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VioGenesis

Η VioGenesis είναι ελληνική εταιρεία µε έδρα την Αθήνα η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή
λειτουργικών σκευασµάτων, απόλυτα εναρµονισµένων µε τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές
και την εξέλιξη της επιστήµης.

Σκοπός της VioGenesis είναι να παρέχει µε υπευθυνότητα καινοτόµα προϊόντα και µοναδικές συνθέσεις
οι οποίες συµβάλλουν στην ευεξία και στη βέλτιστη υγεία του ανθρώπου, εξασφαλίζοντας µια καλύτερη 
ποιότητα ζωής µε φυσικό τρόπο. 

Στα προϊόντα µας χρησιµοποιούµε πρωτοποριακές φαρµακοτεχνικές µορφές: tablets, capsules, pellets, 
depot, enteric coated, lozenges, softgels, powder, liquid, διασφαλίζοντας έτσι τη µέγιστη δυνατή
απορρόφηση και βιοδιαθεσιµότητα.

Όλες οι διατροφικές τιµές αναφοράς (%NRV) είναι εναρµονισµένες
µε τον κανονισµό της Eυρωπαϊκής Ένωσης.

Πιστοποιηµένη Ποιότητα & Έλεγχος

Τα προϊόντα παράγονται και συσκευάζονται σε ένα από τα πιο σύγχρονα
εργοστάσια της Γερµανίας µε έδρα το Ρέγκενσµπουργκ.

Όλοι οι φάκελοι (Dossiers) των προϊόντων ανατίθενται πρός έλεγχο ως προς την ασφάλεια
και την αποτελεσµατικότητά τους, στον οργανισµό του ερευνητικού κέντρου UBF του Βερολίνου.

Όλα τα προϊόντα φέρουν πιστοποιητικό ελεύθερης διακίνησης (Free Sale Certificate)
και είναι γνωστοποιηµένα στον Ελληνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.).

Στους τίτλους πιστοποιητικών του εργοστασίου, συµπεριλαµβάνονται πιστοποιητικά όπως ÖKO µε αριθµό 
DE-ÖKO-070 και GMP (Good Manufacturing Practice), διασφαλίζοντας τις πιο αξιόπιστες συνθήκες 
παραγωγής και αναδεικνύοντας την υψηλή ποιότητα κι αποτελεσµατικότητα των προϊόντων
σε κάθε παρτίδα των σκευασµάτων.

Όραµα της VioGenesis είναι να διευρύνει συνεχώς την γκάµα των προϊόντων της, µε ποιοτικά και λειτουργικά 
σκευάσµατα, παρέχοντας όλο και µεγαλύτερο εύρος επιλογών, στοχεύοντας στην κάλυψη
των αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου για µια ισορροπηµένη ζωή.
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Τρόφιµα για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς
(Food for Special Medical Purposes)

Τι είναι τα FSMPs (Τρόφιµα για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς);

Βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας (EΕ) 609/2013 & (ΕΕ) 128/2016 ως FSMP
(Food for Special Medical Purposes) ορίζονται τα διαιτητικά προϊόντα (ισορροπηµένη δίαιτα), τα οποία 
προορίζονται για τη διαιτητική διαχείριση σε συγκεκριµένη νόσο, διαταραχή ή παθολογική κατάσταση.
Οι ειδικές φόρµουλες των τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, είναι βασισµένες σε κλινικές µελέτες 
επί των δραστικών ουσιών που περιέχουν και λαµβάνονται υπό την επίβλεψη ιατρού.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία, προορίζονται για ασθενείς
µε ιδιαίτερες θρεπτικές απαιτήσεις, των οποίων η πρόσληψη δεν µπορεί να επιτευχθεί
µόνο µε τροποποίηση της συνήθους διατροφής.

Τα τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς είναι πιο πρακτικά και ασφαλή σε σχέση µε τα συνήθη τρόφιµα. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την οδηγία (EΕ) 609/2013 & (ΕΕ) 128/2016 στην επίσηµη 
ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και Συµβουλίου www.eur-lex.europa.eu.

*Τα τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς της VioGenesis είναι µη πλήρη από θρεπτική άποψη,
µε σύνθεση προσαρµοσµένη σε συγκεκριµένη ασθένεια και δεν αποτελούν αποκλειστική πηγή διατροφής.
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Προϊόν φαρµακοτεχνικής µορφής

∆ιαιτητική διαχείριση

∆ιαιτητικά προϊόντα

Τα τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
αποτελούν (συµπληρωµατικές) ισορροπηµένες 
δίαιτες µε συνθέσεις προσαρµοσµένες σε µία 
συγκεκριµένη ασθένεια.

Λαµβάνονται ως (συµπληρωµατική) ισορροπηµένη 
δίαιτα, παράλληλα µε τη συνήθη διατροφή για τη 
διαιτητική διαχείριση σε µια  συγκεκριµένη ασθένεια.

Απαιτείται η αναγραφή της ένδειξης «για τη διαιτητική 
διαχείριση...» σε µία συγκεκριµένη ασθένεια για την 
οποία προορίζεται το κάθε προϊόν, χωρίς να αποδίδει 
στις επισηµάνσεις ισχυρισµούς υγείας ή να υπονοεί 
θεραπεία ανθρώπινης νόσου.

Αναπτύσσονται βάση κλινικών µελετών επί των 
δραστικών - θρεπτικών συστατικών που περιέχουν, 
µε πρωτόκολλα / αξιολογήσεις (φακέλους Dossiers) 
επί των προσαρµοσµένων συνθέσεων σε µία 
συγκεκριµένη ασθένεια.

Λαµβάνονται υπό ιατρική επίβλεψη.

Προϊόν φαρµακοτεχνικής µορφής

Συµπληρωµατική διατροφή υγειών ανθρώπων

Συµπληρώµατα διατροφής

Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν πρέπει
να χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατο µιας 
ισορροπηµένης δίαιτας.

Λαµβάνονται ως συµπληρωµατική διατροφή κατά 
προτίµηση ή σύµφωνα µε τη συµβουλή του ειδικού 
και δεν προορίζονται για την πρόληψη, αγωγή
ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου.

∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναγραφή ένδειξης
ή επισήµανσης στα προϊόντα που µπορεί να τους 
αποδίδουν ισχυρισµούς υγείας, φαρµακευτικές
ή θεραπευτικές ιδιότητες.

∆εν βασίζονται σε πρωτόκολλα,
αξιολογήσεις και κλινικές µελέτες.

Λαµβάνονται µε τη συµβουλή ιατρού
από εγκύους, θηλάζουσες, άτοµα που βρίσκονται
υπό φαρµακευτική αγωγή ή αντιµετωπίζουν
προβλήµατα υγείας.

Συµπληρώµατα ∆ιατροφήςΤρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (FSMPs)

Τα τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς της VioGenesis είναι µε σύνθεση προσαρµοσµένη σε µία συγκεκριµένη ασθένεια
σύµφωνα µε την Ευρωπαική οδηγία (ΕΕ) 609/2013 & (ΕΕ) 128/2016.
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ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (FSMP)
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ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (FSMP)

Arthroflam Forte 60 tabs

To Arthroflam Forte είναι ένα διαιτητικό προϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία
των τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ισορροπηµένη δίαιτα) και προορίζεται
για τη διαιτητική διαχείριση σε φλεγµονώδεις ρευµατικές παθήσεις.

Τα ενεργά συστατικά του προϊόντος είναι: ασκορβικό οξύ, τοκοφερόλες, εκχύλισµα κουρκουµά, εκχύλισµα 
από κουκούτσια σταφυλιού, εκχύλισµα µποζουέλια, κιτρικά βιοφλαβονοειδή, τοκοτριενόλες, βόριο.

Μορφή: 60 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 2 δισκία την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: εκχύλισµα κουρκουµά, µαλτοδεξτρίνη,  εκχύλισµα από κουκούτσια σταφυλιού, ασκορβικό οξύ, 
εκχύλισµα µποζουέλια, κιτρικά βιοφλαβονοειδή, υλικό επικάλυψης (υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, 
ανθρακικό ασβέστιο, κίτρινη χρωστική  [φορέας (τάλκης, πολυαιθυλενογλυκόλη), εκχύλισµα κουρκουµά]), 
φυτικά λιπαρά από ελαιοκράµβη, οξική D-άλφα-τοκοφερόλη, αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα 
µαγνησίου λιπαρών οξέων, υλικό διαχωρισµού διοξείδιο του πυριτίου, έλαιο καρύδας, εκχύλισµα ελαίου 
καρπών φοίνικα µε τοκοφερόλες, τετραβορικό νάτριο, εκχύλισµα πράσινου καφέ, εκχύλισµα φύτρων 
µπρόκολου,  εκχύλισµα πράσινου τσαγιού, εκχύλισµα κρεµµυδιού, εκχύλισµα µήλου, εκχύλισµα ασερόλα, 
κουερσετίνη, εκχύλισµα τοµάτας, εκχύλισµα µπρόκολου, εκχύλισµα ακάι, εκχύλισµα σκόρδου, εκχύλισµα  
βασιλικού, εκχύλισµα ρίγανης, εκχύλισµα κανέλας, εκχύλισµα καρπού κουφοξυλιάς, εκχύλισµα καρότου, 
εκχύλισµα µαγκοστίν, εκχύλισµα φραγκοστάφυλλου, εκχύλισµα µύρτιλου, εκχύλισµα κερασιάς, εκχύλισµα 
µούρου, εκχύλισµα αρώνια, εκχύλισµα σµέουρου, εκχύλισµα σπανακιού, εκχύλισµα λάχανου, εκχύλισµα 
βατόµουρου, εκχύλισµα από λαχανάκια Βρυξελλών.

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available

Το προϊόν οφείλει τη διαιτητική του δράση στο συνδυασµό από διάφορα φυτικά εκχυλίσµατα που περιέχει.
Επισηµαίνεται η ανάγκη προσαρµογής σύµφωνα µε την §14b (5) DiätV: Τα µέγιστα επίπεδα που έχουν καθοριστεί για τη βιταµίνη C
και τη βιταµίνη Ε στα πλαίσια µιας ισορροπηµένης δίαιτας υπερβαίνονται, για να αποφευχθεί µια περιττή πρόσληψη θερµίδων.

Βιταµίνη C
Βιταµίνη Ε

Κουρκουµινοειδή
OPC

Βοσουλικό οξύ
Βιοφλαβονοειδή
Τοκοτριενόλες

Βόριο

80 mg
12 mg
760 mg
95 mg

58.5 mg
17.5 mg
1.15 mg
0.34 mg

100
100
**
**
**
**
**
**
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CapelloGen 60 caps

To CapelloGen είναι ένα διαιτητικό προϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία
των τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ισορροπηµένη δίαιτα) και προορίζεται
για τη διαιτητική διαχείριση σε τριχόπτωση.

Τα ενεργά συστατικά του προϊόντος είναι: νικοτιναµίδιο, D-παντοθενικό ασβέστιο, υδροχλωρική 
πυριδοξίνη, D-βιοτίνη, γλυκονικός ψευδάργυρος, γλυκονικός χαλκός, L-κυστεΐνη, σύµπλεγµα 
τοκοτριενόλης / τοκοφερόλης.

Μορφή: 60 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 3 κάψουλες την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: κέλυφος κάψουλας (ζελατίνη, γλυκερόλη, νερό,  χρωστική σύµπλεγµα χαλκού
της χλωροφύλλης, χρωστική κίτρινο οξείδιο του σιδήρου), σιτέλαιο, πεπτίδια κερατίνης, εκχύλισµα 
κεχριού, σύµπλεγµα τοκοτριενόλης / τοκοφερόλης, γλυκονικός ψευδάργυρος,
υλικό διαχωρισµού µελισσοκέρι, D-παντοθενικό-ασβέστιο, γαλακτωµατοποιητής λεκιθίνη σόγιας, 
νικοτιναµίδιο, γλυκονικός χαλκός, L-κυστεΐνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, D-βιοτίνη.

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Νιασίνη
Παντοθενικό οξύ

Βιταµίνη Β6
Βιοτίνη

Ψευδάργυρος
Χαλκός

L-Κυστεΐνη
Τοκοτριενόλες / Τοκοφερόλες

24 mg
30 mg

2,45 mg
75 mcg
15 mg
1,5 mg
6,0 mg
120 mg

150
500
175
150
150
150
**
**

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (FSMP)

Το προϊόν οφείλει τη διαιτητική του δράση στο συνδυασµό από τοκοτριενόλες, τοκοφερόλες, σιτέλαιο, βιταµίνες και µέταλλα που περιέχει. 
Επισηµαίνεται η ανάγκη προσαρµογής σύµφωνα µε την §14b (5) DiätV: Τα µέγιστα επίπεδα που έχουν καθοριστεί για τις πρόσθετες 
βιταµίνες και τα µέταλλα στα πλαίσια µιας ισορροπηµένη δίαιτας υπερβαίνονται, για να αποφευχθεί µια περιττή πρόσληψη θερµίδων.

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (FSMP)

Cholestromol 60 caps

To Cholestromol είναι ένα διαιτητικό προϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία
των τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ισορροπηµένη δίαιτα) και προορίζεται
για τη διαιτητική διαχείριση σε υπερχοληστεριναιµία.

Το Cholestromol σε κάψουλες προορίζεται για άτοµα που χρειάζεται να ελέγχουν
τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίµα τους.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση περισσότερων
από τρία γραµµάρια πρόσθετων φυτοστερολών ηµερησίως.

Το Cholestromol σε κάψουλες ενδέχεται να είναι ακατάλληλο
για τη διατροφή εγκύων και θηλάζουσων γυναικών όπως και για παιδιά κάτω των 5 ετών.

Το Cholestromol σε κάψουλες θα πρέπει να χρησιµοποιείται ως µέρος µιας ισορροπηµένης
και ποικίλης διατροφής, η οποία περιλαµβάνει επίσης την τακτική κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 
για τη διατήρηση των επιπέδων καροτενοειδών.

Τα ενεργά συστατικά του προϊόντος είναι: φυτοστερόλες, βήτα καροτίνη, οξική D-άλφα-τοκοφερόλη.

Μορφή: 60 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 2 κάψουλες την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: φυτοστερόλες, κέλυφος κάψουλας υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, κουερσετίνη, 
αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων, κιτρικά βιοφλαβονοειδή, οξική 
D-άλφα-τοκοφερόλη, βήτα καροτίνη, εκχύλισµα πράσινου καφέ, εκχύλισµα φύτρων µπρόκολου, 
εκχύλισµα πράσινου τσαγιού, εκχύλισµα κρεµµυδιού, εκχύλισµα µήλου, εκχύλισµα ασερόλα, εκχύλισµα 
τοµάτας, εκχύλισµα µπρόκολου, εκχύλισµα ακάι, εκχύλισµα κουρκουµά, εκχύλισµα σκόρδου, εκχύλισµα 
βασιλικού, εκχύλισµα ρίγανης, εκχύλισµα κανέλας, εκχύλισµα καρπού κουφοξυλιάς, εκχύλισµα καρότου, 
εκχύλισµα µανγκοστίν, εκχύλισµα φραγκοστάφυλλου, εκχύλισµα µύρτιλου, εκχύλισµα κερασιάς, 
εκχύλισµα µούρου, εκχύλισµα αρώνια, εκχύλσιµα σµέουρου, εκχύλισµα σπανακιού, εκχύλισµα λάχανου, 
εκχύλισµα βατόµουρου, εκχύλισµα από λαχανάκια Βρυξελλών.

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Φυτοστερόλες
Βιταµίνη A
Βιταµίνη E

931 mg
334 µg
12 mg

**
42
100

Το προϊόν οφείλει τη διαιτητική του δράση στις φυτοστερόλες και στα φυτικά εκχυλίσµατα που περιέχει.
Επισηµαίνεται η ανάγκη προσαρµογής σύµφωνα µε την §14b (5) DiätV: Τα µέγιστα επίπεδα που έχουν καθοριστεί για τη βιταµίνη Α
και τη βιταµίνη Ε στα πλαίσια µιας ισορροπηµένης δίαιτας υπερβαίνονται, για να αποφευχθεί µια περιττή πρόσληψη θερµίδων.

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Diabetamol 60 tabs

To Diabetamol είναι ένα διαιτητικό προϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία
των τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ισορροπηµένη δίαιτα) και προορίζεται
για τη διαιτητική διαχείριση σε σακχαρώδη διαβήτη.

Τα ενεργά συστατικά του προϊόντος είναι: οξείδιο του µαγνησίου, κιτρικός ψευδάργυρος, µονονιτρική 
θειαµίνη, τριχλωριούχο χρώµιο, χοληκαλσιφερόλη.

Μορφή: 60 δισκία. 
Συνιστώµενη δοσολογία: 2 δισκία την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: εκχύλισµα πικρού πεπονιού, υγραντική ουσία σορβιτόλη, οξείδιο του µαγνησίου, εκχύλισµα 
τριγωνέλλας, εκχύλισµα άµλα, εκχύλισµα κανέλας, εκχύλισµα κουρκουµά, εκχύλισµα από κουκούτσια 
σταφυλιού, κιτρικός ψευδάργυρος, υλικό επικάλυψης (υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, κόκκινη 
χρωστική [φορέας πολυαιθυλενογλυκόλη, τάλκης), κόκκινο οξείδιο σιδήρου]), φυτικά λιπαρά από 
ελαιοκράµβη, αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων, έλαιο καρύδας, 
χοληκαλσιφερόλη,  µονονιτρική θειαµίνη, διοξείδιο του πυριτίου, τριχλωριούχο χρώµιο.

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Μαγνήσιο
Ψευδάργυρος

Θειαµίνη
Χρώµιο

Βιταµίνη D3

168 mg
40 mg
3.3 mg

120 mcg
15 mcg

45
400
300
300
300

Το προϊόν οφείλει τη διαιτητική του δράση στα φυτικά εκχυλίσµατα και τις βιταµίνες που περιέχει.
Επισηµαίνεται η ανάγκη προσαρµογής σύµφωνα µε την §14b (5) DiätV: Τα µέγιστα επίπεδα που έχουν καθοριστεί για τη βιταµίνη D,
τη θειαµίνη, το χρώµιο, τον ψευδάργυρο και το µαγνήσιο στα πλαίσια µιας ισορροπηµένης δίαιτας υπερβαίνονται, για να αποφευχθεί µια 
περιττή πρόσληψη θερµίδων.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (FSMP)

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Enteromol 8 caps

To Enteromol είναι ένα διαιτητικό προϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία
των τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ισορροπηµένη δίαιτα) και προορίζεται
για τη διαιτητική διαχείριση σε σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου µε συµπτώµατα
όπως φούσκωµα, κοιλιακό άλγος, διάρροια, δυσκοιλιότητα.

Τα ενεργά συστατικά του προϊόντος είναι: µείγµα προβιοτικών βακτηρίων
(Bifidum, Animalis, Longum), Bacillus Subtilis.

Μορφή: 8 κάψουλες. 
Συνιστώµενη δοσολογία: 1-2 κάψουλες την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: µείγµα εκχυλισµάτων (χαµοµήλι, µέντα, αγριοκύµινο, γκρέιπφρουτ, γλυκόριζα, κόλιανδρος, 
κάρδαµο, µάραθος, γλυκάνισος, µαύρο κύµινο, κύµινο, κουρκουµάς, τζίντζερ, δενδρολίβανο, αγκινάρα) 
κέλυφος κάψουλας υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, µείγµα προβιοτικών βακτηρίων (Bifidum, Animalis, 
Longum), Bacillus Subtilis.

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Bifidobacteruim bifidum
Bifidobacteruim animalis
Bifidobacteruim longum

Bacillus Subtilis

80 mg
20 mg
20 mg
20 mg

**
**
**
**

Το προϊόν οφείλει τη διαιτητική του δράση στο συνδυασµό από επιλεγµένα βακτηριακά στελέγχη και εκχυλίσµατα βοτάνων που περιέχει.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (FSMP)

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Flevitis Active 30 tabs
 
Το Flevitis Active είναι ένα διαιτητικό προϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία
των τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ισορροπηµένη δίαιτα) και προορίζεται
για τη διαιτητική  διαχείριση σε παθήσεις των φλεβών των ποδιών
(χρόνια φλεβική ανεπάρκεια).

Τα ενεργά συστατικά του προϊόντος είναι: οξείδιο του µαγνησίου, χοληκαλσιφερόλη, µενακινόνη-7, 
φυλλικό οξύ, εκχύλισµα φλοιού πεύκου, εκχύλισµα ιπποκαστανιάς, εκχύλισµα φύλλων ελιάς, 
βιοφλαβονοειδή από νεράντζι, εκχύλισµα ιαπωνικής σοφόρας. 

Μορφή: 30 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 δισκίο την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: οξείδιο του µαγνησίου, εκχύλισµα φλοιού πεύκου (95% OPC), εκχύλισµα ιπποκαστανιάς, 
βιοφλαβονοειδή από νεράντζι, εκχύλισµα φύλλων ελιάς, εκχύλισµα ιαπωνικής σοφόρας, 
µαλτοδεξτρίνη, υλικό επικάλυψης (υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, κόκκινη χρωστική [κόκκινο 
οξείδιο του σιδήρου], φορέας (τάλκης, πολυαιθυλενογλυκόλη), ανθρακικό ασβέστιο), φυτικά λιπαρά 
από ελαιοκράµβη, αντισυσσωµατικός  παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων, έλαιο καρύδας, 
γαλακτωµατοποιητής (λεκιθίνη, φορέας διοξείδιο του πυριτίου), χοληκαλσιφερόλη, µενακινόνη-7, 
φυλλικό οξύ.

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Μαγνήσιο
Βιταµίνη D3
Βιταµίνη K2
Φυλλικό οξύ

OPC
Αισκίνη

Ελευρωπαΐνη
Βιοφλαβονοειδή

Ρουτίνη

188 mg
7.5 mcg
75 mcg
300 mcg
209 mg
72 mg
20 mg
35 mg
85 mg

50
150
100
150
**
**
**
**
**

Το προϊόν οφείλει τη διαιτητική του δράση στα εκχυλίσµατα βοτάνων που περιέχει σε συνδυασµό µε τις βιταµίνες D3 και Κ2, το µαγνήσιο 
και το φυλλικό οξύ. Επισηµαίνεται η ανάγκη προσαρµογής σύµφωνα µε την §14b (5) DiätV: Τα µέγιστα επίπεδα που έχουν καθοριστεί
για τα θρεπτικά συστατικά στα πλαίσια µιας ισορροπηµένης δίαιτας υπερβαίνονται για να επιτευχθεί η επιθυµητή διαιτητική δράση.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (FSMP)

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Glaucomat 30 tabs
 
To Glaucomat είναι ένα διαιτητικό προϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία
των τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ισορροπηµένη δίαιτα) και προορίζεται
για τη διαιτητική διαχείριση σε αυξηµένη ενδοφθάλµια πίεση κι ένταση γλαυκώµατος.

Τα ενεργά συστατικά του προϊόντος είναι: νιασίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, κυανοκοβαλαµίνη, φυλλικό 
οξύ, εκχύλισµα ιαπωνικής σοφόρας, εκχύλισµα φλοιού πεύκου, εκχύλισµα µύρτιλου.

Μορφή: 30 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 δισκίο την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: υγραντική ουσία σορβιτόλη, µαλτοδεξτρίνη, εκχύλισµα ιαπωνικής σοφόρας, εκχύλισµα 
µύρτιλου, νιασίνη, εκχύλισµα φλοιού πεύκου, υλικό επικάλυψης (υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, 
γλυκερίνη), εκχύλισµα γκίνγκο µπιλόµπα, αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων, 
φυτικά λιπαρά από ελαιοκράµβη, κυανοκοβαλαµίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, έλαιο καρύδας, εκχύλισµα 
σαφράν, φυλλικό οξύ, αρωµατικό σαφράν.

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Νιασίνη
Βιταµίνη Β6
Βιταµίνη Β12
Φυλλικό οξύ

Ρουτίνη
OPC

Ανθοκυανιδίνες

48 mg
4.2 mg
7.5 µg
600 µg
166 mg
47 mg
40 mg

300
300
300
300
**
**
**

Το προϊόν οφείλει τη διαιτητική του δράση στα φυτικά εκχυλίσµατα και τις βιταµίνες που περιέχει.
Επισηµαίνεται η ανάγκη προσαρµογής σύµφωνα µε την §14b (5) DiätV: Τα µέγιστα επίπεδα που έχουν καθοριστεί για τις πρόσθετες 
βιταµίνες στα πλαίσια µιας ισορροπηµένης δίαιτας υπερβαίνονται, για να αποφευχθεί µια περιττή πρόσληψη θερµίδων.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (FSMP)

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (FSMP)

Το προϊόν οφείλει τη διαιτητική του δράση στο συνδυασµό D-Μαννόζης και τα φυτικά εκχυλίσµατα που περιέχει.

Mannose Complex 60 tabs

To Mannose Complex είναι ένα διαιτητικό προϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία
των τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ισορροπηµένη δίαιτα) και προορίζεται
για τη διαιτητική διαχείριση σε λοιµώξεις της ουροδόχου κύστης.

Τα ενεργά συστατικά του προϊόντος είναι: D-Μαννόζη, εκχύλισµα κράνµπερι, L-Μεθειονίνη, εκχύλισµα 
µπλέ µούρων, εκχύλισµα ταραξάκου, σκόνη αρκτοστάφυλλου, σκόνη ροδιόλα, εκχύλισµα από χυµό 
µαϊντανού, εκχύλισµα κολοκύθας.

Μορφή: 60 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 2 δισκία την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: D-µαννόζη, φορέας µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, εκχύλισµα κράνµπερι, L-µεθειονίνη, υλικό 
επικάλυψης (υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, κόκκινη χρωστική [φορέας (τάλκης, 
πολυαιθυλενογλυκόλη), κόκκινο οξείδιο του σιδήρου], ανθρακικό ασβέστιο), φυτικά λιπαρά από 
ελαιοκράµβη, εκχύλισµα µπλε µούρων, εκχύλισµα πικραλίδας, αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα 
µαγνησίου λιπαρών οξέων, σκόνη µούρων αρκτοστάφυλλου, σκόνη χρυσόβεργας, εκχύλισµα από χυµό 
µαϊντανού, εκχύλισµα σπόρων κολοκύθας.

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

1000 mg
119.76 mg
100.00 mg
19.76 mg
19.76 mg
14.22 mg
14.22 mg
7.96 mg
7.96 mg

**
**
**
**
**
**
**
**
**

D-Μαννόζη
Εκχύλισµα κράνµπερι

L-Μεθειονίνη
Εκχύλισµα µπλε µούρων

Εκχύλισµα ταραξάκου
Σκόνη αρκτοστάφυλλου

Σκόνη ροδιόλα
Εκχύλισµα από χυµό µαϊντανού

Εκχύλισµα κολοκύθας

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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OchraKilis Plus 30 caps

To OchraKilis Plus είναι ένα διαιτητικό προϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία
των τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ισορροπηµένη δίαιτα) και προορίζεται
για τη διαιτητική διαχείριση σε παθήσεις της ωχράς κηλίδας (εκφύλιση της ωχράς κηλίδας).

Τα ενεργά συστατικά του προϊόντος είναι: ρεσβερατρόλη, εκχύλισµα σπόρων σταφυλιού, εκχύλισµα κατιφέ, 
οξείδιο του ψευδαργύρου, οξική ρετινόλη, χοληκαλσιφερόλη, οξική DL-άλφα-τοκοφερόλη, ασκορβικό οξύ, 
υδροχλωρική θειαµίνη, ριβοφλαβίνη, νικοτιναµίδιο, D-παντοθενικό ασβέστιο, υδροχλωρική πυριδοξίνη, 
φυλλικό οξύ, κυανοκοβαλαµίνη, τριχλωριούχο χρώµιο, βιοτίνη, σεληνιακό νάτριο.

Μορφή: 30 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία:1 κάψουλα την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: ασκορβικό οξύ, εκχύλισµα κατιφέ, κέλυφος κάψουλας υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, 
ρεσβερατρόλη, οξική DL-άλφα-τοκοφερόλη, εκχύλισµα σπόρων σταφυλιού (95% OPC), τριχλωριούχο 
χρώµιο, σεληνιακό νάτριο, οξείδιο του ψευδαργύρου, οξική ρετινόλη, κυανοκοβαλαµίνη, νικοτιναµίδιο, 
D-παντοθενικό ασβέστιο, υδροχλωρική πυριδοξίνη, υδροχλωρική θειαµίνη, χοληκαλσιφερόλη, 
ριβοφλαβίνη, φυλλικό οξύ, βιοτίνη.

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Ρεσβερατρόλη 50%

Εκχύλισµα από κουκούτσια σταφυλιού

Λουτεΐνη

Ζεαξανθίνη

Ψευδάργυρος

Βιταµίνη Α

Βιταµίνη D

Βιταµίνη E

Βιταµίνη C

Βιταµίνη B1

Βιταµίνη B2

Νιασίνη

Παντοθενικό οξύ

Βιταµίνη Β6

Φυλλικό οξύ

Βιταµίνη Β12

Χρώµιο

Βιοτίνη

Σελήνιο

50 mg

30 mg

20 mg

4 mg

10 mg

1170 µg

5 µg

12 mg

96 mg

1.9 mg

1.7 mg

6.7 mg

5.0 mg

4.2 mg

600 µg

7.5 µg

40 µg

50 µg

55 µg

**

**

**

**

100

146

100

100

120

173

121

42

83

300

300

300

100

100

100

Μέσω της συµπλήρωσης της καθηµερινής δίαιτας µε τα απαραίτα καροτενοειδή, υποστηρίζεται µια θεραπεία 
για την καλή λειτουργία της όρασης. Επισηµαίνεται η ανάγκη προσαρµογής σύµφωνα µε την §14b (5) DiätV:
Τα µέγιστα επίπεδα που έχουν καθοριστεί για τα θρεπτικά συστατικά στα πλαίσια µιας ισορροπηµένης δίαιτας υπερβαίνονται,
για να αποφευχθεί µια περιττή πρόσληψη θερµίδων.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (FSMP)

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Podagramol 60 tabs

To Podagramol είναι ένα διαιτητικό προϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία
των τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ισορροπηµένη δίαιτα) και προορίζεται
για τη διαιτητική διαχείριση σε αυξηµένα επίπεδα ουρικού οξέος (υπερουριχαιµία). 

Τα ενεργά συστατικά του προϊόντος είναι: Terminalia bellirica, Terminalia chebula.

Μορφή: 60 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1-2 δισκία την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: εκχύλισµα Terminalia – Bellirica, µαλτοδεξτρίνη, υγραντική ουσία σορβιτόλη, εκχύλισµα 
Terminalia – Chebula, εκχύλισµα σέλινου, εκχύλισµα δενδρολίβανου, εκχύλισµα κερασιού, εκχύλισµα 
αιγοπόδιο το ποδάγριο, εκχύλισµα τσουκνίδας, υλικό επικάλυψης (υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, 
γλυκερίνη), φυτικά λιπαρά από ελαιοκράµβη, αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών 
οξέων, εκχύλισµα πράσινου καφέ, εκχύλισµα φύτρων µπρόκολου, εκχύλισµα πράσινου τσαγιού, εκχύλισµα 
κρεµµυδιού, εκχύλισµα µήλου, εκχύλισµα ασερόλα, κουερσετίνη, εκχύλισµα τοµάτας, εκχύλισµα 
µπρόκολου, εκχύλισµα ακάι, εκχύλισµα κουρκουµά, εκχύλισµα σκόρδου, εκχύλισµα βασιλικού, εκχύλισµα 
ρίγανης, εκχύλισµα κανέλας, εκχύλισµα καρπού κουφοξυλιάς, εκχύλισµα καρότου, εκχύλισµα µανγκοστίν, 
εκχύλισµα φραγκοστάφυλλου, εκχύλισµα µύρτιλου, εκχύλισµα κερασιάς, εκχύλισµα µούρου, εκχύλισµα 
αρώνια, εκχύλισµα σµέουρου, εκχύλισµα σπανακιού, εκχύλισµα λάχανου, εκχύλισµα βατόµουρου, 
εκχύλισµα από λαχανάκια Βρυξελλών.

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Terminalia bellirica
Terminalia chebula

1400 mg
100 mg

**
**

Το προϊόν οφείλει τη διαιτητική του δράση στο συνδυασµό από επιλεγµένα φυτικά εκχυλίσµατα που περιέχει.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (FSMP)

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Prostafit Active 30 caps

To Prostafit Active είναι ένα διαιτητικό προϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία
των τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ισορροπηµένη δίαιτα) και προορίζεται
για τη διαιτητική διαχείριση σε καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.

Τα ενεργά συστατικά του προϊόντος είναι: κιτρικός ψευδάργυρος, χοληκαλσιφερόλη.

Μορφή: 30 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 κάψουλα την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: εκχύλισµα τσουκνίδας, φυτοστερόλες, εκχύλισµα σπόρων κολοκύθας, κέλυφος κάψουλας 
υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, εκχύλισµα τοµάτας (10% λυκοπένιο), εκχύλισµα µπρόκολου, εκχύλισµα 
ροδιού, L-ιστιδίνη, χοληκαλσιφερόλη, αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων, 
κιτρικός ψευδάργυρος, τετραβορικό νάτριο, εκχύλισµα πράσινου καφέ, εκχύλισµα φύτρων µπρόκολου, 
εκχύλισµα πράσινου τσαγιού, εκχύλισµα κρεµµυδιού, εκχύλισµα µήλου, εκχύλισµα ασερόλα, κουερσετίνη, 
εκχύλισµα τοµάτας, εκχύλισµα ακάι, εκχύλισµα κουρκουµά, εκχύλισµα σκόρδου, εκχύλισµα βασιλικού, 
εκχύλισµα ρίγανης, εκχύλισµα κανέλας, εκχύλισµα καρπού κουφοξυλιάς, εκχύλισµα καρότου, εκχύλισµα 
µανγκοστίν, εκχύλισµα φραγκοστάφυλλου, εκχύλισµα µύρτιλου, εκχύλισµα κερασιάς, εκχύλισµα µούρου, 
εκχύλισµα αρώνια, εκχύλισµα σµέουρου, εκχύλισµα σπανακιού, εκχύλισµα λάχανου, εκχύλισµα 
βατόµουρου, εκχύλισµα από λαχανάκια Βρυξελλών.

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Ψευδάργυρος
Βιταµίνη D

2.5 mg
25 µg

25
500

Το προϊόν οφείλει τη διαιτητική του δράση στις φυτοστερόλες και στα φυτικά εκχυλίσµατα που περιέχει.
Επισηµαίνεται η ανάγκη προσαρµογής σύµφωνα µε την §14b (5) DiätV: Τα µέγιστα επίπεδα που έχουν καθοριστεί για τη βιταµίνη D και τον 
ψευδάργυρο στα πλαίσια µιας ισορροπηµένης δίαιτας υπερβαίνονται για να επιτευχθεί η επιθυµητή διαιτητική δράση.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (FSMP)

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available

15



ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (FSMP)

Visu Forte 30 tabs

To Visu Forte είναι ένα διαιτητικό προϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία 
των τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ισορροπηµένη δίαιτα) και προορίζεται
για τη διαιτητική διαχείριση σε οπτική κόπωση (Καταπόνηση των µατιών,
Υπερκόπωση των µατιών). 

Τα ενεργά συστατικά του προϊόντος είναι: εκχύλισµα µύρτιλου, εκχύλισµα Haematococcus pluvialis, 
εκχύλισµα καλέντουλας.

Μορφή: 30 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1-2 δισκία την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: υλικό πλήρωσης µαλτοδεξτρίνη, υλικό πλήρωσης σορβιτόλη, εκχύλισµα µύρτιλου, εκχύλισµα 
Haematococcus pluvialis, υλικό επικάλυψης (υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, γλυκερίνη), φυτικά λιπαρά 
από ελαιοκράµβη, αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων, εκχύλισµα 
καλέντουλας, υλικό διαχωρισµού διοξείδιο του πυριτίου, έλαιο καρύδας, εκχύλισµα πράσινου καφέ, 
εκχύλισµα φύτρων µπρόκολου, εκχύλισµα πράσινου τσαγιού, εκχύλισµα κρεµµυδιού, εκχύλισµα µήλου, 
εκχύλισµα ασερόλα, κουερσετίνη, εκχύλισµα τοµάτας, εκχύλισµα µπρόκολου, εκχύλισµα ακάι, εκχύλισµα 
κουρκουµά, εκχύλισµα σκόρδου, εκχύλισµα βασιλικού, εκχύλισµα ρίγανης, εκχύλισµα κανέλας, εκχύλισµα 
καρπού κουφοξυλιάς, εκχύλισµα καρότου, εκχύλισµα µαγκοστίν, εκχύλισµα φραγκοστάφυλλου, εκχύλισµα 
µπλέ µούρων, εκχύλισµα κερασιάς, εκχύλισµα µούρου, εκχύλισµα αρώνια, εκχύλισµα σµέουρου, 
εκχύλισµα σπανακιού, εκχύλισµα λάχανου, εκχύλισµα από λαχανάκια Βρυξελλών.

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Ανθοκυανιδίνη
Κυανιδίνη-3-Γλυκοζίτες

Ασταξανθίνη
Λουτεΐνη

Ζεαξανθίνη

80,0 mg
10.0 mg
8.0 mg
20.8 mg
2.0 mg

**
**
**
**
**

Το προϊόν οφείλει τη διαιτητική του δράση στο συνδυασµό από επιλεγµένα εκχυλίσµατα φρούτων,
φυτικά εκχυλίσµατα και εκχυλίσµατα βοτάνων που περιέχει. 
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AMINOΞΕΑ

Acetyl-L-Carnitine 60 caps 
Η σταθεροποιηµένη µορφή του ανιµοξέος L-Carnitine. 

Η Ακέτυλο-L-Καρνιτίνη (ALC) είναι ένα αµινοξύ, το οποίο έχει ενεργό ρόλο στην 
αντιοξειδωτική δράση των κυττάρων, καθώς βελτιώνει τη µεταφορά των θρεπτικών 
συστατικών στα µιτοχόνδρια και την αποβολή των τοξινών.

Υποστηρίζει την παραγωγή κυτταρικής ενέργειας, βοηθώντας στη µεταφορά του λίπους στα µιτοχόνδρια, 
όπου µετατρέπεται σε ΑΤΡ (κυτταρικό καύσιµο), ενισχύοντας έτσι τη διαθέσιµη ενέργεια, τις αθλητικές 
επιδόσεις και την αντοχή.

Συµβάλλει στην παραγωγή της ακετυλοχολίνης και στην πρόληψη πολλών συµπτωµάτων που σχετίζονται
µε τη γήρανση, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης της ενέργειας και της µνήµης.

Μορφή: 60 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 3 φορές την ηµέρα 1 κάψουλα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: υδροχλωρική ακέτυλο-L-καρνιτίνη, κέλυφος κάψουλας υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη.

Aνά δόση

1049 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

**L-Καρνιτίνη

Προτείνεται για:
• Αύξηση των επιπέδων ενέργειας
• Βελτίωση των αθλητικών αποδόσεων και της αντοχής
• Ενίσχυση του καρδιαγγειακού συστήµατος
• Ενίσχυση της µνήµης

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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L-Arginine (BASE) 1000 mg 60 tabs

Η µόνη ζυµωµένη L-Αργινίνη αλκαλικής µορφής (10,5 pH-12 pH).
Ιδανικό συµπλήρωµα διατροφής για αθλητές και για χορτοφάγους 100%.

Η L-Αργινίνη (BASE) είναι ένα αµινοξύ βασικής µορφής, που συµµετέχει σε πληθώρα 
διεργασιών του οργανισµού. Αποτελεί βασικό συστατικό της πρωτεϊνοσύνθεσης.

Η L-Αργινίνη (BASE) συµβάλλει στην κυτταρική διαίρεση, στη µυϊκή αναδόµηση και αποκατάσταση, στην 
αποµάκρυνση της αµµωνίας από το σώµα, στην ανοσολογική λειτουργία
και στην απελευθέρωση των ορµονών.

Βοηθά στη µεταφορά, την αποθήκευση και την έκκριση αζώτου καθώς και στη δηµιουργία και αναδόµηση ιστού.

Μορφή: 60 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 δισκίο την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: L-Αργινίνη, µαλτοδεξτρίνη, πληρωτικό µέσο µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, αντισυσσωµατικός 
παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων, υλικό επικάλυψης (υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, 
χρωστική διοξείδιο του τιτανίου, φορέας τάλκης, αρωµατικό εκχύλισµα βανίλιας).

Aνά δόση 

1000 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

**L-Αργινίνη

BASE

Αργινίνη | Προέλευση

Περιεκτικότητα σε αργινίνη

pH

Χωρίς καµία παρενέργεια και αρνητική 
επίδραση στον οργανισµό

Ως όξινη, επιδρά αρνητικά στα νεφρά, λόγω 
υψηλής περιεκτικότητας σε υδροχλωρικό οξύ

Ζυµωµένη από σιτηρά, 100% vegan Ζωικής προέλευσης τρίχες και πούπουλα

99.5-100% 75-85%

Αλκαλική αργινίνη, 10.5-12 pH

Παρενέργειες

Όξινη αργινίνη, 6-6.5 pH

Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΗ

Συµβάλλει:
• Στην οµαλή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήµατος
• Στη µείωση του χρόνου επούλωσης των τραυµατισµών (ιδίως των οστών)
• Στη µείωση του χρόνου επιδιόρθωσης των κατεστραµµένων ιστών
• Στην αύξηση της µυϊκής µάζας
• Στον καλύτερο µεταβολισµό του λίπους

∆ιαφορές Αργινίνης Base µε Υδροχλωρική

AMINOΞΕΑ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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L-Glutamine Powder 250 gr
Ιδανικό για αποκατάσταση µετά από έντονη αθλητική δραστηριότητα. 
 
Το L-Glutamine Powder είναι ένα βασικό ανοσοθρεπτικό αµινοξύ σε µορφή σκόνης
για την άµεση απορρόφηση από τον οργανισµό.

Συµβάλλει στην αποκατάσταση και την αναδόµηση των επιθηλίων του γαστροπεπτικού,
νευρικού και µυϊκού συστήµατος, καθώς και στη διατήρηση της ενέργειας στους νευρώνες.

Βοηθάει στην αποκατάσταση µετά από εγχειρήσεις, βαριές ασθένειες,
χηµειοθεραπείες και έντονη αθλητική δραστηριότητα.

Προέλευση: Σιτηρά.
Μορφή: 250 g σκόνης.
Συνιστώµενη δοσολογία: 3-5 g σκόνης αραιωµένη σε νερό.
Συστατικά: L-Γλουταµίνη.

Aνά δόση

5g

Ενεργά συστατικά % NRV*

**L-Γλουταµίνη σε σκόνη

Συµβάλλει:
• Στην αύξηση της µυϊκής µάζας και στον ενεργειακό µεταβολισµό
• Στην υγεία του πεπτικού συστήµατος
• Στη διατήρηση της υγείας του κεντρικού νευρικού συστήµατος
• Στην οµαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος

AMINOΞΕΑ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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L-Lysine 1000mg 60 tabs
Υψηλής συµπύκνωσης αµινοξύ L-Λυσίνη, 1000 mg σε ένα δισκίο.

Η L-λυσίνη είναι ένα βασικό αµινοξύ απαραίτητο για τη σύνθεση 
των πρωτεϊνών στο σώµα και για την παραγωγή ενζύµων.

Συµβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος, κατά του έρπητα και των εποχικών κρυολογηµάτων.

Μορφή: 60 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 δισκίο την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: Υδροχλωρική-L-Λυσίνη, πληρωτικό µέσο µαλτοδεξτρίνη, υλικό επικάλυψης 
(υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, αραβικό κόµµι, ανθρακικό ασβέστιο, κόκκινη χρωστική [φορέας (τάλκης, 
πολυαιθυλενογλυκόλη), γαλάκτωµα πάπρικας]), φυτικά λιπαρά από ελαιοκράµβη, αντισυσσωµατικός 
παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων, διοξείδιο του πυριτίου, έλαιο καρύδας.

Aνά δόση

1000 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

**L-Λυσίνη

Προτείνεται για:
• Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος
• Περιπτώσεις έρπητα και αυτοάνοσα νοσήµατα
• Εποχική γρίπη και κοινό κρυολόγηµα

AMINOΞΕΑ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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L-Tyrosine 500 mg 100 caps
 

Το αµινοξύ L-Τυροσίνη έχει την πρωτοποριακή ιδιότητα της διάσπασης της φαινυλαλανίνης, 
ενισχύοντας έτσι την καλύτερη διαχείριση του άγχους, του στρες και της κατάθλιψης.

Συµβάλλει στην υγιή λειτουργία του θυροειδούς αδένα (υποθυρεοειδισµό), καθώς και στην ενίσχυση της µνήµης.

*Να µην λαµβάνεται σε περίπτωση υπερθυρεοειδισµού.

Μορφή: 100 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία:1 κάψουλα την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: L-τυροσίνη, κέλυφος κάψουλας υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη.

Συµβάλλει:
• Στην οµαλή λειτουργία του θυροειδούς αδένα
• Στην καλύτερη διαχείριση των επιπέδων του άγχους και του στρες
• Στην ενίσχυση της µνήµης

AMINOΞΕΑ

Aνά δόση

500 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

**L-Τυροσίνη

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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S-Acetyl-L-Glutathione 60 caps

Από τα µόνα σε σταθεροποιηµένη µορφή αµινοξέα
µε ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.

S-Acetyl-L-Glutathione (S-Ακέτυλο-L-Γλουταθειόνη) είναι µια σταθεροποιηµένη µορφή 
γλουταθειόνης, µεγιστοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο την απορροφησιµότητα και την 
αποτελεσµατικότητά της.

Ενισχύει την προστασία από αλλοιώσεις του DNA, την αύξηση της ελαστικότητας του δέρµατος,
τη λειτουργία και αποτοξίνωση των ηπατικών κυτταρικών δοµών και συµβάλλει στη διαδικασία 
αποτοξίνωσης του οργανισµού από βαρέα µέταλλα και τοξίνες.

Έχει από τις πιο ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες αυτής της κατηγορίας.

Μορφή: 60 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 2 κάψουλες την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: πληρωτικό µέσο µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, S-Ακέτυλο-L-Γλουταθειόνη, κέλυφος κάψουλας 
υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη.

Aνά δόση (2 κάψουλες)

200 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

**S-Ακέτυλο-L-Γλουταθειόνη

AMINOΞΕΑ

Προτείνεται για:
• Αντιγηραντική δράση 
• Ενίσχυση της ελαστικότητας του δέρµατος
• Φυσική ισχυρή αντιοξειδωτική δράση (ήπαρ)
• Αποτοξίνωση από βαρέα µέταλλα

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Super L-Carnosine 600 mg 90 caps

Μία από τις ισχυρότερες σε συµπύκνωση 600 mg L-Καρνοσίνη.
3 κάψουλες περιέχουν 1800 mg L-Καρνοσίνη. 

Το Super L-Carnosine υψηλής βιοδιαθεσιµότητας, είναι το αµινοξύ που εξασφαλίζει
στον οργανισµό τα απαιτούµενα επίπεδα καρνοσίνης, καθώς αυτά πέφτουν
µε την αύξηση της ηλικίας.

Παρέχει µοναδικές  αντιοξειδωτικές και αντιγηραντικές ιδιότητες.

Η καρνοσίνη βοηθάει στην αναζωογόνηση των κυττάρων που προσεγγίζουν τη γήρανση,
αποκαθιστώντας την κανονική εµφάνιση και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους. 

Επιπλέον, η καρνοσίνη προτείνεται για διαβητικούς, καθώς µειώνει τον κίνδυνο βλάβης στα νεφρά.

Μορφή: 90 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 3 κάψουλες την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: L-Καρνοσίνη, κέλυφος κάψουλας υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, αντισυσσωµατικός 
παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων.

Aνά δόση (3 κάψουλες)

1800 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

**Σκόνη L-Καρνοσίνης

Προτείνεται για:
• ∆ιαβητικούς, βοηθάει στη µείωση της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης και του κινδύνου βλάβης στα νεφρά και τα µάτια
• Φυσική αντιοξειδωτική δράση
• Αντιγηραντική δράση 

AMINOΞΕΑ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
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ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

Aνά 3 κάψουλεςΕνεργά συστατικά % NRV*Προτείνεται για:
• Ενίσχυση των επιπέδων ενέργειας
• Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος
• Ενίσχυση του οργανισµού κατά τη χειµερινή περίοδο
   και σε περιπτώσεις εποχικής γρίπης και κρυολογήµατος
• Υποστήριξη του οργανισµού σε περιπτώσεις hangover
   και έντονης εξάντλησης

120 mg

25.38 mg

21 mg 

11 mg

1350 mcg

3.19 mg

4.2 mg

4.4 mg

5.25 mcg

7.5 mcg

112.5 mcg

300 mcg

120 mg

72 mg

11.1 mg

19.2 mg

1.8 mg

1.89 mg

52.5 mcg

90 mcg

150

211

131

183

169

291

300

316

210

150

225

150

15

19

79

192

90

190

105

225

Βιταµίνη C

Βιταµίνη Ε

Νιασίνη

Παντοθενικό οξύ

Βιταµίνη Α

Θειαµίνη

Ριβοφλαβίνη

Βιταµίνη Β6

Βιταµίνη Β12

Βιταµίνη D3

Βιοτίνη

Φυλλικό οξύ

Ασβέστιο

Μαγνήσιο

Σίδηρος

Ψευδάργυρος

Μαγγάνιο

Χαλκός

Μολυβδαίνιο

Χρώµιο

Alive Multi 60 caps
Από τις πιο πλούσιες πολυβιταµίνες µε 100 θρεπτικά συστατικά.
Ιδανική για την κάλυψη υψηλών διατροφικών αναγκών και για άτοµα
µε υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις.

Η Alive Multi είναι µία πλήρης φόρµουλα 100 θρεπτικών συστατικών αποτελούµενη από 
βιταµίνες, µέταλλα, ιχνοστοιχεία, υπερτροφές, λιπαρά οξέα, πεπτικά ένζυµα, προβιοτικά, 
αντιοξειδωτικές ουσίες και συµβάλλει στην αναπλήρωση των καθηµερινών διατροφικών 
ελλείψεων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα στον οργανισµό ενέργεια, τόνωση και προστασία.

Μορφή: 60 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1-3 κάψουλες την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: κέλυφος κάψουλας υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, ανθρακικό ασβέστιο, σκόνη ελαίου 
λιναρόσπορου, σκόνη φυτικού µείγµατος (χυµός σιταρόχορτου, παντζάρι, πιπερόριζα, καρότο, φύλλα 
µαϊντανού, σκόρδο, λευκό σπαράγγι,  λάχανο, µπρόκολο, κουνουπίδι, τζίνσενγκ), µείγµα σκόνης φρούτων 
(µήλο, παπάγια, ροδάκινο, κράνµπερι, πορτοκάλι, ανανάς, φράουλα, ακάι, µύρτιλο, χυµός ροδιού), 
ασκορβικό οξύ, αλεύρι βρώµης, πηκτίνη µήλου, οξείδιο του µαγνησίου,  αλεύρι κριθαριού, διτρυγική 
χολίνη, σκόνη ελαίου νυχτολούλουδου, οξική D-άλφα τοκοφερόλη, κιτρικά βιοφλαβονοειδή, σκόνη 
σπιρουλίνας, χλωριούχο κάλιο, θειικός δισθενές σίδηρος, D-γλυκονικό µαγγάνιο, οξείδιο του 
ψευδαργύρου,  εκχύλισµα ρέισι, νικοτιναµίδιο, Lactobacilli (Acidophilus, Bulgaricus), εκχύλισµα σιτάκε, 
εκχύλισµα µαιτάκε, εκχύλισµα ασκοφύλλου, βροµελίνη, σκόνη χλωρέλλας, σκόνη φύλλων γκίνγκο 
µπιλόµπα, αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα  µαγνησίου λιπαρών οξέων, µυο-ινοσιτόλη, µολυβδαινικό 
νάτριο, γλυκονικός χαλκός, D-παντοθενικό ασβέστιο, πιπέρι καγιέν, εκχύλισµα σπόρων γκρέιπφρουτ, 
εσπεριδίνη, ρετινόλη, P-αµινοβενζοϊκό οξύ, κουερσετίνη, ρουτίνη, Bifidobacte rium bifidum, γλουταθειόνη, 
παπαΐνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, κυανοκοβαλαµίνη, υδροχλωρική θειαµίνη, ριβοφλαβίνη, αµυλάση, 
χοληκαλσιφερόλη, χλωροφύλλη (σύµπλεγµα νατρίου-µαγνησίου), σελουλάση, λακτάση, λουτεΐνη, 
τριχλωριούχο χρώµιο, φυλλικό οξύ, σεληνοµεθειονίνη, D-βιοτίνη.  

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Vitamin B12 (Methylcobalamin) 1000µg DEPOT 30 tabs

Από τις πιο αφοµοιώσιµες µορφές Βιταµίνης B12,
βραδείας αποδέσµευσης (DEPOT).

 
Ιδανικό συµπλήρωµα διατροφής για χορτοφάγους.

∆εν πρέπει να χρησιµοποιείτε τη βιταµίνη B12
εάν είστε αλλεργικοί στη βιταµίνη Β12 ή το κοβάλτιο.

Το συµπλήρωµα διατροφής Vitamin B12 Depot περιέχει βιταµίνη Β12 (µεθυλοκοβαλαµίνη) 
φαρµακοτεχνικής µορφής δισκίων DEPOT, πατέντα η οποία επιτρέπει, χάρη στην ειδική 
επικάλυψη, τη βραδεία αποδέσµευση των  µικροδιατροφικών ουσιών στον οργανισµό 
προσδίδοντας έτσι µεγαλύτερη αναλογία αφοµοίωσης τους.

Η Β12 είναι βασική βιταµίνη για την υγιή λειτουργία του νευρικού συστήµατος και του εγκεφάλου,
καθώς και για την παραγωγή ερυθρών αιµοσφαιρίων.

Ιδιαίτερα χρήσιµη σε άτοµα µε ανεπάρκεια σε Β12, όπως οι χορτοφάγοι.

Μορφή: 30 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 δισκίο την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα. 
Συστατικά: πληρωτικό µέσο µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, πληρωτικό µέσο υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, 
αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων, µεθυλοκοβαλαµίνη.

Aνά δόση

1 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

40000Βιταµίνη Β12

Συµβάλλει:
• Στην παραγωγή ενέργειας
• Στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήµατος
• Στην καλύτερη διαχείριση του άγχους, του στρες και τις κατάθλιψης
• Στην υγιή λειτουργία του εγκεφάλου
• Στο φυσιολογικό σχηµατισµό ερυθρών αιµοσφαιρίων
• Στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος
• Στη µείωση της κούρασης και της κόπωσης

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Vitamin B-Complex 60 caps
Μοναδική σύνθεση Βιταµινών Β, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό κανονισµό σε %NRV.

Το Vitamin B-Complex είναι ένα σύµπλεγµα βιταµινών Β µε εκχυλίσµατα βοτάνων
για µέγιστη απορρόφηση. Συµβάλλει στην οµαλή λειτουργία του νευρικού συστήµατος, 
της εγκεφαλικής λειτουργίας και στην ορµονική ισορροπία.

Με µυο-ινοσιτόλη και πληθώρα εκχυλισµάτων που βοηθούν στην αποτελεσµατικότερη δράση
των βιταµινών Β και έχουν ως αποτέλεσµα υψηλή βιοδιαθεσιµότητα και απορρόφηση.

Μορφή: 60 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 κάψουλα την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, διτρυγική χολίνη, µυο-ινοσιτόλη, κάψουλα 
(υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη), νικοτιναµίδη, D παντοθενικό ασβέστιο, µείγµα εκχυλισµάτων (πράσινος 
καφές, φύτρα µπρόκολου, πράσινο τσάι, κρεµµύδι, µήλο, ασερόλα, κουερσετίνη, ντοµάτα, µπρόκολο, ακάι, 
κουρκουµάς, σκόρδο, βασιλικός, ρίγανη, κανέλα, σαµπούκος, καρότο, µανγκοστίν, µαύρο φραγκοστάφυλο, 
µπλε µούρο, κεράσι, βατόµουρο, αρόνια, σµέουρο, σπανάκι,  λάχανο, µύρτιλο, κόκκινο λάχανο), 
υδροχλωρική πυριδοξίνη, υδροχλωρική θειαµίνη, ριβοφλαβίνη, φυλλικό οξύ, βιοτίνη, µεθυλοκοβαλαµίνη.

Συµβάλλει:
• Στην παραγωγή ενέργειας
• Στην οµαλή λειτουργία του µεταβολισµού
• Στη φυσιολογική ορµονική ισορροπία
• Στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήµατος
• Στη φυσιολογική εγκεφαλική λειτουργία και βελτιωµένη γνωστική διαδικασία
• Στην καλύτερη διαχείριση του άγχους, του στρες και της κατάθλιψης

Aνά δόση (1 κάψουλα)Ενεργά συστατικά % NRV*

Ινοσιτόλη

Νιασίνη

Χολίνη

Παντοθενικό οξύ

Βιταµίνη Β12

Βιταµίνη Β2

Βιταµίνη Β6

Βιταµίνη Β1

Φυλλικό οξύ

Βιοτίνη

100 mg

48 mg

41 mg

18 mg

7.6 µg

4.2 mg

4.3 mg

3.6 mg

600 µg

150 µg

**

300

**

300

304

300

307

327

300

300

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Vitamin C 1000 mg 30 tabs
Aλκαλική Βιταµίνη C από ασκορβικό ασβέστιο.

Η µη όξινης µορφής Βιταµίνη C 1000mg, αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες βιταµίνες
για τον ανθρώπινο οργανισµό.

Συµβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος, 
στη µείωση της κόπωσης και στην  προστασία των κυττάρων από οξειδωτικό στρες.

Έχει υψηλές αντιοξειδωτικές και αντιγηραντικές ιδιότητες. 

Μορφή: 30 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 δισκίο την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: ασκορβικό ασβέστιο, µαλτοδεξτρίνη, αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών 
οξέων, πληρωτικό µέσο µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, υλικό επικάλυψης, 
(υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, χρωστική [διοξείδιο του τιτανίου, βήτα καροτίνη, κουρκουµίνη], υλικό 
διαχωρισµού τάλκης).

Συµβάλλει:
• Στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος
• Στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες
• Στην αύξηση της απορρόφησης του σιδήρου
• Στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήµατος
• Στη µείωση της κόπωσης
• Στην αύξηση απορρόφησης κολλαγόνου

Aνά δόση

1000 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

1250Βιταµίνη C

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Vitamin C Systemic Plus 915 mg 120 tabs
Μοναδική σύνθεση Βιταµίνης C µε ταυτόχρονη αντιοξειδωτική
και αντιαλλεργική προστασία. Ιδανικό για καπνιστές.

Το µοναδικό µείγµα θρεπτικών στοιχείων στη φόρµουλα σχεδιάστηκε για να επανεργοποιεί
και να ανακυκλώνει τη βιταµίνη C µέσα στο σώµα.

Αυτό εξασφαλίζει µέγιστη αντιοξειδωτική προστασία.

Σύµπλοκα µόρια όπως τα: άλφα λιποϊκό οξύ, κυστεΐνη, κουερσετίνη, και εκχύλισµα σπόρων σταφυλιού 
έχουν προστεθεί για ακόµα περισσότερη αντιοξειδωτική κάλυψη.

H βιταµίνη C στη φόρµουλα αυτή είναι σε µη όξινη µορφή, έτσι ώστε να είναι ανεκτή σε όλους 
εκείνους που έχουν ευαισθησία και δεν απορροφούν το ασκορβικό οξύ.

Μορφή: 120 δισκία. 
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 δισκίο την ηµέρα µε νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: ασκορβικό ασβέστιο, L-κυστεΐνη, άλφα λιποϊκό οξύ, εκχύλισµα άγριου τριαντάφυλλου, 
γλυκονικός ψευδάργυρος, πληρωτικό µέσο µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, αντισυσσωµατικός παράγοντας 
άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων, εκχύλισµα σπόρων σταφυλιού 95% OPC, κουερσετίνη, µείγµα 
βιοφλαβονοειδών, σκόνη φύλλων µορίνγκα, υλικό επικάλυψης (υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, 
χρωστική [κουρκουµίνη, βήτα-καροτένιο]), πηκτικό µέσο µαλτοδεξτρίνη, εκχύλισµα ακάι, εκχύλισµα 
ασερόλα, όξινη ηλεκτρική D-άλφα-τοκοφερόλη, εκχύλισµα πράσινου τσαγιού.

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Βιταµίνη C

Βιταµίνη Ε

Ψευδάργυρος

L-Κυστεΐνη

Άλφα λιποϊκό οξύ

Εκχύλισµα άγριου τριαντάφυλλου

Κουερσετίνη

Εκχύλισµα σπόρων σταφυλιού

Μείγµα βιοφλαβονοειδών

400 mg

4 mg

5 mg

60 mg

50 mg

50 mg

25 mg

25 mg

20 mg

500

33

50

**

**

**

**

**

**

Συµβάλλει:
• Στην αντιοξειδωτική προστασία 
• Στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος
• Στη φυσιολογική θωράκιση του οργανισµού από µολύνσεις και ιώσεις, ειδικά του αναπνευστικού
• Στη φυσιολογική λειτουργία του αναπνευστικού συστήµατος

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Vitamin C Time Release Pellets 120 caps
Η µοναδική Original Time Release Βιταµίνη C σε pellets.

Το Vitamin C Time Release Original αποτελεί συµπλήρωµα διατροφής
µε στόχο την εξασφάλιση της παροχής βιταµίνης C στον οργανισµό για 12 ώρες.

Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα κι έχει αντιοξειδωτική δράση.

Στο συγκεκριµένο προϊόν χρησιµοποιείται η µέθοδος pellets στις κάψουλες. 
Αυτή εξασφαλίζει τη βραδεία αποδέσµευση του περιεχοµένου τους, για τη µεγιστοποίηση της απορρόφησής του.

Τα pellets ελευθερώνονται όλα µαζί  όταν διαλυθεί το κέλυφος, αλλά τα ίδια ενεργοποιούνται/απελευθερώνονται 
σε διαφορετικούς χρόνους.

Αυτό επιτυγχάνεται από την εξ’ αρχής διαφορετική κατασκευή τους, πριν ακόµη µπουν στην κάψουλα. 
Με τη µέθοδο  αυτή, επιτυγχάνουµε χρονική παράταση της δράσης των συστατικών,
αυξάνοντας έτσι την αποτελεσµατικότητά τους. 

Ρυθµός αποδέσµευσης Βιταµίνης C

Μετά από 1 ώρα  35%  |  Μετά από 4 ώρες  54%  |  Μετά από 8 ώρες  75%   |  Μετά από 12 ώρες  100%

Μορφή: 120 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 2 κάψουλες την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: Πέλλετ βραδείας αποδέσµευσης (ασκορβικό οξύ, σφαιρίδια ζάχαρης [σακχαρόζη, άµυλο], 
γλυκονικός ψευδάργυρος, υλικό επικάλυψης αιθυλοκυτταρίνη, εκχύλισµα νεραντζιού, εκχύλισµα 
ιαπωνικής σοφόρας), κέλυφος  κάψουλας υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη.

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Συµβάλλει:
• Στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος
• Στη φυσική αντιοξειδωτική δράση

Βιταµίνη C

Ψευδάργυρος

Εκχύλισµα νεραντζιού

Εκχύλισµα ιαπωνικής σοφόρας

825

100

**

**

660 mg

10 mg

22.2 mg

11.1 mg

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Vitamin D3 Plus 2500 IU DEPOT 90 tabs
Μοναδική σύνθεση Βιταµίνης D3 Plus βραδείας αποδέσµευσης (DEPOT).

To συµπλήρωµα διατροφής Vitamin D3 Plus Depot 2500 IU περιέχει βιταµίνη D3 ενισχυµένη 
µε βιταµίνη C και ψευδάργυρο, φαρµακοτεχνικής µορφής δισκίων DEPOT.

Η πατέντα αυτή επιτρέπει, χάρη στην ειδική επικάλυψη, τη  βραδεία αποδέσµευση των µικροδιατροφικών 
ουσιών στον οργανισµό προσδίδοντας έτσι µεγαλύτερη αναλογία αφοµοίωσής τους.

Συµβάλλει στην απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου από τα οστά, στην οµαλή  λειτουργία
του ανοσοποιητικού συστήµατος και στην εύρυθµη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα 
και του νευρικού συστήµατος. 

Μελετάται για τις αντικαρκινικές της δράσεις σε περιστατικά προστάτη, λευχαιµίας,
εντέρου και µαστού βάσει βιβλιογραφίας.

Μορφή: 90 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1-2 δισκία την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: υγραντική ουσία σορβιτόλη, ασκορβικό οξύ, χοληκαλσιφερόλη, πληρωτικό µέσο 
υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, κιτρικός ψευδάργυρος, αντισυσσωµατικός παράγοντας
άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων.

Συµβάλλει:
• Στην απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου από τα οστά
• Στην οµαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος
• Στην υγεία των οστών, των µυών και των δοντιών καθώς και στην ανάπτυξη και συντήρηση τους
• Στην εύρυθµη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα και του νευρικού συστήµατος
• Στην υποστήριξη της φυσιολογικής καρδιαγγειακής και εγκεφαλικής λειτουργίας

Aνά 2 δισκίαΕνεργά συστατικά % NRV*

Βιταµίνη D

Βιταµίνη C

Ψευδάργυρος

125 mcg

80 mg

10 mg

2500

100

100

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Vitamin E Tocotrienols 60 softgels 
Η µοναδική παγκοσµίως Βιταµίνη Ε “Tocotrienol”, πατέντα

Ιδανικό για υγιή και λαµπερά µαλλιά και την αντιµετώπιση της τριχόπτωσης.
 
Το Vitamin E Tocotrienols αποτελεί ένα σύµπλεγµα βιταµινών Ε µε α, β, γ
και δ τοκοτριενόλη από καρπό κόκκινου αφρικανικού φοίνικα (Elaeis guineensis)
και συνένζυµο Q10 για υψηλή αντιοξειδωτική δράση και προστασία. 

Φροντίζει την υγεία και καλή εµφάνιση της επιδερµίδας, βελτιώνει την αναπαραγωγή των κυττάρων
και των ιστών και είναι ευεργετική στην επούλωση τραυµάτων.

Ενισχύει την τρίχα των µαλλιών και συµβάλλει στην καλύτερη διαχείριση της τριχόπτωσης.

Συµβάλλει επίσης, στη διαχείριση της υπερπλασίας του προστάτη και της χρόνιας προστατίτιδας.
Μελετάται για τις αντικαρκινικές  της ιδιότητες, καθώς η βιταµίνη Ε είναι ισχυρός αντιοξειδωτικός 
παράγοντας, που προστατεύει τις µεµβράνες των κυττάρων και άλλα λιποδιαλυτά στοιχεία του οργανισµού, 
από την καταστρεπτική δράση των ελευθέρων ριζών.

Μορφή: 60 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 2 κάψουλες την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: Περιεκτικότητα τοκοφερόλης στο εκχύλισµα (εκχύλισµα καρπού κόκκινου αφρικανικού φοίνικα 
Elaeis guineensis), κέλυφος κάψουλας (ζελατίνη, υγραντική ουσία γλυκερόλη), έλαιο ηλίανθου.

Συµβάλλει: 
• Στην υγεία του δέρµατος και βελτιώνει την όψη της επιδερµίδας
• Στην καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήµατος 
• Στη µείωση του οξειδωτικού στρες και παρέχει αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες
• Στη µείωση του κινδύνου εµφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων

Aνά  κάψουλαΕνεργά συστατικά % NRV*

D-άλφα-τοκοτριενόλη

D-βήτα-τοκοτριενόλη

D-γάµµα-τοκοτριενόλη

D-δέλτα-τοκοτριενόλη

D-άλφα-τοκοφερόλη

Φυτικό σκουαλένιο

Μείγµα στερολών

Μείγµα καροτενοειδών

Συνένζυµο Q10

17.4 mg

3.5 mg

24.4 mg

10.0 mg

16.2 mg

13.9 mg

4.9 mg

69.6 µg

5.8 µg

**

**

**

**

**

**

**

**

**

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Vitamin K2 (MK-7) 225 µg +
Vitamin D3 4000 IU DEPOT 60 tabs

Εξαιρετική ισορροπία βιταµινών Κ2 και D3 σε υψηλή δοσολογία 
και απορρόφηση βραδείας αποδέσµευσης (DEPOT).

To Vitamin K2 225 µg + D3 4000 IU Depot είναι βραδείας αποδέσµευσης,
ενώ οι βιταµίνες της σύνθεσης είναι υψηλής βιοδιαθεσιµότητας.

Η φαρµακοτεχνική µορφή δισκίων Depot αποτελεί πατέντα που επιτρέπει, χάρη στην ειδική επικάλυψη,
την παράταση της αποδέσµευσης των µικροδιατροφικών ουσιών στον οργανισµό προσδίδοντας έτσι 
µεγαλύτερη αναλογία αφοµοίωσής τους. 

Ιδανικό συµπλήρωµα  για τη µέγιστη απορρόφηση του ασβεστίου από τα οστά
και την ενεργοποίηση της οστεοκαλσίνης. 

Συµβάλλει στην αποτροπή αποτιτανώσεων – απασβεστώσεων.

Μορφή: 60 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 δισκίο την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: πληρωτικό µέσο µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, χοληκαλσιφερόλη, µενακινόνη-7, πληρωτικό µέσο 
υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων.

Συµβάλλει:
• Στην απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου από τα οστά
• Στην ενεργοποίηση της οστεοκαλσίνης
• Στην ισορροπηµένη διαχείριση εναπόθεσης της αθηρωµατικής πλάκας

Aνά δόση

100 mcg
225 mcg

Ενεργά συστατικά % NRV*

2000
300

Βιταµίνη D3
Βιταµίνη Κ2

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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OΥΣΙΩ∆Η
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OΥΣΙΩ∆Η ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

Krill Oil 1200 mg 60 softgels
Υψηλής ποιότητας krill oil, πατέντα
Προέλευση από �ικρές γαρίδες της Ανταρκτικής.

Το krill oil είναι 100% καθαρό λάδι κριλ και είναι εξαιρετική πηγή φωσφολιπιδίων,
ασταξανθίνης καθώς και ωµέγα-3 λιπαρών οξέων, EPA και DHA.

Τα φωσφολιπίδια βοηθούν τα ωµέγα 3 να ενσωµατωθούν στις κυτταρικές µεµβράνες.

Έτσι, πετυχαίνουµε υψηλή βιοδιαθεσιµότητα και άριστη απορρόφηση.

Η ασταξανθίνη έχει αντιοξειδωτική δράση κατά των ελευθέρων ριζών.

Μορφή: 60 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 2 κάψουλες την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: Έλαιο κρίλ (Euphausia superba), κέλυφος κάψουλας (ζελατίνη από ψάρια, υγραντική ουσία 
γλυκερίνη και σορβιτόλη, νερό).

Προτείνεται για:
• Φυσιολογική καρδιακή λειτουργία 
• Ενίσχυση των εγκεφαλικών λειτουργιών
• Έλεγχο ισορροπίας των τριγλυκεριδίων
• Μείωση των φλεγµονών των αρθρώσεων
• Φυσική αντιοξειδωτική προστασία.

Σηµείωση για αλλεργικούς: Περιέχει συστατικά από οστρακοειδή και ψάρι.

Aνά δόση Ενεργά συστατικά % NRV*

**

**

**

**

**

**

≥ 320 mg

≥ 178 mg

≥ 82 mg

12 mg

72 mg

≥ 662 mg

≥ 82 mg

0.12 mg

Ωµέγα-3 λιπαρά οξέα

-EPA

-DHA

Ωµέγα 6

Ωµέγα 9

Φωσφολιπίδια

Χολίνη

Ασταξανθίνη

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Omega-3 Fish Oil 1000 mg 60 caps
Εντεροδιαλυτές κάψουλες, υψηλής περιεκτικότητας σε EPA & DHA.
Φαρµακευτικής καθαρότητας - µοριακής απόσταξης.

Οι κάψουλες Omega 3 fish oil περιέχουν συµπυκνωµένο ιχθυέλαιο ψυχρής έκθλιψης µε υψηλή 
δόση πολυακόρεστων EPA και DHA, τα οποία συµβάλλουν στην προστασία του καρδιαγγειακού 
συστήµατος και των οµαλών επιπέδων χοληστερόλης στο αίµα, στη φυσιολογική λειτουργία του 
εγκεφάλου και της όρασης. 

Είναι εντεροδιαλυτές, επιτυγχάνοντας έτσι την 100% απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών,
χωρίς στοµαχικές διαταραχές και δυσάρεστη επίγευση.

Το ιχθυέλαιο της VioGenesis είναι φαρµακευτικής καθαρότητας και µοριακής απόσταξης, διαδικασία που 
διασφαλίζει ότι το τελικό προϊόν είναι 100% απαλλαγµένο από την παρουσία τοξινών και βαρέων µετάλλων. 

Μορφή: 60 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 2 κάψουλες την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: Ιχθυέλαιο 35/25 EPA/DHA, κέλυφος κάψουλας (ζελατίνη, υγραντική ουσία γλυκερίνη, νερό, 
πολυακρυλική ρητίνη ΙΙ, πολυαιθυλενογλυκόλη).

Προτείνεται για:
• Οµαλή λειτουργία του καρδειαγγειακού συστήµατος
• Ενίσχυση της εγκεφαλικής λειτουργίας
• Υγιή όραση
• ∆ιατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων της χοληστερίνης και της αρτηριακής πίεσης 

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Ιχθυέλαιο

εκ του οποίου EPA

εκ του οποίου DHA

εκ του οποίου λοιπά Ωµέγα-3

2000 mg

700 mg

500 mg

200 mg

**

Σηµείωση για αλλεργικούς: Περιέχει συστατικά από οστρακοειδή και ψάρι.

OΥΣΙΩ∆Η ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Σηµείωση για αλλεργικούς: Περιέχει συστατικά από οστρακοειδή και ψάρι.

Omega-3 Fish Oil 1000 mg 120 caps
Εντεροδιαλυτές κάψουλες, υψηλής περιεκτικότητας σε EPA & DHA.
Φαρ�ακευτικής καθαρότητας - �οριακής απόσταξης.

Οι κάψουλες Omega 3 fish oil περιέχουν συµπυκνωµένο ιχθυέλαιο ψυχρής έκθλιψης
µε υψηλή δόση πολυακόρεστων EPA και DHA, τα οποία συµβάλλουν στην προστασία
του καρδιαγγειακού συστήµατος και των οµαλών επιπέδων χοληστερόλης στο αίµα,
στη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου και της όρασης.

Είναι εντεροδιαλυτές, επιτυγχάνοντας έτσι την 100% απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών,
χωρίς στοµαχικές διαταραχές και δυσάρεστη επίγευση.

Το ιχθυέλαιο της VioGenesis είναι φαρµακευτικής καθαρότητας και µοριακής απόσταξης, διαδικασία που 
διασφαλίζει ότι το τελικό προϊόν είναι 100% απαλλαγµένο από την παρουσία τοξινών και βαρέων µετάλλων.
 
Μορφή: 120 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 2 κάψουλες την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: Ιχθυέλαιο 35/25 EPA/DHA, κέλυφος κάψουλας (ζελατίνη, υγραντική ουσία γλυκερίνη, νερό, 
πολυακρυλική ρητίνη ΙΙ, πολυαιθυλενογλυκόλη).

Προτείνεται για:
• Οµαλή λειτουργία του καρδειαγγειακού συστήµατος
• Ενίσχυση της εγκεφαλικής λειτουργίας
• Υγιή όραση
• ∆ιατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων της χοληστερίνης και της αρτηριακής πίεσης 

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Ιχθυέλαιο

εκ του οποίου EPA

εκ του οποίου DHA

εκ του οποίου λοιπά Ωµέγα-3

2000 mg

700 mg

500 mg

200 mg

**

OΥΣΙΩ∆Η ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Iron Plus 30 caps
Σύµπλεγµα δισγλυκινικού και θειικού σιδήρου µε βιταµίνες.

Το Iron plus είναι µια φόρµουλα δισγλυκινικού και θειικού σιδήρου, σε συνδυασµό µε µέταλλα 
και βιταµίνες. Συµµετέχει στη δηµιουργία υγιών ερυθρών αιµοσφαιρίων και ορισµένων 
ενζύµων τα οποία είναι υπεύθυνα για τη µεταφορά του οξυγόνου στα διάφορα όργανα και τους 
µύες, προσδίδοντας δύναµη, ζωτικότητα και ενέργεια. Ο δισγλυκονικός σίδηρος, σε σχέση µε 
το συµβατικό, δεν προκαλεί γαστρεντερικές διαταραχές.

Η συγκεκριµένη µορφή σιδήρου είναι υψηλά βιοδιαθέσιµη.
Αυτό αυξάνει την καλύτερη απορρόφηση και αποθήκευση του σιδήρου.
Η βιταµίνη C που περιέχεται στο σκεύασµα βοηθά επιπλέον στην καλύτερη απορρόφηση σιδήρου.

Το Ιron plus ενδείκνυται µε τη σύσταση του γιατρού ως συµπλήρωµα διατροφής κυρίως σε γυναίκες
κατά την περίοδο της εγκυµοσύνης, του θηλασµού και της εµµηνόρροιας.

Μορφή: 30 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 κάψουλα την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: L-ασκορβικό οξύ, κέλυφος κάψουλας υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, θειικός σίδηρος, 
πληρωτικό µέσο µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, υδροχλωρική L-κυστεΐνη, νικοτιναµίδιο, γλυκονικό 
µαγγάνιο, δισγλυκινικός σίδηρος, οξική D-άλφα-τοκοφερόλη, D-παντοθενικό ασβέστιο, σκόνη παντζαριού, 
γλυκονικός χαλκός, υδροχλωρική πυριδοξίνη, υδροχλωρική θειαµίνη, ριβοφλαβίνη, εκχύλισµα µαύρου 
πιπεριού, L-σεληνοµεθειονίνη, εκχύλισµα πράσινου καφέ, εκχύλισµα φύτρων µπρόκολου, εκχύλισµα 
πράσινου τσαγιού, εκχύλισµα κρεµµυδιού, εκχύλισµα µήλου, εκχύλισµα ασερόλα, κουερσετίνη, εκχύλισµα 
τοµάτας, εκχύλισµα µπρόκολου, εκχύλισµα ακάι, εκχύλισµα κουρκουµά, εκχύλισµα σκόρδου, εκχύλισµα 
βασιλικού, εκχύλισµα ρίγανης, εκχύλισµα κανέλας, εκχύλισµα καρπού κουφοξυλιάς, εκχύλισµα καρότου, 
εκχύλισµα µανγκοστίν, εκχύλισµα φραγκοστάφυλλου, εκχύλισµα µύρτιλου, εκχύλισµα κερασιάς, εκχύλισµα 
µούρου, εκχύλισµα αρώνια, εκχύλισµα σµέουρου, εκχύλισµα σπανακιού, εκχύλισµα λάχανου, εκχύλισµα 
βατόµουρου, εκχύλισµα από λαχανάκια Βρυξελλών, πτεροϋλοµονογλουταµικό οξύ, τριχλωριούχο χρώµιο, 
κυανοκοβαλαµίνη.

Ιδανικό για:
• Άτοµα µε αναιµία
• Μειωµένη διάθεση, διαταραχές ύπνου
• Xαµηλά επίπεδα ενέργειας 
• Περίοδο εγκυµοσύνης, θηλασµού,
   εµµηνόρροιας (µε τη συµβουλή ιατρού)

Aνά δόση Ενεργά συστατικά % NRV*

240 mg

48 mg

12 mg

18 mg

3.3 mg

4.2 mg

4.2 mg

7.5 mcg

200 mcg

42 mg 

1 mg

5.5 mg

8.25 mcg

20 mcg

300

300

100

300

300

300

300

300

100

300

100

275

15

50

Βιταµίνη C

Νιασίνη

Βιταµίνη Ε

Παντοθενικό οξύ

Θειαµίνη

Ριβοφλαβίνη

Βιταµίνη Β6

Βιταµίνη Β12

Φυλλικό οξύ

Σίδηρος

Χαλκός

Μαγγάνιο

Σελήνιο

Χρώµιο

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Magnesium Complex 120 caps

Σύνθεση τριών ειδών µαγνησίου (κιτρικό µαγνήσιο, ανθρακικό µαγνήσιο
και οξείδιο του µαγνησίου) σε µία κάψουλα, για την πλήρη κάλυψη των 
αναγκών του οργανισµού. 

Το κιτρικό µαγνήσιο παρέχει υψηλότερη απορρόφηση µαγνησίου.

Βοηθάει στην αποβολή της αµµωνίας από τον οργανισµό, είναι σηµαντικό
για τη ρύθµιση των καρδιακών παλµών, της µυικής σύσπασης και της νευροδιαβίβασης.

Επίσης, αυξάνει την ενυδάτωση του γαστρεντερικού συστήµατος.  
Το ανθρακικό µαγνήσιο λειτουργεί στον οργανισµό, σε συνδυασµό µε το ασβέστιο
για τη διαχείριση της λειτουργίας των µυϊκών κυττάρων.

Το οξείδιο του µαγνησίου, είναι µια µορφή, η οποία έχει αντιόξινες ιδιότητες,
εξουδετερώνοντας τα οξέα και διεγείροντας την εντερική λειτουργία. 

Μορφή: 120 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 3 κάψουλες την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: oξείδιο του µαγνησίου, κιτρικό µαγνήσιο, ανθρακικό µαγνήσιο, κέλυφος κάψουλας 
υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη.

Προτείνεται για:
• Εύρυθµη λειτουργία των διεργασιών του οργανισµού
• Εύρυθµη µυϊκή λειτουργία
• Ανακούφιση από κράµπες
• Άτοµα που αθλούνται συστηµατικά 
• Ρύθµιση καρδιακών παλµών και καρδιαγγειακής λειτουργίας
• Αντιµετώπιση ηµικρανιών

Aνά δόση

555 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

148Μαγνήσιο

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Magnesium Powder 200 gr
Το οξείδιο του µαγνησίου σε σκόνη είναι µια εξειδικευµένη µορφή µαγνησίου που συµβάλλει
στον αποτελεσµατικό καθαρισµό της εντερικής οδού και στην αποκατάσταση της δυσκοιλιότητας.

Το οξείδιο του µαγνησίου λειτουργεί ως ήπιο καθαρτικό µε φυσικό αποτέλεσµα.

Το Magnesium Powder δεν προκαλεί εθισµό και τοξικότητα.

Μορφή: 200 g σκόνη.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1-1.25gr την ηµέρα αραιωµένη µε νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: Οξείδιο του µαγνησίου.

Προτείνεται για:
• ∆υσκοιλιότητα
• Αποτελεσµατικό καθαρισµό της εντερικής οδού
• Οµαλή λειτουργία κένωσης του εντέρου

Aνά δόση (1/2 κουταλάκι του γλυκού)

750 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

200Μαγνήσιο

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Selenium 165 µg 100 caps 
Το Selenium αποτελεί συµπλήρωµα διατροφής
από άριστης ποιότητας σεληνοµεθειονίνη.

Ειδική σηµείωση: Σε περιπτώσεις υπερθυρεοειδισµού, να αποφεύγεται η χρήση του
και να ακολουθείται η σύσταση του θεράποντος ιατρού. 

Το σελήνιο είναι κορυφαίο αντιοξειδωτικό ιχνοστοιχείο, απαραίτητο για την εξουδετέρωση
των ελεύθερων ριζών πριν αυτές προλάβουν να καταστρέψουν ιστούς του οργανισµού.

Συµβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα και προστατεύει από αλλοιώσεις του DNA.

Μορφή: 100 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 κάψουλα την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: άµυλο καλαµποκιού (Non-GMO), κέλυφος κάψουλας υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, 
L-σεληνιοµεθειονίνη.

Προτείνεται για:
• Φυσική αντιοξειδωτική δράση
• Ενίσχυση της οµαλής δράσης του θυρεοειδούς αδένα
• Ενίσχυση της αντρικής γονιµότητας

Aνά δόση

0.165 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

300 %Σελήνιο

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Zinc Citrate 30 mg 60 caps 
O ψευδάργυρος κιτρικής µορφής είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο για την οµαλή λειτουργία 
πολλών χηµικών αντιδράσεων που συµβαίνουν στο ανθρώπινο σώµα, καθώς συµβάλλει
στη ρύθµιση 300 περίπου ενζύµων καθώς και στην πρωτεϊνοσύνθεση.

Συµβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος, την υγεία του δέρµατος, την παραγωγή υγειών 
σπερµατοζωαρίων, την υγεία του προστάτη κι έχει υψηλή αντιοξειδωτική δράση.

Είναι ιδανικό για προστασία ενάντια στο κρυολόγηµα και τις ιώσεις. 

Μορφή: 60 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 κάψουλα την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: πληρωτικό µέσο µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, κιτρικός ψευδάργυρος, κέλυφος κάψουλας 
υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη.

Συµβάλλει:
• Στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος
• Στην ενίσχυση της υγείας του δέρµατος
• Στην υγεία του προστάτη
• Στη φυσική αντιοξειδωτική δράση
• Στην προστασία από ιογενείς λοιµώξεις (γρίπη, κοινό κρυολόγηµα κλπ)

ΜΕΤΑΛΛΑ - ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Aνά δόση

30 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

300Ψευδάργυρος

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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ΓΑΣΤΡΟΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Betaine Plus 60 caps
Μοναδική σύνθεση από 513 mg πεπτικών ενζύµων �ε βεταΐνη,
πεψίνη, παπαΐνη και βρο�ελίνη.

Η φόρµουλα Betaine plus συνδυάζει τις ιδιότητες της βεταΐνης, πεψίνης, παπαΐνης
και βροµελίνης έχοντας ως στόχο τη µεγιστοποίηση της πεπτικής διαδικασίας.

Η βεταΐνη ενισχύει τα µειωµένα επίπεδα υδροχλωρικού οξέος στο στοµάχι
και βελτιώνει τη διαδικασία της πέψης.

Επίσης, βοηθά στη διάσπαση των λιπών και των πρωτεϊνών των τροφίµων στο στοµάχι,
µε αποτέλεσµα την καλύτερη απορρόφηση των µικροδιατροφικών στοιχείων από το έντερο.

Η πεψίνη είναι ένα σηµαντικό πρωτεολυτικό, πεπτικό ένζυµο, που διασπά τις πρωτεΐνες των τροφών
στο όξινο περιβάλλον του στοµάχου.

Η παπαΐνη βοηθά στην ανακούφιση από γαστρεντερικές ενοχλήσεις.

Η βροµελίνη είναι γνωστή για τις αντιβακτηριακές, αντιφλεγµονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες
καθώς επίσης, βοηθάει στην πρόληψη συµπτωµάτων διάρροιας, λόγω της µείωσης των επιβλαβών 
βακτηριδίων στο λεπτό έντερο.

Μορφή: 60 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 κάψουλα την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: υδροχλωρική βεταΐνη, κέλυφος κάψουλας υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη,
πεψίνη, παπαΐνη, βροµελίνη.

Συνίσταται για:
• Περιπτώσεις τυµπανισµού, δυσπεψίας, καούρας
• Καλύτερη αποδόµηση της τροφής
• Βελτιστοποίηση της πεπτικής διαδικασίας στο στοµάχι

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Βεταΐνη

Πεψίνη

Παπαΐνη

Βροµελίνη

457.8 mg

36.0 mg

10.0 mg

10.0 mg

**

**

**

**

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available

46



Optima Probiotic 22 billion 30 enteric coated caps 
Το Optima Probiotic είναι µια φόρµουλα προβιοτικών περιεκτικότητας 22 δις ανά κάψουλα
µε 13 στελέχη, εντερικής απορρόφησης που προάγουν την καλή γαστρεντερική υγεία.

Τα προβιοτικά συµβάλλουν στην ισορροπία της εντερικής χλωρίδας και της εντερικής οδού
και στην καλύτερη πέψη κι απορρόφηση θρεπτικών συστατικών από την τροφή.

Τα προβιοτικά περιέχονται σε γαστροανθεκτικές κάψουλες που προστατεύουν τα βακτήρια
κατά τη διέλευσή τους από τα οξεά του στοµάχου.

Μορφή: 30 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 κάψουλα την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, κέλυφος κάψουλας (υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, κόµµι 
γελάνης, χρωστική διοξείδιο του τιτανίου), Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus,  Lactobacillus 
plantarum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus 
acidophilus, Streptococcus thermophiles, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus paracasei, Bifidobacteri-
um lactis, Lactobacillus infantis, Lactobacillus bulgaricus.

Συνίσταται για:
• Φυσιολογική γαστρεντερική λειτουργία 
• Ισορροπία και προστασία της εντερικής χλωρίδας
• Συγχορήγηση µε αντιβιοτικά φάρµακα
• Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος

Aνά δόση Ενεργά συστατικά % NRV*

37 mg

30 mg

20 mg

20 mg

20 mg

16 mg

10 mg

9 mg

9 mg

9 mg

9 mg

9 mg

2 mg

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Lactobacillus casei

Lactobacillus rhamnosus

Lactobacillus plantarum

Bifidobacterium longum

Bifidobacterium breve

Bifidobacterium bifidum

Lactobacillus acidophilus

Streptococcus thermophiles

Lactobacillus salivarius

Lactobacillus paracasei

Bifidobacterium lactis

Bifidobacterium infantis

Lactobacillus bulgaricus

ΓΑΣΤΡΟΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ

Coenzyme Q10 100 mg 60 softgels
πλήρως αφοµοιώσιµη µορφή Ουµπικινόνης Q10.

Το συνένζυµο Q10 (Ουµπικινόνη) προάγει την εύρυθµη λειτουργία της καρδιάς
καθώς και του καρδιαγγειακού συστήµατος.

Έχει εξαιρετικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες καθώς δεσµεύει τις ελεύθερες ρίζες.

Συµβάλλει στην παραγωγή ενέργειας σε κυτταρικό επίπεδο (µύες, νεύρα κλπ).

Μορφή: 60 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 κάψουλα την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: σογιέλαιο, κέλυφος κάψουλας (ζελατίνη, υγραντική ουσία γλυκερόλη, υγραντική ουσία 
σορβιτόλη, καθαρισµένο νερό, χρωστική ριβοφλαβίνη, χρωστική κόκκινο οξείδιο του σιδήρου, χρωστική 
διοξείδιο του τιτανίου), Συνένζυµο Q10, σταθεροποιητής κερί µέλισσας, γαλακτωµατοποιητής λεκιθίνη.

Aνά δόση

100 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

**Συνένζυµο Q10

Προτείνεται για:
• Οµαλή λειτουργία της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήµατος
• Υποστήριξη των φυσιολογικών επιπέδων της αρτηριακής πίεσης
• Υψηλή αντιοξειδωτική δράση
• Οµαλή λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήµατος
• Ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας στον οργανισµό

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Coenzyme Q10 400 mg 60 caps
Υψηλής συµπύκνωσης Συνένζυµο Q10 400mg σε µορφή Ουµπικινόνης.

Το συνένζυµο Q10 (Ουµπικινόνη) προάγει την εύρυθµη λειτουργία της καρδιάς
καθώς και του καρδιαγγειακού συστήµατος.

Έχει εξαιρετικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες καθώς δεσµεύει τις ελεύθερες ρίζες.

Συµβάλλει στην παραγωγή ενέργειας σε κυτταρικό επίπεδο (µύες, νεύρα κλπ).

Το συνένζυµο Q10 (Ουµπικινόνη) 400mg, χορηγείται και βάσει ιατρικής οδηγίας
σε ασθενείς µε εκφυλιστικές παθήσεις.

Μορφή: 60 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 κάψουλα την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: Συνένζυµο Q10, µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, κέλυφος κάψουλας 
υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων.

Aνά δόση

400 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

**Συνένζυµο Q10

Προτείνεται για:
• Οµαλή λειτουργία της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήµατος
• Οµαλή λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήµατος
• Ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας στον οργανισµό
• Υψηλή αντιοξειδωτική δράση
• ∆ιαχείριση αντιµετώπισης σε περιπτώσεις επιληψίας και της νόσου του Πάρκινσον

ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Aνά κάψουλα

100 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

**Ουµπικινόλη

Προτείνεται για:
• Αντιοξειδωτική δράση
• Υποστήριξη της οµαλής καρδιακής λειτουργίας
• Ενίσχυση της κυτταρικής παραγωγής ενέργειας στην καρδιά, τον εγκέφαλο και τον µυϊκό ιστό 
• Υποστήριξη των φυσιολογικών επιπέδων της αρτηριακής πίεσης

Ubiquinol QH Kaneka 100mg 60 softgels

Ουµπικινόλη άριστης ποιότητας CoQ-10 

Πρόδροµη µορφή του συνενζύµου Q10 (Ουµπικινόνη).
Φορέας ηλεκτρονίων µε ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
Αυξηµένη απορροφητικότητα και βιοδιαθεσιµότητα σε σύγκριση µε το συνένζυµο Q10 (Ουµπικινόνη).
Ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας στο µιτοχόνδριο.

Μορφή: 60 κάψουλες. 
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 κάψουλα την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: κραµβέλαιο, ουµπικινόλη (Kaneka), σογιέλαιο, κέλυφος κάψουλας (ζελατίνη, υγραντική ουσία 
γλυκερίνη, σορβιτόλη, χρωστική κόκκινο οξείδιο του σιδήρου, καφέ οξείδιο του σιδήρου, διοξείδιο του 
τιτανίου), σταθεροποιητής µελισσοκέρι, γαλακτωµατοποιητής λεκιθίνη.

ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Black Garlic - Wasabi 60 tabs
Το µοναδικό “ζυµωµένο” µαύρο σκόρδο µε wasabi και κουρκουµίνη.

Το Μαύρο Σκόρδο µε εκχύλισµα Wasabi και Κουρκουµά αποτελεί µια καινοτόµο
φόρµουλα που ως στόχο έχει την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και καρδιαγγειακού 
συστήµατος του οργανισµού.

Συµβάλλει στην αντιική και  αντιµικροβιακή θωράκιση του οργανισµού, έχοντας παράλληλα
πολλαπλά οφέλη για τον οργανισµό.

Το µαύρο σκόρδο κατόπιν της φυσικής επεξεργασίας στην οποία υποβάλλεται (ωρίµανσης στους 70°C),
γίνεται άοσµο και όχι µόνο διατηρεί τα δραστικά του συστατικά, αλλά και τα πολλαπλασιάζει, αυξάνοντας
έτσι την  αποτελεσµατικότητα και την αντιοξειδωτική τους δράση.

Το Wasabi είναι γνωστό για τις αντιµυκητιακές, αντιµικροβιακές, αντιικές και αντιφλεγµονώδεις ιδιότητές του.

Μορφή: 60 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 2 δισκία την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: εκχύλισµα µαύρου σκόρδου, εκχύλισµα γουασάµπι, υγραντική ουσία σορβιτόλη, εκχύλισµα 
κουρκουµά, µαλτοδεξτρίνη, υλικό επικάλυψης (υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, γλυκερίνη), φυτικά 
λιπαρά από ελαιοκράµβη, διοξείδιο  του πυριτίου, αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα µαγνησίου 
λιπαρών οξέων, νερό, έλαιο καρύδας.

Προτείνεται για:
• Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος
• Ενίσχυση της καρδιαγγειακής υγείας
• Αντιµικροβιακή / αντιβακτηριδιακή δράση
• Αντιικές / αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες
• Αντιοξειδωτική δράση 
• Υποστήριξη των φυσιολογικών επιπέδων της αρτηριακής πίεσης

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Εκχύλισµα µαύρου σκόρδου

Εκχύλισµα γουασάµπι

Εκχύλισµα κουρκουµά

1000 mg

500 mg

200 mg

**

**

**

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available

53



CitrusCore Drops (Grapefruit Seed Extract) 100ml
Υψηλής περιεκτικότητας σύνθεση µε 1500 mg βιοφλαβονοειδών.

Το CitrusCore Drops (Grapefruit Seed Extract) είναι ένα φυσικό εκχύλισµα
από σπόρους γκρέιπφρουτ σε σταγόνες.

Το εκχύλισµα γκρέιπφρουτ έχει φυσικές αντιβακτηριακές,
αντιµυκητιακές και αντιικές ιδιότητες.

Ο µοναδικός συνδυασµός βιταµίνης C και βιοφλαβονοειδών ενισχύει 
το ανοσοποιητικό σύστηµα του οργανισµού.

Μορφή: Γυάλινο µπουκάλι 100ml.
Συνιστώµενη δοσολογία: 3 φορές την ηµέρα έως 15 σταγόνες αραιωµένες σε νερό.
Συστατικά: Γλυκερινικό εκχύλισµα σπόρων γκρέιπφρουτ, νερό, ασκορβικό οξύ.

Προτείνεται για:
• Τις αντιβακτηριακές, αντιϊκές, αντιµυκητιακές ιδιότητες
• Τις αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες 
• Τη θωράκιση και ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος
• Τη διαχείριση των ιώσεων (εποχική γρίπη, κοινό κρυολογήµα κλπ)

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

75

Aνά δόση

60 mg
33.7 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

Βιταµίνη C
Βιοφλαβονοειδή **

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Colostrum Bio 120 caps
Βιολογικό πρωτόγαλα 500mg.
Λυοφιλιωµένη σκόνη άπαχου γάλακτος από αγελαδινό
πρωτόγαλα πρώτου και δεύτερου αρµέγµατος.

Το Bio Colostrum (βιολογικό πρωτόγαλα) αποτελεί πλούσια πηγή πρωτεϊνών,
υδατανθράκων, βιταµινών Α, Β12 και Ε, αυξητικών παραγόντων, αµινοξέων
και πλούσιων θρεπτικών συστατικών.

Περιέχει έτοιµες  ανοσοσφαιρίνες, οι οποίες δρουν αποτελεσµατικά ενάντια
στους ιούς και σε ορισµένα βακτήρια.

Συµβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος, τονώνει τον οργανισµό
κι έχει εξαιρετικές αντιϊκές ιδιότητες.

Είναι πλούσιο σε τελοµεράση, η οποία ενισχύει τη βέλτιστη υγεία κι έχει αντιγηραντική δράση. 

Μορφή: 120 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 3 κάψουλες την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: Βιολογικό πρωτόγαλα σε σκόνη [αποβουτυρωµένο (συµπυκνωµένο), µικροφιλτραρισµένο, 
λυοφιλιωµένη σκόνη άπαχου γάλακτος από αγελαδινό πρωτόγαλα πρώτου και δεύτερου αρµέγµατος, 
βιολογικής προέλευσης], κέλυφος κάψουλας υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη,
βιολογική σκόνη ινών ακακίας.

Προτείνεται για:
• Ενίσχυση και εξισορρόπηση του ανοσοποιητικού συστήµατος
• Αύξηση των επιπέδων αντοχής του οργανισµού
• Μείωση των συµπτωµάτων των αλλεργιών
• Τόνωση του οργανισµού
• Aντιϊκή και αντιβακτηριδιακή προστασία 
• Αυξηµένες αθλητικές επιδόσεις
• Υψηλή αντιγηραντική δράση (τελοµεράση)
• Ενισχυµένη κάλυψη θρεπτικών αναγκών (παιδιά, τρίτη ηλικία)

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Aνά δόση

500 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

**Σκόνη από βιολογικό πρωτόγαλα

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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ΟΣΤΑ - ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

Joint Vital Drink Powder 375g
Το Joint Vital Drink Powder αποτελεί µία ολοκληρωµένη φόρµουλα για την υγεία των αρθρώσεων.

Η φόρµουλα αυτή αποτελείται από πεπτίδια κολλαγόνου τύπου Ι & ΙΙ µαζί µε θειική χονδροϊτίνη, θειική 
γλυκοζαµίνη, υαλουρονικό oξύ και MSM που συµβάλλουν δραστικά στην υποστήριξη του χόνδρου και των 
αρθρώσεων, καθώς και στη µείωση του πόνου.

Μορφή: 375g σκόνης.
Συνιστώµενη δοσολογία: 17,7g σκόνης αραιωµένη σε περίπου 150ml νερό.
Συστατικά: πεπτίδια κολλαγόνου τύπου Ι & ΙΙ (βοοειδών, πουλερικών), D-θειική γλυκοζαµίνη µε χλωριούχο 
κάλιο (από οστρακοειδή), θειική χονδροϊτίνη, γαλακτικό ασβέστιο, µεθυλοσουλφονυλοµεθάνιο (MSM), 
αρωµατικά (πορτοκάλι, ανανάς), δικιτρικό τριµαγνήσιο, µέσο οξίνισης κιτρικό οξύ, υδροχλωρική 
γλυκοζαµίνη (από οστρακοειδή), υαλουρονικό οξύ, ασκορβικό οξύ, εκχύλισµα µποζουέλια, βροµελίνη, 
εκχύλισµα πιπερόριζας, λεκιθίνη ηλίανθου, κιτρικός ψευδάργυρος, γλυκαντικό γλυκοζίτες στεβιόλης, 
εκχύλισµα σπόρων σταφυλιού (ολιγοµερείς προανθοκυανιδίνες), υλικό διαχωρισµού διοξείδιο του πυριτίου, 
θειικό µαγγάνιο, θειικός σίδηρος, βορικό οξύ, οξική ρετινόλη.

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Παρέχει:
• Οµαλή λειτουργία του µυοσκελετικού συστήµατος
• Υποστήριξη της λειτουργίας των αρθρώσεων και των συνδέσµων
• Φυσική αντιφλεγµονώδη δράση
• Φυσική υποστήριξη κι ενίσχυση του χόνδρου των αρθρώσεων

10.0 g

1.19 g

1.24 g

991 mg

100 mg

149 mg

90.0 mg

99.1 mg

99.1 mg

99.1 mg

18.5 mg

10.2 mg

436 µg

2.0 mg

41.3 mg

272 µg

**

**

**

**

**

18

112

**

**

**

**

102

**

100

11

34

Πεπτίδια κολλαγόνου τύπου Ι και ΙΙ

Χονδροϊτίνη

Γλυκοζαµίνη

MSM

Υαλουρονικό οξύ

Ασβέστιο

Βιταµίνη C

Εκχύλισµα µποζουέλια

Βροµελίνη

Εκχύλισµα πιπερόριζας

OPC

Ψευδάργυρος

Βόριο

Μαγγάνιο

Μαγνήσιο

Βιταµίνη Α

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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MSM (Methylsulfonylmethan) Powder 125 gr
Το MSM Powder είναι συµπλήρωµα διατροφής οργανικού θείου,
από λιγνίτη πεύκου, φαρµακευτικού βαθµού καθαρότητας σε σκόνη.

Το οργανικό θείο έχει ισχυρές αντιφλεγµονώδεις και παυσίπονες ιδιότητες.

Το MSM Powder ενισχύει την ενδυνάµωση του συνδετικού ιστού  και βοηθάει
στην ανακούφιση µυοσκελετικών φλεγµονών.

Μορφή: 125g σκόνης.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 κουταλάκι του γλυκού (αντιστοιχεί σε 2 γρ. σκόνης MSM)
την ηµέρα σε κάποιο ρόφηµα ή προσθέστε το σε κάποιο γεύµα.
Συστατικά: Μεθυλοσουλφονικό µεθάνιο σε σκόνη.

Παρέχει:
• Φυσική παυσίπονη δράση
• Φυσική αντιφλεγµονώδη δράση
• Σωστή διατήρηση της υγείας των αρθρώσεων και των χόνδρων

ΟΣΤΑ - ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

Aνά δόση

2 g

Ενεργά συστατικά % NRV*

**Μεθυλοσουλφονικό µεθάνιο

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ - ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΤΙΚΑ

Fermented Bio Curcuma 690 mg 30 caps 
Υψηλής βιοδιαθεσιµότητας ζυµωµένη σκόνη κουρκουµά βιολογικής 
προέλευσης. 690 mg ζυµωµένης σκόνης κουρκουµά σε 1 κάψουλα,
1,5 φορές ισχυρότερη από τη συµβατική σκόνη κουρκουµά

Αποτελεί καινοτόµο προϊόν καθώς έχει υποστεί τη διαδικασία της ζύµωσης.

Η ζύµωση είναι µια διαδικασία κατά την οποία ενισχύονται οι ιδιότητες της ουσίας, αυξάνεται
η βιοδιαθεσιµότητα, διασπώνται τα άπεπτα φυτικά υλικά και µειώνεται η περιεκτικότητα
σε υδατάνθρακες και σάκχαρα.

Η ζύµωση αυξάνει επίσης τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του κουρκουµά.

Μορφή: 30 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 κάψουλα την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα
Συστατικά: ζυµωµένη σκόνη βιολογικού κουρκουµά, κέλυφος κάψουλας 
υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη.

Προτείνεται για:
• Υγιή λειτουργία των οστών και των αρθρώσεων, παρέχοντας αντιφλεγµονώδης και παυσίπονη δράση
• Φυσική αποτοξίνωση του οργανισµού, παρέχοντας αντιοξειδωτική προστασία
• Καλύτερη διαχείριση διάθεσης και κατάθλιψης
• Φυσιολογική εγκεφαλική λειτουργία, βελτιωµένη γνωστική διαδικασία και για πρόληψη του Αλτσχάιµερ 
• Υποστήριξη της οµαλής καρδιακής λειτουργίας

Aνά δόση

690 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

**Ζυµωµένος κουρκουµάς

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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LebadeTox 30 tabs
Μοναδικό σύµπλεγµα εκχυλισµάτων για τη φυσιολογική λειτουργία του ήπατος.

Το LebadeTox αποτελεί µία µοναδικά εµπλουτισµένη σε συστατικά
φόρµουλα υποστήριξης του ήπατος.

Εξειδικευµένος συνδυασµός από εκχυλίσµατα βοτάνων, αυτούσιων τροφών 
µε αντιοξειδωτικές ιδιότητες και σύµπλεγµα βιταµινών Β.

Μορφή: 30 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 δισκίο την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: εκχύλισµα αγκινάρας, εκχύλισµα βερβερίδας, σκόνη πικρόξυλου, πυκνωτικό µέσο 
µαλτοδεξτρίνη, πληρωτικό µέσο µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, εκχύλισµα γαϊδουράγκαθου, 
αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα µαγνησίου  λιπαρών οξέων, επικάλυψη 
(υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, Ε153, Ε101), εκχύλισµα καρπού σισάντρας, εκχύλισµα ραδικιού, 
ινοσιτόλη, ασκορβικό οξύ, DL-µεθειονίνη, σκόνη πικραλίδας, εκχύλισµα µέντας, εκχύλισµα κουρκουµά, 
σκόνη  χλορέλλας, ταυρίνη, σκόνη ρέισι, σκόνη φασκόµηλου, σκόνη σιτάκε, σκόνη σπιρουλίνας, οξείδιο 
του ψευδαργύρου, οξική DL-άλφα τοκοφερόλη, παντοθενικό ασβέστιο, διτρυγική χολίνη, σκόνη µαγιάς, 
νικοτιναµίδιο, υδροχλωρική  πυριδοξίνη, ριβοφλαβίνη, βήτα γλυκάνες, παλµιτική ρετινόλη, βιοτίνη, 
κυανοκοβαλαµίνη.

Συµβάλλει: 
• Στην αποτοξίνωση του ήπατος
• Στην υγιή λειτουργία του ήπατος
• Στην υποστήριξη του ήπατος µετά από χρόνια φαρµακευτική αγωγή
• Στην καύση λίπους στο ήπαρ

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Βιταµίνη Α

Βιταµίνη Ε

Βιταµίνη C

Ριβοφλαβίνη

Νιασίνη

Βιταµίνη Β6

Βιταµίνη Β12

Βιοτίνη

Ψευδάργυρος

437 mcg

8.1 mg

30 mg

1.4 mg

10 mg

1.2 mg

2.5 mcg

5 mcg

16 mg

55

68

38

100

63

86

100

10

160

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Super Curcumin 30 caps

Υψηλής βιοδιαθεσιµότητας εκχύλισµα κουρκουµίνης,
σε συνδυασµό µε πιπερίνη.

Η κουρκουµίνη είναι το εκχύλισµα του κουρκουµά, το οποίο προέρχεται
από το φυτό Curcuma longa.

Έχει αντιφλεγµονώδεις, παυσίπονες κι αντιοξειδωτικές ιδιότητες και συµβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία 
του γαστρεντερικού και του ανοσοποιητικού συστήµατος.

Για την καλύτερη και µέγιστη απορρόφηση της κουρκουµίνης, έχει προστεθεί πιπερίνη στη σύνθεση η οποία 
πολλαπλασιάζει τη βιοδιαθεσιµότητά της. 

Μορφή: 30 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 κάψουλα την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: εκχύλισµα κουρκουµά, κέλυφος κάψουλας υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη,
εκχύλισµα µαύρου πιπεριού.

Συµβάλλει:
• Στην υγιή λειτουργία των οστών και των αρθρώσεων, παρέχοντας φυσική αντιφλεγµονώδη και παυσίπονη δράση
• Στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος
• Στη βελτίωση της διαδικασίας της πέψης
• Στη φυσική αποτοξίνωση του οργανισµού, παρέχοντας αντιοξειδωτική προστασία 

Aνά δόση

498 mg
23 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

Κουρκουµίνη
Πιπερίνη **

**

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available

ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ - ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΤΙΚΑ
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Aνά δόση

360 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

R-Άλφα λιποϊκό οξύ **

R(+)-Alpha Lipoic Acid 60 caps
Υψηλής βιοδιαθεσιµότητας Άλφα Λιποϊκό Οξύ.

Τo R-Alpha Lipoioc Acid είναι ένα συµπλήρωµα διατροφής, που περιέχει
τη βιολογικά ενεργή µορφή του Άλφα Λιποϊκού Οξέος, την οποία αναγνωρίζει
και χρησιµοποιεί το ανθρώπινο σώµα.

Το R-Alpha Lipoioc Acid βοηθάει στην εξισορρόπηση των επιπέδων σακχάρου στο αίµα,
για την προστασία του σώµατος από οξειδωτικές βλάβες και ελεύθερες ρίζες.

Επίσης, έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση σε συνδυασµό µε την Acetyl L-Glutathione. 

Μορφή: 60 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1-2 κάψουλες την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: R(+) – Άλφα Λιποϊκό Οξύ, κέλυφος κάψουλας υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, πληρωτικό 
µέσο µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, υλικό διαχωρισµού άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων.

Προτείνεται για:
• ∆ιατήρηση υγιών επιπέδων σακχάρου στο αίµα
• Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση
• Άτοµα µε διαβητική νευροπάθεια, µετά από σύσταση του θεράποντος γιατρού

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available

ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ - ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΤΙΚΑ
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ

Aνά δόση

2000 mg
100 mg

20 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

Άλφα - κυκλοδεξτρίνη

∆ιτρυγική χολίνη

Εκχύλισµα ινδικού κολεού
**

**

**

Alpha – Cyclodextrin Plus 60 tabs
Η Αlpha-Cyclodextrin (α-κυκλοδεξτρίνη) είναι ένας κυκλικός ολιγοσακχαρίτης
που προέρχεται από καλαµπόκι. 

Ενισχύει το µεταβολισµό και τις καύσεις του λίπους.

Ενισχύει το αίσθηµα του κορεσµού και περιορίζει το αίσθηµα της βουλιµίας. 

Μορφή: 60 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 2 δισκία την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: άλφα-κυκλοδεξτρίνη, µαλτοδεξτρίνη, διτρυγική χολίνη, εκχύλισµα από κετόνες ράσµπερι, 
άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων, εκχύλισµα ινδικού κολεού, έλαιο καρύδας.

Προτείνεται για:
• ∆ιαχείριση βάρους
• Ενίσχυση καύσης του λίπους 
• Ενίσχυση του µεταβολισµού 

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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VotadeTox Liquid 500 ml
Μοναδικό σύµπλεγµα εκχυλισµάτων για ενίσχυση
της αποτοξίνωσης του οργανισµού.

Το VotadeTox αποτελεί συνδυασµό εκχυλισµάτων βοτάνων,
αντιοξειδωτικών ουσιών και βιταµινών.

Συµβάλλει στην απέκκριση των τοξινών από τον οργανισµό κι ενισχύει τις διεργασίες του µεταβολισµού.

Ιδανικό για κυτταροπροστασία κι αυξηµένη καύση του περιττού λίπους. 

Χωρίς γλουτένη και λακτόζη.

Μορφή: Υγρό διάλυµα σε πλαστικό µπουκάλι των 500ml.
Συνιστώµενη δοσολογία: Ανακινήστε πριν τη χρήση. Αραιώνετε κάθε πρωί 25ml µε τον δοσοµετρητή 
σε 1,5l νερό ή σε αποτοξινωτικό τσάι και καταναλώνετε καθ’όλη τη διάρκεια της ηµέρας.
Συστατικά: νερό, συµπυκνωµένος χυµός σταφυλιού, συµπυκνωµένος χυµός παντζαριού, µέσο όξινισης 
κιτρικό οξύ, εκχύλισµα µορίνγκα, εκχύλισµα αγκινάρας, εκχύλισµα ταραξάκου, εκχύλισµα τσουκνίδας, 
εκχύλισµα πράσινου τσαγιού, χλωριούχος χολίνη, D-γλυκονικός ψευδάργυρος, οξική DL-άλφα 
τοκοφερόλη, αρωµατικά, συντηρητικό σορβικό κάλιο, πυκνωτικό µέσο ξανθάνη, γλυκαντικό γλυκοζίτες 
στεβιόλης, υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταµίνη Β6), υδροχλωρική θειαµίνη (βιταµίνη Β1), ριβοφλαβίνη 
(βιταµίνη Β2), τριχλωριούχο χρώµιο, κυανοκοβαλαµίνη (βιταµίνη Β12).

Προτείνεται για:
• ∆ιαχείριση βάρους
• Φυσική αποτοξίνωση του οργανισµού
• Ενίσχυση µεταβολισµού
• Φυσική αντιοξειδωτική δράση

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Βιταµίνη Β1

Βιταµίνη Β2

Βιταµίνη Β6

Βιταµίνη Β12

Βιταµίνη Ε

Χρώµιο

Ψευδάργυρος

1.1 mg

1.4 mg

1.4 mg

2.5 mcg

12 mg

20 mcg

2.5 mg

100

100

100

100

100

50

25

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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ΟΜΟΡΦΙΑ - ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ

Collagen Beauty Drink Powder 240 gr 
Μοναδική σύνθεση µε πεπτίδια
υδρολυµένου κολλαγόνου Verisol

Ιδανικό για µαλλιά, δέρµα, νύχια, τένοντες και αγγεία.  

Το Collagen Beauty Drink Powder αποτελεί συµπλήρωµα διατροφής µε πεπτίδια 
υδρολυµένου κολλαγόνου Verisol, υαλουρονικό οξύ και βιταµίνες σε µορφή σκόνης.

Το υδρολυµένο κολλαγόνο Verisol βοηθά στην παραγωγή του δερµατικού κολλαγόνου
µε αποτέλεσµα ένα όµορφο, λαµπερό και νεανικό δέρµα.

Το υαλουρονικό οξύ αυξάνει την ενυδάτωση του δέρµατος, µεταφέρει πρωτεΐνες, αυξάνει
την αντοχή του δέρµατος σε βλαπτικούς εξωτερικούς παράγοντες κι ενισχύει την επουλωτική
και αναπλαστική ικανότητα του δέρµατος.

Παράλληλα, παρέχει στον οργανισµό πληθώρα βιταµινών όπως βιταµίνες A, B6, C και E.

Μορφή: 240g σκόνης.
Συνιστώµενη δοσολογία: 3-8gr την ηµέρα αραιωµένη σε 100ml νερό.
Συστατικά: πεπτίδια κολλαγόνου (βοοειδών), σκόνη πορτοκαλιού, φρουκτόζη, αρωµατικό πορτοκάλι, µέσο 
οξίνισης κιτρικό οξύ, ασκορβικό οξύ, αρωµατικό λεµόνι, αλεύρι γλυκού λούπινου, L-καρνοσίνη, χρωστική 
βήτα καροτένιο, υαλουρονικό οξύ, εκχύλισµα γκότζι (50% πολυσακχαρίτες), γλυκαντικό γλυκοζίτες 
στεβιόλης, οξική DL-άλφα-τοκοφερόλη, θειικός ψευδάργυρος, υδροχλωρική πυριδοξίνη, βιοτίνη.

Προτείνεται για:
• ∆ιατήρηση της υγείας του δέρµατος, νυχιών, µαλλιών, τενόντων και αγγείων
• Μείωση εµφάνισης ρυτίδων
• Βελτίωση της ελαστικότητας του δέρµατος
• Ενυδάτωση της επιδερµίδας
• Μείωση της κυτταρίτιδας

Aνά 8gΕνεργά συστατικά % NRV*

Πεπτίδια κολλαγόνου

L-Καρνοσίνη

Υαλουρονικό οξύ

Εκχύλισµα γκότζι

Ψευδάργυρος

Βιταµίνη C

Βιταµίνη Ε

Βιταµίνη Β6

Βιοτίνη

6600 mg

20 mg

16 mg

15 mg

2.0 mg

40 mg

4.2 mg

0.46 mg

40 mcg

**

**

**

**

20

50

35

33

80

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Brain Active 30 tabs 
Μοναδική σύνθεση για εγκεφαλική ενίσχυση και ενεργή µνήµη.

Το Brain Active είναι µία ολοκληρωµένη φόρµουλα ενίσχυσης µνήµης µε Bacopa Monnieri,
φωσφατιδυλική σερίνη και βιταµίνες του συµπλέγµατος Β.

To Bacopa Monnieri είναι ένα βότανο το οποίο χρησιµοποιείται ως τονωτικό
της εγκεφαλικής λειτουργίας.

Βοηθάει στην καλύτερη διαχείριση του άγχους, του στρες κι ενισχύει την πνευµατική διαύγεια.

Η φωσφατιδυλική σερίνη, όπως και οι βιταµίνες του συµπλέγµατος Β συµβάλλουν στη φυσιολογική 
λειτουργία του νευρικού και καρδιαγγειακού συστήµατος, στη µείωση της κόπωσης κι ενισχύουν
τη µνήµη και τη συγκέντρωση.

Μορφή: 30 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 δισκίο την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: έκχύλισµα Bacopa monnieri, µαλτοδεξτρίνη, φωσφατιδυλική σερίνη,
φωσφατιδυλική χολίνη, L-τυροσίνη, σκόνη καρπού γκίνγκο, υλικό επικάλυψης 
(υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη), ανθρακικό ασβέστιο, πράσινη χρωστική [σύµπλοκα χαλκού 
των χλωροφυλλών, φορέας (τάλκης, πολυαιθυλενογλυκόλη)], πληρωτικό µέσο µικροκρυσταλλική 
κυτταρίνη, εκχύλισµα σιβηριανού τζίνσενγκ, L-γλουταµίνη, εκχύλισµα κράταιγου laevigata, 
εκχύλισµα πράσινου τσαγιού, νιασίνη, αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών 
οξέων, φυτικά λιπαρά από φοινικέλαιο, διοξείδιο του πυριτίου, D-παντοθενικό ασβέστιο, έλαιο 
καρύδας, κυανοκοβαλαµίνη 0,1%, υδροχλωρική πυριδοξίνη, µονονιτρική θειαµίνη, ριβοφλαβίνη, 
φυλλικό οξύ.

Ιδανικό για:
• Άτοµα µε υψηλές πνευµατικές απαιτήσεις
• Ενίσχυση της υψηλής απόδοσης
   των εγκεφαλικών λειτουργιών
• Περιπτώσεις πνευµατικής κούρασης
   και εξασθενηµένης µνήµης

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

350.0 mg

100.0 mg

50.0 mg

50.0 mg

50.0 mg

25.0 mg

25.0 mg

25.0 mg

25.0 mg

1.1 mg

1.4 mg

16.0 mg

6.0 mg

1.4 mg

2.5 µg

200 µg

 

**

**

**

**

**

**

**

**

**

100

100

100

100

100

100

100

Εκχύλισµα Bacopa monnieri 20%

Φωσφατιδυλική σερίνη

Φωσφατιδυλική χολίνη

Σκόνη καρπού γκίνγκο

L-Τυροσίνη

Εκχύλισµα σιβηριανού τζίνσενγκ

L-Γλουταµίνη

Εκχύλισµα κράταιγου laevigata

Εκχύλισµα πράσινου τσαγιού

Θειαµίνη

Ριβοφλαβίνη

Νιασίνη

Παντοθενικό οξύ

Βιταµίνη Β6

Βιταµίνη Β12

Φυλλικό οξύ

ΜΝΗΜΗ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Aνά δόση

750 mg

Ενεργά συστατικά % NRV*

Γ - Αµινοβουτυρικό οξύ **

GABA 750 mg 60 caps
Το GΑΒΑ (γ-αµινοβουτυρικό οξύ) είναι ένας φυσικός ηρεµιστικός παράγοντας του εγκεφάλου
και αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους ρυθµιστές της λειτουργίας του.

∆ρα καταπραϋντικά στο κεντρικό νευρικό σύστηµα και στον εγκέφαλο, γι’ αυτό µπορεί να διευκολύνει τον ύπνο.

Ξεχωρίζει, διότι συµβάλλει στην πλήρη χαλάρωση του οργανισµού, µε πλήρη διαύγεια.

Το GABA παράγεται από φυσική πηγή.

Μορφή: 60 κάψουλες. 
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 κάψουλα την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: GABA (γ - αµινοβουτυρικό οξύ), κέλυφος κάψουλας (υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη), 
αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων.

Προτείνεται για:
• ∆ιαχείριση του στρες και του άγχους
• ∆ιευκόλυνση του ύπνου
• Υγιή λειτουργία του νευρικού συστήµατος

ΥΠΝΟΣ - ΑΓΧΟΣ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Lingvo (Melatonin) Express 30 gel-tabs
Άµεση δράση, µέσω της υπογλώσσιας αφοµοίωσης.

Το Lingvo Express είναι µία πατενταρισµένη µορφή µελατονίνης
σε Gel-δισκία για άµεση απορρόφηση.

Η µελατονίνη, βοηθά στην αντιµετώπιση της αϋπνίας και βελτιώνει την ποιότητα
του ύπνου για ένα ξεκούραστο και ήρεµο ύπνο.

Συµβάλλει στην ανακούφιση από το υποκειµενικό αίσθηµα του τζετ λαγκ
και στη µείωση του χρόνου επέλευσης  του ύπνου.

Μορφή: 30 gel-δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: Μια φορά την ηµέρα, 30 λεπτά πριν τον ύπνο µισό gel-δισκίο. 
Συστατικά: γλυκερίνη, ζελατίνη, ινουλίνη, λεκιθίνη σόγιας, συµπύκνωµα φρούτων και λαχανικών (καρότο, 
κολοκύθα, σαµπούκος, σταφύλι, αρώνια, ιβίσκος, κεράσι, µήλο, µύρτιλο, µαύρο φραγκοστάφυλο, λεµόνι), 
D-παντοθενικό ασβέστιο, µελατονίνη, αρωµατικό, κυανοκοβαλαµίνη, κιτρικό οξύ, γλυκαντικό σουκραλόζη.

Προτείνεται για:
• Αϋπνία
• ∆ιάφορες διαταραχές του ύπνου (jet lag)
• Ορµονικές διαταραχές, µετά από σύσταση του θεράποντος γιατρού 

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Βιταµίνη Β12

Παντοθενικό οξύ

Μελατονίνη

1.25 µg

3.0 mg

2.0 mg

50

50

**

ΥΠΝΟΣ - ΑΓΧΟΣ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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ΥΠΝΟΣ - ΑΓΧΟΣ

SAMe Plus 200mg 60 tabs
Κατάλληλο για µείωση της νευρικής έντασης και διαταραχών του ύπνου.

Το SAMe (S-Αδενοσυλ-L-Μεθειονίνη) είναι µία ένωση που βρίσκεται φυσικά στο σώµα µας 
και βοηθάει τις χηµικές ουσίες του εγκεφάλου που επηρεάζουν τη διάθεσή µας.

Το SAMe βοηθά στην υγιή παραγωγή και λειτουργία των ορµονών, καθώς και στην υγιή λειτουργία
του ήπατος, των νευροδιαβιβαστών, της ψυχικής διάθεσης και του DNA.
 
Μορφή: 60 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 2 δισκία την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: L-τρυπτοφάνη, L-γλουταµίνη, µαλτοδεξτρίνη, οξείδιο του µαγνησίου, σορβιτόλη, 
S-αδενοσυλοµεθειονίνη, εκχύλισµα griffonia-simplicifolia, υλικό επικάλυψης 
(υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, κίτρινη χρωστική [ριβοφλαβίνη, φορέας: τάλκης, 
πολυαιθυλενογλυκόλη)], ανθρακικό ασβέστιο), φυτικά λιπαρά από ελαιοκράµβη, εκχύλισµα λυκίσκου, 
εκχύλισµα µελισσόχορτου, εκχύλισµα λεβάντας, αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών 
οξέων, νιασίνη, γαλακτωµατοποιητής (λεκιθίνη, φορέας: διοξείδιο του πυριτίου), D-παντοθενικό ασβέστιο, 
έλαιο καρύδας, βιοτίνη, χοληκαλσιφερόλη, κυανοκοβαλαµίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, ριβοφλαβίνη, 
µονονιτρική θειαµίνη, φυλλικό οξύ.
 
Προτείνεται για:
• Καλύτερη διαχείριση ψυχολογικών µεταπτώσεων και άγχους
• ∆ιάφορες διαταραχές του ύπνου
• Καλύτερη ηπατική λειτουργία 
• Μείωση πόνων νευρικής φύσεως 

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

500 mg

500 mg

180 mg

200 mg

100 mg

30 mg

30 mg

30 mg

16 mg

6 mg

1.4 mg

1.4 mg

1.1 mg

200 µg

50 µg

10 µg

2.5 µg

**

**

48

**

**

**

**

**

100

100

100

100

100

100

100

200

100

L-Τρυπτοφάνη

L-Γλουταµίνη

Μαγνήσιο

S-αδενοσυλµεθειονίνη

Εκχύλισµα σπόρου Griffonia (5-HTP)

Εκχύλισµα λυκίσκου

Εκχύλισµα µελισσόχορτου

Εκχύλισµα λεβάντας

Νιασίνη

Παντοθενικό οξύ

Ριβοφλαβίνη

Βιταµίνη Β6

Θειαµίνη

Φυλλικό οξύ

Βιοτίνη

Βιταµίνη D3

Βιταµίνη Β12

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Aνά δόση

600 mcg

Ενεργά συστατικά % NRV*

Φυλλικό οξύ 300

Folic Acid 600µg DEPOT 90 tabs
Το Folic Acid DEPOT είναι η  βιοδιαθέσιµη µορφή του φυλλικού οξέος (Β9),
φαρµακοτεχνικής µορφής δισκίων DEPOT.

Η πατέντα αυτή επιτρέπει, χάρη στην ειδική επικάλυψη, τη βραδεία  αποδέσµευση των µικροδιατροφικών 
ουσιών στον οργανισµό και προσδίδει µεγαλύτερη αναλογία αφοµοίωσής τους.

Το φυλλικό οξύ είναι µια οργανική ένωση που ανήκει στο σύµπλεγµα υδατοδιαλυτών βιταµινών Β
και είναι βασικό συστατικό για τη γρήγορη και σωστή κυτταρική αναπαραγωγή και ανάπτυξη.

Επίσης, το φυλλικό οξύ είναι απαραίτητο για την παραγωγή ερυθρών αιµοσφαιρίων, την εγκυµοσύνη
και δρα προληπτικά ως προς την αναιµία.

Μορφή: 90 δισκία.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 δισκίο την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: πληρωτικό µέσο µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, πληρωτικό µέσο, 
υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, αντισυσσωµατικός παράγοντας άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων, 
φυλλικό οξύ.

Προτείνεται για:
• Περιόδους εγκυµοσύνης και θηλασµού
• Άτοµα µε αναιµία
• Παραγωγή ερυθρών αιµοσφαιρίων
• Οµαλή καρδιαγγειακή λειτουργία
• Ενίσχυση της γονιµότητας

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Pregnamol 30 caps 
Πολυβιταµίνη για προετοιµασία γονιµοποίησης. 

Το Pregnamol είναι µία φόρµουλα µε βιταµίνες και µέταλλα, ειδικά σχεδιασµένη
για την επαρκή κάλυψη των διατροφικών αναγκών των γυναικών κατά τη διάρκεια
της εγκυµοσύνης και την προετοιµασία της.

Σηµαντική σηµείωση: Περιέχει Βιταµίνη Α 400 µg.

Η συνολική πρόσληψη της βιταµίνης Α στην εγκυµοσύνη δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3000 µg
ηµερησίως από το σύνολο των διατροφικών πηγών.

Μορφή: 30 κάψουλες.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 κάψουλα την ηµέρα µε λίγο νερό ή άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: οξείδιο του µαγνησίου, κέλυφος κάψουλας υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη, ασκορβικό οξύ, 
θειικός σίδηρος, οξική DL-άλφα-τοκοφερόλη, µενακινόνη, νικοτιναµίδιο, οξείδιο του ψευδαργύρου, 
D-παντοθενικό ασβέστιο, σεληνοµεθειονίνη, οξική ρετινόλη, χοληκαλσιφερόλη, θειικός χαλκός, 
υδροχλωρική θειαµίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, ριβοφλαβίνη, βήτα καροτίνη, πτεροϋλοµονογλουταµικό 
οξύ, ιωδιούχο κάλιο, βιοτίνη, τριχλωριούχο χρώµιο, κυανοκοβαλαµίνη.

Προτείνεται για:
• Προετοιµασία γονιµοποίησης 
• Χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης

Aνά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

400 mcg
10 mcg
12 mg
75 mcg
80 mg
3 mg

2.8 mg
20 mg
2.8 mg

400 mcg
7.5 mcg
150 mcg

6 mg
150 mg
14 mg
15 mg
1 mg

27.5 mcg
150 mcg
0.2 mg

50

200

100

100

100

273

200

125

200

200

300

300

100

40

100

150

100

50

100

**

Βιταµίνη Α

Βιταµίνη D

Βιταµίνη E

Βιταµίνη K

Βιταµίνη C

Θειαµίνη

Ριβοφλαβίνη

Νιασίνη

Βιταµίνη Β6

Φυλλικό οξύ

Βιταµίνη Β12

Βιοτίνη

Παντοθενικό οξύ

Μαγνήσιο 

Σίδηρος

Ψευδάργυρος

Χαλκός

Σελήνιο

Ιώδιο

Βήτα καροτίνη

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

* % Nutrient Reference Value (NRV) according to the regulation EU 1169/2011
 ** No Reference Value available
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Colostrum Liquid Bio 125 ml 
Βιολογικό αγελαδινό πρωτόγαλα πρώτου
και δεύτερου αρµέγµατος σε υγρή µορφή.

Το Bio Colostrum (βιολογικό πρωτόγαλα) αποτελεί πλούσια πηγή πρωτεϊνών, υδατανθράκων, 
βιταµινών Α, Β12 και Ε, αυξητικών παραγόντων, αµινοξέων και πλούσιων θρεπτικών 
συστατικών.

Περιέχει έτοιµες ανοσοσφαιρίνες, οι οποίες δρουν αποτελεσµατικά ενάντια
στους ιούς και σε ορισµένα βακτήρια.

Συµβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος,
τονώνει τον οργανισµό και έχει εξαιρετικές αντιικές ιδιότητες.

Είναι πλούσιο σε τελοµεράση, η οποία ενισχύει τη βέλτιστη υγεία και έχει αντιγηραντική δράση. 

Μορφή: Υγρό σε µπουκάλι των 125ml.
Συνιστώµενη δοσολογία: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
Καταναλώστε 1 έως 2 κουτάλια της σούπας πρωί ή βράδυ.

Μην το αναµειγνύετε µε κάποιο ζεστό ρόφηµα.
Προειδοποιήση: Μετά το άνοιγµα φυλάσσεται στο ψυγείο και καταναλώνεται εντός 14 ηµερών. 

Προτείνεται για:
• Ενίσχυση και εξισορρόπηση του ανοσοποιητικού συστήµατος
• Αύξηση των επιπέδων αντοχής του οργανισµού
• Μείωση των συµπτωµάτων των αλλεργιών
• Τόνωση του οργανισµού
• Αντιική και αντιβακτηριδιακή προστασία 
• Αυξηµένες αθλητικές επιδόσεις
• Υψηλή αντιγηραντική δράση (τελοµεράση)
• Ενισχυµένη κάλυψη θρεπτικών αναγκών (παιδιά, τρίτη ηλικία)

ΤΡΟΦΙΜΑ
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Sunflower Lecithin 300 gr 
Λεκιθίνη Ηλίανθου (non-GMO).

H Sunflower Lecithin είναι µία 100% µη γενετικά τροποποιηµένη λεκιθίνη
από ηλίανθο σε σκόνη, απαλλαγµένη από αλλεργιογόνα και πλούσια σε φωσφολιπίδια.

Η λεκιθίνη έχει την ιδιότητα να διασπά τα λίπη σε µικρά σωµατίδια και να βοηθά στο µεταβολισµό τους,
µετατρέποντάς τα σε ενέργεια.

Συµβάλλει στην υγιή διαχείριση της εναπόθεσης των λιπών και των υγιών επιπέδων χοληστερίνης
στον οργανισµό καθώς και επικουρικά στην πρόληψη των καρδιολογικών παθήσεων.

Μορφή: 300gr διαλυτή σκόνη.
Συνιστώµενη δοσολογία: 1 µεζούρα (10gr) την ηµέρα αναµειγµένο σε γιαούρτι ή χυµό ή κάποιο άλλο ρόφηµα.
Συστατικά: Λεκιθίνη ηλίανθου σε σκόνη.

Προτείνεται για:
• ∆ιατήρηση και έλεγχο του σωµατικού βάρους 
• ∆ιαχείριση των υγειών επιπέδων χοληστερόλης
• Τόνωση του νευρικού συστήµατος
• Ενίσχυση της υγιούς λειτουργίας των εγκεφαλικών και νευρικών διεργασιών

Ανά δόσηΕνεργά συστατικά % NRV*

Λεκιθίνη ηλίανθου

23 – 25% Φωσφατιδυλική χολίνη

8 – 11% Φωσφατιδυλική ινοσιτόλη

18 – 22% Φωσφατιδυλαιθανολαµίνη

2 – 5% Φωσφατιδικό οξύ

10 g **

ΤΡΟΦΙΜΑ
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ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Alcohol Hand Liquid
 

Το απολυµαντικό χεριών της VioGenesis είναι ένα αλκοολούχο
διάλυµα που προορίζεται για τοπική εφαρµογή στα χέρια χωρίς την προσθήκη νερού.

Η περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη είναι στο 78%.

Περιέχει ενυδατικούς παράγοντες για την προστασία του δέρµατος (D-πανθενόλη, γλυκερόλη και προπανοδιόλη). 

∆εν περιέχει χρώµα ή άλλες χρωστικές ουσίες, δεν έχει άρωµα και έχει άριστη συµβατότητα µε το δέρµα.

Μετά τη δράση του, τα ενεργά απολυµαντικά συστατικά που διαθέτει εξατµίζονται πλήρως,
ενώ τα φυσικά συστατικά του ενυδατώνουν  και προστατεύουν το δέρµα.

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας και πολλοί ∆ιεθνείς και Εθνικοί Οργανισµοί προτείνουν την υγιεινή
των χεριών ως ένα ουσιαστικό κι απαραίτητο µέτρο πρόληψης της µεταφοράς παθογόνων µικροβίων. 

Μορφή: Υγρό 250ml, Υγρό 500ml
Συστατικά \ Περιεκτικότητα: Αιθυλική Αλκοόλη \ 78,00 %       Νερό \ 19,50 %       Προπανοδιόλη \  0,50 %       
Γλυκερίνη \ 1,50 %       D – Πανθενόλη \ 0,50 %

 

Ιδιότητες συστατικών:

Η Αιθυλική Αλκοόλη σε γενικές γραµµές έχει βρεθεί ότι εξουδετερώνει αποτελεσµατικά
πολλά είδη παθογόνων µικροοργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων ιών και βακτηρίων.
Αυτό επιτυγχάνεται µε ένα φαινόµενο που λέγεται αποδιάταξη πρωτεϊνών.
Η αποδιάταξη έχει ως συνέπεια να αδρανοποιούνται οι πρωτεΐνες των παθογόνων
και αυτά να καταστρέφονται.
Η Πανθενόλη είναι παράγωγο της βιταµίνης Β5 µε εξαιρετικές καλλυντικές ιδιότητες.
Ενυδατώνει σε βάθος, επιταχύνει τη δηµιουργία νέων κυττάρων και κάνει το δέρµα απαλό και λείο, 
έχοντας παράλληλα και αποδεδειγµένη καταπραϋντική δράση.
Η Γλυκερίνη, πέραν του ότι αποτελεί ένα φυσικό διαλύτη, χρησιµοποιείται ευρέως από την καλλυντική 
βιοµηχανία λόγω της υγραντικής και υγροσκοπικής της ιδιότητας ως συστατικό.
Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να ελκύει την υγρασία στο δέρµα καθώς και να αποθηκεύει νερό
από τον περιβάλλοντα αέρα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην επιφάνεια της επιδερµίδας
να είναι πιο ενυδατωµένη.
Η Προπανοδιόλη ως συστατικό χρησιµοποιείται ως σταθεροποιητικός παράγοντας
σε διαλύµατα, έχοντας παράλληλα και ήπια ενυδατική δράση.

 Οδηγίες χρήσης:

• Εφαρµόστε επαρκή ποσότητα.
Όταν αρχίσετε να τρίβετε τα χέρια σας µε το απολυµαντικό πρέπει να καλυφθούν
όλες οι επιφάνειές τους, συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών ανάµεσα στα δάχτυλα
και τις κοιλότητες των νυχιών.

• Τρίψτε τα χέρια σας έως ότου στεγνώσουν.
Συνήθως χρειάζονται περίπου 20 δευτερόλεπτα για να στεγνώσει το απολυµαντικό.

• Μην ξεβγάλετε τα χέρια σας και µην τα στεγνώσετε πριν στεγνώσει µόνο του το απολυµαντικό.
Κάτι τέτοιο παρεµποδίζει την απολυµαντική δράση του.

• Μην σαπουνίζετε τα χέρια σας ΜΕΤΑ τη χρήση του απολυµαντικού.
Αν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά, πρέπει πρώτα να τα σαπουνίσετε
και ύστερα να εφαρµόσετε το απολυµαντικό.
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Colloidal Silver (Ionic)
0.001 Micron 25 ppm 200 ml

Το  Colloidal Silver Ionic είναι ένα υψηλής καθαρότητας διάλυµα 
κολλοειδούς αργύρου µε υψηλό ποσοστό ενεργών ιόντων. 

Αποθήκευση
Κλείνετε καλά τη συσκευασία και αποθηκεύστε
σε µέρος ξηρό και δροσερό, εκτός ψυγείου.
Για να διατηρηθεί η κατάσταση φόρτισης του διαλύµατος µακροχρόνια,
πρέπει το προϊόν να παραµένει µακριά από το ηλιακό φως και µακριά
από ηλεκτροµαγνητικά πεδία (ψυγεία, τηλεοράσεις, µικροκύµατα κλπ.).
Να φυλάσσεται µακριά από τα µικρά παιδιά.

Χρήση: Βασική πρώτη ύλη.
Μορφή: Γυάλινο µπουκάλι 200ml.
Συστατικά: απεσταγµένο νερό, καθαρός άργυρος
(καθαρότητα πάνω από 99,99%).

Colloidal Silver 10ppm 250ml
To Colloidal Silver Liquid 10ppm διατίθεται σε µορφή 80% Ιοντικού 
κολλοειδούς αργύρου και 20% Κολλοειδούς αργύρου, εξαιρετικής 
καθαρότητας 99,99% σε υγρή µορφή.

Αποθήκευση
Αποθηκεύστε σε θερµοκρασία δωµατίου σε σκοτεινό µέρος.
Να µην τοποθετείται στο ψυγείο ή κοντά σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
Να µην έρχεται σε επαφή µε µεταλλικά αντικείµενα π.χ. κουτάλια.
Να φυλάσσεται µακριά από τα µικρά παιδιά.
Μετά το άνοιγµα διατηρείται για 6 µήνες.

Χρήση: Βασική πρώτη ύλη.
Μορφή: Γυάλινο µπουκάλι 250ml.
Συστατικά: εξαιρετικά καθαρό νερό
(καθαρισµένο σε 0,1 – 0,4 microsiemens)*.
Εξαιρετικά καθαρός άργυρος βαθµού καθαρότητας 99,99%**.

Μέγεθος σωµατιδίων αργύρου 2 έως 10 νανόµετρα (nm).

* Ενεργοποιηµένο σε 15 στάδια µε τη µέθοδο των Peter και Max Gross
** Σε µορφή 80% Ιοντικού κολλοειδούς αργύρου και 20% Κολλοειδούς αργύρου

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
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ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Sodium Bicarbonate 500 gr
∆εν περιέχει πρόσθετα.
100% απαλλαγµένη από αλουµίνιο & γλουτένη.
Προέλευση: Γερµανία.

∆ιττανθρακική σόδα απαλλαγµένη από αλουµίνιο και γλουτένη (EP GRADE).

Φαρµακευτικού βαθµού καθαρότητας.

Αντιόξινες ιδιότητες.

Βοηθά διατροφικά στην αλκαλοποίηση των ούρων.

Βασική πρώτη ύλη.

Κατάλληλη για µαγειρική χρήση.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υγιεινή των δοντιών
και άλλες χρήσεις προσωπικής φροντίδας.

Μορφή: 500 g σκόνης.
Συστατικά: ∆ιττανθρακική σόδα.
Φαρµακευτικού βαθµού καθαρότητας (EP) GRADE.

Epsom Salt Magnesium Sulphate 500 gr
Άλατα θειικής µαγνησίας βρώσιµα.

Φαρµακευτικού βαθµού καθαρότητας.

Υπεροσµωτική δράση.

Εξυγίανση και αποτοξίνωση του δέρµατος σε χρήση εξωτερική.

Μυοχαλαρωτικό σε χρήση λουτρού. Βασική πρώτη ύλη.

Χρήση:
Για εσωτερική χρήση ακολουθείστε το πρόγραµµα που σας προτείνει ο ειδικός.
Ποδόλουτρο: ∆ιαλύετε 150 – 300g σε ζεστό νερό.
Για το µπάνιο: ∆ιαλύετε 300 – 600g σε γεµάτη µπανιέρα.

Μορφή: 500gr διαλυτή σκόνη.

• Φαρµακευτικού βαθµού καθαρότητας (EP GRADE)
• Χωρίς προσµείξεις – χωρίς αλουµίνιο, χωρίς συντηρητικά, χωρίς γλουτένη
• Ειδικά ελεγµένο για αλλεργιογόνα
• Χωρίς γενετικά τροποποιηµένες ύλες και συστατικά
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Τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς
Αµινοξέα
Βιταµίνες  |  Πολυβιταµίνες
Ουσιώδη Λιπαρά Οξέα
Μέταλλα  |  Ιχνοστοιχεία
Γαστροπεπτικό σύστηµα
Καρδιαγγειακή λειτουργία  |  Κυκλοφορικό
Ανοσοποιητικό σύστηµα
Οστά  |  Αρθρώσεις
Αντιοξειδωτικά  |  Αποτοξινωτικά
Έλεγχος Βάρους
Οµορφιά  |  Αντιγήρανση
Μνήµη  |  Συγκέντρωση
Ύπνος  |  Άγχος  |  Στρες
Εγκυµοσύνη
Τρόφιµα
Αναλώσιµα
Πρώτες ύλες

σελ. 4
σελ. 17
σελ. 25
σελ. 35
σελ. 39
σελ. 45
σελ. 48
σελ. 52
σελ. 56
σελ. 59
σελ. 64
σελ. 67
σελ. 69
σελ. 71
σελ. 75
σελ. 78
σελ. 81
σελ. 83

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - EΥΡΕΤΗΡΙΟ
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Acetyl - L - Carnitine 350mg 60 caps

Alcohol Hand Liquid 250ml

Alcohol Hand Liquid 500ml

Alive Multi 60 caps

Alpha – Cyclodextrin Plus 60 tabs

Arthroflam Forte 60 tabs

Betaine Plus 60 caps

Black Garlic - Wasabi 60 tabs

Brain Active 30 tabs

Capellogen 60 caps

Cholestromol 60 caps

CitrusCore Drops (Grapefruit Seed Extract) 100ml

Coenzyme Q10 100mg 60 softgels

Coenzyme Q10 400mg 60 caps

Collagen Beauty Drink Powder 240gr

Colloidal Silver (Ionic) Liquid 25ppm 200ml

Colloidal Silver Liquid 10ppm 250ml

Colostrum Bio 600mg 120 caps

Colostrum Liquid Bio 125ml

Diabetamol 60 tabs

Enteromol 8 caps

Epsom Salt 500gr

Flevitis Active 30 tabs

Folic Acid 600µg DEPOT 90 tabs

Gaba 750mg 60 caps

Glaucomat 30 tabs

Iron Plus 30 caps

Joint Vital Drink Powder 375gr

Krill Oil 1200mg 60 softgels

L - Arginine (Base) 1000mg 60 tabs 

LebadeTox 30 tabs

L - Glutamine Powder 250gr

Lingvo Express (Melatonin 2mg) 30 double lozenges

L - Lysine 1000mg 60 tabs

L - Tyrosine 500mg 100 caps

Magnesium Complex 120 caps

Magnesium Oxide Powder 200gr

Mannose Complex 500mg 60 tabs

Msm Powder 125gr
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σελ. 21

σελ. 22

σελ. 41

σελ. 42

σελ. 12

σελ. 58

OchraKilis Plus 30 caps

Omega-3 Fish Oil 1000mg 120 caps

Omega-3 Fish Oil 1000mg 60 caps

Optima Probiotic 22 billion 30 enteric coated caps

Podagramol 60 tabs

Pregnamol 30 caps

Prostafit Active 30 caps

R(+) - Alpha Lipoic Acid 60 caps

S-Acetyl - L - Glutathione 60 caps

SAMe Plus 200mg 60 tabs

Selenium 165mcg 100 caps

Sodium Bicarbonate 500gr

Sunflower Lecithin 300gr

Super Curcumin 30 caps 

Super L - Carnosine 600mg 90 caps

Ubiquinol QH Kaneka 100mg 60 softgels

Visu Forte 30 tabs

Vitamin B Complex 60 caps

Vitamin B12 (Methylcobalamin) 1000µg DEPOT 30 tabs

Vitamin C 1000mg 30 tabs

Vitamin C Systemic Plus 915mg 120 tabs

Vitamin C Time Release Pellets 120 caps

Vitamin D3 Plus 2500iu DEPOT 90 tabs

Vitamin E Tocotrienols 55,3mg 60 caps

Vitamin K2 (MK7) 225µg + D3 4000IU DEPOT 60 tabs

VotadeTox Liquid 500ml

Zinc Citrate 30mg 60 capsZ
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Κερκύρας 4-6 Λυκόβρυση, 14123 Αττική
210 28 44 000    |    www.viogenesis.gr    |    info@viogenesis.gr

https://www.facebook.com/viogenesis

https://www.instagram.com/viogenesis

Ισορροπία, φυσικά!


