vitamin napi bevitele a kalciummal 
együtt növeli a csontok ásványi sűrűségét és csökkenti a csonttörések koc-
kázatát. 
A Szerves szelént a sörélesztőből vonják ki, társítva lévén természetes ami-
nosavakkal, A, B, E vitaminokkal és nyomelemekkel (vas, magnézium, króm). 
A szintetikus szelént a test sokkal nehezebben képes asszimilálni és nincs 
daganatellenes és immunitás serkentő hatása, mint a szerves szelénnek. 
A sörélesztőből származó Cink sok esetben szükséges ásványi anyag a 
szervezetben lezajló sok biokémiai folyamat esetén, növeli az immunitást, 
támogatja az emésztő rendszer működését és szabályozza a szabad gyökök 
hatását, lassítva az öregedési folyamatot.  Összehasonlítva a 
szintetikus cinkkiegészítőkkel, a szerves cinknek magas a 
felszívódási aránya a szervezetben, így sokkal hatékonyabb a 
szintetikushoz képest.

Ca+Mg+Se+Si+Zn cu vit. D3 ComplexForte 

NÖVÉNYI KAPSZULA

Bevitel
3-14 év közötti gyermekek: 1 kapszula/nap

tinédzserek és felnőttek: 3 kapszula/nap

Összetétel kapszulánként

338,33 mg

0,67 mg
74,79 mg
30,67 mg

33,34 mg
9,20 mg

Aquamin (mészkövesített tengeri algák)(Lithothamnion calcareum) 30% Kalcium 
(12,66% VNR*)  és 2,2% Magnézium standardizált kivonat
SimagTM 55 (Tengeri Magnézium 55 % Magnéziummal standardizálva) (6,33% VNR*)
Mezei Zsúrló (Equisetum arvense) min. 7% Szilícium 4:1  standardizált kivonat 
D3 Vitamina kolekalciferol 0,1% (33,33% VNR*)
Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) Szelénnel dúsítva (33,33% VNR*)
Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) Cinkkel dúsítva (33,33% VNR*)
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DETRIX D3 Vitaminnal
Immunrendszer - Egészséges csontrendszer

• A hideg évszakban (szeptembertől-áprilisig),
  amikor alacsony a napfényre való expozíciója
• Azon személyek számára, akik sok időt töltenek a zárt   
  terekben (iroda, otthon, iskola stb.) és akik, szennyezett    
  területeken laknak 
• Gyengült immunrendszerrel rendelkezők számára
• Kalciumhiány esetén (hypocalcaemia)
• Premenopauzális és menopauzás nők számára, akik   
  hajlamosak a csontsűrűség csökkenésére
• Terhes és szoptató nők számára
• Szezonális depresszióban és / vagy szorongásban szen-
vedő személyek részére

A D 3-as vitamin 
bevitele a szervezetbe létfontosságú:

Immunrendszer

Csontrendszer 

Onkológia

     Javítja a sejtosztódási folyamatot, aktiválja a testvédelem természetes 
kapacitását

     Biztosítja a kalcium megkötését, ezáltal támogatja a fogak, a csont- és 
izomrendszer egészségét

     A D3-vitamin lelassítja a rákos sejtek termelődését és terjedését

D3-vitamin
100% természetes,
lanolinból kivonva,

kiváló forrás

Növényi 
kapszula

Magas fokú felszívódás
a D3 vitamin természetes 

formája által biztosítva
100% természetes

Koncentrált 
formula  

3.000 UI/5.000 UI 
Vitamin D3 / kapszula

Minőség/ár arány
előnyős
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• A kalcium és a foszfor  teljes asszimilációjában és helyes rögzítésében a szervezetben
• A csontrendszer növekedésében és fejlődésében
• Oszteoartikuláris vagy izomrendszer betegségekben: rahitizmus, oszteoporozis, 
oszteomalacia, vízkő mentesítés, csökkent csontsűrűség, törések, izomgörcsök stb. 
esetében
• Bőrbetegségek: dermatitis, pattanások, fertőzések, pikkelysömör, Vitiligo esetében
• Neurodegeneratív betegségek: Parkinson kór, Alzheimer kór stb. esetében
• Bakteriális vagy vírusos fertőzésegekben
• Autoimmun betegségekben: Lupus, Hashimoto autoimmun pajzsmirigy stb.

     Adjuváns:
• Crohn betegségben
• Coeliakia-ban
• Cisztás fi brózisban
• Onkológiai betegségekben
• Depresszióban
• Immunhiányban
• Szorongásban
• Fog betegségek és fogászati beavatkozásokban
• Cukorbetegségben

DETRIXFORTE

Az ajánlott kezelési séma a D3-vitamin, a Kalcium és a K2 vitamin 3-6 hónapos párhuzamos beadása.
A K2 vitamin megakadályozza a kalcium lerakódását az ízületekben vagy a lágy szövetekben, és biztosítja a kalcium felszívódását ott, 

ahol a szervezetnek szüksége van rá.

Bevitel:
Gyermekek 10 évtől és felnőttek: 1 kapszula/nap

Bevitel:
Gyermekek 11 évtől és felnőttek: 1 kapszula/nap

DETRIX
D3 Vitamin 5.000 NE D3 Vitamin 3.000 NE

Csipkebogyó (Rosa canina)
Növényi kapszula

D3 Vitamin kolekalciferol 0,1% juh gyapjú
*Mindegyik kapszula 5.000 NE Természetes D3 vitamint ad

50 mg

350 mg

Összetétel kapszulánként

Csipkebogyó (Rosa canina)
Növényi kapszula

D3 Vitamin kolekalciferol 0,1% juh gyapjú
*Mindegyik kapszula 3.000 NE Természetes D3 vitamint ad

30 mg

370 mg

Összetétel kapszulánként

Magas fokú felszívódás
a D3 vitamin természetes 

formája által biztosítva
100% természetes

3.000 UI/5.000 UI 
Vitamin D3 / kapszula

a D3 vitamin természetes 
formája által biztosítva

100% természetes

3.000 UI/5.000 UI 
Vitamin D3 / kapszula
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Összetétel kapszulánként
Lithothamnium calcareum kivonat 30% 
Természetes kalciummal és 2.2% Természetes tengeri magnéziummal                       
Természetes tengeri magnéziummal 55% 
Magnéziummal standardizálva (Saccharomyces cerevisiae)                                
Acerola (Malpighia glabra) kivonat 17% Természetes C vitaminnal                        
4:1 Mezei zsurló (Equisetum arvense) kivonat 7% 
Sziliciummal (Saccharomyces cerevisiae)                                
Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) 
B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 vitaminokkal dúsítva                        
Vas bisglicinát 15,7% Vassal                              
Fucus vesiculosus [Hólyagmoszat] kivonat 0,20% Jóddal                        
Cink bisglicinát 28.5% Cinkkel                                 
D3 természetes vitamin, kolekalciferol 0,1%                        
Sörélesztő Molibdénnel dúsítva                                
Sörélesztő Szelénnel dúsítva                         
Sörélesztő Krómmal dúsítva                                  
Réz bisglicinát 10% Rézzel                      
Mangán bisglicinát 17.20% Mangánnal dúsítva                                 
K2/Mk-7 természetes vitamin natto-ból 0,25%                        

         230 mg  
         

90 mg  

         60 mg  
         50 mg  

         
50 mg  

         32 mg  
         25 mg  
         18 mg  
         10 mg  
         10 mg  
         10 mg  
         10 mg  

         8 mg  
         7 mg  
         5 mg  

500 mg
Tengeri magnézium kivonat 55% Magnéziummal standardizálva 
(105,8 mg Magnéziumot biztosít / 28% VNR [Ismeretlen rövidítés])                        

Összetétel kapszulánként

• Erősíti az immun-, ideg- és izomrendszer 
működését

• Csökkenti a fáradtságot és a kimerültséget
• Védi a szervezetet az oxidatív stressz 

hatásaitól
• Erősíti a csontrendszert
• Biztosítja a haj, a köröm és a bőr egészségét
• Támogatja a sejtosztódást

A Szuper Komplexnek koncentrált formulája van, amely kiváló forrásokból származó természetes 
vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, a természetes források és a bisglicinát formák magas 
felszívódást biztosítanak. A Super Complex napi 11 vitamin és 11 alapvető ásványi anyag fontos 
bevitelét biztosítja. A Szuper Komplex biztosítja az immunrendszer működésének támogatását 
az Acerola-ból kivont természetes C vitamin tartalmának köszönhetően. A B1, B2, B3, B6, B8, B9, 
B12, sörélesztőből kivont B komplex vitaminok teljes bevitelét vonja maga után, ami csökkenti a 
fáradtságot és védi a szervezetet a stressz hatásaitól. A Szuper Komplex előnye a magas D3 vitamin, 
a kolekalciferol (3000 Nemzetközi Egység / 3 kapszula) bevitele, amely erősíti az immunrendszert 
és növeli a csontsűrűséget. A natto-ból kivont K2 vitamin kiegészíti a D3 vitamin előnyeit a 
csontrendszer számára, és segít fenntartani a megfelelő vérkeringést. A Szuper Komplex meszes 
algából kivont természetes kalciumot tartalmaz, amely tökéletesen asszimilálódik a szervezetben 
és magas felszívódási rátával rendelkezik. Összetétele magában foglalja a tengervízből kivont 
természetes tengeri magnéziumot is, amely támogatja az idegrendszer funkcióit, csökkenti 
az izomgörcsöket és a fáradtságot. A haj, a körmök és a bőr egészségéért, valamint a kollagén 
előállításáért a Szuper Komplex formula zsurlóból kivont szerves szilíciummal dúsított.

Magas abszorpció

SZUPER KOMPLEX

A Magnézium Forte magas koncentrációban tartalmaz 
természetes tengeri magnéziumot, 500 mg / kapszula, amely 
275 mg magnéziumot biztosít. A Magnézium Forte termék 
előnye a kiváló természetes magnéziumforrás, amely a biztosítja 
szervezetben a tökéletesen asszimilálható magnézium formát.
A természetes tengeri magnéziumot egymást követő 
szűréssel extrahálják és tisztítják a tengervízből. Az eredmény 
a magnéziumoxid, klorid, szulfát és hidroxid, valamint ásványi 
anyagok és mikroelemek természetes keveréke, amely tökéletesen 
asszimilálható a szervezetben. A gazdag ásványi anyagok és 
alapvető mikroelemek társfaktorok az abszorpciós folyamatban és 
a tengeri természetes magnézium hatékonyságában.
A Magnézium Forte egyedülálló keveréket tartalmaz magnézium 
oxidból, kloridból, szulfátból és hidroxidból, ásványi anyagokból 
és mikrotáp elemekből, amelyek a gazdag magnéziumbevitelt 
biztosítják, 40% feletti felszívódási rátával, szemben a szintetikus 
úton nyert 4%-os magnézium felszívódással. 
A magnézium egy nélkülözhetetlen ásványi anyag, amely 
szükséges a szervezet számára, annak érdekében, hogy több mint 
300 anyagcsere folyamatot végezzen, biztosítsa az idegrendszer 
működését, ideg-, és izomfolyamatokat, a cukrok, zsírok és 
fehérjék metabolizmusát, biztosítsa a csontok épségét vagy 
csökkentse a fáradtság és kimerültségi állapotot.
Természetes magnéziumforrások: búzakorpa, spenót, étcsokoládé, napraforgómag, 
kesudió, makréla, lenmag, mandula, tökmag, banán. Mivel a napi étrend nem biztosítja 
a megfelelő magnéziumbevitelt, ennek az ásványi anyagnak a pótlása szükséges a test 
általános egészségéhez.

MAGNÉZIUM FORTE 
Kiegyensúlyozott idegrendszer

• Biztosítja az idegrendszer funkcióit
• Csökkenti a fáradtságot és a 

kimerültséget
• Visszaállítja a lelki egyensúlyt
• Biztosítja az elektrolit egyensúlyt
• Növeli az energia anyagcserét
• Biztosítja az izomrendszer normál 

működését

Bevitel:
1-2  kapszula/nap

Bevitel:
2-3  kapszula/nap

30
cps

60
cps

120
cps

     Adjuváns:
     Adjuváns:

• Stressz, Fáradtság
• Alacsony energiaszint
• Alvászavarok
• Idegesség
• Szorongás, 

pánikrohamok
• Depresszió
• Izomfájdalmak, 

Izomgörcsök

• Immunhiány
• Testi és lelki fáradtság
• Stressz, degeneratív folyamatok
• A csontrendszer erősítése
• A köröm, a bőr és a haj 

egészsége
• A pajzsmirigy egészsége
• Kalcium asszimiláció
• A szív egészség
• A csont- és izomrendszer 

egészsége

Bevitel:
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FERONIX
Vas kiváló formában

Adjuváns:

• Vashiányos vérszegénység (vashiány)
• Pajzsmirigy alulműködés
• Alacsony hemoglobinszint
• Fáradtság és alacsony energiaszint
• Koncentrációs nehézség – 

fi gyelemhiánnyal összekötött 
hiperaktivitás zavar

• Cöliákia (autoimmun gluténérzékenység)
• Fejfájás, szédülés

Bevitel:
1 kapszula/nap

•  Álmatlanság
•  Mellkasi fájdalom, szapora szív-

verés vagy légzési nehézség
• Hideg kezek és lábak
•  Sápadt bőr, törékeny körmök
•  Bőséges menstruáció
•  Gyomor-bélrendszeri bántalmak
•  Nagy műtéti beavatkozások utáni 

felépülés 

• Növeli a vörösvérsejt- és hemoglobintermelést
• Növeli a szervezet oxigénellátását
• Szabályozza a sejtek növekedését és diff erenciálódását
• Optimális homocisztein- és cisztinszintet hoz létre
• Növeli a fehérje-, glikol- és enzimszintet
• Védi a sejteket az oxidatív stresszel szemben
• Növeli az immunrendszer és az idegrendszer egészségét
• Növeli a vérvénák egészségét és serkenti a vérkeringést

A vashiány csökkenti a hemoglobintermelést és a 
szervezet oxigénellátását, ami előrehaladott stádi-
umban vérszegénységet vagy szív- és érrendszeri 
betegséget okoz.
Így a Feronix vérszegénységben szenvedő, vashián-
nyal küzdő embereknek, bőséges menstruációban 
szenvedő nőknek, gyomor-bélrendszeri rendelle-
nességekben szenvedőknek ajánlott, betegségek, 
amelyek a vas felszívódását befolyásolják (cöliákia 
betegség), stb.

A Feronix kiváló vasformát ad vas biszglicinát formában, amely a glicin 
aminosav két molekulájának kelátja. Erre a formára a következők jellemzőek: 
magas felszívódás, hozzávetőleg 90%-os biológiai hozzáférhetőség, anélkül, 
hogy olyan kellemetlen mellékhatásokat okozna, mint más vasfajták: 
hányinger, hasmenés, székrekedés, hányás vagy emésztési zavarok.
A Vas biszglicinát C vitaminnal és Folsavval való társítása és a csalán és az 
Ashwagandha kivonat által a Feronix növeli a vörösvérsejtek és a hemoglobin 
termelését, valamint a szervezet oxigénellátását, amelyet a hemoglobin 
biztosít. A C vitamin és a folsav serkenti a Vas biszglicinát felszívódását, az 
Ashwagandha és a Csalán kivonat pedig a hemoglobintermelés serkentéséhez 
járul hozza. A Feronixban levő három elem jelenléte garantálja a termék nagy 
hatékonyságát anélkül, hogy káros hatásokat okozna.    
  

Összetétel kapszulánként
15.7% vassal standardizált vas biszglicinát (218% VNR* biztosítva)
Természetes natív C vitaminnal standardizált Acerola kivonat (Malpighia glabra) 
17%  B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 vitaminokkal, ásványi anyagokkal és 
aminosavakkal dúsított sörélesztő  (Saccharomyces cerevisiae) 
4% polifenolokkal standardizált Csalán (Urtica dioica) 10:1 kivonat 
7% Withanolid-dal és 1% Alkaloidokkal standardizált
Ashwagandha / Indiai Ginseng (Withaniasomnifera) kivonat

195 mg
100 mg

100 mg
30 mg
25 mg

antiané mia

te
rmészetes

30 mg  Vas-biszglicinát/kapszula



A kivonatok ereje Standardizált kivonatokA szerves mindig egészségesebb! herbagetica.ro74 75

D3 K2 Ca Mg

Adjuváns
• Immunitáshiányosság
•  D3 vitaminhiány
•  A Kalcium rögzítése a szervezetben, 

amikor a közvetlen napfénynek való 
kitettség alacsony

•  A csontrendszer növekedése és 
fejlődése 

•  Az ízületi- és izomrendszer 
rendellenességei: angolkór,  
csontritkulás,  osteomalacia, 
mésztelenítés (kalcium vesztés), 
csontsűrűség csökkenés, törések, 
izomgörcsök stb.

• Az artériák meszesedése: ateroszklerózis, 
perifériás artériás betegség (arteritis)

•  "Papagájcsőrök" (csontkinövések), 
kalciumlerakódás a lágyszöveteken, 
meszesedés   a belső szervek szintjén 
(máj, vese stb.)

•  A magas vérnyomás szabályozása
•  Depresszió, szorongás, mentális stressz
•  Neurodegeneratív betegségek: Parkinson-

kór,
• Alzheimer-kór stb.
•   Fogászati betegségek és beavatkozások

• Az immunrendszer erősítése
• Biztosítja az izomrendszer optimális működését
• Növeli a csontsűrűséget és a csontok ellenállóképességét
• Serkenti a csontok mineralizációját
• Védi a szív- és érrendszert
• Növeli a kalcium felszívódását a csontrendszerben és fogakban
• Fenntartja a vér normál Kalciumkoncentrációját
• Biztosítja a Kalcium és a Foszfor teljes felszívódását a szervezetben.
• Biztosítja a normális sejtosztódási folyamatot

2.100 Nemzetközi Egység D3 vitamin *60 mcg K2 vitamin *Kalcium *Magnézium

DETRIX
COMPLEX

Bevitel:
1-2 kapszula/nap

Növényi kapszula: Összetétel kapszulánként
30% kalciummal és 2.2% természetes tengeri magnéziummal standardizált meszes 
tengeri moszatok (Lithothamnium calcareum) kivonata 
55% magnéziummal standardizált tengeri magnézium 
Természetes K2/MK7-vitamin 0,25% natto-ból (60 mcg K2 - 80% VNR-t biztosítva) 
Természetes D3-vitamin / kolekalciferol 0,1% (2.100 Nemzetközi Egység D3-t biztosítva) juhgyapjúból 

435 mg

120 mg
24 mg
21 mg

A Detrix Complex a teljes ajánlott kezelési sémát biztosítja a D3 vitamin és a Kalcium helyes és előnyös felszívódásához, 
a K2-vitaminnal és Magnéziummal való társulás révén. A Detrix Complex biztosítja a D3-vitamin magas felszívódását, a 
Kalcium teljes és helyes felszívódását és a szív- és érrendszer fokozott tisztítását a K2-vitamin révén.
A Detrix Complex hatékony és jótékony módon erősíti az immunrendszert, növeli a csontsűrűséget és tisztítja a szív- és 
érrendszert a 100%-ban természetes forrásból származó D3-Vitamin, K2-Vitamin, Kalcium és Magnézium segítségével.
A kiváló természetes forrásból, lanolinból (juhgyapjú) kivont D3 vitamin biztosítja a Kalcium egyenletes asszimilációját és 
támogatja az izomrendszer egészségét a K2 vitaminnal és a Magnéziummal való társulása révén.
A természetes kalciumot meszes tengeri moszatokból nyerik, és jóval nagyobb a felszívódási aránya és a szervezetben való 
eloszlása egyenletes, a jótékony rögzülése a csontokban a D3 vitaminnal, magnéziummal és a K2 vitaminnal társításával 
történik.
A Natto-ból nyert természetes K2-vitamin a D3 vitaminnal társítva serkenti egy protein, a Mátrix GLA képződését, amely 
védi a vérereket a meszesedéstől, megakadályozva a kalciumkristályok lerakódását és az érelmeszesedés kialakulását.

TERMÉSZETES JÓD 
Szabályozza a pajzsmirigy aktivitását és gyorsítja az anyagcserét

500 mcg/kapszula

• Jódhiány
•  Pajzsmirigy bántalmak
•  Pajzsmirigy alulműködés (mixödéma)
•  Pajzsmirigy golyva (megnagyobbodott 

pajzsmirigy)
•  Pajzsmirigy csomók
•  Az ösztrogén hormonok 

kiegyensúlyozása

• Elhízás
• Vízvisszatartás
• Székrekedés
• Krónikus fáradtság, letargia, 

alacsony energiaszint
• Memória- és koncentrálási 

problémák
• Szorongás

• Növeli a szervezet jódbevitelét
•  Biztosítja a pajzsmirigy működését
•  Növeli a pajzsmirigyhormonok termelését
•  Antiösztrogén hatásának köszönhetően csökkenti az ösztrogén 

hormonok szintjét
•  Felgyorsítja az anyagcsere-aktivitást
•  Serkenti a kognitív tevékenységet és a koncentrációs képességet.
• Biztosítja az idegrendszer működését

Bevitel:
1 kapszula/nap

Növényi kapszula: Összetétel kapszulánként
Minimum 0,20% jóddal standardizált Fucus vesiculosus kivonat 
(500 mcg jódot biztosít 
Minimum 7% Withanolid-al és 1% Alkaloidokkal standardizált 
Ashwagandha/ Indiai Ginseng (Withania somnifera) 5-8:1 kivonat 
Fucus vesiculosus por 
Zsálya (Salvia o�cinalis) 4:1 szárított kivonat levélből 

250 mg

75 mg

75 mg
50 mg

A Iod Natural/Természetes Jód alapvető támogatást nyújt étrendünknek magas, 500 mcg/kapszula jódkoncentráció biztosításával.
A természet egyik leggazdagabb jódforrásából, a Hólyagmoszatból kivonva a Iod Natural/Természetes Jód termék jelentős 
jódkoncentrációt biztosít olyan összetételben, amelyet a pajzsmirigy tökéletesen asszimilál.
A Hólyagmoszat (Fucaceae Fucus vesiculosus L.) az algák egyik elismert típusa, már az 1800-as évek óta egyike leggazdagabb természetes 
jódforrásnak.
Különösen a pajzsmirigybetegségek kezelésére használják, de jótékony hatással van a női ösztrogénhormonok szabályozására, az 
anyagcsere felgyorsítására és fogyásra, a pajzsmirigyproblémák által érintett kognitív képességek helyreállítására, a szorongás és fáradtság 
elleni küzdelemre is. A hólyagmoszatból kivont jód dijódotirozin (DIT) formában található, amely a tiroxin (T4) és trijódtironin (T3) 
pajzsmirigyhormonok természetes prekurzora. Ebben a formában levő jód nélkülözhetetlen a két pajzsmirigyhormon anyagcseréjében, 
amely egy olyan folyamat, amely a pajzsmirigyben a follikuláris sejtek szintjén zajlik.
Az Ashwagandha kivonat a pajzsmirigyre hat a T3 pajzsmirigyhormon termelésének növelésével, amely növeli az energiaszintet és 
serkenti a zsírégetést, és megakadályozza a szervezetben lévő T4 felesleget megakadályozva így a pajzsmirigy túlműködés kialakulását.
A Zsálya kivonat antioxidánsként védi a pajzsmirigyet a szabad gyökök hatásától, ugyanakkor csökkenti ezen szerv gyulladását is.
A Iod Natural/ Természetes Jód napi egy kapszulában - az Ashwagandha és Zsálya kivonatokon - keresztül 500 mcg Jódot biztosít a 
pajzsmirigyhormon kiválasztásához és a pajzsmirigy aktivitás szabályozásához.

Szabályozza
pajzsmirigy

működését    

Gyorsítja
az anyagcserét

anyagcsere

Adjuváns



Magas felszívódás
amelyet a természetes 
K2 vitamin biztosított

100% Természetes

120 mcg K2
vitamin/ kapszula

koncentrált formula

K2 / MK-7 vitamin
100% természetes,

kivont natto-ból, 
amely kiváló forrás

Növényi
kapszula

Előnyös minőség/ár 
arány

A K2 vitamint szív vitaminnak nevezik, mert aktiválja a Má-
trix GLA proteint (MGP), amely döntő szerepet játszik az artériák 
meszesedésének a megakadályozásába és az artériák kalcium ler-
akódásába a szívkoszorúér és nyaki artérián, ily módon megelőzve a 
szívbetegség kialakulását.

A kivonatok ereje A szerves mindig egészségesebb!76

A természetes MK7 K2-vitamin kiváló formulát ad a K2-vitaminnak, amely 
biztosítja a kalcium teljes felszívódását a csontokban és megállítja az artériák 
meszesedését. A természetes D3-vitaminnal társítva ez a termék garantált 
hatást gyakorol a csontritkulásra. 

A K2-vitamin, vagy a menakinon, egy zsírban oldódó vitamin, amely a 
szervezetnek szükséges a fokozott csontsűrűség és a kalcium rögzítése bi-
ztosításához, és az artériás elzáródások és a szívbetegségek kialakulásának 
megelőzéséhez. K2 hiány magas vérnyomásban, artériák és szövetek mesz-
esedésében, alacsony csontsűrűségben, fokozott kockázatban a törésekre 
nézve, gyulladásos és anyagcsere betegségekben mutatkozik.

Mi a K2 vitamin menakinon 7 (MK-7)?? 
A K2 vitamin a menakinonnak nevezett vegyületek csoportjának része, 
rövidítve MK. Az MK-7 ebbe a csoportba tartozik, és ebben a alakban azonosí-
tották a leghatékonyabb K2-vitaminnak a kalcium felszívódásában, a csontok 
képződésében képződésének és az érrendszeri egészség megtartásában.

Természetes K2 Vitamin MK7 120mcg
Fejlett csonttámogatás és kalcium felszívódás természetes K2 vitaminnal.

• A kalcium megfelelő rögzítésekor a testben

• A vázrendszer növekedése és fejlődése esetén
• Oszteoartikuláris vagy izomrendszer betegségei esetén: rahitizmus, 
csontritkulás, oszteomalacia, vízkőtelenítés, csökkent csontsűrűség, törések, 
izomgörcsök, stb. esetében
• Artériás meszesedésben: atheroszklerozis, perifériás artériás betegség 
(arteritis)
• „Papagáj csőr” (csontnövekedés), kalcium lerakódások a lágyszövetekbe, 
meszesedések a belső szervekben (máj, vese stb.) esetén
• A magas vérnyomás szabályozásában

      Adjuváns:

Bevitel: 1 kapszula/nap

60
cps

30
cps

Összetétel kapszulánként
K2/MK-7 Természetes vitamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 mg 

Csipkebogyó (Rosa canina). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 mg

Növényi kapszula

*Egy kapszula 120 mcg  Természetes K2/MK7ad 160% VNR

D3 Vitamin / kolekalciferol 0,1% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 mg
*Egy kapszula 400 NE D3 vitamint ad

    A természetes natív C vitamin a C vitamin kiváló forrása, és sokkal  nehezebb  
 előállítani, mint a szintetikus C vitamint (aszkorbinsav). 

    A natív természetes C vitamint a szervezet azonnal felismeri, és így sokkal hatékony  
abban erősíti az immunrendszert.

  A szintetikus C vitamin (aszkorbinsav) nem található meg a természetben, csak a 
laborban állítják elő. Az aszkorbinsav csak a teljes komplex külső rétege, amelyet C 
vitaminnak neveznek.

  A természetes natív C vitamin elemeinek a szinergikus hatása biztosítja a sokkal 
nagyobb felszívódást és hatékonyságot, és a sokkal gyorsabbi eredményeket, (össze-
hasonlítva a Szintetikus C Vitaminnal (aszkorbinsav)

Standardizált kivonatok herbagetica.ro 77

Vitamina C         
400 mg Természetes, natív C vitamin standardizált kivonat

Bevitel: 2 -3 kapszula/nap

FORTE

Az immunrendszer normál működése

Normál kollagénképződés az erek, a csontrendszer, az 
ízületek, a íny, bőr, fogak normál működéshez

Az idegrendszer normális működése

A sejtek védelme az oxidatív stressz ellen

Az E-vitamin redukált formájának regenerálása

A vasabszorbció növelése

A természetes, natív C-vitamin hatékonysága

Az új természetes natív C vitamin termék egy kapszulában szállít
400 mg standardizált kapszula természetes C-vitamin kivonatot
(természetes formulában szállítva),
biztosítva, amely a napi C vitamin szükségletének 85% Összehasonlítva 
más termékekkel a C vitamin Forte nem tartalmaz szintetikus C vita-
mint, (aszkorbinsav), édesítőket vagy ízesítőket.

A természetes C vitamin terápiás hatása sokkal intenzívebb, mint a 
laboratóriumban  szintetikusan előállított. Ez a C-vitamint kísérő ter-
mészetes anyagoknak: biofl avonoidoknak, P vitaminnak, K-faktornak, 
J-faktornak, P-faktornak, tirozináznak  és aszkorbinogénnek és asz-
korbinsavnak köszönhető, olyan anyagoknak, amelyek biztosítják en-
nek a vitaminnak a szervezetbe történő asszimilációját
és fokozza gyógyászati hatását.

    Adjuváns:

• láz, infl uenza és légzőszervi  
  fertőzések esetében
• allergia, asztma esetében
• toxinoknak való kitettség
• tumorsejtek, szívkoszorúér  
  betegségek esetében
• cukorbetegségben

• vashiányos vérszegénység-
ben
• a kapilláris törékenység 
esetében
• ízületi gyulladás, törések 
esetében
• magas vérnyomás,    
  agyvérzés esetében 60

cps

30
cps

120
cps

Összetétel kapszulánként

Növényi kapszula

Acerola (Malphigia glaba) gyümölcs17% Természetes natív C-vitamin 3-4:1 
standardizált kivonat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 mg 

amelyet a természetes 
K2 / MK-7 vitamin

100% természetes,
-ból, 
forrás

Előnyös minőség/ár 

Bevitel: 1 kapszula/nap



A kivonatok ereje A szerves mindig egészségesebb!78

   Adjuváns:A B Complex 100 a B-vitaminok teljes skáláját tartalmazza, amelyeket egy 
100% természetes forrásból, a sörélesztőből nyertek.  Napi 1 kapszula bi-
ztosítja az ajánlott VNR 100% -át, az Ashwagandha kivonattal dúsított össze-
tétel hozzájárul a stressz, a fáradtság, a kimerültség csökkentése és a koncen-
trálási kapacitás javításához.
A B-vitaminok segítik a testet a fehérjék, zsírok és szénhidrátok metabo-
lizmusában, amelyek az emésztés során üzemanyaggá alakulnak. Ennek a 
komplexnek a hiánya egészségi gondokat okozhat: krónikus fáradtság, szív-
betegségek, idegrendszeri betegségek vagy akár meddőség is. A B-vitamin 
komplex hiányának fő okai a gyenge étrend és a stressz és ezért szükség van 
az étrend kiegészítésére ezekkel a vitaminokkal.
A Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) nagyon gazdag a B-vitamin komple-
xben e tekintetben meghaladja a B-k bármely más természetes forrását. Öss-
zehasonlítva a szintetikus vitaminokkal, a Sörélesztőből kivont B-knek magas 
felszívódási aránya van, amely biztosítja a B-komplex 100 termék terápiás 
tulajdonságait. A szintetikus vitaminokkal szemben a szerves vitaminok nem 
okoznak káros mellékhatásokat, mint puff adás, hányinger vagy fejfájás.

A Formula B Complex 100-at Ashwaganda, egy adaptogén hatású növény 
egészíti ki, amely ismert a szervezet fáradtság-, szorongás- és stresszhelyze-
tekben való támogatásának képességéről. Az Ashawagandha kivonat kettős 
standardizálással rendelkezik a legnagyobb withanolid tartalommal: 7% 
és alkaloidok 1%. A Whitanolidekok erős antioxidáns hatású anyagok, ame-
lyek megakadályozzák a neurodegeneratív betegségek megjelenését, javítják 
a koncentrálódási képességet és nyugalmi állapotot hoznak létre. 
Az Ashwagandha kivonat fokozza a B1, B2, B3, B5 és B6 vitaminok hatását az 
idegrendszerre. Ezért a B-Complex 100 javasolt fáradtság, stressz és szoron-
gás csillapítására, valamint a nyugalom indukálására.

• Csökkentheti a szervezet fáradtságát és növeli az ellenálló képességét a stressz iránt (B1, B2, B3, B5, B6 és Ashwagandha)
• Hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez, egyes neurotranszmitterek szintéziséhez és normál anyagcseréjéhez és a mentális  
  egészség fenntartásához (B1, B2, B3, B5, B6 és Ashwagandha)
• Támogatja a normális szívműködést (B1)
• Támogatja a látást, a normális vas anyagcserét és védi a testet az oxidatív stressztől (B2)
• Egészséges nyálkahártyák és bőr fenntartása (B3)
• A szteroidhormonok, a D-vitamin és a neurotranszmitterek normál szintézise és metabolizmusa, a fáradtság és kimerültség csökkentése (B5)
• Cisztein, homocisztein, fehérjék és glikogén normál szintézise, vörösvértestek képződése és a hormonális aktivitás szabályozása (B6)
• Biztosítja a makrotápanyagok normál anyagcseréjét és az egészséges haj fenntartását (B8)
• Növeli az anyai szövetet a terhesség alatt, a normál aminosavszintézist és a sejtosztódási folyamatot (B9)
• Támogatja az immunrendszer normális működését és hozzájárul a sejtosztódás folyamatához (B12)

• Az idegrendszer normális működésében
• A stressz hatásainak leküzdésében
• Fáradtság és kimerültség esetén
• Immunitás hiány esetén
• A szív normális működése esetén
• Energiatermeléskor

B-Complex 100 
A szervezetnek a B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12) vitaminokkal történő vitaminizálása

60
cps

Bevitel: 1 kapszula/nap

*1 kapszula ad:1,21 mg B1 vitamin / 110% VNR, 1,45 mg B2 vitamin / 103% VNR,16,12 mg B3 vitamin/ 101% VNR, 6,02 mg B5 vitamin / 100% VNR,1, 59 mg B6 vitamin / 113%
VNR, 52,15 mcg B8 vitamin / 104% VNR, 213,30 mcg B9 vitamin / 107% VNR, 2, 61 mcg B12vitamin / 104% VNR. (VNR- Referencia tápérték az 1169/2011-es Rendeletnek megfelelően)

NÖVÉNYI KIVONAT

Összetétel kapszulánként

237 mg

50 mg
113 mg

Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) dúsított (vitaminok* B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12; ásványi anyagok és aminosavak
Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae)
Ashwagandha / Indiai ginseng 7% Withanolid és 1% alkaloidák

     Adjuváns:

CALCIU+D3 CU VIT. K2

A kalcium hozzájárul a:
• A csontváz és a fogak egészségéhez
• Normál anyagcseréhez
• Az izomrendszer normális működéséhez
• Normális véralvadáshoz
• A sejtosztódás és a diff erenciálódás folyamatához

A D3 vitamin hozzájárul a:
• A kalcium és a foszfor normál felszívódásához /felhasz 
  nálásához
• A csontrendszer és a fogak egészségéhez
• Az izomrendszer egészségéhez
• Az immunrendszer normál működéséhez

A K2 vitamin hozzájárul a:   
• A vázrendszer egészségéhez
• Csont remineralizációhoz
• A szív egészségének támogatásához

• Csontritkulásban
• Csont remineralizációban
• Fogszuvasodásban
• Törések utáni gyógyulásban
• Az izomrendszer normális működésében

A Calcium + D3 Vit. A K2® összetételében levő vitaminok és ásványi anyagok 100% -ban természetes forráso-
kból származnak, szintézisből nyert összetevők nélkül. A meszesedett algából nyert természetes Szerves Kal-
cium (Aquamin), és a két D3 és K2 vitamin biztosítják a termék jó felszívódását és terápiás hatékonyságát. 
A legmagasabb kalciumkoncentráció a csontrendszerben és a fogakban található, és a megfelelő kalciumbevi-
tel: egészséges csontokat, erős körmöket és lyukmentes fogakat eredményez. A szervezetbeli kalciumhiány a 
következőkön keresztül jelentkezik: fáradtság, ingerlékenység, izomgörcsök, zsibbadt ujjak, törések nagy koc-
kázata, vagy csontritkulás.

A napi bevitt Tengeri kalcium, D3 vitaminnal és K2 vitaminnal kombinálva, növeli a 
csontok ásványi anyag sűrűségét és csökkentik a csonttörések kockázatát.

A Szerves Kalciumot meszes tengeri algából (Aquamin) nyerik. A tengeri kalcium a kalcium leghatékonyabb formája a szervezet 
által - a Magnézium és a Foszfor tartalma miatt - tökéletesen asszimilálható. Ellentétben a szintetikus kalciummal, amely meszesedé-
seket, de szervre történő lerakódásokat is okoz; a szerves kalcium felszívódási aránya sokkal magasabb és eloszlása a szervezet-
ben egyenletes.
A D3 vitamin, vagyis a kolekalciferol amelyet az egyedi természetes forrásából, a juhgyapjúból vonnak ki, biztosítja a kalcium jó 
felszívódását a szervezetben. Ez a D3 vitamin legaktívabb formája és magas biodiszponibilitása van a D2 vitaminhoz képest. A napi D3 
vitamin bevitel biztosítja a kalcium egységes asszimilációját és támogatja az izomrendszer egészségét.
A Natto-ból nyert K2-vitamin, az MK-7, a K2-vitamin fejlett formulája, amelyet japán szója, a natto fermentációjával nyernek. K-vi-
taminra van szükség az oszteoblasztok, a csontokat képező sejtek előállításához. Ez aktiválja az oszteokalcin-t, egy fehérjét, amely 
hozzáköti a kalciumot a csontokhoz.

Standardizált kivonatok herbagetica.ro 79

Optimális csontsűrűség

60
cps

120
cps

Bevitel: 
tinédzserek és felnőttek: 

1-2 kapszula/nap
6-14 év közötti gyermekek: 

1 kapszula/nap

30
cps

*1 kapszula ad:5 mcg D3 vitamin / 100% VNR, 173.4 mcg kalcium / 22 % VNR, 37.5 mcg K2 vitamin/ 50% VNR, 
(VNR- Referencia tápérték az 1169/2011-es Rendeletnek megfelelően) NÖVÉNYI KIVONAT

Összetétel kapszulánként

578 mg

2 mg
15 mg

Meszesített tengeri alga (Lithothamnion sp) 30% Kalciummal és 2.2% Magnéziummal standardizálva
K2 természetes vitamin (MK7 Natto / (japán szójából) fermentált 2500
D3 természetes vitamin 0,1% kolekalciferol
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Összetétel kapszulánként

75 mg

335 mg

20 mgSörélesztő (Saccharomyces cerevisiae)
2000 mcg/g Krómdúsítva (adva 40 mg Króm/100% VNR*)
Acerola (Malpighia glabra) 17% C vitamin standardizált kivonat 
(adva 12,75 mg C vitamint/16% VNR*)
Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) szárított és inaktivált por

35 mg

25 mg

200 mg
105 mg

100 mg
Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) 
100.000 mcg/g Cinkkel dúsítva (adva 10 mg Cink/100% VNR*)
Sütőtök (Cucurbita pepo) 4:1 kivonat, magból
Szibériai ginseng (Eleutherococcus senticosus)
gyökér és föld feletti részből készült kivonat 0,8% eleuterozid-dal

Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) szárított és inaktivált por
Sütőtök (Cucurbita pepo) magból készült por

Összetétel kapszulánként

• csökkenti a magas vérnyomást
• csökkenti a szívbetegségek és a szívroham 

               kockázatát
• serkenti az anyagcserét
• csökkenti az étvágyat
• csökkenti az éhérzetet
• védi a DNS-t
• szabályozza az inzulinrezisztenciát
• megelőzi a depressziót
• növeli az atlétikai teljesítményt

A Króm egy ásványi anyag, amelyet a test használ a normál 
működés érdekében, az egyik legfontosabb támogatott 
funkció az élelmiszerek emésztése lenne. A króm fontos az I. 
típusú cukorbetegek számára - őket segítheti szabályozni a 
vércukorszintet, és szerepet játszhat a felnőttkori diabétesz 
kezelésében is. A  króm növeli a “jó” koleszterint (HDL kolesz-
terint) és csökkenti a triglicerideket és az össz koleszterinszin-
tet azoknál, akiknél magas a vércukorszint és cukorbetegség-
ben szenvedőknél.
A Sörélesztő segít fenntartani egy kiegyensúlyozott stressz 
szintet, megelőzi a hasnyálmirigyrákot és egy  egészséges 
bőrt hoz létre. A szárított és inaktivált sörélesztő megőrzi 
tápértékű tulajdonságait de már nem tartalmaz probiotiku-
mokat. Tele van tápanyagokkal: B-vitamin komplex (a B12-vi-
tamin nem), folsav, szelén, cink és fehérje. Jó tudni, hogy 
gluténmentes és alacsony nátriumtartalmú.
Az Acerola C vitaminban gazdag gyümölcs, ideális támasza 
az immunrendszernek. Összehasonlítva: 100 g narancs 50 
mg C vitamint tartalmaz, ugyanolyan mennyiségű Acerola C 
vitamin mennyisége 1500 és 5000 mg között van.

Szabályozza a vércukrot
KRÓM KOMPLEX

Romániában a ZINC COMPLEX az egyetlen formula, amely 
kombinálja a legmagasabb cink - koncentrációt, a standardi-
zált Szibériai tök magok és ginzeng kivonatával. A cink elem 
nélkülözhetetlen a fehérjeszintézishez, szabályozza az izmok 
összerándulását és segít a sav-bázis egyensúly fenntartásában. 
CINK egy nyomelem, amely előnyeivel segíti az immunrends-
zert, az emésztőrendszert, az anyagcserét, a stressz szintet,  
pattanások, ekcémák és sebek kezelését.
A szibériai ginzeng javítja a kognitív funkció teljesítményét. A 
szénhidrát anyagcserét szabályozó hatásai miatt alkalmazható a 
cukorbetegség kezelésében.

ZINK KOMPLEX
Energia, immunitás

• fenntartja a normál sav-bázis anyagcserét
• segít csökkenteni a megfázás tüneteit
• támogatja a vázrendszer, a haj, köröm és 
  bőr egészségét
• fenntartja a vér tesztoszteron normál érté
  keit
• fenntartja a normális látást
• immunitás serkentő; antioxidáns
• a férfi  genitália-húgyúti rendszer normál 
  működése

A Tökmag orvosolja a hólyag-, húgyúti és prosztata betegsé-
geket, mint  prosztatagyulladás és krónikus cystitis. A sütőtö-
kben levő béta-karotin csökkenti a szőlőcukor magas szintjé-
nek a kockázatát. Jó méregtelenítő. Védi a szívet és az agyat. A 
sütőtök jelentős mennyiségű béta-karotint (120 mg) és káliu-
mot (230 mg) tartalmaz. Ezek az erősségek hozzájárulnak szív-
betegségek, a rák és mentális diszfunkciók elleni védelemben. 60

cps 120
cps

Bevitel:
tinédzserek és felnőttek: 

1 kapszula/nap

30
cps

60
cps

120
cps

     Adjuváns:

     Adjuváns:

Bevitel:Bevitel:

• immunhiányban
• köröm és szőrszálak 

                 erősítésében 
• a szabad gyökök
• hatásainak semlegesítésé

                 ben 
• női és férfi  meddőségben
• férfi ak esetében tesztosz 

                 teron hiányban

cpscps

cpscps

120
cpscps

•  elhízásban
•  cukorbetegségben
•  túlzott étvágy esetén
•  megnövekedett tri

       gliceridek esetén
•  magas koleszterin esetén
•  immunitás hiány esetén

* (VNR- Referencia tápérték az 1169/2011-es Rendeletnek megfelelően)* (VNR- Referencia tápérték az 1169/2011-es Rendeletnek megfelelően)

Bevitel:
tinédzserek és felnőttek: 

1 kapszula/nap

Szabályozza 
a vérnyomást

Szabályozza 
a súlyt

Életerőt ad

Összetétel kapszulánként

150 mgMezei zsúrló (Equisetum arvense) por, gyökér és föld feletti részek
150 mgMezei zsúrló (Equisetum arvense) min. 7% Sziliciummal standardizált kivonat

Összetétel kapszulánként

192,50 mg

157,50 mg

Tengeri Magnézium  55% Magnézium 
(adva 105,88 mg Magnéziumot/28% VNR*)
Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) szárított és inaktivált por

     Adjuváns:

30
cps

60
cps

120
cps

60
cps

120
cps

     Adjuváns:B vitamin komplex-el
SZERVES MAGNÉZIUM

• általános görcsoldó, hörgők görcsoldója
• elősegíti a kalcium asszimilációját és 

               a csontrendszer megerősítését
• B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B7 vitaminizáló
• megakadályozza a vesekő képződését
• normalizálja a vérnyomást
• szív-, antiaritmiás tonik, normalizálja a vér

               cukorszintet
• szorongásoldó

• a bőr és a köröm egészsége
• a vizeletrendszer normál működése
• érrendszeri tonik
• tápláló és regeneráló kötőszövetek részére
• elősegíti a kalcium asszimilációját és segít

     a tönkrement csontszövet helyreállításában
• védelmet nyújt az oxidatív stressz ellen

A természetes magnéziumot egymást követő szűrések-
kel a tengervízből nyerik  (a szűrés eredménye magnézium 
oxid, klorid, szulfát és hidroxid koktélt, abban az arányban, 
ahogyan a természet adta). A Szerves tengeri Magnéziumot 
egy másik csodálatos, 100% -ban természetes termékkel is 
vegyítik, fi gyelemre méltó: a sörélesztő, amelynek „serege” 
a lenyűgöző B-vitamin-komplex. Ez utóbbi   asszimilálhatóvá 
teszi  a magnéziumot, és így a várt terápiás tulajdonságokat 
kapják meg. A magnézium nélkülözhetetlen nyomelem a 
szervezet megfelelő működéshez, pozitívan hat az ideg- 
és izomrendszerre, segít fenntartani csontok és fogak jó 
egészséget, eltávolítja mind a felhalmozódott stresszt, mind 
a fáradtságot úgy felnőttben, mint gyermekben. Ez az ás-
ványi anyag segíti a vércukorszint szabályozását és fenntar-
tását a szív egészségéért (a káliumnak, kalciumnak és egyéb 
tápanyagoknak a sejtmembránokon keresztül). Stimulálja a 
kollagéntermelést.

Serkenti a kollagén termelést
SZERVES SZILICIUM

A magnézium fenntartja a csontok integritását. Több, mint 
a fele a szervezetben található magnéziumnak a csonto-
kban van raktározva. A szervezet magnéziummennyisége 
tárolódik bennük. Végül, de nem utolsósorban, ez egy jó 
méregtelenítő, megakadályozza a nehézfémek és vegyi 
anyagok tevékenységét a szervezetben, később meg ezek 
el lesznek távolítva.

A Szerves Szilícium stimulálja a kollagén termelését, ame-
ly nagyon fontos a haj, bőr és köröm szépségégének és az 
egészségének a megőrzéséhez. A Mezei zsurló kivonat, ame-
lyben fellelhető a Szerves Szilícium segít abban, hogy a bőr 
ne öregedjen meg túl korán, és abban is, hogy megtartsa 
rugalmasságát.  
A Szerves Szilícium kiválóan támogatja a csontokat és 
a kötő szöveteket. Ez utóbbi tönkremenése hozzájárul a 
bőr rugalmasságának elvesztéséhez és a ráncok megje-
lenéséhez.
A Szerves Szilícium szintén jótékony az arthritiszben szen-
vedők számára, mivel ez a betegség deformálja a csontokat 
az ízületek rugalmasságának elvesztése által (a kollagén 
veszteség miatt).
A Mezei Zsúrló kivonat antioxidáns, gyulladásgátló és an-
timikrobiális hatással rendelkezik. Nekik köszönhetően a 
jelen termék segít mind a pattanások, mind a bőr sérülések 
esetén, ugyanakkor a töredezett körmök megerősítésében, 
a benne lévő szilíciumnak köszönhetően.   Továbbá, ugyanaz 
a szilícium, segíti a haj megerősítését, hozzájárulva a törött 
repedezett végek csökkentésére.
A Mezei Zsurló kivonat felelős a kollagéntermelés sti-
mulálásáért a javulás érdekében (bőr rugalmasság), és 
utoljára, de nem utolsó sorban, a magas biofl avonoid tar-
talom miatt segít a bőr védelmében a szabad gyökök fe-
llépésével szemben.

cpscps

120
cpscps

cpscps

120
cpscps

• cukorbetegségben
• magas vérnyomás esetén
• szívritmus zavarban
• meddőségben(férfi ak)
• asztmában
• izomgörcsök esetén
• szorongásban
• pánikrohamok esetén

• köröm és szőrszálak 
      erősítésében
• autoimmun betegség  

      esetén
• kalciumhiány esetén
• atherosclerosisban
• magas koleszterin esetén
• fi camok esetén
• csontritkulásban
• vírusos betegségek

Bevitel:
1- kapszula3x /nap

Bevitel: 
4-8 éves gyermekek: 

1 kapszula/nap; 
9-14 éves gyermekek: 

2 kapszula/nap; 
nők: 3 kapszula/nap; 

állapotos vagy szoptató 
nők: 4 kapszula/nap; 

férfi ak: 4 kapszula/nap

* (VNR- Referencia tápérték az 1169/2011-es Rendeletnek megfelelően)

păr strălucitorunghii rezistenteSzép bőr
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Összetétel kapszulánként
Alge-marine (Lithothamnion sp.)
(ad 180 mg Kalcium/23 VNR*) smin. 30% 
Kalciummal és 2% Magnéziummal standardizálva

600 mg

Immunitás serkentő, Antiallergén Erős csontrendszer
SZERVES KALCIUM
• fenntartja a csontrendszer és a fogak egészségét
• hozzájárul a szabályos energiacseréhez
• támogatja a szabályos véralvadást
• támogatja az izomzatot
• hozzájárul az emésztő enzimek normál 

                         működéshez
• támogatja a sejtosztódást és a diff erenciálódást

• immunitás serkentő
• allergiaellenes
• infl uenzaellenes
• szív tonik
• antitrombotikus szer
• elősegíti a vas asszimilációját
• szabályozza a vérnyomást
• antidiabetikum
• tumorellenes

A Szerves C Vitamin terápiás hatása sokkal nagyobb, 
mint az iparilag előállítotté, az előbbiben tartalmazott 
anyagok (fl avonoidok, antociánok, szerves savak) miatt, 
amelyek egyrészt jelentősen javítják ennek a vitamin-
nak a szervezet általi asszimilációját, más részt fokozzák 
terápiás hatását. A gyümölcsből kivont Szerves C vitamin 
hatása sokkal intenzívebb, csökkenti az ízületi fájdal-
mat és rendszeres bevitel révén jelentősen növekszik az 
ízületi mobilitás. Minden laboratóriumi tanulmány rá-
mutattott arra, hogy a természetes Szerves C vitamin-os 
kivonatok antioxidáns hatása a 6-10-szer erősebb, mint a 
szintetikus C vitaminé.
Az acerola és a csipkebogyó azok a gyümölcsök, ame-
lyeknek a legnagyobb a C-vitamin tartalma, 40-szer több 
C vitamint, tartalmaznak, mint a citrom, és 10-szer többet, 
mint a fekete ribizli.  
 A Szerves C vitamin hasznos a tavaszi fáradság ellen, 
(az aszkorbinsav tonizáló hatású), de álmatlanság vagy 
szorongás esetén is hatásos, mert hozzájárul a szerotonin 
szintézisében, amely a nyugalom és a boldogság állapo-
táért felelős.

A meszesedett alga a tartalma révén hívta fel magára a 
kutatók fi gyelmét (nagymennyiségű nyomelemek voltak 
benne és ásványi anyagok). Úgy vélik, hogy ez a kalcium 
leghatékonyabb formája, tökéletesen felszívódik a szerve-
zetbe a magnézium- és foszfortartalma miatt, mely elősegíti 
a kalcium metabolizálását egy optimális alakban. Még az 
osztriga kagylóhéjának kalciumtartalma is, amely az egyik 
legjobb kalciumforrásnak van tekintve, rosszabb, mint a 
meszesedett algáé. 
Tudományos kutatások kimutatták, hogy ezt a Szerves Kal-
ciumot asszimilálja legkönnyebben a szervezet, mi több,  ő 
az egyetlen, aki gyorsan tudja enyhíteni azokat a betegsé-
geket, amelyeket ennek a hiánya okoz. A Szerves Kalcium, 
amelyet meszes algákból nyertek ki, megállíthatja a demine-
ralizációs folyamatokat és hormonális egyensúlyt hoz létre, 
amelyre nagyon szükség van a csontritkulás enyhítésében. 
Az emberi testben a kalcium csaknem 99%-a a  csontokban 
és a fogakban található. A Kalcium, Szilícium, Foszfor és Szer-
ves Magnézium adta kombináció rendkívüli csillogást és 
keménységet biztosít a fogak részére, és erősíti a csontokat 
és azok rugalmasságát. A kalcium vesékben és más szerve-
kben is tárolva van és nagyon kis mennyiségben szabadon 
kering a vérben, ahol rendkívül fontos szerepet játszik.

SZERVES C VITAMIN

A vérben található kalcium elengedhetetlen egyes hormon termelésének kiegyen-
súlyozásához azért, hogy a szívverés rendszeres legyen, a parancsok továbbítva legye-
nek az izmok felé vagy a koaguláció érdekében.

60

120
cps

60
cps

120
cps

Bevitel: 
3-14 éves gyermekek és 
felnőttek: 4 kapszula/nap; 
állapotos vagy szoptató 
nők: 6 kapszula/nap

   Adjuváns:

     Adjuváns:

120

• allergia, asztma esetében
• láz, infl uenza és légzőszervi fertőzések esetében
• toxinoknak való kitettség esetében
• daganatos-, szívkoszorúér betegségek esetében
• magas vérnyomás, stroke esetében
• vashiányos vérszegénységben
• cukorbetegségben
• terhesség és szoptatás esetén 
• a kapillárisok törékenysége esetében
• ízületi gyulladás, törések esetében
• elhúzódó fi zikai erőfeszítés esetén

• csontritkulásban
• elhízás esetén
• fogszuvasodás esetén
• magas vérnyomás esetén
• törések utáni gyógyulás 

esetén
• krónikus fáradtságban
• premenstruációs szin-

drómában

cpscps

120
cpscps

Bevitel: 
1 kapszula/3x nap

* (VNR- Referencia tápérték az 1169/2011-es Rendeletnek megfelelően) * (VNR- Referencia tápérték az 1169/2011-es Rendeletnek megfelelően)

Összetétel kapszulánként

140 mg
140 mg

Csipkebogyó (Rosa canina) por, gyümölcsből
Galagonya (Crataegus oxyacantha/Crataegus monogyna) por, gyümölcsből

120 mgAcerola (Malpighia glabra) 17% C vitamin standardizált kivonat 
(ad 20,4 mg C vitamint/25,5% VNR*)

Szabályozza 
a vérnyomást

Szabályozza 
a súlyt

Életerőt ad
260 mg
  80 mg

Fűzfa (Salix alba) 25% Szalicin 20:1 standardizált kivonat
Csalánlevél (Urtica dioica) 4% Polifenol 10:1 standardizált kivonat

Összetétel kapszulánként

Szabályozza a pajzsmirigyet! Serkenti a kollagén termelést!
SZERVES ASZPIRIN

• támogatja a szív- és érrendszeri tevékenységet
• biztosítja a szív egészségét
• javítja a perifériás vérkeringést
• támogatja a légutakat
• támogatja az immunrendszert
• megnyugtatja a fájdalmat
• szabályozza a testhőmérsékletet

• immunitás serkentő 
• szabályozza a pajzsmirigy működését
• antioxidáns
• szabályos spermatogenezis
• az egészséges haj és a köröm fenntartása
• hipoglikémiás

A Szerves Szelént a Sörélesztőből nyerik, 
aminosavakhoz, vitaminokhoz (A, B és E) és 
más oligoelemhez (vas, magnézium, króm) 
van természetesen társítva.
A Szerves Szelén egyes enzimek alapvető alkotóeleme, 
megvédi a szabad gyökök általi károsítástól a szervezetet, 
ezáltal hozzájárulva a jó egészség és az ifj úság fenntar-
tásához. Mi több, apoptotikus hatásai miatt (daganatok 
sejthalála) és a DNS helyreállítása, valamint a pajzsmiri-
gyre gyakorolt jótékony hatásai miatt, de antioxidáns tu-
lajdonságai miatt is a szelén fontos a rák megelőzésében 
és kezelésében. A Szerves Szelén növeli az anyatejben 
levő antitestek mennyiségét, aktivál bizonyos sejteket az 
immunrendszerből, beindítja az antioxidáns tulajdonságú 
enzimek szintézisét.

A szalicinnek köszönhetően (a fűzfa kéreg kivo-
natban és a csalánkivonatban található) a Szer-
ves Aszpirin hatékonyan küzd a fájdalmak és 
idegfájdalmak ellen.
A Fűzfa kéreg kivonat rendkívül hatékony a hátfájás, 
fejfájás, a trigeminális neuralgia, reumás fájdalom ki-
küszöbölésében. Azon ok, amely miatt a Fűzfa kéreg 
kivonatot gyakran hasonlítják össze a szintézissel 
kapott aszpirinnel az, hogy a hatóanyagok, amelyeket 
tartalmaz ugyanabból a skálából vannak, mint a híres 
gyógyszerben.
Az elmúlt évtizedben Németországban és az Egyesült 
Államokban tanulmányokat végeztek, amelyben öss-
zehasonlították az aszpirin hatását a Fűzfakéreg kivo-
natban felelhető komplex szalicilátokkal. Mindenki 
meglepetésére a komplex szalicilátok sokkal erősebb 
gyulladásgátló és nyugtató hatásúak voltak
mint a népszerű szintetikus aszpirin, amely csak a láz csök-
kentésében bizonyult hatékonyabbnak. Ezen túlmenően, 
míg a szintetikus aszpirin megtámadja a gyomor nyálka-
hártyát és az érrendszer falait, gyengítve őket, a Fűzfa-
kéreg kivonatnak nincsenek ezek a mellékhatásai, hanem 
éppen ellenkezőleg, javítja az immunitást, védi a szív- és 
érrendszert és fertőzésellenes hatással rendelkezik.
A 4% polifenollal garantált csalánkivonatnak erős gyulla-
dásgátló hatása van és modulálja a fájdalomcsillapító 
hatású neurotranszmitterek válaszát.

A Szerves Szelén megóv minket a mérgező 
nehézfémek hatásától (például ólom, higany és 
arzén) és nélkülözhetetlen szervezetünk számára 
azon antitestek előállításakor, amelyeket az immun-
rendszer a vírusok, baktériumok, parazita gombák 
elleni harcban használ fel. A szelén belép a Q10 
koenzim szintézisbe is, a férfi  hormonok szintjének 
szabályozásában és hat a prosztata megfelelő mű-
ködésére is.

30
cps

60
cps

120
cps

60
cps

120
cps

  Adjuváns:
     Adjuváns:• immunhiányban

• onkológiai betegségekben
• rákos sugárterápiában
• meddőség (férfi ak) esetén
• vírusos hepatitis B és C esetén 
• autoimmun pajzsmirigygyul
   ladásban 
• pajzsmirigy csomók esetén
• szív elégtelenségben
• ízületi gyulladás és reuma  
   esetében
• izomsorvadásban
• leégések (Nap) esetében
• sugárzáskor

cpscps

cpscps

120
cpscps

• láz infl uenzában
• cystitis esetében
• nephritis esetében
• gyomorfertőzések esetében
• fogászati tályogok esetében
• fejfájás esetében
• ízületi és izomfájdalom esetében
• menstruációs fájdalom esetében
• trigeminális neuralgia esetében 
• trombózis esetében

Bevitel: 
4-8 éves gyermekek: 1 kapszula/nap; 
9-13 éves gyermekek: 2 kapszula/
nap; gyermekek 14 év felett és fel-
nőttek: 1 kapszulax3 /nap; állapotos 
vagy szoptató nők: 1-3 kapszula/nap Bevitel:

1-2 kapszula/4x nap

* (VNR- Referencia tápérték az 1169/2011-es Rendeletnek megfelelően)

SZERVES SZELÉN

CSAK KIVONAT

NÖVÉNYI KAPSZULA
Összetétel kapszulánként

49 mg
Szárított és inaktivált sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae)
kivonat 2000 ppm Szelénnel standardizálva 
(ad 98 mcg Szelén/178% VNR*)

351 mgSzárított és inaktivált sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae)



Standardizált kivonatok herbagetica.ro 85A kivonatok ereje NeuroNature84

NeuroNatureNeuroNature

A NeuroNature termékcsalád a Ginkgo természetes kivonatain 
alapul: Biloba, Ashwagandha, Passiógyümölcs, Orbáncfű, 
Ginzeng, Bazsalikom, Citromfű, Izsóp stb. - természetes 
összetevők, amelyek regenerálják a sejtes idegrendszert, és 
nagyon hatékonyak az idegesség, szorongás, pánikrohamok, 
érzelmi instabilitás és álmatlanság elleni küzdelemben.

A NeuroNature termékcsalád Herbagetica formuláinak 
nyugtató hatása van, csökkentik a stressz szintet, a nyugtalanság 
állapotot és békés, mély álmot nyújtanak anélkül, hogy a szintézis 
gyógyszerek mellékhatásai fellépnének.

    Ajuváns:

60
cps

120
cps

Bevitel: 1 kapszula/nap

• Alzheimer 
• Parkinson kórban
• neurodegeneratív betegségek esetében
• a fülzúgás intenzitásának csökkentése esetében
• depresszió, pszichológiai stressz esetében
• migrén, hiányos perifériás keringés esetében
• látási zavarokban

GINKGO 120 STEM 
 Memória - kognitív teljesítmény

• támogatja a koncentráció és memorizálási képességet, és
     a kognitív funkció megőrzését az életkor előrehaladtával
• javítja a perifériás vér mikrokeringését,

     enyhíti a „fülek csengését”, „hideg kezek és lábak” érzéseit
     és szédülést
• hozzájárul a szabad gyökök hatásainak semlegesítéséhez,

     késlelteti a sejtek öregedési folyamatait
• megvédi a testet a stressztől

A Ginkgo 120 STEM a legerősebb Gink-
go Biloba kombinációt tartalmazza: 120 
mg, 50:1 kivonat, 24% fl avonos glikozid-
dal és 6% ginkgolide standardizálva . Ez 
a formula sejtesen regenerálja az ide-
grendszert, és hatásait nemcsak a Gink-
go Biloba, Ashwagandha és Szibériai Gin-
seng támasztják alá, de a 3 kék-zöld alga 
is: AFA alga, Chlorella és Spirulin. A Gin-
kgo Biloba összetételében fl avonoidok, 
erős antioxidánsok vannak,  melyek 
képesek lelassítani a sejtek öregedését, a 
bilobalidek és ginkgolidok  fontos szere-
pe megelőzni a vérrögök keletkezésé- ily 
módon javítva a vérkeringést.

A ginszenozidok a ginzenggyökér aktív összetevői. Ők hatnak a központi idegrends-
zerre, kardiovaszkuláris rendszerre és az endokrin kiválasztásra, támogatják ugyanakkor 
az immunfunkciót, csakúgy, mint az adaptogén növények. Mind az ázsiai ginzeng, mind 
az amerikai ginszenozidokat tartalmaz, amelyek mentális éberségre és tisztaságra hatnak, 
lelassítják a rákos sejtek fejlődését, ugyanakkor jótékony hatással is vannak a magas ko-
leszterinre is.
Az indiai ginzeng vagy Ashwagandha adaptogén hatású növény, ismert az a képessége, 
hogy növeli a szervezet stresszállóságát. Ashwagandha kiemelkedik abban, hogy kivéte-
les mentális tónust  biztosít és nyugalmat idéz elő anélkül, hogy a mentális és fi ziológiai 
folyamatok érintve legyenek. Neuroprotektív hatású, megnyugtató az idegrendszerre és 
hormonális szabályozó, képes csökkenteni a szorongást és a stresszt.
Az AFA alga fontos forrása az idegrendszernek, mivel ható anyagai növelik az endorfi nok 
és neurotranszmitterek, például a dopamin termelését. Beadható és Alzheimer- vagy Par-
kinson kórban szenvedő betegeknek, akiknél neurotranszmitter hiány van a neuronok 
degenárációja miatt.

új,

JAVÍTOTT
formula
+

koncentrálás és
memória

az idegrendszer
sejtes regenerálása

periférikus
keringés

Összetétel kapszulánként

80 mg
120 mg

80 mg
40 mg
40 mg
40 mg

Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba) 24% Ginkgo�avonoidok és 6% Ginkgolidok 50:1 standardizált kivonat
Szibériai Ginseng (Eleutherococcus senticosus) 0,8% Eleutherozid standardizált kivonat
Spirulin (Platensis) 60% Proteinnel standardizálva
AFA Alga (Aphanizomenon �os-aquae), szerves, az USA-beli Klamath tóból 
Indiai Ginseng /Ashwagandha (Withania somnifera) 5-8:1 standardizált kivonat
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) 50% Proteinnel standardizálva
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    Ajuváns:

30
cps

60
cps

Bevitel: 
1-2 kapszula/nap

• Krónikus stressz
• Szorongás
• Érzelmi zavarok
• Koncentrációs nehézség
• Krónikus fáradtság

    Ajuváns:

• Fizikai vagy pszichikai 
stressz 

• Szorongás
• Fáradság 
• Migrének, fejfájások 

STRESSZNÉLKÜLMAGNEZEN
Relaxáltabban! Könnyebben!Természetes antistressz komplex

Migrének, fejfájások 
• Növeli a szervezet stressz és fáradtsági esetekben
• Csökkenti a stressz szervezetre gyakorolt hatásait
• Kiegyensúlyozza a pszicho-érzelmi állapotokat
• Növeli a koncentrációképességet
• Védi a sejteket az oxidatív stressztől

• Növeli a szervezet stresszhez való alkalmazkodóképességét
• Védi az idegrendszert fáradtság, szorongás és fejfájás esetén
• Serkenti a pszichikai és mentális képességeket gyengeség, 

kimerültség, fáradtság, koncentrációs nehézségek esetében
• Védi az idegsejteket az oxidatív stressztől
• Adaptogén tulajdonságokkal rendelkezik

A Rhodiola [Illatos rózsásvarjúháj] kivonat csökkenti a stresszhormon, 
a kortizol szintjét. Növeli a szervezet ellenállását a külső stresszorokkal 
szemben, és csökkenti a fáradtságot a nap folyamán.

A Griff onia Simplicifollia-ból kivont 5-HTP a jólét hormon, a szerotonin 
előfutára. Az 5-HTP csökkenti a stresszhez kapcsolódó szorongásos 
állapotokat, és jó közérzetet és nyugalmat vált ki.

A Kínai ginzeng kivonat mentális tonikként hat, küzd a mentális 
fáradtság ellen és javítja a kognitív teljesítményt. Segít a szervezetnek 
sokkal jobban alkalmazkodni a mentális és fi zikai túlterhelésekhez.

A gyömbérgyökér kivonat növeli StreszzNélkül egyéb kivonatainak 
felszívódási sebességét. Ezenkívül a Gyömbér pszichológiai szinten 
helyreállítja a jólét állapotot. Antioxidáns hatása van, amely megvédi 
a szervezetet a szorongás és a stressz negatív hatásaitól.

A StreszzNélkül termék összetételét a B6 vitamin és a Magnézium 
egészíti ki. A B6 vitamin segít fenntartani a nyugalmat és megnyugtatja 
az idegrendszert, a Magnézium pedig csökkenti a stressz hatásait és 
segít a jó hangulat kialakításában.

A StreszzNélkül növényi kivonatok 
komplexumát tartalmazza, amelyek a 
szervezet stresszhez való alkalmazkodására 
specializálódtak. Ezeket a növényeket 
adaptogéneknek nevezik: Rhodiola [Illatos 
rózsásvarjúháj], 5-HTP, Kínai ginzeng és 
Gyömbér.

A StreszzNélkül -t reggel kell bevenni 
annak érdekében, hogy növelje a szervezet 
stresszállóságát és leküzdje a nappali 
fáradtságot.

A MagneZen egy olyan termék, amelynek 
célja a napi "zen" és magas szellemi 
tónus biztosítása a stressz hatásainak 
csökkentésével. 
Koncentrált formulája természetes 
tengeri magnéziumot, B komplexet 
és 3 adaptogén növényt tartalmaz. 
A kiváló természetes forrásokból 
származó összetevőknek köszönhetően 
a MagneZen tökéletesen asszimilálható 
a szervezetben. A MagneZen nagy 
mennyiségű természetes tengeri 
magnéziumot tartalmaz, 300 mg 
/ kapszula. Ez a fajta magnézium 
teljes mértékben asszimilálódik a 
szervezetben, nagy a felszívódása, és 
gyorsan csökkenti a stressz hatásait, 
megnyugtatva az idegrendszert.

A természetes tengeri magnézium tökéletesen társul a B vitamin 
komplexhez. A MagneZenben 8 természetes B vitamin van, 
amelyek segítik a szervezetet az élelmiszerek metabolizálódásában, 
fenntartják a központi idegrendszer egészségét és helyreállítják 
a szervezetet. A MagneZen-ben található "zen" biztosítása 
érdekében a dedikált B vitaminok a B1, B2, B3, B5 és B6. Ezek 
csökkentik a fáradtságot, növelik a szervezet stresszállóságát és 
kiegyensúlyozzák az érzelmi jólétet. 
A MagneZen-beli "zen" formula 3 adaptogén növényi kivonattal 
van dúsítva, ezek a növények biztosítják a szervezet stresszhez 
való alkalmazkodását. Ezek a Rhodiola [Illatos rózsásvarjúháj], az 
Ashwagandha [Álombogyó] és a Schizandra [Életbogyó].

A Rhodiola [Illatos rózsásvarjúháj] 3% Rozavin-t [(2E)-3-Fenilprop-2-én-1-il α-L-
arabinopiranozil-(1→6)-α-D-glukopiranozid] és 1% Salidrozid-t [2-(4-Hidroxifenil)etil β-D-
glukopiranozid] standardizált kivonata egy intenzíven használt növény a stressz hatásainak 
leküzdésére és az adaptogén hatás elérésére - a test stresszhez való alkalmazkodására. 
Hatása középpontjában a kortizol, a szervezet stresszért felelős anyagának kiválasztási 
termékei állnak. A Rhodiola [Illatos rózsásvarjúháj] hatékonyan csökkenti a stressz hatásait 
és helyre is állítja a hormonális egyensúlyt. Mi több, erősítőszerként/tonikként hat az 
idegrendszerre, helyreállítja a szervezet életerejét és növeli ellenállását a fi zikai vagy 
szellemi túlterhelés időszakában.
Az Ashwagandha [Álombogyó], 7% Withanolide-t és 1% Alkaloidákat tartalmazó prémium 
kivonat, egy másik adaptogén növény, amelyet az Ayurvedikus gyógyászat szeret, és 
amelyet elkötelezetten használnak stresszellenes hatásai miatt.
A Schizandra [Életbogyó] 4: 1 koncentrált kivonat kiegészíti a MagneZen kivonatok 
adaptogén hatását azáltal, hogy természetesen növeli a szervezet stresszel szembeni 
ellenálló képességét. Fáradtság és mentális túlterhelés esetén a Schizandra [Életbogyó] 
hatékonyan hat az idegrendszerre azáltal, hogy növeli az emlékezési és koncentrációs 
képességet, a fi gyelmet és az alvás minőségét.

Összetétel kapszulánként
25:1 Rhodiola rosea  3% Rozavine vel és 1% Salidrozide  vel standardizálva                             
Gri�onia simplicifolia kivonat 30% L-5-HTP/L-5-hidroxitriptofánnal standardizálva                               
10:1 Ázsiai ginzeng (Panax ginseng) kivonat 12% Ginsenozid-dal standardizálva                      
Tengeri magnézium kivonat 55% Magnéziummal standardizálva                              
40:1 Gyömbér (Zingiber o�cinale) kivonat 5% Gingeroli-val standardizálva                      
B6 vitamin / piridoxin klórhidrát                              

150 mg
100 mg

80 mg
55 mg
10 mg

5 mg

Összetétel kapszulánként
Természetes tengeri magnézium 55% Magnéziummal standardizálva     
Rhodiola rosea 3% Rozavine és 1% Salidrozide vel standardizálva                             
Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B8-, B9-, B12-el, 
ásványi anyagokkal és aminosavakkal dúsítva                          
8:1 Ashwagandha/Indiai Ginseng (Withania somnifera) kivonat 7 % Withanolide-val 
és 1% Alkaloidokkal standardizálva
4:1 Schizandra (Schisandra chinensis) [Életbogyó] kivonat
7:1 Golgotavirág (Passi�ora incarnata) kivonat 3.5% Vitexin-el standardizálva

300 mg
50 mg
40 mg

30 mg

30 mg
25 mg

30
cps

60
cps

120
cps

Bevitel:
2-3 kapszula/nap
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    Ajuváns:

Bevitel: 
1-2 kapszula/nap

• Mentális túlterhelés
• A koncentrációs és memorizálási képesség elvesztése
• Odafi gyelési nehézség
• Pszichológiai és szellemi stressz
• Vizsgaidőszakok, Neurodegeneratív betegségek

    Ajuváns:

• Alvászavarok
• Álmatlanság
• Éjszakai rettegés
• Szorongás
• Krónikus fáradtság

SZUPER MEMÓRIAJÓL ALSZOM
Super 10+ jegyű memória!Mély pihentető álom

• Növeli a tanulási és memorizálási képességet
• Elősegít egy tiszta gondolkodást
• Biztosítja a kognitív teljesítményt és a jó koncentrációs képességet
• Növeli a mentális energiát mentális túlterhelés, szorongás, 

kimerültség, fáradtság idején
• Elősegíti az idősek mentális funkcióit
• Növeli a szervezet stresszállóságát

• Békés és pihentető alvást vált ki
• Csökkenti a fáradtság és a kimerültségi állapotot
• Ellazítja az idegrendszert
• Növeli a szervezet stresszállóságát
• Támogatja a kognitív funkciókat és növeli a szellemi 

teljesítményt

A Szuper Memória komplex és teljes mértékben segíti az idegrendszert, 13 dedikált 
természetes kivonattal a maximális memória, a kognitív teljesítmény érdekében, ugyanakkor 
stressz elleni hatása is van. A Szuper Memória azoknak ajánlott, akik aktív és szellemileg 
igényes életmódot folytatnak. Különösen előnyös a vizsgaidőszakokban, a munkahelyi 
túlterheltség időszakában, stressz esetén vagy memóriazavarokkal küzdő idősek esetében.
Tartalmazza a természetes kivonatok egyedülálló kombinációját, amelyek az Ayurveda Arany 
formuláját alkotják a memória és a koncentráció érdekében: Ginkgo biloba, Tajgagyökér, 
Orvosi zsálya, Ázsiai ginzeng, Bacopin, Ashwagandha [Álombogyó] és Centella [Ázsiai 
gázló]. Ezek a kivonatok szinergikusan hatnak az agy maximális memóriapotenciáljának 
serkentésére. Növelik a tanulási sebességet és serkentik az új információk feldolgozásának 
képességét. Serkenti a fi gyelmet és a koncentrációs képességet. Ezenkívül javítják az 
idegsejtek morfológiáját a memóriakapacitás növelése érdekében. Ezek a kivonatok 
naponta fogyasztva fontos tápanyagbevitelt biztosítanak az agy számára a maximális 
memória érdekében.
7 kivonat révén a Szuper Memória egyedülálló módon serkenti az agy fi gyelmét és 
aktivitását, amelyek természetes nootrop hatással rendelkeznek: Bacopin, Centella [Ázsiai 
gázló], Ashwagandha [Álombogyó], Giloy, Ginkgo biloba, Gyömbér és MCT (kókuszolaj). 
Ezeket a kivonatokat nootrópnak tekintik, mivel növelik a koncentráció szintjét, növelik 
azt a sebességet, amellyel az agy hozzáfér a memorizált információkhoz, elősegíti az új 
információk elsajátítását és megőrzését. Ezenkívül tonizáló hatása is vannak az agyra.

7 prémium kivonatból álló komplexumot tartalmaz, amelyek szinergetikusan nyugtatják az idegrendszert és mély 
és pihentető alvást idéznek elő.
Az összetételében lévő kivonatok segítenek a pszicho-érzelmi állapotok, például a szorongás és a depresszió 
szabályozásában is, amelyek álmatlanságot okozhatnak és befolyásolhatják az alvás minőségét, így a JólAlszom-
nak sikerül leküzdenie azokat az okokat is, amelyek álmatlanságot és alvászavarokat okozhatnak.
A JólAlszom-t este kell bevenni annak érdekében, hogy segítse az idegrendszer ellazulását és a pihentető alvást 
biztosítson.

A JólAlszom az álmatlanság leküzdésére, 
a nap folyamán felgyülemlett stressz 
eltávolítására és a mély és pihentető alvás 
kiváltására szánt termék. 

Összetétel kapszulánként
15:1 Bacopin (Bacopa monnieri) kivonat 20% Bacoziddal standardizálva                      
10:1 Centella (Centella asiatica) [Ázsiai gázló] kivonat 20% Triterpenoiddal standardizálva                               
8:1 Ashwagandha/Ginseng-Indian (Withania somnifera) 
[Álombogyó] kivonat 7% Withanolide és 1% Alkanoidokkal standardizálva                      
Közepes láncú trigliceridek (MCT) Kókuszolajból (Cocos nucifera)                               
Tajgagyökér (Eleutherococcus senticosus) kivonat 0,8% Eleutherozid-al standardizálva                      
65:1 Ginkgo biloba kivonat 24% Ginkgo�avonnal és 6% Terpén laktonnal standardizálva 
15:1 Szent bazsalikom (Tulsi-Ocimum tenui�orum) kivonat 2.5% Urzol savval standardizálva                        
10:1 Giloy (Tinospora cordifolia) kivonat 2.5% keserű anyagokkal standardizálva                               
4:1 Orvosi zsálya (Salvia o�cinalis) kivonat                       
Ázsiai ginzeng (Panax qinseng) kivonat 12% Ginsenozid-al standardizálva                               
10:1 Gyömbér (Zingiber o�cinale) kivonat 5% Gingeroli-val standardizálva                     
Feketebors (Piper negrum) kivonat 5% Piperinnel standardizálva                              
Igazi édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) kivonat 12% Glicirrin savval standardizálva                        

         100 mg  
         100 mg  
         100 mg  

         
45 mg  

         35 mg  
         30 mg  
         25 mg  
         20 mg  
         20 mg  
         20 mg  
         20 mg  
         10 mg  
         10 mg  

Összetétel kapszulánként
7:1 Golgotavirág (Passi�ora incarnata) kivonat 3,5% Vitexin-nel standardizálva                       
6:1 Orvosi macskagyökér (Valeriana o�cinalis) kivonat 0,8% 
Valeriána savval standardizálva                                
6:1 Közönséges komló (Humulus lupulus) kivonat 80mg; Citromfű (Melissa o�cinalis) 
kivonat 5% Rozmaringsavval standardizálva                         
Gri�onia simplicifolia kivonat 30% L-5-HTP/L-5-hidroxitriptofánnal standardizálva                                          
Tengeri magnézium 55% Magnéziummal standardizálva                        
B6 vitamin / piridoxin klórhidrát                               

         80 mg  
         80 mg  

         
80 mg  

         
60 mg  

         15 mg  
         5 mg  

30
cps

60
cps

Bevitel:
1-2 kapszula/nap

A golgotavirág kivonat gazdag olyan bioaktív vegyületekben, amelyek csökkentik a 
szorongást azáltal, hogy kölcsönhatásba lépnek az agy bizonyos receptoraival, ezáltal 
ellazulást biztosítva. Segít az álmatlanság elleni küzdelemben azáltal, hogy növeli a 
gamma-aminobutirsav mennyiségét az agyban, ami ellazulást és mély alvást vált ki. A 
golgotavirág a természetes alvás-ébrenlét ciklus szabályozója is, természetes nyugtató és 
pihentető hatással bír.
A macskagyökér kivonatot neurózisok, szívdobogás, pánikrohamok, álmatlanság vagy 
más idegrendszeri hátterű állapotok esetén ajánljuk. A valeriána nyugtató hatással van az 
idegrendszerre, és ezáltal megkönnyíti a mély és tartós alvást.

30
cps

60
cps

120
cps
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Összetétel kapszulánként
131,25 mg

43,75 mg

43,75 mg
43,75 mg
43,75 mg
43,75 mg

Orbáncfű (Hypericum perforatum) min. 0,3% hipericin standardizált kivonat

Szibériai Ginseng (Eleutheroccocus senticosus)
min. 0,8% eleutherozid standardizált kivonat
Orbáncfű (Hypericum perforatum) por, föld feletti rész
Passióvirág (Passi�ora incarnata) por, föld feletti rész
Csalán (Urtica dioica) por, levél
Artemisia vulgaris por, föld feletti rész

SERENIS+

A Passióvirágos kivonat az egyik a legjobb természetes 
komponens a szorongás, pánikrohamok, érzelmi instabi-
litás és álmatlanság elleni harchoz. Csillapító hatása van, 
nagyon jól társul az orbáncfű kivonattal.
Az Orbáncfű kivonat, 0,3% hipericinnel standardizálva, 
javítja a Passióvirág hatását. Erős antidepresszáns és javít 
bizonyos kognitív képességet, mint például a fi gyelem, 
ítélőképesség vagy a koncentrálási képesség.
A Citromfű enyhén nyugtató és pihentető hatással van a 
központi idegrendszer, kiváló adjuvánsként az idegessé-
ggel kapcsolatos rendellenességek  esetében. Kiváló gyó-
gymód az idegek számára, nyugtatva a feszültséget és 
szorongást. Csillapító képessége miatt a citromfű jó gyó-
gymód fejfájás és migrén esetében, ugyanakkor  nagyon 
jó a stresszel kapcsolatos emésztési gondok kezelésére 
is, például étvágycsökkenés, hányinger és gyomorhurut 
esetében. A Hárs, a hatóanyagainak köszönhetően biz-
tosítja a mély és nyugodt alvást tartalmazott eszközöket, 
így ideális a krónikus fáradtságtól, szorongástól vagy ál-
matlanságtól szenvedő, valamint a hiperaktív az emberek  
számára.

A Passióvirág kivonat, hatva az alvásra sikeresen kezeli 
az álmatlanságot. Ellentétben a szintetikus altatókkal, ez 
a növény könnyű, világos álmokkal teli alvást indukál nor-
mál, könnyű légzéssel és csökkent neurológiai depresszió-
val és mentális egészséggel. Ébredés után a betegeknek 
nincsenek kellemetlen tüneteik, mint zavarodott állapot, 
mentális összezavaródás, szédülés, légzési nehézség, me-
lankólia vagy tájékozódási gondok. (Ezek azoknál jelent-
kezhetnek, akik mesterséges altatót vesznek be). A Passió-
virágos kivonat működik a szorongó betegek esetében, 
akik felébrednek  rémálmaik miatt, és akkor már nem tud-
nak visszaaludni, vagy nehéz stressz és mentális feszültség 
miatt nehezen elalvó betegek esetében.

• szorongásban
• szorongás-depresszív szindrómában
• álmatlanság, rémálmok, fáradtság esetén
• pihenési képtelenség esetén 
• alkoholfüggőség esetén
• asztma, köhögés, magas vérnyomás esetén
• tachikardia esetén
• szívrohamra való hajlam esetén
• műtét előtti előkészület esetében

A Szibériai ginzeng kivonat, standardizálva 0,8% 
eleutherozid-al hatékony adaptogén gyógyszerként 
ismert ami „lefordítva” azt jelenti, hogy növeli a szerve-
zet ellenállását a pszichikai és fi ziológiai stresszre, így 
segítve a relaxációs képesség megőrzését még akkor 
is, ha túlterhelt vagy ideges.  A Szibériai ginzenget a 
szív és a vérerek jó működése érdekében használják. A 
szibériai ginzeng   csökkenti az adrenalin és a kortizon 
felesleg hatását a szervezetben, ugyanakkor egy kiváló 
tonik, amely kiegyensúlyozza az immunrendszert.

      Adjuváns:

• szorongásoldó
• nyugtató
• javítja az alvásminőséget
• antidepresszáns
• javítja a stresszkezelést
• csökkenti az alkohol- és nikotin

     függőséget

Leküzdi a szorongást! Természetes altató, Axiolitikum
RELAX WELL

    Adjuváns:

60
cps

120
cps

Bevitel: 
1 kapszula 

3szor naponta

Bevitel: 

60
cps

120
cps

Bevitel: 
2 kapszula lefekvés előtt

• altató
• javítja az alvásminőséget
• csökkenti a szorongást, ingerléke-

     nységet és pesszimizmust
• javítja a stresszkezelést
• serkenti a jólétet és a pihenést

• álmatlanságban
• álmatlanságban, aggodalmas vagy 

    depressziós szorongás háttér esetén
• rémálmok, éjszakai felriadás esetén
• reggeli fáradtság esetén
• krónikus fáradtság szindrómában
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OPTIMIST+

A Szibériai Ginzeng kivonat, 0,8% euleuterozid-
dal standardizálva, adaptogén gyógymód, amely 
„lefordítva” azt jelenti, hogy növeli a test ellenálló 
képességét a mentális és organikus stressz ellen.
A Passióvirág kivonat az egyik leghatékonyabb 
természetes anyag  a szorongás leküzdésére, az 
érzelmi instabilitás és álmatlanság ellen.
A klinikai vizsgálatok szerint az Orbáncfű kivo-
nat, 0,3% hipericinnel standardizálva erős anti-
depresszáns, hatásos a szorongásos szindrómák 
elleni és jó depressziós és szomatikus betegségek 
ellen is.
Az Artemisia annua egy ideg tonik és energizáló. 
A csalánkivonatban nem kevesebb, mint tíz vita-
min van, köztük a B1 és B2, amelyek védik azide-
grendszert. Ez is kiváló antioxidáns és hozzájárul 
az ideg élettartamának növeléséhez.

Antidepresszáns, Csökkenti a stresszt
      Adjuváns:

• antidepresszáns
• szorongásoldó
• javítja a stresszkezelést
• javítja az alvásminőséget
• antioxidáns
• javítja a kognitív tulajdonságokat (fi gyelem,

     memória és koncentráló képesség)

• depresszió esetén
• bipoláris depresszió esetén
• szorongásos-depresszív szin

      dróma esetén
• aszthénia esetén
• érzelmi instabilitás esetén
• stressz esetén
• mentális feszültség esetén
• szomatikus betegségek esetén 

      (depressziós háttér)

60
cps

60
cps

HAPPY VIBE 
• antidepresszáns
• szorongásoldó
• javítja a stresszkezelést
• javítja az alvásminőséget
• csökkenti az alkohol-, és nikotin
  függőséget
• antioxidáns
• javítja a fi gyelmet és a koncen  
  trációs képesség

   Adjuváns:

Csökkenti a függőséget

Bevitel: 
1 kapszula 3szor naponta Bevitel: 

1 kapszula 3szor naponta

A Happy Vibe-t az évezredek óta felhasznált növények 
alapján (román népi orvoslásban) tervezték pszicho-érzelmi 
rendellenességek elleni harcra.
Az Orbáncfű megelőzi gyors átmenettel az egyik belső 
állapotból a másikba jutó érzelmi instabilitást, amely azon 
emberekre jellemző, akik túlterhelésnek, stressz és mentá-
lis feszültségnek vannak kitéve, vagy nem tudják kialudni 
magukat. Végül, de nem utolsósorban, az orbáncfű harcol 
asthenia ellen, növeli a kognitív képességeket, mint például 
a fi gyelem vagy a koncentráció ereje.
A Izsóp antidepresszáns, az Artemisia annua L. ideg to-
nik és energizáló. Az Angyalgyökér kivonat neuro-vege-
tatív rendszer kiválóan szabályozó anyaga.  A Bazsalikom
ajándéka az, hogy jó hangulatot és  enyhe eufóriát indukál. 
Passióvirág az egyik legjobb szorongásoldó és altató. Ez a 
növény értékes adjuváns  a szorongás, a pánik rohamok, 
álmatlanság és kapcsolódó rendellenességek ellen.

Bevitel: 

• depresszióban
• szorongás esetén
• szorongás-depresszív szindróma esetén
• érzelmi rendellenességek miatti 
  szomatikus betegségek esetében
  (emésztési rendellenességek,
  migrén, ingadozó étvágy,
  emésztési zavarok, dyspepsia, meddőség,
  daganatos betegségek)
• pánikrohamok esetén
• alvászavarok (szorongó háttérrel) esetén
• érzelmi instabilitás
• kényszeres rendellenességek esetén
• mentális ingerlékenység esetén

Összetétel kapszulánként
131,25 mg

43,75 mg

43,75 mg

43,75 mg
43,75 mg
43,75 mg

Passióvirág (Passi�ora incarnata) 10:1 kivonat
Orbáncfű (Hypericum perforatum) min. 0,3% hipericin 
standardizált kivonat
Citromfű (Melissa o�cinalis) por, föld feletti rész
Passióvirág (Passi�ora incarnata) por, föld feletti rész
Hárs (Tilia platyphyllus) por, virág
Izsóp (Hyssopus o�cinalis) por, föld feletti rész

Összetétel kapszulánként
131,25 mg

87,50 mg
87,50 mg

21,875 mg

21,875 mg

Passióvirág (Passi�ora incarnata) 10:1 kivonat
Passióvirág (Passi�ora incarnata) por, föld feletti rész
Hárs (Tilia platyphyllus) por, virág
Orbáncfű (Hypericum perforatum) min. 0,3% hipericin 
Szibériai Ginseng (Eleutheroccocus senticosus)
min. 0,8% eleutherozid standardizált kivonat

Összetétel kapszulánként

Passióvirág (Passi�ora incarnata) 10:1 kivonat
Izsóp (Hyssopus o�cinalis) por, föld feletti rész
Bazsalikom (Ocymum basilicum L) por, föld feletti rész
Angyalgyökér (Angelica archangelica) por, gyökér
Artemisia vulgaris por, föld feletti rész
Valériána (Valeriana o�cinalis) por, gyökér

75 mg

37,50 mg
37,50 mg
37,50 mg
37,50 mg

37,50 mg
37,50 mg

Orbáncfű (Hypericum perforatum)
min. 0,3% hipericin standardizált kivonat



A Herbagetica Egészséges Szervek-nek a 
választéka növényi kivonatokon alapul, 
rendkívül hatékony betegségek és 
rendellenességek ellen. A standardizált 
kivonat egy olyan kivonat, amely egy 
vagy több, mennyiségileg ellenőrzött 
hatóanyagot tartalmaz. A standardizált 
kivonat lehetővé teszi a hatóanyag 
százalékos arányának garantálását és 
így a termék minőségbiztosítását és 
fokozott kezelési hatékonyságát is. 

A kivonat több mint tízszeresen erős 
és gazdagabb hatóanyagban mintha 
csak magát a növényt használnánk, és 
az eredmények jobbak és gyorsabbak. 
Mindegyik termék kifejezetten 
bizonyos szerv, rendszer vagy funkció 
szabályozására lett kigondolva, mint 
például gyomor, máj, vese, szív-, 
szénhidrát- és lipid-anyagcsere stb.
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A Máriatövis kivonatot jelenleg a leghatékonyabb összetevőnek tekintik, amely képes 
arra, hogy megvédje a májat a vírusos fertőzésektől, alkoholtól vagy más mérgektől. A 
Máriatövis segít a májsejtek külső membránja szerkezetének megerősítéséhez, hozzájárul-
va ezzel a máj regenerálásához.
A szilimarin, a Máriatövis legfontosabb hatóanyaga, bizonyított terápiás hatással rende-
lkezik - klinikailag és tudományosan is bebizonyult hatása a vírusos hepatitisz esetében 
(minden típusú: A, B, C stb.) és májcirrózis esetében is.
A Közönséges katáng kivonatnak erős antitoxikus hatása van, elősegíti a májsejtek re-
generálódását, segít a máj normál szerkezetének fenntartásában, megelőzve így a fi brózis 
folyamatát.
Az Orbáncfű kivonat, amelyet 0,3% -os hipericinnel standardizáltak, kiegészíti a „Klasszi-
kus” májregeneráló hatást, egy rendkívül fontossal a májbetegségek szempontjából, ez 
az érzelmi egyensúly. A legfrissebb tanulmányok kimutatták, hogy a jó pszicho-érzelmi 
állapot hatékonyan megakadályozza a májbetegségek kialakulását és mi több, katalizálhat 
jelentős javulásokat is.
Az Árticsóka hozzájárul a máj védelmére és regenerálódására, valamint a méreganyagok 
eltávolítására, így segítve a májat abban, hogy a létfontosságú funkcióit elláthassa.

• regenerálja a májsejteket
• máj- és epefolyadék átmosó
• choleretikus
• kollagog 
• csökkenti a transzamináz értéket
• immunitás serkentő 
• csökkenti a negatív koleszterint 

     (LDL) és a triglicerideket
• csökkenti a fi brózist
• csökkenti a stresszreakciót

MÁJREGENERÁTOR
     Adjuváns:

• vírusos hepatitis A, B és C esetén
• hepatitis (alkoholisták) esetében
• máj szteatózis („zsírmáj”)
• májcirrózis (kompenzált formák) esetén
• epe-diszkinézia esetén
• májbetegségek esetén
• mérgezés utáni állapot esetében

60
cps

120
cps

Bevitel:1 kapszula/3x nap

regenerálja
a májsejteket

Összetétel kapszulánként
94,5 mg
24,5 mg

45,5 mg

45,5 mg

45,5 mg

Máriatövis (Silybum marianum) 4:1 kivonat 

Pitypang (Taraxacum o�cinale) por, levél
Közönséges katáng (Cichorium intybus) 4:1 kivonat

Árticsóka (Cynara scolymus) por, levél
Tárnics (Gentiana lutea) por, gyökér 

Orbáncfű (Hypericum perforatum) min. 0,3% hipericinnel standardizált kivonat 

94,5 mg
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Az Andrographis paniculata egy olyan növény, amelyet hagyományosan az Ayurvedikus gyógyászatban használtak, 
úgy ismerik, mint "indiai kasvirág", származási helye India trópusi régiója. Az Andrographis-nak számos gyógyászati 
előnye van, leggyakrabban a felső légutak megbetegedése esetében használják (hűlés, nátha, köhögés, torokfájda-
lom, a test hőmérsékletének szabályzása, támogatja az immunendszert, az emésztő rendszert és a máj-epe funkcióit. 
1919 -ben az Andrographis-t közösségi szinten alkalmazták Indiában annak érdekében, hogy korlátozzák a spanyol-
nátha utáni bekövetkezett nátha járvány terjedését Európa szinten. Sokan úgy vélik, hogy ezzel a természetes termé-
kkel sikerült megállítani a nátha/infl uenza terjedését az országban.

Az andrographolidok az Andrographis paniculata-ből kivont aktív összetevők, amelyek immunmoduláló tulajdon-
ságokkal rendelkeznek, csökkentik a megfázáshoz és vírusokhoz társított gyulladást, és korlátozzák a baktériumok 
vagy egyéb kórokozók jelenlétét. Az immunrendszer szintjén az Andrographis immunserkentő tulajdonságokkal 
rendelkezik, ez a tulajdonsága akadályozza meg a vírusok, baktériumok és gombák kialakulását az emberi szerve-
zetben.

Az Andrographis koncentrált kivonata 10% andrographoliddal szintén intenzíven csökkenti a gyulladást, amely 
rendszerint megfázás, infl uenza vagy vírusok esetén jelentkezik. Ez az előny más típusú betegségek esetén is az An-
drographis-t ajánlja. Az Ayervedikus gyógyászatban használják, beleértve a fekélyes vastagbélgyulladást, a reumás 
ízületi gyulladást, a koleszterin- és vércukorszint szabályozását is, ugyanakkor használják a bélféreg fertőzések vagy 
a fertőzött bőrsebek esetében is. 

Az MSM terméknek összetett koncentrált formulája van, amely segít az ízületek mobilitásának és rugalmasságának 
helyreállításához. Összetételében 500 mg MSM / kapszula és 30 mg Curcumin95 / kapszula van. Az MSM-ben levő 
két összetevő kombinációja hatékonyan csökkenti az ízületi gyulladást, megelőzi az ízületi-, vagy izomkárosodást és 
serkenti a porcszövet helyreállítását. Ily módon az MSM többféleképpen is hatékonyan helyreállítja az osteoarticularis 
problémákkal küzdő emberek mobilitását és rugalmasságát. A MSM (metil-szulfonil metán) egy szerves kénvegyület, 
amely természetesen megtalálható: gyümölcsökben, zöldségekben, gabonákban, tejben vagy húsban. Ez egy 
melléktermék, amely a molekuláris szinten zajló természetes oxidációs folyamatból származik. Az MSM magas 
kéntartalma, gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatása miatt alapvető összetevő a csontok és ízületek kialakulásában. 
Szükséges a kollagén és a glükózamin előállításához, amelyek kulcsfontosságú elemek a csontok és ízületek 
kialakulásánál. Az MSM többféle módon hat a csontok és az ízületi elemek egészségének javára. Képes csökkenteni 
az ízületi szinten fellépő gyulladásos folyamatokat, ezáltal csökkentve a fájdalmat és a kényelmetlenséget mozgás 
közben. Ezenkívül a nagyon fi zikailag aktív emberek esetében az erőfeszítés előtt beadott MSM jelentősen csökkenti 
az izomkárosodás kockázatát. A 95% kurkuminoidokkal standardizált Curcumin95 kivonat egy jól ismert kivonat, 
amely nagyon keresett mivel csökkenti a szervezet gyulladásos folyamatait és elősegít a fájdalom csökkentésében 
is. Az MSM és a Curcumin95 kombinációja jelentős szinergetikus hatást fejt ki az osteoarticularis betegségekre, és 
ennek következtében az MSM terméket ajánlja az ízületek mobilitásának és rugalmasságának helyreállításához.

• Vírusölő és antibakteriális szerként hat
• Biztosítja a felső légzőszervek helyreállítását 
• Csillapítja a köhögést és a torokfájdalmat
• Szabályozza a test hőmérsékletét és csökkenti a lázas 

állapotot
• Serkenti az immunrendszer tevékenységét

• Visszaállítja az ízületek mobilitását és rugalmasságát
• Biztosítja a csontok és ízületek épségét
• Csökkenti a krónikus ízületi fájdalmakat
• Csökkenti az ízületi szinten fellépő gyulladásokat
• Megakadályozza az izomsérülések kialakulását és az 

ízületek leépülését

Indiai kasvirág – Andrographis MSM+CURCUMIN 95

     Adjuváns:      Adjuváns:

• A felső légzőutak fertőzése 
• Köhögés
• Torokfájdalom 
• Meghűlés és nátha 
• Tüdőgyulladás

• Oszteoartritisz
• Reumatoid artritisz
• Oszteoporózis
• Bursitis
• Tendinitisz

Bevitel:1-2 kapszula/nap
Bevitel:2-3 kapszula/nap

Összetétel kapszulánként
430 mgAndrographis (Andrographis paniculata) standardizált kivonat, 

amely 10% Andrographolidot tartalmaz                    

Összetétel kapszulánként
500 mg

30 mg
MSM (metil-szulfonil metán) tiszta, prémium                        
Kurkuma (Curcuma Longa) 95% kurkuminoidokkal standardizálva                                

Virusölő szer és légzőrendszer védő Visszaállítja az ízületi mobilitást és rugalmasságot

Az Andrographis paniculata egy olyan növény, amelyet hagyományosan az Ayurvedikus gyógyászatban használtak, 
úgy ismerik, mint "indiai kasvirág", származási helye India trópusi régiója. Az Andrographis-nak számos gyógyászati 
előnye van, leggyakrabban a felső légutak megbetegedése esetében használják (hűlés, nátha, köhögés, torokfájda-

A felső légzőutak fertőzése 

Bevitel:1-2 kapszula/nap

30
cps

30
cps

60
cps

60
cps

120
cps

120
cps
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A Reglatens Forte koncentrált formulája 4 intenzív természetes kivonatot tartalmaz, amelyek szinergetikusan hatva 
csökkentik a magas vérnyomást: szúrós gyöngyajak, galagonya, kukorica bajusz és macskagyökér - az összetétele 
100%-an kivonatok.

A szúrós gyöngyajak kivonatot a "szív mestere"-nek tartják, mivel képes megállítani az atherosclerosis kialakulását, 
csökkenteni a szívdobogást, stabilizálni a szívverést és megakadályozni a vérrögképződést, megelőzve így a szív-
rohamokat.

A galagonya kivonat, más néven "csodaszer, amely meggyógyítja a szívet", csökkenti a szívelégtelenséggel kapcsola-
tos tüneteket, tágítja az ereket és csökkenti az LDL-koleszterinszintet.

A kukoricabajusz kivonat "szívtisztító elixír", mivel nagy hatékonysággal távolítja el a felesleges folyadékot a testből, 
csökkenti a vérnyomást és tonizáló hatással van a szívre.

A macskagyökér kivonat vagy a "szívorvos" csökkenti a szorongást, csökkenti az erős érzelmi érzések hatását, ame-
lyek növelhetik a vérnyomást. Így csökkenti az idegi háttér által kiváltott szív- és érrendszeri betegségek kialakulásá-
nak kockázatát. A macskagyökérrel kapcsolatos kutatásokat követően bebizonyítodott, hogy agyi szinten idegnyu-
gtató, hipnotikus és nyugtató hatása van az idegrendszerre, anélkül, hogy mellékhatásokat vagy függőséget okozna. 
Gyakran használják a neurózis, a szorongás, az álmatlanság vagy a pánikrohamok csökkentésére, melyek viszont 
érbetegségeket, magas vérnyomást és aritmiát válthatnak ki.

A Herbagetica Tömjén terméke magas koncentrációban tartalmaz 
prémium tömjén kivonatot: 400 mg / kapszula, a legnagyobb (70-
85%) standardizálás Boswellic savban.

A tömjén a Boswellia fából származó gyantás kivonat, amelyet 
évezredek óta használnak a hagyományos gyógyászati 
terápiákban Ázsiában és Afrikában. A tömjén gazdag fi gyelemre 
méltó hatóanyagokban, amelyek szabályozzák a szervezet 
gyulladásának szintjét, csökkentik az ízületi megbetegedésekkel 
járó fájdalmakat, valamint helyreállítják az ízületek mobilitását és 
rugalmasságát. Így az ízület 

A tömjén kivonaton végzett számos klinikai vizsgálat 
megállapította, hogy megállítja az osteo-ízületi betegségek 
kialakulását. Példa erre egy 2019-es tanulmány, amelyet a térd 
osteoarthritisben szenvedő betegek csoportján vette célba. 
120 napon keresztül naponta 340 mg tömjénkivonatot kaptak. 
A betegek a térdfájdalom jelentős csökkenését érezték, és 
a vizsgálatok és a röntgenfelvételek kimutatták a gyulladás 
csökkenését, a térdcsontok végei közötti súrlódás csökkenését és 
a térdízület porcszövetének helyreállítását.

• Stabilizálja a vérnyomást
• Biztosítja a szív- és érrendszer normál működését
• Fenntartja az erek egészségét
• Biztosítja a hajszálerek rugalmasságát

• Visszaállítja az ízületek mobilitását és rugalmasságát
• Csökkenti a gyulladást ízületi szinten
• Fájdalomcsillapító hatása van

REGLATENS FORTE TÖMJÉN (BOSWELLIA SERATTA)
     Adjuváns:

     Adjuváns:• Magas vérnyomás
• Szív- és érrendszeri betegségek 

idegrendszeri háttérben
• Palpitáció, aritmia
• Szívelégtelenség
• Atherosclerosis, cardiomyopathia

• Rheumatoid arthritis
• Osteoarthritis
• Krónikus ízületi fájdalmak
• A gyulladás csökkentése

Bevitel:1-3 kapszula/nap

Bevitel:1-3 kapszula/napÖsszetétel kapszulánként
180 mg

60 mg
120 mg

40 mg

Szúrós gyöngyajak (Leonurus cardiaca) 4:1 kivonat levelekből        
Kukorica bajusz (Zea mays) 5:1 kivonat 
Galagonya (Crataegus oxyacantha) 4:1 kivonat gyümölcsből       
Macskagyökér (Valeriana o�cinalis) kivonat 6:1 

Összetétel kapszulánként
400 mg10:1 Tömjén (Boswellia serrata) kivonat 70%-85% Boswellic savval standardizálva          

Szabályozza az arteriális vérnyomást 400 mg Standardizált prémium 70%-85% Boswelic savas kivonat 

30
cps

30
cps

60
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60
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120
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Az AcnePrim egy komplex formulájú termék, amely 
19 intenzív természetes kivonatot tartalmaz, amelyek 
a pattanásos bőr tisztítására szolgálnak. Egy összesen 
530 mg / kapszula hatóanyaggal az AcnePrim a bak-
teriális vagy hormonális bőrproblémák természetes 
szabályozására ajánlott.

Az AcnePrim tizenéves korú embereknek szól (12 éves 
kortól), ugyanakkor érett bőrű, de pattanásokra hajla-
mos, 25-35 éves embereknek is, illetve a pattanásokat 
okozó hormonális egyensúlyhiányban szenvedő nők-
nek is és a bakteriális pattanásokban szenvedőknek is 
ajánlott.

Az AcnePrim belülről kifelé működik, annak érdekében, 
hogy szép és kellemes megjelenést kölcsönözzön a 
bőrnek. Így az AcnePrim több irányvonalon működik 
a teljes és hatékony hatás érdekében: antibakteriális 
hatása van, helyreállítja a bél mikrobiom egyensúlyát, 
eltávolítja a méreganyagokat a szervezetből, méreg-
teleníti és regenerálja a májat, kiegyensúlyozza a hor-
monális váladékokat, gyulladáscsökkentő és fokozza 
kollagén termelés.

A HerpesPrim korlátozza a herpeszvírus 
szaporodását és kiújulását a szervezetben az 
Andrographis, az Olivabogyó, az Astragalus 
[Csűdfű], a Tajgagyükér, az Igazi édesgyökér, a 
Közönséges bojtorján, a Citromfű, a Neem [Indiai 
orgona] és a Gyömbér kivonatai révén. Ezek 
a kivonatok felgyorsítják az érintett területek 
helyreállítását és serkentik az immunrendszer 
aktivitását.

A HerpesPrim az Andrographis, az Olivabogyó, 
az Astragalus [Csűdfű], az Igazi édesgyökér, a 
Neem [Indiai orgona], a Giloy, a Gyömbér és a cink 
kivonattal immunstimuláló hatást fejt ki. Ezeknek 
a kivonatoknak a hatása aktiválja a speciális 
immunsejteket és védi az egészséges sejteket.

A HerpesPrim hatása kulcsfontosságú előnyökkel 
jár az érintett bőrre és nyálkahártyákra. 
Andrographis, Citromfű, Giloy, Közönséges 
bojtorján, Gyömbér, Cink és Neem [Indiai orgona] 
kivonatai helyreállítják az érintett bőrt, csökkentik 
a bőrpírt és az irritációt.

A herpesz okozta kiütések gyakran gyulladásban 
és irritációban nyilvánulnak meg. Az Astragalus 
[Csűdfű], a Gyermekláncfű, a Közönséges 
bojtorján, a Neem [Indiai orgona], a Giloy és a 
fekete bors kivonatai hatékonyan csökkentik a 
gyulladást, valamint az irritáció és égés érzését.

• Megtisztítja a bőrt a 
pattanástól

• Szabályozza a faggyú 
kiválasztást

• Védi a bőrt a sebektől vagy 
hegektől

• Antibakteriális hatása van
• Kellemes megjelenést 

kölcsönöz a bőrnek
• Antioxidáns hatása van

• Serkenti az immunrendszer aktivitását Herpes simplex 
vírus jelenlétében

• Korlátozza a vírus szaporodását és kiújulását a szervezetben
• Bőr regeneráló hatással rendelkezik, elősegíti a 

nyálkahártya szövetek és a bőr helyreállítását
• Csillapítja a gyulladást, bőrpírt és irritáció érzetet
• Antioxidáns hatása van

ACNE PRIM HERPESPRIM

     Adjuváns:

     Adjuváns:

• Közönséges akne
• Bakteriális akne
• Szeborreás akne
• Fiatalkori akne
• A hormonális akne

• Száji herpesz, genitális 
herpesz, szem herpesz

• Immunhiány

• Kiütések vírusos vagy 
bakteriális okok miatt

• Virózis

Bevitel:1-2 kapszula/nap

Bevitel:2-3 kapszula/nap

Összetétel kapszulánként
         50 mg
         50 mg
         40 mg
         40 mg
         35 mg
         35 mg
         35 mg
         30 mg
         30 mg
         25 mg
         20 mg

         
15 mg

         15 mg
         15 mg
         10 mg

         
10 mg

         10 mg

20:1 Neem (Azadirachta indica) [Indiai orgona] kivonat 4% keserű összetevővel standardizálva                        
4:1 Pézsmatök kivonat (Curcubita moschata) 50mg; 4:1 Közönséges bojtorján kivonat (Arctium lappa)                            
20:1 Kínai csüdfű (Astragalus membranaceus) kivonat 70% Polizaharidokkal standardizálva                                 
10:1 kivonat Giloy (Tinospora cordifolia) 2.5% keserű összetevővel standardizálva                        
Andrographis (Andrographis paniculata) kivonat 10% Andrografolide-vel standardizálva                          
4:1 Gyermekláncfű kivonat (Taraxacum o�cinale)                            
15:1 Szent bazsalikom (Tulsi-Ocimum tenui�orum) kivonat 2.5% Urzol savval standardizálva                        
3:1 Triphala (Terminalia bellirica) kivonat 40% Taninnal standardizálva                             
Amla (Emblica o�cinalis) [Indiai egres] kivonat, 40% Taninokat tartalmaz                      
4:1 Barátcserje (Vitex agnus-castus) kivonat 0,5% Agnuzid-al standardizálva                             
8:1 Ashwagandha (Withania somnifera) [Álombogyó] kivonat 7 % Withanolid-, és 1% 
Alkaloidokkal standardizálva                              
Cink bisglicinát 28.5% Cinkkel standardizálva                             
66:1 Kurkuma (Curcuma longa) kivonat 95% Kurkuminoidokkal standardizálva                        
4:1 Grapefruit (Citrus Paradisi) kivonat 45% Bio�avonoidokkal standardizálva                               
4:1 Schisandra chinensis [Kínai kúszómagnólia] kivonat 15mg; 10:1 Gyömbér (Zingiber o�cinale) kivonat 5% 
Gingeroli-val standardizálva                             
Igazi édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) kivonat 12% glicirrizin savval standardizálva                                  
Feketebors (Piper nigrum) kivonat 5% Piperinnel standardizálva                            

Összetétel kapszulánként
        130 mg

130 mg
100 mg

         45 mg
         25 mg
         15 mg
         15 mg
         15 mg
         15 mg
         10 mg
         10 mg

5 mg

Andrographis (Andrographis Paniculata) kivonat 10% Andrografolid-al standardizálva                    
6:1 Olajbogyó (Olea Europaea) kivonat 20% Oleuropeinnel standardizálva                              
20:1 Astragalus (Astragalus Membraceus) [Csűdfű] kivonat 70% Polizahariddal standardizálva                       
Tajgagyökér (Eleutherococcus Senticosus) kivonat 0,8% Eleutherozid-al standardizálva                               
Igazi édesgyökér (Glycyrrhiza Glabra) kivonat 12% Glicirrin savval standardizálva                   
4:1 Gyermekláncfű (Taraxacum O�cinale) kivonat 15mg; 4:1 Közönséges bojtorján (Arctium Lappa) kivonat                              
Citromfű (Melissa O�cinalis) kivonat 5% Rozmarinsavval standardizálva                      
20:1 Neem (Azadirachta Indica) [Indiai orgona] kivonat 4% keserű anyagokkal standardizálva                         
10:1 Giloy (Tinospora Cordifolia) kivonat 2.5% keserű anyagokkal standardizálva                        
10:1 Gyömbér (Zingiber O�cinale) kivonat 5% Gingeroli-val standardizálva                             
Cink bisglicinát 28,5% Cinket biztosítva                       
Feketebors (Piper nigrum) kivonat 5% Piperinnel standardizálva                              

Szabályozza az arteriális vérnyomást Ha belül cselekszel, nem látsz többé herpeszt!
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A Candida Free egy egyedülálló komplex 16 prémium 
kivonattal, amelyek a szervezet candida-tól való me-
gtisztítására szolgálnak. Gombaellenes és antibakte-
riális tulajdonságai révén a Candida Free kivonatok 
helyreállítják az urogenitális vezeték kényelmét és 
egészségét.

A Candida Free gombaellenes és antibakteriális hatást 
fejt ki Kókuszolaj (MCT), Grapefruit, Kerti kakukkfű, 
Zsálya, Szegfűszeg, Neem [Indiai orgona], Gurmar, Olíva 
bogyó, Fekete üröm, Papain, Cink és az Igazi édesgyö-
kér kivonatán keresztül. Ezek a kivonatok lebontják a 
candida gombasejteket, gátolják azok túlnövekedését. 
Ezenkívül korlátozza a gombák terjedését, amelyek 
kiütéseket vagy más fertőzéseket okozhatnak.

A Candida Free további előnyt jelent a száj- és hüve-
lyfl óra kiegyensúlyozásában a Katángkóró kivonatán 
keresztül. A Katángkóró gazdag rostkészletet biztosít, 
amely táplálja a szájüregben vagy a hüvelyben lévő 
hasznos baktériumokat. Így a Katángkóró természetes 
prebiotikumként működik, és kiegyensúlyozza a száj- 
és hüvelyfl órát.

A DiabetPrim 10 kivonaton keresztül biztosítja 
az inzulin serkentő hatást, amelyek serkentik az 
inzulin termelését és metabolikus aktivitását: 
Balzsamkörte, Gurmar, Giloy, Kurkumin, 
Királydinnye, Ginzeng, Amla, Berberin, Indiai 
orgona és Feketebors. Ezek a kivonatok hatékonyan 
csökkentik az inzulinrezisztenciát, stimulálják a 
hasnyálmirigy béta sejtjeit inzulin termelésére és 
szabályozzák az inzulin metabolikus aktivitását, 
ami a glükózszint szabályozásához vezet.

Hipoglikémiás a 7 kivonat révén, amelyek 
csökkentik a glükóz asszimilációját a szervezetben: 
Gurmar, Balzsamkörte, Ginzeng, Schinduf 
[Görögszéna], Articsóka, Gyömbér és Fekete bors. 
Így a DiabetPrim kivonatai csökkentik a glükóz 
felszívódását a bélben, gátolják a szénhidrátokat 
cukorrá metabolizáló enzimek aktivitását, és 
rostbevitelt eredményeznek, ami lelassítja a 
szénhidrátok emésztését.

A DiabetPrim jó méregtelenítő is, 5 olyan 
kivonatot tartalmaz, amelyek aktiválják az 
anyagcserét és serkentik a méreganyagok 
eltávolítását: Giloy, Amla, Berberin, Árticsóka 
és Feketebors. Ezek a kivonatok serkentika 
szervezetet a felesleges glükóz eltávolítására, 
eltávolítják a méreganyagokat a szervezetből, és 
aktiválják az AMPK -t (aktivált protein kináz), egy 
olyan molekulát, amely serkenti az anyagcserét és 
csökkenti a vércukorszintet.

• Tisztítja és megakadályozza 
a candida terjedését a 
szervezetben

• Gombaellenes és 
antibakteriális hatás

• Kiegyensúlyozza a száj és a 
hüvely fl óráját

• Intenzív antioxidáns hatása 
van

• Erősíti az immunrendszert

• Csökkenti a vércukorszintet
• Kiegyensúlyozott lipid/zsír szintet biztosít a vérben
• Serkenti az inzulin termelését és metabolikus aktivitását
• Csökkenti az édesség utáni vágyat
• Biztosítja a zsíranyagcserét
• Eltávolítja a méreganyagokat a szervezetből

CANDIDAFREE DIABETPRIM

     Adjuváns:

     Adjuváns:

• Candida albicans fertőzések
• Szájüreg Candida 
• Gombás fertőzések
• Bakteriális fertőzések
• Urogenitális 

rendellenességek
• Bőrbetegségek

• 2-es típusú cukorbetegség
• 1 -es típusú cukorbetegség

• Prediabetes
• Magas vércukorszint
• Metabolikus szindrómaBevitel:2-3 kapszula/nap

Bevitel:2-3 kapszula/nap

Összetétel kapszulánként
         80 mg
         75 mg
         35 mg
         35 mg
         30 mg
         20 mg
         20 mg
         20 mg
         20 mg
         20 mg
         20 mg

10 mg
         10 mg
         10 mg
         10 mg

Kókuszolaj (Cocos nucifera) kivonat 70% MCT - közepes láncú trigliceridekkel standardizálva                       
4:1 Grapefuit (Citrus Paradisi) kivonat 45% Bio�avonoid-al standardizálva                                  
Kerti kakukkfű (Thymus vulgaris) kivonat 0.2% Timollal standardizálva                         
4:1 Zsálya (Salvia o�cinalis) kivonat 35mg; 4:1 Szegfűszeg (Syzygium aromaticum) kivonat
20:1 Neem (Azadirachta indica) [Indiai orgona] kivonat 4% keserű anyagokkal standardizálva                          
Gurmar (Gymnema sylvestre) kivonat 25%  Gymneminsavakkal standardizálva                                
Amla (Emblica o�cinalis) kivonat 40% Taninnal standardizálva                         
6:1 Olajbogyó (Olea europaea) kivonat 20% Oleuropein-el standardizálva                                
10:1 Giloy (Tinospora cordifolia) kivonat 2.5% keserű anyagokkal standardizálva                          
4:1 Fekete üröm (Artemisia vulgaris) kivonat                             
4:1 Katángkóró (Cichorium intybus) kivonat 20% Inulinnal standardizálva  
Papain kivonat Papaya-ból/Carica kivonva                        
Cink bisglicinat 28.5% Cinkkel standardizálva                               
Igazi édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) kivonat 12% Glicirrin savval standardizálva                         
10:1 Gyömbér (Zingiber o�cinale) kivonat 5% Gingeroli-val standardizálva                              

Összetétel kapszulánként
        150 mg

120 mg
35 mg

         35 mg
         35 mg
         30 mg
         30 mg
         25 mg
         15 mg
         15 mg
         15 mg

10 mg
10 mg

5 mg

Gurmar (Gymnema sylvestre) kivonat 25% Gimnasavval standardizálva
Balzsamkörte (Momordica charantia) kivonat 3% keserű anyagokkal standardizálva
10:1 Ginzeng (Panax ginseng) kivonat 12% Ginzenozid-dal standardizálva
Görögszéna (Trigonella foenum-graecum) kivonat 50% Szaponinnal standardizálva
10:1 Giloy (Tinospora cordifolia) kivonat 2.5% keserű anyagokkal standardizálva
Amla (Emblica o�cinalis) kivonat 40% Taninnal standardizálva                              
Árticsóka (Cynara scolymus) kivonat 2,5% Cinarin-nal standardizálva                        
40:1 Berberis vulgaris kivonat 97% Berberinnel standardizálva                              
66:1 Kurkuma (Curcuma longa) kivonat 95% Kurkuminoidokkal standardizálva                        
20:1 Neem (Azadirachta indica) [Indiai orgona] kivonat 4% keserű anyagokkal standardizálva
6:1 Királydinnye (Tribulus terrestris) kivonat 40% Szaponinnal standardizálva                       
Piper-negru (Piper nigrum) kivonat 5% Piperinnel standardizálva                               
10:1 Gyömbér (Zingiber o�cinale) kivonat 5% Gingeroli-val standardizálva                        
Lalmin Króm Krómmal dúsítva                             

A te természetes és intenzív megoldásod kandidózisra Az első megoldásod cukorbetegsegben
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Összetétel kapszulánként
86,10 mg

42,90 mg
42,90 mg

42,90 mg

21,30 mg
Árvácska (Viola tricolor) 4:1 kivonat

Csalán (Urtica dioica) por, gyökér
Édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) por, gyökér

Mezei zsúrló (Equisetum arvense) por, föld feletti rész

Édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) 12% glicirizin standardizált kivonat

Acerola (Malpighia glabra)
17% természetes C vitamin standardizált kivonat

Árticsóka (Cynara scolymus) por, levél 21,30 mg

Közönséges katáng (Cichorium intybus) 4:1 kivonat 21,30 mg

21,30 mg

A kivonatok ereje A szerves mindig egészségesebb!102

Keserű uborka kivonat az egyik legjobb természetes ter-
mék vércukorszint csökkentése és stabilizálása érdekében. A 
kísérleti és klinikai gyógyászat ezt az elképesztő tulajdonságo-
kkal rendelkező termék kivonatot úgy tekinti, mint a növényi 
inzulint. Keserű uborka 16 aminosavat tartalmazva (amelyek 
azonosak azokkal, amelyet a cukorbetegek kapnak) kiegyen-
súlyozza a magas vércukorszintet. Bebizonyosodott, hogy 
képes növelni a glükóz felszívódását, stimulálni az inzulinter-
melést és fokozni az inzulin hatását.
A Mezei katáng kivonat májszinten csökkenti a glükóz-
termelést és serkenti az inzulin szekréciót a hasnyálmirigy 
sejtekben. Meg kell jegyezni, hogy a Mezei katáng kivonat a 
vércukorszintet 20%, trigliceridekét 19% és teljes koleszterin 
tartalmat 16%-al csökkenti, ami valódi segítséget nyújt a cu-
korbetegek számára, (megelőzi a betegség szív- és érrendszeri 
szövődményeit). A Szibériai Ginseng kivonat közvetlen hi-
poglikémiás hatásokkal rendelkezik, ugyanakkor segít a test-
nek alkalmazkodni a stresszhez, amely jelentős szerepet ját-
szik a cukorbetegség kialakulásában és káros kimenetelében.

GLICEMOSTABIL
• stabilizálja a vércukorszintet
• a hasnyálmirigy-aktivitás serkentője
• vizelethajtó
• csökkenti a koleszterint és a triglicerideket
• érrendszer védő
• normalizálja az étvágyat

alacsony vércukorszint!
    Adjuváns:

• I és II típusú cukorbetegség
• metabolikus szindróma
• megnövekedett

                       koleszterin és trigliceridek
• fl uktuáló vércukorszint

60
cps

120
cps

Bevitel: 
1 kapszula/3x nap

ALERGONAT

Az Árvácska kivonat az egyik legerősebb növényi aller-
giaellenes szernek a világon, hatékonysága megfi gyel-
hető minden típusú allergia esetén. Az Árvácska kivonat 
ciklotidokat tartalmaz, amelyek gátolják a limfociták 
szaporodását és így modulálják az immunrendszer rea-
kcióját. Mi több, az orvostudomány világában az Árvácska 
a legerősebb méregtelenítők között van.
Az Édesgyökér kivonat „természetes kortizonként” is-
mert a csodás gyulladáscsökkentő hatása miatt, mely 
szabályozza az antiallergikus választ.
A Csalán természetes antihisztaminokat tartalmaz, ame-
lyek hatékonyak különféle allergiák kezelésében.
A természetes C vitamin az egyik legerősebb antio-
xidáns, képes átjutni a vér-agy akadályon, segítve az olyan 
neurotranszmitterek létrehozásában, mint például a do-
pamin.

• allergiaellenes
• gyulladásgátló
• antihisztamin
• immunmodulátor
• vizelethajtó
• vértisztító
• antiasztmatikus

Immunomodulátor, Antiasztmatikus

 Adjuváns:
• szem, légzőszervi, emész-
  tőrendszeri allergia
• atópiás dermatitisz
• atópia

30
cps

60
cps

Bevitel: 
1 kapszula/3x nap

antiallergén antihistaminmodelează
imunitatea

antiallergén antihistaminmodelează
imunitatea

Összetétel kapszulánként
113,75 mg

47,25 mg

47,25 mg

47,25 mg
47,25 mg

Keserű uborka (Momordica charantia) extract 4:1 kivonat
Közönséges katáng (Cichorium intybus) 4:1 kivonat
Szibériai Ginseng (Eleutheroccocus senticosus)
0,8 % eleutherozid standardizált kivonat
Árticsóka (Cynara scolymus) por, föld feletti rész
Áfonya (Vaccinium myrtillus) por, levél
Eperfa (Morus nigra) por, levél
Polygonum aviculare  por, föld feletti rész 23,625 mg

23,625 mg

Standardizált kivonatok herbagetica.ro

A Cápaporc a cápa elasztikus és nagyon ellenálló szövetéből előállított por, 
ez a szövet képezi  a cápa testének „ellenállás szerkezetét”. Ez a porc nagyon 
gazdag kondroitinben, amely rendkívüli anyag, hatásos a degeneratív reuma 
különböző formáiban, elősegíti az ízületek gyógyulását és helyreállítja mo-
bilitásukat. Néhány tanulmánynak megfelelően, amelyet Franciaországban 
végeztek el olyan betegeken, akik ízületi gyulladásban és oszteoartritiszben 
szenvedtek, 3 hónapos alkalmazás után jelentősen csökkent az ízületi fájda-
lom és a merevség.

CÁPAPORC
• sugárvédelem
• kemoterápiás
• immunitás serkentő 
• tumorellenes
• optimális működési feltételek 

                      mellett tartja az ízületeket

A Cápaporc (nagy ásványi anyagtartalma miatt) 
természetes forrás az izmok, csontok és termés-
zetesen a szervezetbeli sejtek karbantartására.

A Cápaporc háromféle módon tevékenykedik 
azért, hogy segítsen a rákos betegeknek le-
győzni ezt a betegséget: serkenti az immun-
rendszert, megakadályozza daganat vaszku-
larizációját, és programozott halált indukál a 
daganatos sejteknek.

Egészséges ízületek!
    Adjuváns:

• onkológiai betegségek
• pikkelysömör
• reuma
• diszlokációk
• törések
• profi  sport

60
cps

120
cps

Bevitel: 1 kapszula/4x nap
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REGLATENS

A REGLATENS növényi kivonatokat tartalmaz, 
amelyek jótékony hatással vannak a vérnyomás 
beállítására és stabilizálására. 
A Libatop kivonat úgy van elismerve, mint egy a 
leghatékonyabb természetes termékek között a 
vérnyomás csökkentése, a ritmus stabilizálása, a 
szív- és perifériás keringés javítása érdekében.
A Galagonya kivonat is elismert a vérnyomás sz-
abályozó hatásáról.
A Kukoricahaj kivonat erős vizelethajtó, csökkenti 
a vérnyomást és megelőzi a kardiorenális ödéma 
kialakulását.
A Valeriána csökkenti az idegi túlpörgést, nyugtató 
hatású, ezért a szívpalpitációk esetében ajánlott. 
Ezenkívül a Valeriana még  álmatlanság  elleni ke-
zelésben is hasznos.

• vérnyomáscsökkentő
• értágító
• görcsoldó
• vizelethajtó
• enyhe nyugtató
• szorongásoldó
• vérlemezke-gátló szer

Csökkenti a vérnyomást

   Adjuváns:
• magas vérnyomás
• fl uktuáló vérnyomás
• szív- és érrendszeri rendellenességek idegi 

                        alapon
• szívkoszorúér-betegség
• háttér szív- és érrendszeri rendellenességek 

                        időjárás változásra
• szív elégtelenség
• szívroham esetében

60
cps

120
cps

Bevitel: 
1 kapszula/3x nap

csökkenti 
a vérnyomást

szabályozza 
a szívritmust

Összetétel kapszulánként
109,375 mg

43,75 mg
21,875 mg

87,5 mg

21,875 mg
21,875 mg

43,75mg

Libatop (Leonurus cardiaca) 4:1 kivonat
Galagonya (Crataegus oxyacantha) 4:1 kivonat, gyümölcs
Kukoricahaj (Zea mays) 4:1 kivonat
TLibatop (Leonurus cardiaca) por, föld feletti rész
Valériána (Valeriana o�cinalis) por, gyökér
Galagonya (Crataegus oxyacantha) por, gyümölcs
Galagonya (Crataegus oxyacantha) por, levél és virág

daganatellenes immunitásserkentőújraalakítja az
ízületeket

Összetétel kapszulánként
500 mgCápaporc 4% kondroitinnal standardizálva
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 Adjuváns:
Cukorszint csökkentő, immunnitás serkentőVese-húgyutak gyulladásgátlója magas vérnyomás

• szívritmuszavarok
• atherosclerosis
• májelégtelenség
• hypercholesterinaemia
• anorexia
• hiányállapotok esetében

RENALFORTE OLIVOFORTE     Adjuváns:

A tanulmányok kimutatták, hogy az Olívalevélben
található oleuropein képes csökkenteni a feszültséget 
az érerek falában, és kitágítani őket ami alacsonyabb 
vérnyomást eredményez. Az Olívalevél kivonat mind-
két kezelésre úgy a magas vérnyomás, valamint en-
nek megelőzése érdekében felhasználható. Fenntartja 
az érrendszer egészségét és csökkenti az érbalesetek 
kockázatát. 
Az Olívalevél kivonat többféle módon is csökkenti a vér-
cukorszintet: lelassítja a keményítő emésztését egyszerű 
cukorrá való metabolizálásakor, csökkenti a glükóz 
felszívódását a bélben és növeli a glükóz felszívódását 
a vérből a szövetekbe. Az Olívalevél kivonat védi a 
szöveteket az oxidatív tényezők általi károsodásoktól, 
amelyek akkor fordulnak elő, ha a cukor fehérjékhez 
kötődik. Ugyanakkor növeli az egyéb természetes ox-
idánsok szintjét a szervezetben, így növeli a védettséget 
is. Az a hatóanyag, amelyet ezek a levelek tartalmaznak 
az egyik legjobb fertőzésellenes szer a világon.

A RENALFORTE négy növénykivonatot tartalmaz, amelyek-
nek a vesére nézve antibiotikum, vírusellenes, vizelethajtó és 
gyulladásgátló hatása van.
A Medveszőlő kivonat arbutint tartalmaz, az a hatóanyag, 
amelyet egyszer benyelve eljutott a vizeletbe, és nagyon erős 
antibiotikus hatású anyagokká alakul, amely sikeresen küzd a 
cisztitisz és a nephritisz ellen, amelyeket különféle baktériu-
mok: E. coli, streptococcusok, szatfi lococcusok ,stb.okoznak.
A kukoricahaj  kivonat erős renális vizelethajtó és gyulla-
dáscsökkentő, amely elősegíti a mikrolitiázis megszüntetését, 
megakadályozza a fertőzések megismétlődését és a kövek 
képződését.
Az Olívalevél kivonat immunitás serkentő és egy széles spe-
ktrumú fertőzésellenes szer, amely vírusfertőzések és vírusok 
okozta cystitis, infrabaktériumok, baktériumok, gombák keze-
lésében hat nagyon jól. 
A Mezei Zsúrló kivonat vízhajtó hatású, segít
rögzíteni a hasznos ásványokat a szervezetben, ugyanakkor 
megakadályozva a kövek képződést és nagyobbodását a 
szervezetben. Ezen túlmenően, az az összetételében levő al-
kaloidok miatt a Mezei Zsúrló kivonatnak görcsoldó hatása is 
van, és segít a vesekő eltávolításában.

• immunitás serkentő
• védi a szív- és érrendszert
• antioxidáns
• fenntartja a vér normál glükózkoncentrációt
• megvédi a testet sugárterápia esetén

Oleuropein az olivalevelek egyedi alkotóeleme, 
amely a jellegzetes csípős és összehúzó ízt is adja.  
Az antioxidáns tulajdonságok, a gyulladásgátlás és 
a betegség elleni küzdelem mind az oleuropein-nek 
köszönhető.

cukorszintet: lelassítja a keményítő emésztését egyszerű 
cukorrá való metabolizálásakor, csökkenti a glükóz 
felszívódását a bélben és növeli a glükóz felszívódását 

védi a 
szöveteket az oxidatív tényezők általi károsodásoktól, 
amelyek akkor fordulnak elő, ha a cukor fehérjékhez 

idánsok szintjét a szervezetben, így növeli a védettséget 
is. Az a hatóanyag, amelyet ezek a levelek tartalmaznak 

60
cps

120
cps

Bevitel:1 kapszula /4x nap

60
cps

120
cps

• vese- és húgyúti fertőtlenítő szerek
• vizelethajtó
• húgyútak gyulladásgátlója
• hegesedés
• elősegíti az epithelia helyreállítását a 

vese-húgyúti fertőzésekben

• hólyaggyulladás
• visszatérő hólyaggyulladás 
• nephritis 
• pyelitis
• pyelonephritis
• antibiotikumos kezelések
• vesekő
• vízvisszatartás a szövetekben
• esetében

Bevitel:
1 kapszula /3x nap

Összetétel kapszulánként
100 mg

50 mg
25 mg

50 mg

25 mg
50 mg

50 mg

Medveszőlő (Arctostaphylos uva-ursi) 4:1 kivonat, levél
Kukoricahaj (Zea mays) 4:1 kivonat
Oliva (Olea europaea) 20% oleuropein standardizált kivonat

Édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) por, gyökér
Mezei zsúrló (Equisetum arvense) por, föld feletti rész
Áfonya (Vaccinium myrtillus) por, levél

Mezei zsúrló (Equisetum arvense) min. 7% 
Szilicium 6:1 standardizált kivonat

Összetétel kapszulánként
Oliva (Olea europaea) > 20% oleuropein standardizált kivonat
Oliva (Olea europaea) por, levél

200 mg
200 mg

GLICEMIA TENSIUNEA

scade
glicemia

fertőzés ellenescsökkenti a 
vérnyomást

A StomaCalm három erős kivonatot tartalmaz, ame-
lyeknek  nyugtató hatásá van a gyomorbetegségekre.
Édesgyökér kivonat, más néven „édes” számos hasz-
nos hatóanyagot tartalmaz - (magnézium, kalcium, 
cink, B vitaminok stb.), amely jótékony hatással van-
nak a szervezetre.  A tanulmányok kimutatták, hogy 
ez az egyik legjobb természetes gyomorvédő termék, 
amelyet a gyomorbél gyulladásának csökkentésére 
és az ezen a szinten levő regenerativ  folyamatokat 
stimulálására hatnak. Az édesgyökér kivonat javítja 
a nyálkahártya védelmét a nyálkát termelő sejtek sti-
mulálásával és növeli a mikrocirkulációt a gyomor-bél 
traktusban.
A Passióvirág kivonat a gyomornyugtatkkal együtt 
társítva csökkentik a pszichés ingerlékenységet, a szo-
rongást vagy ingerlékenységet, amelyről ismert, hogy 
kiváltja és fenntartja a gastritis rohamokat. Ugyanak-
kor kezelni és megelőzni a tranzit rendellenességeket, 
a kólikát és csillapítja az irritált vastagbelet.

A Katáng kivonat úgy hat, mint egy igazi alacsony 
sűrűségű koleszterin (LDL) gyilkos ugyanakkor me-
gakadályozza ezek oxidációját az artériák falán és az 
atheroma plakkok kialakulását. Ez nagy segítség a 
oszcilláló vércukorszintben vagy cukorbetegségben 
szenvedők számára,  akik  esetén nagyon magas kocká-
zatot jelent a magas a hiperkoleszterinémia és a szív- és 
érrendszeri betegségek előfordulása.
Az Olívalevél kivonat szabályozza a zsírok anyagcser-
jét a testben, az Alga Kelp csökkenti a vér viszkozitást és 
csökkenti a vérnyomást.
Az Articsóka, magas cianin tartalma miatt, az alacsony 
negatív koleszterinszintet biztosítja, serkenti a zsír eltá-
volítását és fenntartja az állandó értéket a pozitív ko-
leszterin részéret. A testzsírra történő beavatkozás mi-
att az articsóka szintén hozzájárul a szív- és érrendszer 
megfelelő működéséhez, azaz közvetlenül befolyásolja 
a vér zsírszintjét.
A Troscot por hasznos vesebetegségben, reminerali-
záló és gyulladásgátló hatással rendelkezik, és mi több, 
kezelni tudja az emésztő rendszer betegségeit.

STOMACALM COLESTERONAT
• gyomor nyugtató
• gasztrointesztinális gyulladásgátló
• hegesedés
• enyhe nyugtató
• gyomorvédő szer

• csökkenti az összes koleszterin értéket
• csökkenti a "rossz" koleszterin (LDL) arányát
• növeli a „jó” koleszterin (HDL) arányát
• csökkenti a triglicerideket
• antioxidáns

Gasztrointesztinális  gyulladásgátló Csökkenti a koleszterinszintet
    Adjuváns:     Adjuváns:

• savtúltengés
• gyomor- és nyombélfekély 
• gyomorégés
• savas regurgitáció
• vírusos erjesztés vastag-

     bélgyulladása
• esetében

• a koleszterin, trigliceridek
  magas értékei
• atherosclerosis
• ízületi gyulladás
• cukorbetegség szív-érrendszeri   
  szövődményei esetében

60
cps

60
cps

120
cps

Bevitel: 1 kapszula/4x nap

Bevitel: 1 kapszula/3x nap

gyomorvédő calmantcicatrizant

Összetétel kapszulánként
62,50 mg

31,25 mg

31,25 mg

31,25 mg

Édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) 12% glicirizina standardizált kivonat 

Édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) por, gyökér
Málna (Rubus idaeus) por, levél

Hárs (Tilia platyphyllus) por, virág
Obligeana (Acorus calamus) por, gyökér

Kitozán HD (Chitina diacetilata) por

Passióvirág (Passi�ora incarnata) extract 10:1 15,625 mg 15,625 mg

Orbáncfű (Hypericum perforatum) 0,3% hipericin  standardizált kivonat 15,625 mg

31,25 mg

31,25 mg

csökkenti a 
koleszterinszintet

HDL          LDL

antiviralcsökkenti a 
trigliceridszintet

TRIGLICERIDE

Összetétel kapszulánként
123,55 mg

123,55 mg
51,45 mg

25,725 mg
25,725 mg

Közönséges katáng (Cichorium intybus) 4:1 kivonat

Árticsóka (Cynara scolymus) por, levél
Oliva levél (Olea europaea) 20% oleuropein standardizált kivonat

Troscot (Polygonum aviculare) por, föld feletti rész
Alga Kelp (Fucus vesiculosus) por
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A Cseresznye szár kivontának, három módon egyi-
dejűleg hatva nagyon jó hatása van cellulitisz ellen, 

1. Stimulálja a veséket a szervezetbeli fölösleges víz 
eltávolítására, igy segítve a zsírszövet csökkentését.

2. Csökkenti a gyulladást a két hatóanyag kategória 
miatt (fl avonoidok és antocianinok) amely az össze-
tételében van, amelyek gyulladásgátló hatása erős.

3. Beavatkozik a zsírok anyagcseréjébe, blokkolja 
bizonyos mértékben a felesleges zsírszövet kiala-
kulását 

A Cseresznye szár kivonatában káliumsók van-
nak amelyek segítik szabályozni a pulzusszámot, de 
stimuláló hatással vannak a vesére is. A Flavonoidok 
serkentik a vese aktivitását, emellett csökkentik 
a gyulladásokat, leküzdik az allergiákat és mega-
kadályozzák a szívbetegségeket. Mi több, a Cse-
resznyeszár pigmentjei nagyon erős antioxidán-
sok és fi atalítók, segítik megelőzni és kezelni az 
ízületek betegségeit és stimulálják az immunitást.

A Chlorella egy zöld-kék, egysejtű alga, amely az édesvízben  
nő és a növényvilágban a legnagyobb mennyiségben tartal-
maz klorofi lt. A Chlorella rendkívül gazdag tápanyagokban: 
tartalmaz fehérjét (tömegének legalább 50%-a), 18 amino-
savat és A, B, C, E vitamint (tízszer több A-vitamint tartalmaz, 
mint a marhamáj). Ez az alga kiváló természetes forrása a 
zsírsavaknak, köztük az Omega -nak és ásványi anyagoknak: 
Vas, Kalcium, Magnézium, Cink, Kálium, Kén és Mangán.A 
klorofi llnek és számos vitaminnak, ásványi anyagnak és nyo-
melemnek, amiket tartalmaz köszönhetően széles hatásspe-
ktrummal rendelkezik. Első sorban elősegíti a daganatok 
megelőzését és leküzdését és segíti a vér és szövetek 
tisztítását, miközben biztosítja és a szervezet jobb oxigé-
nellátását. A klorofi llok vonzzák a toxinokat és a nehézféme-
ket, beleértve a radioaktív anyagokat is és eltávolítja őket a 
szervezetből, ily módon nagyon fontosak a kemoterápián 
átesett emberek számára. Ezen felül, a méregtelenítő hatás 
miatt a rák kockázata vagy az Alzheimer kór sokat csökkent. 
A tanulmányok ezt mutatták, hogy a rákos sejtek higany- és 
fémmérgezést tartalmaznak, amely Alzheimer-kórhoz vagy 
demenciához vezethet.
A Chlorella hasznos a depresszió és a krónikus fáradtság 
ellen, segítve az energia és a vitalitás helyreállítását a szerve-
zetben. Kiváló segítség az a fogyókúrás étrendben, biztosít-
va a vitaminok és ásványi anyagok szükséges bevitelét, úgy, 
hogy a szervezet normál paraméterekkel működjön.

CHLORELLA
• narancsbőr ellenes
• vízhajtó
• vese és vízúti gyulladásgátló 
• eltávolítja az ureea feleslegeta szervezetből 
• eltávolítja/csökkenti az ödémákat (antiödémás)
• katalizálja a nitritek és nitrátok eltávolítását 

      a szervezetből
• csökkenti a trigliceridek szintjét
• csökkenti a negatív koleszterin szintjét (LDL)
• gyenge hipertenszor

• interferon termelése által serkenti az immunrendszert
• serkenti a makrofágok tevékenységét, a T sejtekét, és  

                   a tumorális üszkösödés faktort, csökkenti a vérben levő  
                 koleszterin szintet

• gátolja a daganatos sejtek növekedését, felszívja és 
                 eltávolítja a szervezetből a nehézfémek sójait, (ólom, 
                    higany, kádmium), a klorofi l tartalmának köszönhetően

• rádióprotektor

Csökkenti a daganatos sejtek növekedését Narancsbőr ellenes, Vízhajtó
    Adjuváns:

• narancsbőr
• vízvisszafogás a 

                        szövetekben
• vese kőképződés
• vese kőképződés 

                        megelőzése
• megújuló hólyaghurut 

                        és húgyúti fertőzések
• a vérben levő urea és 

                        kreatin magas szintjei
• magas vérnyomás
• allergia, allergiás asztma

   Adjuváns:
• virális hepatitisz A,B,C
• cukorbetegség
• magas koleszterin színt 
• fekélyes vastagbélhurut
• műtétek, törések, 

                        traumák utáni felépülés
• krónikus fáradság
• látás javulása
• immunitás növelése

60
cps

120
cps

60
cps

CSERESZNYEFAROK kivonat

Bevitel: 1 kapszula/3x nap
Bevitel: 

1 kapszula/ 4x nap

Összetétel kapszulánként
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) minim 50% proteinnel standardizálva 410 mg

méregteleníti 
a szervezetet

Összetétel kapszulánként
200 mg
200 mgCseresznyeszár (Prunus cerasus / Prunus avium) por

Cseresznyeszár (Prunus cerasus / Prunus avium) 10:1 kivonat

Romániában, a fogyáshoz és méregtelenítéshez 
ajánlott Herbagetica termékek összetételében 
új forradalmi hatásokat elért összetevők vannak. 
Egyike az Aloe Ferox, a világon a leghatásosabb 
és leggyorsabb termék a fogyáshoz és 
méregtelenítéshez.
A súlycsökkentéshez ajánlott természetes 
termékek úgy vannak kigondolva és létre hozva, 
hogy elérjék a széles skálájú követelményeket 
és tipológiákat, fi gyelembe véve azt, hogy az 
elhízás oka rendkívül sokféle. A Herbagetica 
formula fogyáshoz az Aloe Ferox és a Chitosan, 
Spirulin, Chlorella, Tengeri alga, Cseresznye szár, 
Közönséges katáng, Árticsóka  kombinációján  
alapul.
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ALOE FEROX 

Aloe Ferox - t keserű Aloe-nak is nevezik, mert 
keserű és ugyanakkor a leghatékonyabban méregtelenítő hatású 
aloe faj. Az Aloe Ferox Dél-Afrikában (amely az aloe összes fajának 
származási területe) a legszélesebb körben használt, de használják 
Japánban, Kínában, Koreában. Ez a faj valójában a következő évek 
„sztárja”. Napjainkban klinikai tanulmányok során használják fel.

Fenomenális hatékonysággal, egyszerre 4 módon járul hozzá a fo-
gyáshoz:
1. Ez egy erős méregtelenítő, a leghatékonyabbak között világs-
zerte, és használata a legtöbb felhasználónál súlyos fogyáshoz ve-
zet nagyon rövid idő alatt.
2. Növeli az anyagcsere rátát, ami több kalória égést eredményez 
a szervezetben
3. Gátolja az étvágyat, különösen rendszeres alkalmazás esetén.
4. Növeli a kollagén termelését a testben, rugalmasságot adva 
bőrünket, és segít nekünk abban, hogy ne nézzünk ki úgy, mintha a 
bőrünk kinőtt volna minket .

Standardizált kivonatokKarcsúság-Természetes módon, gyorsan és egészségesen!
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, a leghatékonyabbak között világs-
zerte, és használata a legtöbb felhasználónál súlyos fogyáshoz ve-

, ami több kalória égést eredményez 

, különösen rendszeres alkalmazás esetén.
 termelését a testben, rugalmasságot adva 

bőrünket, és segít nekünk abban, hogy ne nézzünk ki úgy, mintha a 

    Adjuváns:

• gátolja az étvágyat, hashajtó, serkenti a hasnyálmirigyet
• Az Aloe Ferox-nak fenomenális hatékonysága van a súlycsök 
  kentésre, 4 módon egyszerre hat
• Az Aloe Ferox teljesen természetes, szinte azonnal asszimilálja  
  a test

• elhízás
• fogyás
• méregtelenítés
• köszvény
• cukorbetegség
• székrekedés
• krónikus mérgezés

     esetében

30
cps

60
cps

120
cps

Bevitel: 1 kapszula/nap
Napi 3 kapszuláig lehet bevenni 

belőle a bél-tranzit érzékenysége 
függvényében. A kúra időtartama 
10 nap a kúrák közti szünet 14 nap Összetétel kapszulánként

460 mgAloe Ferox por, kristályosított szörpből

eltávolítja a 
hasi kövérséget

méregteleníti 
a vastagbelet

tonizálja és 
�atalítja a bőrt

     Adjuváns:
SLIM FEROX

• eltávolítja a hasi zsírt

• növeli a fi zikális tonust

• tonizálja ezt és fi atalítja 
                   a bőrt

• méregteleníti a vast-
                   agbelet

A SLIM FEROX csomag két termékből áll:
1. Aloe Ferox - az Aloe Feroxból kivont kristályos gyümölcslevet tartalmazó kaps-
zulák (gyors fogyásra és mély méregtelenítésre)
2. Perfect Slim - 18 növényi rostokban gazdag növényt tartalmaz, szabályozza az 
anyagcserét, a vércukorszintet és a bél tranzitot. A Perfect Slim csökkenti a súlyt és 
ami a legfontosabb: hosszú távon stabilizálja az eredményeket.
Bevitel:
Reggel: 1-3 teáskanál Perfect Slim készítménye 250 ml vízzel, gyümölcslével vagy 
joghurttal elkészítve.
Este: 1-3 kapszula Aloe Ferox (az adagot a bél tranzitnak megfelelően kell beállítani).
Egy héttel a kezelés befejezte után a kezelés folytatható naddig, ameddig a 2 termék 
kitart.
A Perfect Slim növényi por keverék, amely 18 gyógynövényből áll, és több hatás 
révén egyidejűleg elősegíti a fogyást és a méregtelenítést.
Az Aloe Ferox teljesen természetes, a test szinte azonnal asszimilálja. Az Aloe Ferox 
fenomenális hatékonysággal rendelkezik a fogyás szempontjából, és egyszerre négy 
módon hat.

Zsírszövet nélkül • fogyás
• méregtelenítés, elhízás
• cukorbetegség (közvetlen hipoglikémiás hatású)
• köszvény (eltávolítja a húgysavat a testből)
• immunhiány (növeli az immunitást, növeli a fertőzésekkel szembeni 
   ellenállást)
• reuma, székrekedés
• tüdőrák, vastagbélrák, bőrrák, leukémia
• emésztőrendszeri kandidózis, pulmonaris kandidózis
• trombofl ebitisz esetében

60
cps

210
gr

Összetétele
36,50%
36,00%

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%

PERFECT SLIM

2,00%
1,00%
3,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
1,00%
1,00%
0,50%
0,50%
0,50%

Psyllium (Plantago ovata) por, gyümölcshéj
Len (Linum usitatissimum) por, mag
Vadmurok (Daucus carota) gyökér
Citromfű (Melissa o�cinalis) por
Szenna (Cassia angustifolia) por
Garcinia (Garcinia cambodgia) por
Rozmaring (Rosmarinus o�cinalis) por
Gyömbér (Zingiber o�cinalis) por
Édesfa (Glycyrrhiza glabra) por
Koriander (Coriandrum sativum) por
Ánizs (Pimpinella anisum) por
Édeskömény (Foeniculum vulgare) por
Kömény (Carum carvi) por
Áfonya (Vaccinium myrtillus) por
Ragadós galaj (Gallium aparine) por
Keserű narancs (Citrus aurantium var. amara) por
PÉdes narancs (Citrus aurantium var. dulcia) por
Aloe ferox (Aloe ferox) por 

Összetétel kapszulánként

Compoziția per capsulă
36,50%
36,00%

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%

PERFECT SLIM

2,00%

ALOE FEROX

1,00%
3,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
1,00%
1,00%
0,50%
0,50%
0,50%

Psyllium (Plantago ovata) pulbere coajă de fructe 
In (Linum usitatissimum) pulbere din semințe
Morcov sălbatic (Daucus carota) rădăcină
Roiniță (Melissa o�cinalis) pulbere
Senna (Cassia angustifolia) pulbere
Garcinia (Garcinia cambodgia) pulbere
Rozmarin (Rosmarinus o�cinalis) pulbere
Ghimbir (Zingiber o�cinalis) pulbere
Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) pulbere 
Coriandru (Coriandrum sativum) pulbere
Anason (Pimpinella anisum) pulbere
Fenicul (Foeniculum vulgare) pulbere
Chimen (Carum carvi) pulbere
A�n (Vaccinium myrtillus) pulbere
Lipicioasă (Gallium aparine) pulbere
Portocal amar (Citrus aurantium var. amara) pulbere
Portocal dulce (Citrus aurantium var. dulcia) pulbere
Aloe ferox (Aloe ferox) pulbere 

460 mgAloe Ferox por, kristályosított szörpből
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DETOX ACTIV

Az Active Detox erős hashajtó és vízhajtó, ami nagyon rövid idő alatt súlyos fo-
gyáshoz vezet a legtöbb felhasználó esetében. Gátolja az étvágyat, különösen 
rendszeres alkalmazása esetén és kissé növeli az anyagcserét, ami ahhoz vezet, 
hogy a szervezet több kalóriát éget el. Növeli a kollagén termelését a szervezetben, 
rugalmasságot adva a bőrnek, és segít abban, hogy ne nézzünk nem szalonképe-
sen, mintha "a bőrünk bő maradt volna" a gyors lefogyás után. Az Aloe Ferox a 
vastagbélre gyakorolt tisztító tulajdonságairól ismert.
Az Árticsóka kivonat erős antioxidáns, ugyanakkor vízhajtó tulajdonságokkal is 
rendelkezik. Intenzív méregtelenítő hatású, felgyorsítja a tranzitot és segít, hogy el-
távolítsák a toxinokat a vastagbélből. A rostban gazdag articsóka megakadályozza 
a zsírok és a cukrok felszívódását, stimulálja a perisztaltikát, megelőzi a puff adást és 
hasi görcsöket.
A Cseresznyeszár kivonat erős anti-cellulit-ellenes hatással rendelkezik, három 
módon hat: serkenti a veséket a felesleges víz eltávolításáért a testből, segít csök-
kenteni zsírszövet; csökkenti a gyulladást.
A Kukoricahaj kivonat vízhajtó hatása révén segít eltávolítani a felesleges vizet, ily 
módon csökkenti a zsírszövetet.

Méregtelenítő; Szabályozza a súlyt
 Adjuváns:

• hozzájárul a sejtek méregtelenítéséhez (karbamid, nitrátok, nitritek, kreatinin, fe-
  lesleges bilirubin eltávolítása a szövetekből)

• elősegíti a hepatobiliaris rendszer normál működését és a bél tranzitot

• szabályozza a vér koleszterin- és glükózszintjét

• támogatja a vese normális működését (a felesleges víz eltávolítása a szövetekből)

• elhízás
• hízás
• vízvisszatartás
• allergia
• autoimmun betegség
• metabolikus szindróma
• krónikus mérgezés
• székrekedés esetében

60
cps

120
cps

Bevitel: 3-6 kapszula/nap
Fő étkezések előtt

szabályozza a súlytsejtes méregtelenítő

szabályozza a súlytsejtes méregtelenítő

Összetétel kapszulánként
300 mg

32 mg
32 mg
36 mg

Aloe Ferox por, kristályosított szörpből
Árticsóka (Cynara scolymus) 2,5% Kafeinsav derivált 10:1 standardizált kivonat 
Cseresznyeszár (Prunus cerasus Prunus avium) 10:1 kivonat
Kukorica haj (Zea mays) 4:1 kivonat

DETOX SUPLU
• csökkenti az étvágyat
• szabályozza a pajzsmirigy működését
• fokozza az általános anyagcserét és növeli 

az alapmetabolizmus sebességet
• szabályozza az LDL koleszterint
• csökkenti a trigliceridszintet
• csökkenti a súlyt

A termék fő összetevője a KELP nevű barna alga (Fucus vesiculosus)
amelyet ideális kiegészítőnek tekintik az állandó és biztonságos 
fogyáshoz. A KELP felhasználása növeli a pajzsmirigy aktivitást, ez 
megnövekedett anyagcseréhez vezet. 
A gyomorban a Kelpben található élelem rostok több mint négysze-
resére duzzadnak, ez telítettség érzetét kelti.
A barna algákban lévő szálak, valamint néhány poliszacharid összeté-
tele zsírmolekulákhoz kötődik, amelyek nem lesznek megemészthe-
tők a szervezet által. 
A KELP a kevés gyógynövények egyike, amely gátolja a női hormo-
nok túlzott szekrécióját.
A Kelp alga fogyókúrára gyakorolt hatását a Kitozán, egy megbízható 
segítség a súlygyarapodás elleni küzdelemben,  támogatja, mivel 
ideális az állandó és biztonságos fogyáshoz. A kitozánt kitinből (le-
bontott rákfélékből nyerik, egy dezacetilációnak nevezett folyamaton 
keresztül) nyerik, ez egy poliszacharid komplexből áll, amely extrém 
hatásokkal van az egészségre.

Csökkenti a súlyt és a koleszterint

    Adjuváns:

• elhízásban
• meghízásban
• túlzott étvágy esetén
• magas koleszterin esetén
• megnövekedett trigliceridek 

      esetén
• férfi ak nőiesedése esetén
• irritábilis bél esetén
• bulimia esetén
• hypothyreosis esetén

60
cps

120
cps

Bevitel: 2-3 kapszula/nap
a fő étkezések előtt

Összetétel kapszulánként
280 mg

24,5 mg
24,5 mg

21 mg

Kelp (Fucus vesiculosus) 
Kitozán HD (chitina diacetilata)
Spirulin (Spirulina maxima) min. 60% protein standardizált kivonat
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) min. 50% protein standardizált kivonat

HDL          LDL

Szabályozza 
a koleszterint

Szabályozza 
a súlyt
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   Adjuváns:
    Adjuváns:KÖZÖNSÉGES KATÁNG

• hozzájárul a normál étvágy fenntartásához (az 
           étkezés közben beadva segít gyorsabban elérni     
           teltségérzetet, miközben, ha étkezés előtt van bead-
           va, az növeli az étvágyat)

• hozzájárul a máj, az immunrendszer és  
           emésztőrendszer jó működéséhez

• hozzájárul az LDL koleszterin és trigliceridek normál 
           értékeinek a megtartásához, szabályozza a bél  
           tranzitot

Étkezés előtt beadva a Közönséges katáng serkenti az 
étvágyat, ha pedig étkezés közben van beadva, Közön-
séges katáng erős étvágycsökkentő, szuppresszáns 
válik (néhány beteg szinte drasztikusan csökkenteni fo-
gja az étel mennyiségét). 
Az étkezés közben bevitt Közönséges katáng kivonat
gátolja a Ghrelin (éhséghormon) szekréciót. Az ezen nö-
vény kivonata serkenti (a benne található inulin miatt) a 
teltséghormon termelést (leptin), amely erős étvágycsö-
kkentő. Emiatt a Közönséges katángot a YOYO hatás le-
küzdésére is használják (erős súlygyarapodás fogyókúra 
után). 
A tanulmányok bebizonyították a Közönséges katán-
gkivonat hatékonyságát az immunrendszerre: segíti a 
szervezetet harcában agresszorok ellen. A benne talál-
ható inulin erősen probiotikus, ez elősegíti a barátságos 
baktériumok növekedését a bélben, a test ellenállóbbá 
válik a fertőzésekre. Serkenti a sejtek termelődését az im-
munrendszerbe és aktiválja a meglévőket.
Közönséges katáng kiemelkedő tisztítóhatással rendelkezik, kiküszöböli a mére-
ganyagokat a testből. Továbbá, az összetételében található tannin összehúzó, fer-
tőtlenítő és méregtelenítő tulajdonságokkal rendelkezik és enyhe antibiotikum is, 
tehát egy valódi segítség pattanások esetén mivel elősegíti a tisztítást.. 

KITOZÁN
• Támogatja a normál étvágyat és az anyagcserét, 

                        amely hozzájárul a normál testtömeg fenntartáshoz
• szabályozza a koleszterinszintet
• segít fenntartani a normális gyomorsav-tartalmat
• immunitás serkentő
• kiküszöböli a méreganyagokat és a nehézfémeket

A Kitozánt a sokfajta tengeri és földi élőlény páncél-
héjából kinyert kitinből kapják.
A Kitozán az egyetlen ismert természetes anyag, amely 
pozitív-alkalikus töltésű aktív szálakat tartalmaz, amely 
funkciója hasonlít a kollagénéhez (fi atalító hatás), va-
lamint a növényi rostokhoz is (emészthetetlen anyagok, 
amelyek felszívják a zsírokat és méregtelenítenek).
2001-ben az Egyesült Államokban tanulmány végeztek  
Prof. Dr. Schiller E. N. vezetése alatt. Ez a tanulmány rá-
mutatott arra, hogy a kitozán bevitele átlagba 1,7 kg-os 
súlycsökkenést okoz (már 6 hét kezelés után, diéta nél-
kül). Ha a kitozán bevitelével párhuzamosan akár 10-
15%-al is csökkentjük a napi ételadagot, akkor a súlyc-
sökkenés sokkal látványosabb, meglehet, hogy 2-3-szor 
nagyobb is. 
Fogyáshoz 1-2 kapszula kitozánt kell bevenni 30 perccel 
étkezés előtt. A kapszula tartalmát fel kell oldani egy fél 
pohár vízben, és meg kell inni üres gyomorra/éhomra. 
Öt perccel a Kitozán bevétele után (nem ugyanabban 
az időben) igyon meg még egy pohár gyümölcslevet 
(narancs vagy citrom), mert a citromsavas társítás növeli 
a kitozán által adott telítettség érzetét. Ha megvan az a 
szokása, hogy étkezés közben rágcsál, vegyen be min-
den adag étel előtt (nem számít, ha az étel kisadag is) 
egy kapszula Kitozánt fél pohár vízben feloldva.

SúlycsökkenésVisszaszorítja az édesség iránti éhséget

60
cps

Bevitel: 
1- 2 kapszula/4x nap

60
cps

Bevitel: 1-2 kapszula/3x nap 
éhomra. Annak érdekében, hogy 
megtartsuk a normál testsúlyt. 
1-3 kapszula minden egyes evés 
közben

• elhízásban
• meghízásban
• fogyásban
• méregtelenítésben
• köszvény esetében
• cukorbetegségben 
• immunitás hiányban
• székrekedés esetében

• elhízásban
• meghízásban
• rákban
• sugárterápiaban
• kemoterápiaban
• csontritkulás esetében
• magas koleszterin  

      esetében
• megnövekedett tri

      gliceridek esetében
• savas gasztritisz esetében
• cukorbetegség esetében
• vírusos májgyulladásban
• májcirrózisban
• székrekedésben 

Összetétel kapszulánként
180 mg
57,6 mg

122,4 mg

Közönséges katáng (Cichorium intybus) por, gyökér
Közönséges katáng (Cichorium intybus) t 4:1 kivonat
Fibrulină instant cu 91,3% inulină

Összetétel kapszulánként
420 mgChitosan (rákfélék páncéljából)

HDL          LDL

Szabályozza 
a koleszterint

Eltávolítja 
a súlyt

+ +
fogyj 100%-an 
természetesem

1 cps

Reggel
(reggeli közbe)

1 cps

Délben 
(Evés előtt)

1 cps

Este
(Evés előtt)



PROSTATO+ STEM
• csökkenti a gyakori és fájdalmas vizelést és 

      segít a hólyag teljes kiürítésében
• támogatja az aktív szexuális életet
• csökkenti a megnagyobbodott prosztata okoz

      ta gyulladást
• támogatja a prosztata egészségét és megfelelő 

      működését
• harcol a prosztata rákkal szemben

A Prostato Őssejt a kezelés legkomplexebb formulája prosztata-
betegségek esetében: a híres Törpepálma kivonat (Serenoa repens 
20:1), a szerves Őssejt serkentő - AFA alga, kivonat, Csalán (Urtica 
dioica 10:1) és a cinkben gazdag Sütőtökpor (Cucurbita pepo).
A Törpepálma kivonat 6-8:1, standardizálva 45% zsírsavakkal ho-
zzájárul a jóindulatú prosztata hiperplázia (BPH) kezeléséhez. A Tör-
pepálma kivonat csökkenti a gyakori vizelést, a fájdalmas vizelést és 
segít a hólyag teljes kiürítésében. Megelőzi és a dihidrotestoszteron 
(prosztata hipertrófi át okozó férfi  hormon) termelésének gátlásával 
harcol a prosztata rák ellen. Fenntartja a szaporodási funkciót. 
Az AFA alga serkenti a prosztata gyors helyreállítását, gátolja a 
rák fejlődését a prosztatában, és hozzájárul annak megfelelő mű-
ködéséhez.
A Sütőtök helyreállítja a prosztata rugalmasságát és megakadályo-
zza azon szövődményeket, amelyek a krónikus prosztatagyulladás-
sal, húgyúti fertőzésekkel vagy prosztata adenomával társulnak. A 
Sütőtök mag nagyon hatékony gyógymód prosztataproblémákra, 
mivel nagyon gazdag cinkben.

Egészséges prosztata
   Adjuváns:

• prosztata rendellenességekben
• jóindulatú prosztata hipertrophiaban (I. és II. Stádium)
• akut és krónikus prosztatagyulladásban
• jóindulatú prosztata hiperplázia (I. és II. Stádium)  

                  esetében
• vizelettartási nehézségben
• prosztata betegségek megelőzése  45 évesnél 

                  idősebb férfi aknál

60
cps

120
cps

Bevitel: 
1-2 kapszula/nap

A kivonatok ereje Az élet és a pár minősége!114

új,

JAVÍTOTT
formula
+

mg65   
mg60   
mg40   

mg30   

mg15   
mg15   

135   mgTörpepálma (Serenoa repens) 45% zsírsav 6-8:1 extract standardizált kivonat

AFA Alga (Aphanizomenon �os-aquae) szerves, az USA beli Klamath tóból 
Csalán (Urtica dioica) 4% Polifenol 10:1 standardizált kivonat
Sütőtök (Cucurbita pepo) 4:1 kivonat

Sörélesztő (Saccharomyces cerevisiae) 100000-120000 mcg/g Cink-el 
dúsítva (adva 26% VNR - Referencia tápérték az 1169/2011-es Rendeletnek megfelelően)

Összetétel kapszulánként

Spirulin (Spirulina maxima) 60% Protein standardizált kivonat
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) 50% Protein standardizált kivonat 

NÖVÉNYI KAPSZULA

A Medvetalp magvak és virágok valódi jelenségek a férfi  termé-
kenység növelésére, hatásuk a spermaminőség javítása. Ennek a 
növénynek nemi szervi értágító hatása van, rendkívül hasznos az 
érrendszeri impotencia esetében,  de a here aktivitásának serkentő-
jeként is működik ezért a Medvetalp hormonális impotenciára van 
ajánlva.
A szárított Királydinnye kivonatnak erősítő hatása van a férfi  karak-
terre. A növény hatóanyagai jelentősen növelik a tesztoszteron sze-
kréciót, amelyet a férfi asság hormonjának ismernek.
A Csalán segít méregteleníteni a szervezetet, és biztosítja a tesztosz-
teron szabadságát a szexuális funkciók megfi atalítására és a férfi úi 
vitalitás fenntartására.
A Panax Ginseng erősíti a libidót, mivel erősafrodiziákum. Serkenti 
a férfi asságot, gyógyítja az erekciós rendellenességeket, fenntartja a 
szilárd erekciót és javítja a sperma minőségét.

Növeli a potenciát!
BRÂNCA MARELUI URS 

• érrendszeri, hormonális, mentális impotencia 
    esetében
• meddőség (férfi ak) esetében
• korai andropauza esetében
• korai öregedés esetében
• A tesztoszteron hiánya (férfi ak) esetében

 Adjuváns:

• a nemi mirigyek normális működése
• javítja az erekciót
• növeli a libidót
• fi atalítja a szexuális funkciókat
• növeli a sperma motilitását
• serkenti a tesztoszteron szekréciót

60
cps

Bevitel: 2 kapszula/x3-4 nap
maximálisan 2 hetes kúrákban

A kivonatok ereje herbagetica.ro 115

175 mg
 119 mg

28 mg
28 mg

Medvetalp (Heracleum sphondylium) por a magvas végekből
Királydinnye (Tribulus terrestris) 40% szaponin 15-20:1 standardizált kivonat a föld feletti részekből
Csalán (Urtica dioica) por, gyökér
Kínai Ginseng (Panax ginseng) por, gyökér

Összetétel kapszulánként



herbagetica.ro             0372 918 888

Eltávolítja a bélférgeket

Évi 2 kúrára ajánlott, tavasszal és ősszel

1 kapszula/nap, 30 napig

Koncentrált formula, 12 hatékony kivonat
/herbagetica /herbagetica

PARASITES 12
TERMÉSZETES

HATÉKONY
100%

a 
emberből 

meg van 

fertőzve 

bélféreggel

A BELTISZTUS TISZTÍTÁSA 
AZ IMMUNITÁSRA

TERMÉSZETESTERMÉSZETESTERMÉSZETESTERMÉSZETESTERMÉSZETESTERMÉSZETES
HATÉKONYHATÉKONYHATÉKONYHATÉKONYHATÉKONYHATÉKONY

A BELTISZTUS TISZTÍTÁSA 

szkenneld be és
tudj meg többet!


