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Sprzęty medyczne
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Materiały higieniczne 
i opatrunkowe
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Simetisan Control TacTick

Moxi
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Weryfikujemy wytwórców pod kątem wymaganych dla danej 
kategorii produktowej wdrożonych systemów jakości, w tym: 
GMP, HACCP, GHP, ISO 2200, BRC lub IFS (dla suplementów 
diety), ISO 22716 (dla produktów kosmetycznych), ISO 13485 
(dla wyrobów medycznych).

Audytujemy miejsce wytwarzania produktów. Produkty Sile-
sian Pharma wytwarzane są wyłącznie w zakładach, które 
spełniły najwyższe kryteria jakości i bezpieczeństwa.

Zgodnie z wymaganiami prawa suplementy diety są badane 
i weryfikowane na zawartość substancji czynnych, jak rów-
nież pod względem czystości mikrobiologicznej i parame-
trów fizykochemicznych.
Dla wyrobów medycznych obligatoryjne jest przeprowadze-
nie oceny zgodności z normami zharmonizowanymi z roz-
porządzeniem MDR, monografiami Farmakopei Europejskiej 
oraz specyfikacjami technicznymi. W  przypadku wyrobów 
medycznych klas wyższych, przy ocenie zgodności konieczny 
jest udział Jednostki Notyfikowanej.

Każda seria produkcyjna jest badana i weryfikowana zgod-
nie z wymaganiami dla danej kategorii produktowej. Do 
sprzedaży dopuszczane są tylko te serie produktów, które 
spełniają założenia specyfikacji i regulacji prawnych. 

99% naszych kosmetyków i suplementów diety pro-
dukowanych jest w Polsce, a wszystkie w krajach UE.

Systemy jakości

Audyt miejsca wytwarzania

Badania produktów

Kontrola serii produkcyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Silesian Pharma na: www.silesianpharma.pl



Na bieżąco śledzimy zmiany w prawie 
oraz najnowsze trendy, dzięki czemu 
jesteśmy nieustannie w procesie 
rozwoju i  doskonalenia każdego 
produktu. 

Zespół ekspertów dba o odpowiedni

Kluczową rolę odgrywa powołana 
w 2014 roku Rada Farmaceutów, skła-
dająca się z doktorów i magistrów far-
macji z wieloletnim doświadczeniem. 
Rada opiniuje i wskazuje optymalne 
założenia składów i form nowego 
asortymentu oraz kierunki rozwoju dla 
produktów już obecnych na rynku. 
Dzięki temu wysoka jakość produktów 
Silesian Pharma jest porównywalna 
z liderami poszczególnych kategorii 
produktowych.

Za każdym produktem Silesian Phar-
ma stoi konkretny człowiek z pasją 
i  profesjonalizmem, który dba o jego 
jakość na poszczególnych etapach 
jego powstawania i po wprowadzeniu 
do sprzedaży.

O wysokie standardy dba Dział Zapew-
nienia Jakości złożony z doświadczo-
nych pracowników. Osoby pracujące 
w Dziale Jakości posiadają wykształ-
cenie wyższe dietetyczne, chemiczne 
oraz biotechnologiczne, jak również 
wykształcenie w obszarze Zarządzania 
Jakością i Bezpieczeństwem Żywno-
ści. Są to osoby, które dokształcają się 
w sposób ciągły poprzez szereg szko-
leń oraz udział w konferencjach.

Wszystko po to, aby być na bieżąco ze 
wszelkimi zmianami prawa w obsza-
rze bezpieczeństwa wprowadzania na 
rynek nowych produktów w różnych 
kategoriach produktowych oraz aby 
zapewnić jak najlepszą odpowiedź na 
potrzeby Klientów aptek.

skład

transport

przebieg procesu produkcji

dystrybucję

MISJĄ SILESIAN PHARMA JEST OFEROWANIE PRODUKTÓW

wysokiej 
jakości

atrakcyjnych 
w sprzedaży 

dla aptek

w dobrej cenie 
dla pacjentów

bezpiecznych
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Wyroby medyczne
Aftinoff
Audiolive 
Optico
Hydromarin
Scandi
IriGO
Licerinn
Testy
Simetisan
Rinolan
OptiTherm
TacTick
Moxi
SilMed

Rodzina Zdrowia 
Suplementy diety 
Witaminy musujące
Herbatki
Herbatki funkcyjne

Owoce Ogrodów (środki spożywcze i suplementy)
Kosmetyki

Actiaroma
Belio
Nayoma 
Rodzina Zdrowia
Rodzina Zdrowia Smile
Sensointima
Sensolium

Opatrunki/ materiały higieniczne i materiały opatrunkowe
Apteczka ABC
Twoja Tania Apteczka
Plastry MultiPlast
Plastry MonoPlast
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14
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15
16
18
19
20
24
24
70
75
81
86
90
90
91
95
101
106
110
112
114
114
132
133
138

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Silesian Pharma na: www.silesianpharma.pl
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Zawartość opakowania: 15 ml
EAN: 5902666653383
Nr towaru: 128297

AftinOff żel na afty to wyrób medyczny w formie powlekającego żelu łagodzącego objawy 
(pieczenie, bolesność) wywołane przez afty. Wspomaga prawidłowy proces odnowy nabłonka 
w jamie ustnej. Wyrób przeznaczony dla dzieci od 1. roku życia i dorosłych.

Wyroby medyczne

Audiolive Spray do uszu
usuwanie woskowiny usznej,
utrzymanie higieny uszu,
ochrona w czasie kąpieli wodnych.

Wskazania:
nawilżanie błon śluzowych zewnętrznego przewodu 
słuchowego,
higiena uszu szczególnie u osób noszących aparaty słuchowe, 
u osób z nadprodukcją woskowiny oraz u dzieci,
rozpuszczanie i usuwanie zalegającej woskowiny w uchu,
zapobieganie zaleganiu wody w przewodzie słuchowym po 
kontakcie z wodą.

Skład: oliwa z oliwek, olejek miętowy.

Zawartość opakowania: 15 ml
EAN: 5902666652201
Nr towaru: 122134

Wyrób medyczny przeznaczony do usuwania woskowiny usznej. Wyrób może 
być bezpiecznie stosowany u niemowląt od 3. miesiąca życia i dorosłych.

AftinOff żel na afty
Wyrób medyczny łagodzący objawy wywołane przez afty.

w formie żelu powlekającego powierzchnię błony 
śluzowej jamy ustnej, który izoluje miejsce z nadżerką lub 
owrzodzeniem od drażniących czynników,
łagodzi pieczenie i bolesność wywołaną przez afty,
wspomaga prawidłowy proces odnowy nabłonka w jamie 
ustnej,
polecany także przy drobnych urazach i otarciach błony 
śluzowej jamy ustnej wywołanych przez protezy zębowe   
oraz aparaty ortodontyczne.

Skład: Składnik główny: hialuronian sodu wysokocząsteczkowy. 
Składniki pomocnicze: woda oczyszczona, gliceryna, ksylitol, 
hydroksyetyloceluloza, chlorek benzalkoniowy, sorbinian potasu, 
wersenian dwusodowy, aromat miętowy, aromat cytrynowy.

6

W
yr

ób
 m

ed
yc

zn
y



Zawartość opakowania:10 ml
EAN: 5902666652768
Nr towaru: 125238

Zawartość opakowania: 10 ml
EAN: 5902666653079
Nr towaru: 127096

Wyroby medyczne

Optico Krople do oczu
intensywnie nawilżające 

0,3% HA,
można stosować na soczewki.

Krople do oczu intensywnie nawilżają bardzo suche, zmęczone 
i wrażliwe oczy. Przynoszą długotrwałą ulgę w przypadku oczu 
zaczerwienionych i zmniejszają uczucie dyskomfortu powstałe  
w wyniku działania czynników zewnętrznych, tj.: suche powietrze, 
długotrwała praca przy komputerze i noszenie soczewek 
kontaktowych. Krople mogą być stosowane zarówno w dzień, jak 
i w nocy. Izotoniczne. 
Skład: Hialuronian sodu 0,3% w izotonicznie zbuforowanym 
roztworze, PHMB 0,0001% - środek konserwujący.

Optico Krople do oczu
ze świetlikiem 

o działaniu rozświetlającym i kojącym,
można stosować na soczewki,
zawierają wyciąg z rumianku oraz wyciąg ze świetlika.

Naturalnie rozświetlające krople do oczu, specjalnie opracowane  
z użyciem naturalnych ekstraktów roślinnych, pomagają 
przywrócić zmęczonym, pozbawionym blasku oczom jaśniejszy 
wygląd oraz zmniejszyć podrażnienie, pieczenie, swędzenie i ból.
Specjalnie opracowana receptura zawiera naturalne wyciągi 
ze świetlika i rumianku, roślin znanych ze swoich właściwości 
rozświetlających, łagodzących i kojących.  
Skład: Wyciąg z rumianku, wyciąg ze świetlika, PHMB 
(0,0001%), wersenian dwusodowy (0,12%), w zbuforowanym 
roztworze soli fizjologicznej.

Wyroby medyczne Optico krople do oczu to dwa rodzaje kropli: intensywnie nawilżające, które 
przynoszą długotrwałą ulgę i ukojenie wysuszonym oczom oraz ze świetlikiem, które pomagają 
przywrócić zmęczonym, pozbawionym blasku oczom jaśniejszy wygląd oraz zmniejszyć 
pieczenie, swędzenie i ból.
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Zawartość opakowania: 100 ml
EAN: 5905279513136
Nr towaru: 115129

Hydromarin 
Izotoniczny roztwór do nosa zawierający wodę morską bogatą 
w minerały i mikroelementy, pochodzącą z wód głębinowych 
Oceanu Atlantyckiego. Przeznaczony jest do codziennej higieny 
i utrzymania prawidłowych funkcji nosa i zatok, zarówno u nie-
mowląt i dzieci, jak i osób dorosłych. Sól zawarta w wodzie mor-
skiej rozrzedza gęstą wydzielinę i przynosi ulgę śluzówce nosa 
i zatok w czasie przeziębienia. Nie zawiera substancji leczniczych 
oraz konserwantów.
Wyrób medyczny Hydromarin: 

codzienna higiena i oczyszczanie nosa i zatok,
nawilżanie suchej śluzówki nosa i zatok,
pomocniczo w czasie nieżytu nosa, zapalenia zatok oraz kataru 
siennego,
łagodząco w czasie podrażnionej śluzówki nosa i zatok 
w stanach infekcji i alergii,
specjalna końcówka wypuszczająca delikatną mgiełkę, 
po naciśnięciu dozownika, produkt wypuszczany jest stałym 
strumieniem,
produkt jest bezpieczny nawet przy długotrwałym stosowaniu.

Hydromarin baby 
Izotoniczny roztwór soli morskiej polecany do codziennej higieny 
i utrzymania prawidłowych funkcji nosa, zarówno u niemowląt 
od 6. miesiąca życia, dzieci, jak i dorosłych.
Zawiera naturalną sól morską Gulf Stream Sea Water®.
Produkt nie zawiera parabenów ani propelentów. 
Wyrób medyczny Hydromarin baby:

pomaga w codziennej higienie i oczyszczaniu nosa,
pomaga podczas nieżytu nosa, zapalenia zatok oraz kataru 
siennego,
działa łagodząco w czasie podrażnienia śluzówki nosa 
w stanach infekcji i alergii,
rozrzedza gęstą wydzielinę,
wypłukuje z nosa kurz i alergeny,
ułatwia swobodne oddychanie,
poprawia nawilżenie śluzówki nosa,
specjalna kocówka dostosowana do nosów mniejszych dzieci,
zawiera glicerol, dzięki któremu produkt jest bardziej lepki  
i na dłużej pozostaje na błonie śluzowej nosa.

Zawartość opakowania: 30 ml
EAN: 5905279513143
Nr towaru: 115127
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Wody morskie dla całej rodziny dostępne w dwóch wersjach, jako izotoniczny roztwór wody 
morskiej do codziennej higieny i oczyszczania nosa oraz hipertoniczny roztwór wody morskiej 
do łagodzenia objawów spowodowanych niedrożnością nosa i zatok, w przebiegu przeziębienia, 
grypy lub alergii. Dostępne w wersji dla dzieci oraz dorosłych.
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Zawartość opakowania: 100 ml
EAN: 5902666650764
Nr towaru: 119426

Hydromarin Hipertoniczny 
Hipertoniczny roztwór wody morskiej z głębin Oceanu 
Atlantyckiego, zawierający oprócz soli, także cenne minerały. 
Do łagodzenia objawów spowodowanych niedrożnością nosa 
i zatok, w przebiegu przeziębienia, grypy lub alergii. 
Dzięki zastosowaniu hipertonicznego roztworu, w którym 
stężenie soli jest wyższe niż w komórkach naszego organizmu, 
w naturalny sposób zmniejsza się obrzęk śluzówki nosa. 
Wyrób medyczny zawiera tylko naturalne składniki, nie zawiera 
konserwantów.
Wyrób stosuje się w celu:

oczyszczania jamy nosowej,
poprawy drożności nosa,
zmniejszenia obrzęku śluzówki nosa,
specjalna końcówka wypuszczająca delikatną mgiełkę, 
po naciśnięciu dozownika, produkt wypuszczany jest stałym 
strumieniem.

Hydromarin Junior Hipertoniczny 
Hipertoniczny roztwór wody morskiej z głębin Oceanu 
Atlantyckiego, zawierający oprócz soli także cenne minerały.  
Do łagodzenia objawów spowodowanych niedrożnością nosa 
i zatok, w przebiegu przeziębienia, grypy lub alergii.  
Dzięki zastosowaniu hipertonicznego roztworu, w którym 
stężenie soli jest wyższe niż w komórkach naszego organizmu, 
w naturalny sposób zmniejsza się obrzęk śluzówki nosa. 
Wyrób medyczny zawiera tylko naturalne składniki, nie zawiera 
konserwantów.
Przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 3. roku życia.
Wyrób stosuje się w celu:

oczyszczania jamy nosowej,
poprawy drożności nosa,
zmniejszenia obrzęku śluzówki nosa,
specjalna kocówka dostosowana do nosów mniejszych dzieci.
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Wyroby medyczne

Zawartość opakowania: 30 ml
EAN: 5903769500925



Scandi 
Syrop z porostem islandzkim
Wyrób medyczny w postaci syropu stosuje się w celu 
odpowiedniej ochrony i nawilżenia błony śluzowej jamy ustnej, 
gardła, strun głosowych i krtani. Wyrób powlekając i nawilżając 
błony śluzowe, łagodzi odczucie suchości, pieczenia, bólu gardła, 
zwłaszcza w czasie przełykania. Łagodzi również objawy suchego 
kaszlu i chrypki. Tworzy mukoadhezyjny film chroniący przed 
drażniącym wpływem czynników zewnętrznych (np. bakterie, 
wirusy).
Wyrób medyczny wytworzony na bazie naturalnych 
koncentratów soków jabłkowego i aroniowego nie zawiera 
dodatkowego cukru, substancji słodzących ani sztucznych 
barwników, dzięki czemu może być bezpiecznie stosowany przez 
dłuższy czas.
Wyrób jest bezpieczny dla dorosłych, jak i dzieci powyżej  
1. roku życia.
Skład: woda, koncentrat soku z jabłek, koncentrat soku z aronii, 
ekstrakt z liści ślazu dzikiego (Malva sylvestris), ekstrakt 
z porostu islandzkiego (Cetraria islandica), ekstrakt z kwiatów 
lipy (Tilia vulgaris), sorbinian potasu, guma ksantanowa,  
hialuronian sodu.

Scandi 
NanoSpray
Wyrób medyczny dzięki zawartości wyciągu z porostu 
islandzkiego powleka błonę śluzową gardła ochronnym filmem 
wspomagając ochronę przed wpływem szkodliwych czynników 
chorobotwórczych oraz zapewnia jej nawilżenie. Dzięki swojemu 
działaniu wyrób nawilża i łagodzi podrażnienia gardła objawiające 
się pieczeniem, uczuciem suchości, bólem i trudnościami 
w przełykaniu.
Dla dzieci powyżej 6. roku życia i dorosłych.
Skład: Woda oczyszczona, gliceryna,sorbitol, wyciąg z porostu 
islandzkiego (Cetraria islandica), aromat miętowy, chlorek 
benzalkonium, srebro koloidalne.
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Zawartość opakowania: 125 ml
EAN: 5902666651815
Nr towaru: 121668

Wyroby medyczne Scandi stosuje się w celu odpowiedniej ochrony i nawilżenia błony śluzowej 
jamy ustnej i gardła. Zawierają w składzie wyciąg z porostu islandzkiego. W ofercie dostępny 
jest syrop i spray do gardła.
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Zawartość opakowania: 20 ml
EAN: 5902666651976
Nr towaru: 123252
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iriGO Zestaw podstawowy 
do płukania nosa i zatok 
Zestaw do płukania nosa i zatok to wyrób medyczny, który 
zawiera rozpuszczalny chlorek sodu do sporządzenia 
izotonicznego lub hipertonicznego roztworu stosowanego do 
płukania nosa oraz zatok. Zestaw do płukania nosa i zatok 
oczyszcza i udrażnia nos oraz zatoki. Usuwa nadmiar wydzieliny 
oraz zalegającego śluzu, przez co ogranicza ryzyko gromadzenia 
się czynników sprzyjających powstawaniu i rozwojowi infekcji  
w obrębie nosa i zatok. Stosuje się w celu zapobiegania  
i objawowego wspomagania leczenia nosa i zatok w przebiegu 
zapalenia zatok przynosowych oraz nieżytu nosa o różnym 
pochodzeniu. Wyrób medyczny jest polecany w celu utrzymania 
prawidłowej higieny zatok i nosa, jak również przed i po zabiegach 
chirurgicznych jamy nosa lub zatok.
Skład: Chlorek sodu Ph. Eur.
1 saszetka wyrobu medycznego zawiera 2,16 g chlorku sodu.

iriGO Zestaw uzupełniający 
do płukania nosa i zatok 
Skład: Chlorek sodu Ph. Eur.
1 saszetka wyrobu medycznego zawiera 2,16 g chlorku sodu.

Zawartość opakowania: 
12 saszetek, butelka do irygacji.
EAN: 5902666652072
Nr towaru: 122375

Zawartość opakowania: 
30 saszetek
EAN: 5902666652089
Nr towaru: 122372

IriGO Zestaw do płukania nosa i zatok oczyszcza i udrażnia nos oraz zatoki. Wysokiej jakości 
wyrób medyczny zawiera saszetki do przygotowania roztworu oraz butelkę. Produkt może być 
używany przez dzieci od 4. roku życia.
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LICERINN 
Szampon przeciwwszawiczy
Szampon w zestawie z grzebieniem z metalowymi ząbkami: 

dla dzieci od 3. roku życia i dorosłych, 
likwiduje wszy i gnidy,
potwierdzona skuteczność już w 20 minut,
sprzyja ochronie przed wszawicą,
posiada miły zapach oraz formułę ułatwiającą rozczesywanie włosów,
nie zawiera szkodliwych insektycydów. 

Wyrób medyczny, który likwiduje wszy i gnidy. Sposób działania 
szamponu opiera się na mechanicznym zablokowaniu możliwości 
oddychania przez wszy i gnidy. Wyrób można stosować wielokrotnie, 
uzyskując za każdym razem równie skuteczne działanie. 
Skład: dimetikon, gliceryna, DMDM hydantoina, chlorek sodu, alkohol 
etylowy, laurylosiarczan sodu, kokamidopropyl betaina, dietanoloamid, 
sól sodowa amfooctanu kwasu tłuszczowego oleju kokosowego, 
butylokarbaminian jodopropynylu, kopolimer styrenowo-akrylowy, 
poliglukozyd kwasów oleju kokosowego, kwas cytrynowy, kompozycja 
zapachowa, woda oczyszczona.

LICERINN 
Spray ochronny przeciwwszawiczy

dla dzieci od 2. roku życia i dorosłych,
chroni przed zarażeniem i nawrotem wszawicy,
bezpieczeństwo stosowania,
do codziennego użytku.

Służy do codziennego stosowania w celu zwiększenia ochrony przed 
zarażeniem się wszawicą. Produkt może być stosowany również 
na ubrania, jako element prewencyjny. Unikalna formuła wyrobu 
medycznego jest oparta na fizykalnym sposobie działania. Wyrób 
medyczny tworzy na powierzchni włosa warstwę ochronną, która chroni 
przed zarażeniem wszawicą. Zaleca się stosować codziennie w celu 
zwiększenia ochrony, zwłaszcza gdy w otoczeniu dziecka rozpoznano 
wszawicę.
Skład: Woda, hydrolizowane proteiny pszenicy, olejek z drzewa 
herbacianego, olejek z mięty pieprzowej, olejek lawendowy, 
etoksylowany olej rycynowy, fenoksyetanol/ethylheksylgliceryna, PEG 
12 dimetikon.
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Zawartość opakowania: 100 ml
butelka, grzebień, instrukcja
EAN: 5902666652874 
Nr towaru: 124070

Zawartość opakowania: 75 ml
butelka, atomizer, instrukcja
EAN: 5902666652867
Nr towaru: 124067

Marka LICERINN to skuteczne preparaty na wszy i gnidy dla dzieci i dorosłych, stosowane  
w leczeniu wszawicy oraz wspomagające w okresie zwiększonego zagrożenia zarażeniem 
wszawicą.

Potwierdzona skuteczność 

w 20 minut
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LICERINN 
Płyn likwidujący wszy i gnidy
Zestaw z płynem i grzebieniem przeznaczony do stosowania w leczeniu 
wszawicy:

dla dzieci od 2. roku życia i dorosłych, 
produkt skutecznie likwiduje wszystkie stadia rozwojowe wszy, 
a zawarty grzebień ułatwia usuwanie martwych wszy i gnid,
potwierdzona skuteczność już w 15 minut.
Unikalna formuła wyrobu medycznego jest oparta na fizykalnym 
sposobie działania, dzięki czemu preparat szczelnie pokrywa narządy 
oddechowe wszy i gnid, skutecznie je eliminując oraz uniemożliwia 
wykształcenie odporności pasożytów.

Skład: Cyklometikon, polisorbat 80, mirystynian izopropylu.

LICERINN 
Gumki przeciwwszawicze do włosów
Wyrób medyczny wielokrotnego użytku: 

dla dzieci od 1. roku życia,
nie zawiera pestycydów,
czas działania: 5-7 dni po otwarciu saszetki,
nasączone w 100% naturalnymi olejkami eterycznymi.

Wyrób medyczny przeznaczony do zapobiegania wszawicy i chorobom 
przenoszonym przez wszy. Dzięki olejkom eterycznym wyrób odstrasza 
wszy i gnidy. Stanowi ochronę skóry głowy zarówno dzieci, jak i osób 
dorosłych. 
Zawiera: 100% naturalnych olejków eterycznych (lawenda, pelargonia, 
mięta pieprzowa, cytronella).
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Zawartość opakowania: płyn 50 ml
butelka, atomizer, grzebień, instrukcja
EAN: 5902666652850
Nr towaru: 124064

Zawartość opakowania: 
2 saszetki po 2 sztuki
EAN: 5902666652898
Nr towaru: 124406

Potwierdzona skuteczność 

w 15 minut
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Test owulacyjny 
LH Ovumi 
Test paskowy do wykrywania hormonu luteinizującego (LH) 
w moczu: 

dokładny: 99%,
szybki: wynik w ciągu 5 minut,
czuły: wykrywa LH o stężeniu 30 mIU/ml i wyższym.

Około połowy cyklu miesięcznego w organizmie kobiety dochodzi 
do nagłego wzrostu hormonu luteinizującego (tzw. „pik LH”). 
Owulacja następuje zwykle w ciągu 24-36 godzin po „piku LH”.Zawartość opakowania:

• 5 pasków testowych w osobnych saszetkach
• 1 instrukcja używania wyrobu 
EAN: 5902666650207
Nr towaru: 119403

Zawartość opakowania:
• 1 test strumieniowy
• 1 instrukcja używania wyrobu  
EAN: 5902666654113

Zawartość opakowania:
• 1 test płytkowy
• 1 pipetka
• 1 instrukcja używania wyrobu
• 1 pojemniczek na mocz 
EAN: 5902666654106

Test ciążowy 
Baby Fast strumieniowy 
Wyrób medyczny dla kobiet do wygodnego, szybkiego i skuteczne-
go wykrywania ciąży bezpośrednio ze strumienia moczu. 

dokładny: 99%,
szybki: wynik w ciągu 3-5 minut,
wygodny w użyciu: nie wymaga zbierania moczu do pojemnika.

Test ciążowy 
Baby Way płytkowy 
Płytkowy test ciążowy przeznaczony dla kobiet w celu 
szybkiego i skutecznego wykrywania ciąży. 

dokładny: 99%,
czuły: wykrywa ciążę w 1. dniu spodziewanej miesiączki,
łatwy w użyciu: wystarczą 3 krople moczu do wykonania testu.
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Oferta testów o statusie wyrobów medycznych obejmuje: testy ciążowe Baby Way i Baby Fast, 
test owulacyjny LH Ovumi.
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Simetisan Control
Wyrób medyczny przeznaczony jest do stosowania w celu 
łagodzenia uczucia pełności, uczucia wzdęcia, odbijania, dolegli-
wości związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów 
oraz powietrza w przewodzie pokarmowym, które powodują 
napięcie i ucisk w jelitach. Simetisan Control zmniejsza napięcie 
powierzchniowe pęcherzyków gazów w jelitach, przez co ułatwia 
ich pękanie, a następnie wydalanie. Symetykon wykazuje działanie 
powierzchniowe i nie wchodzi w jakiekolwiek reakcje chemiczne. 
Jest substancją farmakologicznie i fizjologicznie obojętną. 
Simetisan Control przeznaczony jest do stosowania pomocniczo 
w celu przygotowania pacjentów do badań diagnostycznych jamy 
brzusznej (ultrasonografii, endoskopii, radiografii i kolonoskopii), 
w celu usunięcia z przewodu pokarmowego gazów i powietrza, co 
poprawia jakość uzyskiwanych obrazów.

30 kapsułek miękkich w opakowaniu.
Skład: 240 mg symetykonu w kapsułce miękkiej żelatynowej.
Składnikami otoczki są: żelatyna wieprzowa, glicerol. 
Wyrób medyczny nie zawiera cukru ani barwników.

Rinolan Maść nawilżająca do nosa
Rinolan to wyrób medyczny w postaci maści o właściwościach 
nawilżających, wspomagający utrzymanie odpowiedniej 
wilgotności błon śluzowych, zewnętrznych okolic nosa oraz 
tworzący barierę ochronną zapobiegającą podrażnieniom. 
Maść Rinolan została wzbogacona o prebiotyk Biolin P, który 
wspomaga rozwój fizjologicznej flory bakteryjnej, tym samym 
zapobiegając rozwojowi drobnoustrojów patogennych.

Wskazania:
suchość błon śluzowych nosa wywołana różnymi czynnikami,
pomocniczo w stanach infekcji wirusowych lub bakteryjnych,
łagodzenie podrażnionej i popękanej skóry okolic nosa w czasie 
infekcji.

Skład: Woda, wazelina, gliceryna, olej parafinowy, uwodornione 
monoglicerydy oleju kokosowego,1,2-heksanodiol, estry 
gliceryny i kwasu tłuszczowego, stearynian gliceryny SE, oliwa 
z oliwek, olej z ogórecznika lekarskiego, octan tokoferylu, Biolin P, 
karbomer, alkohol cetearylowy,stearynian gliceryny, benzoesan 
sodu, guma ksantanowa, wodorotlenek sodu, EDTA.

Simetisan Control

Zawartość opakowania: 
30 kapsułek miękkich.
EAN: 5902666652966
Nr towaru: 125211

Zawartość opakowania: 15 g
EAN: 5903769501014

Wyrób medyczny Simetisan Control przeznaczony do stosowania w celu łagodzenia uczucia 
pełności, uczucia wzdęcia, odbijania w przewodzie pokarmowym.
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Termofor PCV 2L
Dostępny z pokrowcem z dzianiny lub polaru,
Pojemność 2L,
Stosuje się jako okład do miejscowego ogrzewania ciała, 
wspomagającego łagodzenie różnego rodzaju dolegliwości 
bólowych i rozluźnienie napiętych mięśni.
Z materiału PCV - bezzapachowy - alternatywa dla osób, 
którym przeszkadza zapach gumy.
Praktyczny pokrowiec chroni i pozwala na bezpośredni 
kontakt ze skórą.

Termofory dostępne są w dwóch  
wariantach: pokrowiec z polaru lub dzianiny.
Zawartość opakowania: 
Termofor PCV 2L, pokrowiec, ulotka.
Termofor pokrowiec z polaru 
EAN: 5902666651983
Nr towaru: 122138
Termofor pokrowiec z dzianiny 
EAN: 5902666651990
Nr towaru: 122139

OptiTherm
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Wyroby medyczne OptiTherm posiadają w swojej ofercie termofory dostępne w dwóch 
pokrowcach (polar lub dzianina) wykonane z bezzapachowego materiału PCV, lód w sprayu oraz 
kompresy żelowe ciepło/zimno.
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OptiTherm Sztuczny lód
Działanie OptiTherm Sztuczny lód polega na uśmierzaniu bólu 
przez błyskawiczne obniżenie temperatury ciała w miejscu 
kontuzji. Umożliwia podjęcie dalszej aktywności sportowej, nie 
dopuszczając do tworzenia się krwiaków i sińców.
Skład: propan, butan.
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Zawartość opakowania: 200 ml
EAN: 5902666652041
Nr towaru: 122216

Kompres żelowy ciepło/zimno
Kompres wielokrotnego użytku przeznaczony jest do 
schładzania lub ogrzewania określonych partii ciała.

zawiera bezpieczny, nietoksyczny żel,
naturalnie łagodzi ból.

Terapia ZIMNEM
Obniżenie temperatury części ciała zmniejsza obrzęki i bóle.
Zastosowanie: obrzęki, siniaki, zwichnięcia, stany zapalne, 
drobne oparzenia, zadrapania, skaleczenia, ukąszenia 
owadów, bóle głowy, bóle zębów. 

Terapia CIEPŁEM
Ciepło stymuluje przepływ krwi, działa rozkurczowo 
i pomaga zmniejszyć uczucie dyskomfortu.
Zastosowanie: rwa kulszowa, bóle mięśniowe, bóle 
reumatyczne, bóle menstruacyjne, zapalenie zatok, 
przykurcze, zapalenie ścięgien, ogrzanie rąk.

OptiTherm

Dostępne rozmiary: 10 x 10 cm lub 10 x 26,5 cm
Zawartość opakowania: 
1 sztuka kompresu żelowego, pokrowiec.
10 x 10 cm 
EAN: 5902666653918
10 x 26,5 cm
EAN: 5902666653925
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Wyroby medyczne

TacTick Przyrząd do bezpiecznego 
usuwania kleszczy 
Wyrób medyczny przeznaczony do usuwania kleszczy 
przyczepionych do skóry ludzi i zwierząt. Zalecany jest w celu 
ograniczenia ryzyka zakażenia chorobami przenoszonymi przez 
kleszcze, takimi jak: kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza, 
babeszjoza, anaplazmoza i inne. Kształt przyrządu TacTick 
został dostosowany do budowy kleszcza, co umożliwia sprawne 
i samodzielne usuwanie żerującego pasożyta. 
Przyrząd:

ogranicza możliwość transmisji czynników zakaźnych podczas 
wykonywania zabiegów,
posiada dwie końcówki do usuwania kleszczy w różnym 
rozmiarze,
wielokrotnego użytku,
do stosowania zarówno u ludzi, jak i zwierząt.

Zawartość opakowania: dwustronny 
przyrząd do usuwania kleszczy,  
instrukcja używania.
EAN: 5902666651549
Nr towaru: 121121
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TacTick

Wyrób medyczny przeznaczony do bezpiecznego usuwania kleszczy przyczepionych do skóry 
ludzi i zwierząt. 
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Preparaty marki Moxi to Żel po ukąszeniu owadów do łagodzenia świądu i zaczerwienienia oraz 
Spray odstraszający komary, kleszcze.

Moxi Żel po ukąszeniu owadów

z naturalnymi olejkami roślinnymi,
łagodzi świąd i zaczerwienienia,
dla dzieci powyżej 1. roku życia. 

Delikatny żel o właściwościach pielęgnacyjnych. Przeznaczony 
jest do stosowania miejscowego w celu łagodzenia objawów 
ukąszeń owadów (np. komarów, kleszczy, meszek). Zawiera 
odżywczy aloes oraz glicerynę, które regenerują, nawilżają skórę 
oraz łagodzą świąd i zaczerwienienie. Żel dobrze się wchłania nie 
pozostawiając uczucia lepkości. Bez alkoholu.
Ingredients: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Mentha Piperita Leaf Oil, 
Lavandula Angustifolia Herb Oil, Carbomer, Triethanoloamine, 
Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Linalool*, Limonene*, Citronellol*, Geraniol*
*Składniki naturalnych olejków eterycznych.

Zawartość opakowania: 15 ml
EAN: 5902666652737
Nr towaru: 123653
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Moxi Spray odstraszający 
komary, kleszcze

działa do 5 godz. na komary, 
dla dzieci od 3. roku życia i dorosłych.

Produkt przeznaczony dla ludzi do stosowania na skórę, działa 
odstraszająco na komary i kleszcze.
Substancje czynne:
olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany 
(redefinicja z: mieszanina cis- i trans-p-mentano-3,8 diolu) 
(citriodiol) - 1g/kg, ester etylowy kwasu 3-(N-acetylo-N-butylo) 
aminopropionowego (butyloacetyloaminopropionian etylu) - 100 g/kg, 
lawenda, lavandula hybrida, wyciąg/olejek lawendowy - 1g/kg.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8276/20

Zawartość opakowania: 100 ml
EAN: 5902666653000
Nr towaru: 127318

MoxiProdukt kosmetyczny / Produkt biobójczy
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SilMed Kokoro 
Aspirator kataru do odkurzacza
Urządzenie służące do odciągania wydzieliny z nosa 
u niemowląt, dzieci i dorosłych podłączane do odkurzacza.

od 1. dnia życia,
z regulacją siły ssącej,
z miękką silikonową nakładką,
dwie końcówki w zestawie,
konstrukcja zapewniająca wysoki poziom higieny – w pełni 
rozkładany,
wyprodukowany w Polsce.

Aspirator został wykonany z bezpiecznego, wytrzymałego 
i atestowanego tworzywa.

SilMed Kokoro 
Aspirator do nosa
Urządzenie pozwala na dokładne i bezpieczne oczyszczenie 
noska z zalegającej w nim wydzieliny kataralnej, przywracając 
komfort oddychania małym dzieciom. Jest on wykonany 
z wysokiej jakości tworzyw i może być stosowany tak często, 
jak zachodzi potrzeba. Aspirator posiada jednorazowy 
filtr, który zatrzymuje odciągany katar i zapewnia higienę 
wykonywanego zabiegu.

od 1. dnia życia,
z filtrami.

SilMed Kokoro Aspirator do nosa
jednorazowe filtry 12 sztuk

Zawartość opakowania: 
Urządzenie z 2 końcówkami, silikonową 
nakładką, instrukcją używania; w trwałym 
plastikowym opakowaniu.
EAN: 5904988173204

Zawartość opakowania: Urządzenie z ustnikiem, wężykiem, 
3 końcówkami do nosa z jednorazowym filtrem, w trwałym 
plastikowym opakowaniu.
EAN: 5902666653406
Nr towaru: 128052

Zawartość opakowania: 12 jednorazowych filtrów.
EAN: 5902666653451
Nr towaru: 128050

Wyroby medyczne dla całej rodziny, przeznaczone do pomiarów temperatury ciała, ciśnienia 
krwi oraz inhalacji dróg oddechowych w warunkach domowych. Linia produktów została 
rozszerzona o aspirator kataru do odkurzacza w celu odciągania wydzieliny z nosa u niemowląt, 
dzieci i dorosłych.
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SilMed 
Ciśnieniomierz automatyczny BP-3H
Przeznaczony do pomiaru ciśnienia krwi w warunkach  
domowych u dorosłych.
Parametry produktu: 

pamięć po 120 pomiarów dla 2 użytkowników,
wygodny mankiet w uniwersalnym rozmiarze,
stożkowy kształt mankietu dla lepszego dopasowania 
i dokładniejszych wyników,
praktyczne etui,
wykrywanie nieregularnego rytmu serca,
wskaźnik niskiego poziomu baterii,
wskaźnik klasyfikacji ciśnienia wg WHO,
automatyczne wyłączanie,
zasilacz oraz baterie w zestawie.

Zawartość opakowania: ciśnieniomierz, etui, mankiet, instrukcja 
używania, 4 baterie AAA, dzienniczek pomiaru ciśnienia, zasilacz.
EAN: 5902666653239
Nr towaru: 127912
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SilMed Inhalator tłokowy ITF-01 
Przeznaczony do inhalacji dróg oddechowych w warunkach 
domowych u dzieci i dorosłych.
Parametry produktu: 

zasilanie: 230 V / 50 Hz / 0,6 A,
wielkość cząsteczki 0,5-10 µm,
objętość pojemnika na lek 2-10 ml, 
natężenie hałasu <65 dB, 
wydajność nebulizacji > 0,2 ml / min,
waga 1,4 kg,
gwarancja 24 miesiące (na podstawie dowodu zakupu i karty 
gwarancyjnej),
MMAD: 1,30-5 µm.

SilMed Zestaw akcesoriów  
do Inhalatora tłokowego ITF-01 

Zawartość opakowania: inhalator, pojemnik do nebulizacji, 
maska dla osoby dorosłej, maska dla dziecka, ustnik, zestaw 
5 filtrów, przewód powietrzny, instrukcja używania.
EAN: 5902666652638
Nr towaru: 123372

Zawartość opakowania: dwie maseczki do inhalacji dla dziecka 
i osoby dorosłej, ustnik, pojemnik na lek, przewód powietrzny,
5 filtrów, instrukcja używania.
EAN: 5902666652591
Nr towaru: 123370
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gwarancja DOOR TO DOOR

Infolinia: 801 811 811, email: serwis@chde.pl

gwarancja DOOR TO DOOR

Infolinia: +48 728 955 471, email: reklamacje@helbo.pl
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SilMed Termometr bezrtęciowy CR.W00
Przeznaczony do pomiaru temperatury ciała u dzieci i dorosłych.
Parametry produktu: 

bezpieczny i nietoksyczny - nie zawiera rtęci,
dokładność 0,1°C,
higieniczny - łatwa dezynfekcja,
czytelna skala i lupa ułatwiająca odczytywanie wyników 
pomiaru temperatury,
dwuczęściowe etui z końcówką ułatwiającą strząsanie,
przyjazny dla środowiska - nie wymaga baterii,
zakres pomiaru: 35-42°C,
metody pomiaru: pod pachą, w ustach, w odbycie,
czas pomiaru ok. 5 minut.

Zawartość opakowania: termometr, etui plastikowe, 
instrukcja używania.
EAN: 5902666653253
Nr towaru: 128694

SilMed Termometr elektroniczny DMT-4333
Przeznaczony do pomiaru temperatury ciała u dzieci i dorosłych.
Parametry produktu: 

posiada elastyczną końcówkę do pomiaru,
możliwość wyboru skali temperatury °C/°F.
automatyczne wyłączanie po 10 minutach bezczynności,
dokładność pomiaru:+/- 0,1°C dla zakresu 35,5°C - 42°C,
wodoodporny (IP 27),
alarm gorączki,
wskaźnik niskiego poziomu baterii,
zakres pomiaru 32-42,9°C,
miejsce pomiaru: jama ustna, pacha, odbyt.

Zawartość opakowania: termometr, bateria, etui 
plastikowe, instrukcja używania.
EAN: 5902666653338
Nr towaru: 128200
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gwarancja DOOR TO DOOR

Infolinia: +48 728 955 471, email: reklamacje@helbo.pl



Na wybrane sprzęty SilMed oferujemy gwarancję DOOR TO DOOR
Gwarancja obejmuje bezpłatny serwis bez wychodzenia z domu

Zapewniamy: Odbiór 
urządzenia

Zwrot pod 
wskazany adres

Wymianę lub naprawę 
w autoryzowanym serwisie

Warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej.
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gwarancja DOOR TO DOOR

Infolinia: +48 728 955 471, email: reklamacje@helbo.pl

gwarancja DOOR TO DOOR

Infolinia: +48 728 955 471, email: reklamacje@helbo.pl

SilMed Termometr bezdotykowy 
PG-IRT 1602
Przeznaczony do pomiaru temperatury ciała u dzieci i dorosłych.
Parametry produktu: 

natychmiastowy, bezpieczny pomiar na czole z odległości 3 – 5 cm,
tryb cichy,
podświetlenie miejsca pomiaru,
pamięć 9 pomiarów,
duża dokładność: ±0.2 w zakresie 35,0°C – 42,0°C,
do użytku domowego,
możliwość wyboru skali temperatury °C/°F,
automatyczne wyłączanie po 30 sekundach,
wskaźnik zużycia baterii,
miejsce pomiaru: czoło, przedmiot.

SilMed Termometr bezdotykowy 
PG-IRT 1603
Przeznaczony do pomiaru temperatury ciała u dzieci i dorosłych.
Parametry produktu: 

natychmiastowy, bezpieczny pomiar na czole z odległości 0 – 5 mm,
tryb cichy,
pamięć 9 pomiarów,
duża dokładność: ±0.2 w zakresie 35,0°C – 42,0°C,
do użytku domowego,
możliwość wyboru skali temperatury °C/°F,
automatyczne wyłączanie po 30 sekundach,
wskaźnik zużycia baterii,
miejsce pomiaru: czoło, przedmiot, ucho,
posiada sensor przystosowany do pomiaru temperatury w uchu.

Zawartość opakowania: termometr, Instrukcja używania, 
2 sztuki baterii, etui na termometr, karta gwarancyjna.
EAN: 5906742630992
Nr towaru: 126703

Zawartość opakowania: termometr, Instrukcja używania, 
2 sztuki baterii, etui na termometr, karta gwarancyjna.
EAN: 5906742631005
Nr towaru: 126704
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Rodzina Zdrowia Apetivit Junior
Suplement diety przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia, 
młodzieży i dorosłych o smaku malinowo-porzeczkowym. 
Zawiera specjalnie dobrane składniki:
Ekstrakt z nasion anyżu:

pobudza apetyt, wspomaga trawienie, przyczynia się do 
prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego oraz 
wspomaga przepływ soków trawiennych.

Ekstrakt z liści mięty:
pomaga w utrzymaniu prawidłowego trawienia i sprawnej 
pracy żołądka, ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie jelit.

Ekstrakt z korzenia cykorii:
wspiera trawienie, przyczynia się do stymulacji produkcji 
płynów ustrojowych i wspomaga ruchy perystaltyczne jelit. 

Ekstrakt z owoców kopru:
korzystnie wpływa na apetyt i układ trawienny.

Skład produktu wzbogacony został o ekstrakt z owoców 
grejpfruta oraz witaminę C, która pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego. 

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
5 ml dwa razy dziennie 
Zawartość opakowania: 100 ml
EAN: 5902666652058
Nr towaru: 122431
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Składniki w 10 ml (%RWS*)

Ekstrakt z nasion anyżu (Pimpinella anisum) 16,7 mg

Ekstrakt z liści mięty (Mentha piperita) 16,7 mg

Ekstrakt z korzenia cykorii (Cichorium intybus) 16,7 mg

Ekstrakt z owoców kopru (Foeniculum vulgare) 9,9 mg

Ekstrakt z owoców grejpfruta (Citrus paradisi) 7,5 mg

Witamina C 22,9 mg (28,6%)

Niacyna 6,8 mg (42,5%)

Składniki w 10 ml (%RWS*)

Kwas pantotenowy 3,9 mg (65%)

Ryboflawina 0,73 mg (52%)

Witamina B6 0,84 mg (60%)

Tiamina 0,64 mg (58%)

Kwas foliowy 169 µg (85%)

Biotyna 57,2 µg (114%)

Witamina B12 0,45 µg (18%)

Rodzina Zdrowia to w większości suplementy diety. Są to produkty pierwszego wyboru, 
cechujące się wysoką jakością, zarówno pod względem składu, jak i kontroli procesu produkcji. 
Skład produktów został starannie dobrany na podstawie analizy potrzeb klientów. Wysoka 
jakość produktów jest porównywalna z liderami kategorii produktowych.

Rodzina Zdrowia A+E Optima
Suplement diety przeznaczony specjalnie dla kobiet w każdym 
wieku. Produkt zawiera odpowiednie połączenie witaminy A 
z witaminą E.
Witamina A:

pomaga zachować zdrową skórę,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
stanu błon śluzowych,
bierze udział w procesie specjalizacji komórek.

Witamina E:
chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, czyli przed 
wolnymi rodnikami, które przyczyniają się do starzenia się
skóry.

Składniki 1 kapsułka (%RWS*)

Witamina A 750 μg (93,7%)

Witamina E 20 mg (166,7%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka
Zawartość opakowania: 30 kapsułek
EAN: 5902666650085
Nr towaru: 116704

Suplementy diety
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Rodzina Zdrowia Apetivit Senior
Suplement diety zawiera specjalnie dobrane składniki:
Ekstrakt z nasion anyżu:

pobudza apetyt, wspomaga trawienie, przyczynia się do 
prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego 
oraz wspomaga przepływ soków trawiennych.

Ekstrakt z liści mięty:
pomaga w utrzymaniu prawidłowego trawienia i sprawnej 
pracy żołądka, ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie jelit.

Ekstrakt z korzenia cykorii:
wspiera trawienie, przyczynia się do stymulacji produkcji 
płynów ustrojowych i wspomaga ruchy perystaltyczne jelit. 

Ekstrakt z owoców kopru:
korzystnie wpływa na apetyt i układ trawienny.

Skład produktu wzbogacony został o ekstrakt z owoców 
grejpfruta oraz witaminę C, która pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego. 

Rodzina Zdrowia Apitabs

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
10 ml dwa razy dziennie 
Zawartość opakowania: 100 ml
EAN: 5902666652065
Nr towaru: 122429

Składniki w 20 ml (%RWS*)

Ekstrakt z nasion anyżu (Pimpinella anisum) 33,4 mg

Ekstrakt z liści mięty (Mentha piperita) 33,4 mg

Ekstrakt z korzenia cykorii (Cichorium intybus) 33,4 mg

Ekstrakt z owoców kopru (Foeniculum vulgare) 19,8 mg

Ekstrakt z owoców grejpfruta (Citrus paradisi) 15,0 mg

Witamina C 34,0 mg (42,5%)

Niacyna 10,0 mg (62,5%)

Kwas pantotenowy 5,8 mg (96,6%)

Ryboflawina 1,0 mg (71,4%)

Witamina B6 1,2 mg (85,7%)

Tiamina 1,0 mg (90,9%)

Kwas foliowy 200 µg (100%)

Biotyna 84 µg (168%)

Witamina B12 0,6 µg (24%)

Suplementy diety

25

Pastylki 
do ssania 
z miodem 
i cytryną

DOSTĘPNY
WKRÓTCE



Stosowanie preparatu zależy od stopnia 
odwodnienia organizmu, masy ciała, etapu 
nawadniania oraz zaleceń lekarza. 
Zawartość opakowania: 10 saszetek
EAN: 5905279513242
Nr towaru: 115463 Osmolarność roztworu przygotowanego zgodnie z instrukcją: 248 mOsm/l.

Wartość odżywcza W 100 g
W 100 ml produktu  
po przygotowaniu  

zgodnie z instrukcją

Wartość energetyczna 1054 kJ/248 kcal 24 kJ/6 kcal

Tłuszcz,  
w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0 g 
0 g

0 g 
0 g

Węglowodany,  
w tym cukry

62 g 
61 g

1,4 g 
1,4 g

Białko 0 g 0 g

Sól 18,5 g 0,42 g

Składniki w 100 g w 100 ml produktu po przygotowaniu 
zgodnie z instrukcją

Zawartość 
w mmol/l

Glukoza 60,53 g 1,36 g 76

Cytryniany 8,20 g 185 mg 10 

Chlorki 10,92 g 246 mg 69

Sód 7,41 g 167 mg 73

Potas 3,53 g 79 mg 20

Rodzina Zdrowia Aqualit
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla dorosłych, 
do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia 
organizmu, szczególnie podczas:

biegunki, 
wymiotów, 
oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia.

Proszek do rozpuszczania o smaku malinowo-cytrynowym.
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Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Stosowanie preparatu zależy od stopnia 
odwodnienia organizmu, masy ciała, etapu 
nawadniania oraz zaleceń lekarza. 
Zawartość opakowania: 10 saszetek
EAN: 5902666651297
Nr towaru: 120835

Rodzina Zdrowia Aqualit Junior
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla dzieci
od 3. roku życia, do postępowania dietetycznego w stanach 
zwiększonej utraty wody oraz składników mineralnych 
w organizmie, szczególnie podczas:

biegunki,
wymiotów.

Saszetki z proszkiem do rozpuszczania o smaku malinowym.

Osmolarność roztworu przygotowanego zgodnie z instrukcją: 225 mOsm/l.

Wartość odżywcza i energetyczna w 100 g
w 100 ml produktu  
przygotowanego  

zgodnie z instrukcją

Wartość energetyczna 1305 kJ/307 kcal 29 kJ/7 kcal

Tłuszcz,  
w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0 g 
0 g

0 g 
0 g

Węglowodany,  
w tym cukry

70 g 
69 g

1,5 g 
1,5 g

Białko 0 g 0 g

Sól 15,5 g 0,34 g

Składniki mmol/litr w 100 g 1 saszetka (4,4 g)
w 100 ml produktu po 

przygotowaniu zgodnie  
z instrukcją

Glukoza 85 69,3 g 3,05 g 1,52 g

Chlorki 50 8,0 g 0,35 g 0,18 g

Cytryniany 10 8,6 g 0,38 g 0,19 g

Sód 60 6,2 g 0,27 g 0,14 g

Potas 20 3,5 g 0,15 g 0,08 g
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Rodzina Zdrowia Aqualit Senior
Suplement diety polecany osobom dorosłym po 65. roku życia w stanach 
zwiększonej utraty wody, jak na przykład w upalne dni lub też w trakcie 
wysiłku fizycznego. Gasi pragnienie oraz uzupełnia straty płynów powstałe 
w wyniku nadmiernego pocenia się. Polecany jest jako uzupełnienie diety 
w witaminę C, magnez, potas, sód i chlorki. Zawiera glukozę i ekstrakt 
z pestek winogron.

*RWS - referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych 
dla osób dorosłych.
100 ml produktu przygotowanego zgodnie z instrukcją zawiera 0,05 g sodu 
i < 0,5 g cukrów.

Składnik 1 tabletka 4,1 g  
(%RWS*)

2 tabletki 18,2 g  
(%RWS*)

Witamina C 24 mg (30%) 48 mg (60%)

Magnez 40 mg (10,7%) 80 mg (21,3%)

Potas 250 mg (12,5%) 500 mg (25%)

Sód 100 mg 200 mg

Chlorek 80 mg (10%) 160 mg (20%)

Glukoza 100 mg 200 mg

Ekstrakt z pestek winogron 
Vitis vinifera L. 10 mg 20 mg

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletka 2 razy dziennie
Zawartość opakowania: 
20 tabletek musujących
EAN: 5902666653277
Nr towaru: 127416

Rodzina Zdrowia Aqualit musujący
Suplement diety polecany osobom dorosłym w stanach zwiększonej utraty 
wody, jak na przykład w upalne dni lub też w trakcie wysiłku fizycznego, 
celem uzupełnienia elektrolitów. Zawiera on potas, sód oraz chlorek 
wzbogacone o witaminę C i glukozę.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składnik 1 tabletka 4 g (%RWS*) 3 tabletki 12 g (%RWS*)

Cytryniany 1548 mg 4644 mg

Glukoza 400 mg 1 200 mg

Sód 260 mg 780 mg

Chlorek 143,3 mg (18%) 429,9 mg (54%)

Potas 100 mg (5%) 300 mg (15%)

Witamina C 60 mg (75%) 180 mg (225%)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 3 tabletki
Zawartość opakowania: 
24 tabletki musujące
EAN: 5902666651556
Nr towaru: 121309

Suplementy diety
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 łyżeczka (5 ml) dwa razy dziennie
Zawartość opakowania: 120 ml
EAN: 5902666652195
Nr towaru: 122265
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Rodzina Zdrowia BetaGlucasine
Suplement diety w formie płynnej dzięki zawartości witaminy C 
oraz cynku wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego u dzieci i dorosłych. Witamina C pozyskiwana 
z owoców aceroli pomaga w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym. Produkt został wzbogacony o beta-glukan 
pozyskiwany z drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz sok 
z owoców czarnego bzu.

Składniki
1 łyżeczka (5 ml) 

(%RWS*)
2 łyżeczki (10 ml)

(%RWS*)

Beta-glukan (z drożdży Saccharomyces 
cerevisiae β-(1,3)-(1,6) - D- glukan) 50 mg 100 mg

Sproszkowany sok z owoców czarnego 
bzu Sambucus nigra

50 mg 100 mg

Wyciąg z owoców aceroli 
Malpighia punicifolia 
- w tym witamina C

70 mg
17,5 mg (22%)

140 mg
35 mg (44%)

Cynk 2,5 mg (25%) 5 mg (50%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Rodzina Zdrowia Beta-Karoten
Suplement diety zawierający połączenie beta-karotenu 
z witaminą E, która pomaga w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym, neutralizując wolne rodniki.
Beta-karoten: 

jest występującym w roślinach barwnikiem o intensywnym 
czerwono-pomarańczowym kolorze,
organizm ludzki wykorzystuje go z pożywienia jako 
prowitaminę i przekształca w witaminę A, która pomaga 
w zachowaniu zdrowej skóry,
beta-karoten magazynowany jest również w skórze.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki 1 kapsułka (%RWS*)

Beta-karoten 
Ekwiwalent witaminy A

6 mg  
1002 µg (125,3%)

Witamina E 10 mg (83%)
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka
Zawartość opakowania: 60 kapsułek
EAN: 5902666651112
Nr towaru: 119966

Suplementy diety
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Ekstrakt z liści Ginkgo biloba,  
w tym: 
ginkgoflawonoglikozydy 
laktony

90 mg 
 

21,6 mg
5,4 mg

Niacyna 16 mg (100%)

Kwas pantotenowy 6 mg (100%)

Ryboflawina 1,4 mg (100%)

Witamina B6 1,4 mg (100%)

Tiamina 1,1 mg (100%)

Kwas foliowy 200 µg (100%)

Biotyna 50 µg (100%)

Witamina B12 2,5 µg (100%)

Rodzina Zdrowia Bilovit Forte
Suplement diety polecany osobom uczącym się, intensywnie 
pracującym umysłowo oraz osobom w wieku dojrzałym.
Ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba): 

pomaga w utrzymaniu prawidłowego krążenia mózgowego,
wspiera pamięć i koncentrację.

Kwas pantotenowy: 
pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej 
na prawidłowym poziomie.

Biotyna, niacyna, ryboflawina, tiamina, witaminy B6 i B12:
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Foliany, kwas pantotenowy, niacyna, ryboflawina,  
witaminy B6 i B12:

przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Rodzina Zdrowia Biotimea
Suplement diety polecany osobom dorosłym w celu uzupełnienia 
codziennej diety w biotynę i dwa ważne składniki mineralne: cynk 
i selen, wpływające na utrzymanie prawidłowego stanu włosów.
Kompleksowe wsparcie dla:

pięknych i lśniących włosów (biotyna),
mocnych paznokci (selen),
zdrowej skóry (cynk).

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składnik 1 tabletka (%RWS*)

Cynk 10 mg (100%)

Biotyna 2500 µg (5000%)

Selen 55 µg (100%)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 48 tabletek
EAN: 5905279513167
Nr towaru: 114766
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 60 tabletek
EAN: 5902666651631
Nr towaru: 121583
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Suplementy diety
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Rodzina Zdrowia Błonnik
Suplement diety, którego skład został opracowany w celu 
uzupełnienia diety w błonnik i chrom.
Preparat zawiera różne rodzaje błonnika: błonnik jabłkowy, 
błonnik akacjowy i inulinę.
Inulina: 

wspiera pracę jelit, poprzez wpływ na perystaltykę.
Glukomannan w ramach stosowania diety niskokalorycznej:

pomaga w utracie wagi,
ułatwia utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu.

Chrom:
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
makroskładników odżywczych,
pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy 
we krwi.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki
1 tabletka 
(%RWS*)

3 tabletki 
(%RWS*)

6 tabletek 
(%RWS*)

Błonnik jabłkowy  
Malus domestica

150 mg 450 mg 900 mg

Błonnik akacjowy  
Acacia seyal

150 mg 450 mg 900 mg

Inulina z cykorii 120 mg 360 mg 720 mg

Ekstrakt z Dziwidła riviera  
Amorphophallus konjac 
w tym glukomannan

 
62,5 mg  
50 mg

 
187,5 mg  
150 mg

 
375 mg  
300 mg

Sok z ananasa  
Ananas comosus

60 mg 180 mg 360 mg

Chrom 20 µg (50%) 60 µg (150%) 120 µg (300%)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  
1-2 tabletki 3 razy dziennie
Zawartość opakowania: 
100 tabletek (słoiczek)
EAN: 5902666651242
Nr towaru: 120501
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*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Rodzina Zdrowia Climarella Forte
Suplement diety stanowi uzupełnienie diety dla kobiet podczas 
menopauzy i w okresie pomenopauzalnym. 
Produkt został wzbogacony o kwas foliowy, wyciąg z nasion lnu 
oraz o wyciąg z kiełków soi zawierający 40% izoflawonów.
Witamina B6:

przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.
Witamina E:

pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Wyciąg z szyszek chmielu:

wspomaga dobry sen,
wspomaga zachowanie spokoju w okresie menopauzy.

Witamina D:
pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu 
oraz w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi.

Składniki 2 tabletki (%RWS*)

Wapń 800 mg (100%)

Wyciąg z kiełków soi,  
w tym izoflawony

250 mg 
100 mg

Wyciąg z szyszek chmielu DER 4:1 60 mg

Witamina E 12 mg (100%)

Witamina B6 2,8 mg (200%)

Witamina D 50 µg (1000%)

Wyciąg z nasion lnu 
w tym lignany

20 mg

4 mg

Kwas foliowy 400 µg (200%)
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka 2 razy dziennie
Zawartość opakowania: 30 tabletek 
EAN: 5902666653949
Nr towaru: 129229

Suplementy diety
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Rodzina Zdrowia Calcium z witaminą C
Suplement diety polecany jako uzupełnienie codziennej diety w wapń, 
między innymi w okresie pylenia roślin, w sezonie jesienno-zimowym, 
w okresie intensywnego wzrostu u starszych dzieci i młodzieży oraz 
u osób w wieku dojrzałym. 
Wapń:

jest potrzebny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci 
oraz do utrzymania zdrowych kości i zębów,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego,
pomaga we właściwym funkcjonowaniu mięśni, enzymów 
trawiennych oraz w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa 
nerwowego.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składnik 2 tabletki (%RWS*) 4 tabletki (%RWS*)

Wapń 360 mg (45%) 720 mg (90 %)

Witamina C 120 mg (150%) 240 mg (300 %)
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  
1-2 tabletki 2 razy dziennie
Zawartość opakowania: 
12 tabletek musujących 
EAN: 5902666650313
Nr towaru: 118448

Rodzina Zdrowia Calcium One
Suplement diety polecany jako uzupełnienie codziennej diety w wapń, 
między innymi w okresie pylenia roślin, w sezonie jesienno-zimowym, 
w okresie intensywnego wzrostu u starszych dzieci i młodzieży oraz 
u osób w wieku dojrzałym. 
Wapń:

jest potrzebny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci 
oraz do utrzymania zdrowych kości i zębów,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego,
pomaga we właściwym funkcjonowaniu mięśni, enzymów 
trawiennych oraz w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa 
nerwowego.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składnik 3 tabletki (%RWS*) 6 tabletek (%RWS*)

Wapń 540 mg (67,5%) 1080 mg (135%)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  
1-2 tabletki 3 razy dziennie
Zawartość opakowania:  
12 tabletek musujących
EAN: 5905279513099
Nr towaru: 112574

Suplementy diety
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  
1 kapsułka
Zawartość opakowania:  
20 kapsułek
EAN: 5902666651679
Nr towaru: 121597

Składnik 1 kapsułka

Węgiel aktywowany 150 mg

Rodzina Zdrowia Carbon One Kapsułki

Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych.

Węgiel aktywowany: 
wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego 
i jelit, 
wspomaga komfort trawienia, 
korzystnie wpływa na metabolizm lipidów (cholesterolu 
i trójglicerydów) oraz utrzymanie prawidłowej równowagi 
tłuszczów we krwi.

Rodzina Zdrowia Carbon One Tabletki

Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych.

Węgiel aktywowany: 
wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego 
i jelit, 
wspomaga komfort trawienia, 
korzystnie wpływa na metabolizm lipidów (cholesterolu 
i trójglicerydów) oraz utrzymanie prawidłowej równowagi 
tłuszczów we krwi.

Składnik 1 tabletka

Węgiel aktywowany 150 mg
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  
1 tabletka
Zawartość opakowania:  
20 tabletek
EAN: 5902666651662
Nr towaru: 121594
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Rodzina Zdrowia Cynk Zn Optima
Suplement diety uzupełnia codzienną dietę w cynk. Zastosowana 
w produkcie forma organiczna (glukonian cynku) pozwala na 
optymalne wchłanianie się cynku. 
Cynk:

przyczynia się do zachowania zdrowych kości, skóry, 
włosów i paznokci, 
chroni komórki przed stresem oksydacyjnym,
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego,
działa korzystnie na mężczyzn wspierając płodność 
i utrzymując prawidłowy poziom testosteronu.

Produkt w 1 tabletce zawiera aż 15 mg cynku.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 30 tabletek 
EAN: 5902666650054
Nr towaru: 116703
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Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Cynk 15 mg (150%)

Rodzina Zdrowia Czosnek
Suplement diety zawierający wysoko skoncentrowany ekstrakt 
z czosnku, który w naturalny sposób wspiera prawidłowe 
działanie układów odpornościowego i krążenia. Bezzapachowa 
forma kapsułki ułatwia zachowanie świeżego oddechu. 
Czosnek:

pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy,
wspiera naturalną odporność,
pomaga zachować odpowiedni poziom cholesterolu we krwi 
oraz zdrowe serce.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka
Zawartość opakowania: 30 kapsułek
EAN: 5902666650740
Nr towaru: 119446

Składniki 1 kapsułka

Ekstrakt z czosnku Allium sativum,  
(ekwiwalent 600 mg świeżego czosnku) 3 mg
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Rodzina Zdrowia D3 Optima 1000
Suplement diety w 1 kapsułce zawiera 1000 j.m. witaminy D, 
której suplementacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest 
rekomendowana przez zespół polskich Ekspertów1,2. Produkt 
polecany jest jako uzupełnienie codziennej diety w witaminę D 
w okresie od września do kwietnia w związku ze zmniejszonym 
nasłonecznieniem.
Witamina D dla dzieci, młodzieży i dorosłych pomaga w:

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, 
utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu.

Rodzina Zdrowia D3 Optima 2000
Suplement diety w 1 kapsułce zawiera 2000 j.m. witaminy D, 
której suplementacja dla młodzieży, dorosłych i seniorów jest 
rekomendowana przez zespół polskich Ekspertów1. Produkt 
polecany jest jako uzupełnienie codziennej diety w witaminę D 
w okresie od września do kwietnia w związku ze zmniejszonym 
nasłonecznieniem.
Witamina D dla młodzieży i dorosłych pomaga w:

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, 
utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka
Zawartość opakowania: 60 kapsułek  
EAN: 5902666650863
Nr towaru: 119430

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka
Zawartość opakowania: 60 kapsułek  
EAN: 5902666650870
Nr towaru: 119435

Składniki 1 kapsułka (%RWS*)

Witamina D 25 µg (1000 j.m) (500%)

Składniki 1 kapsułka (%RWS*)

Witamina D 50 µg (2000 j.m) (1000%)
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1 A. Rusińska i wsp., Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 
2018 r., Postępy Neonatologii 2018;24(1).
2 M. Marcinkowska i wsp., Plejotropowe działanie witaminy D, Choroby Serca 
i Naczyń 2019, tom 16, nr 1, 45–52.

1 P. Płudowski i wsp. (2013) Witamina D: Rekomendacje dawkowania w populacji 
osób zdrowych oraz w grupach ryzyka deficytów - wytyczne dla Europy 
Środkowej 2013r., Standardy medyczne/Pediatria, T.10, str. 573-578.
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Rodzina Zdrowia D3 Optima 4000
Suplement diety w 1 kapsułce zawiera 4000 j.m. witaminy D. 
Produkt polecany jest jako uzupełnienie w witaminę D 
codziennej diety osób po 75. roku życia. Z uwagi na zmniejszoną 
skuteczność syntezy skórnej oraz potencjalnie obniżone 
wchłanianie z przewodu pokarmowego oraz zmieniony 
metabolizm witaminy D u osób w tej grupie wiekowej 
suplementację witaminy D zaleca sie przez cały rok w ilości 
2000-4000IU/dobę, w zależności od masy ciała i podaży 
witaminy D w diecie.1,2

Witamina D pomaga w:
funkcjonowaniu układu odpornościowego, 
utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka
Zawartość opakowania: 60 kapsułek  
EAN: 5902666653390
Nr towaru: 128076

Składniki 1 kapsułka (%RWS*)

Witamina D 100 µg (4000 j.m) (2000%)

1 A. Rusiński i wsp., Zasady suplementacji i leczenia witaminą D - nowelizacja 
2018r, Postępu Neonatologii 2018; 24(1)
2 M. Marcinkowska i wsp., Plejotropowe działanie witaminy D, Choroby serca 
i Naczyń 2019, tom 16,nr1, 45-52

Składniki 1 kapsułka (%RWS*)

Witamina D 50 µg (1000%)

Witamina K (MK-7) 75 µg (100%)

Rodzina Zdrowia D3+K2 Optima
Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych w celu 
uzupełnienia diety w witaminę D oraz K. Zawiera specjalnie 
skomponowaną mieszankę witamin D i K o wysokiej zawartości. 
Produkt jest polecany wszystkim osobom, które chcą zadbać 
o sprawność ruchową i fizyczną oraz zdrowe i mocne kości.
Rodzina Zdrowia D3+K2 Optima ma korzystny wpływ na:

utrzymanie zdrowych kości (Witaminy D i K),
prawidłowe działanie układu odpornościowego (Witamina D),
wchłanianie wapnia i fosforu (Witamina D).

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka
Zawartość opakowania: 30 kapsułek  
EAN: 5902666650900
Nr towaru: 119434
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Rodzina Zdrowia D3 Optima Baby 400
Krople w kapsułkach twist-off o zawartości 400 j.m. witaminy D 
(cholekalcyferol). Suplementację witaminy D rekomenduje się 
rozpocząć już od pierwszych dni życia niemowląt niezależnie 
od sposobu karmienia. Jest też polecana u dzieci w okresie od 
września do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie ma zapewnionej 
odpowiedniej syntezy skórnej w okresie letnim (ze względu na 
stosowanie kremów z filtrem UV blokujących dostęp promieni 
słonecznych niezbędnych do naturalnej syntezy witaminy D3)1,2.
Witamina D pomaga w:

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu.

Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju 
kości u dzieci.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka
Zawartość opakowania: 
90 kapsułek twist-off
EAN: 5902666650887
Nr towaru: 119870

Składniki 1 kapsułka (%RWS*)

Witamina D 10 µg (400 j.m.) (200%)
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Rodzina Zdrowia D3 Optima Baby 800
Krople w kapsułkach twist-off o zawartości 800 j.m. witaminy D 
(cholekalcyferol). Zgodnie z zaleceniami1,2 suplementacja 
witaminą D zalecana jest u dzieci powyżej 12. miesiąca życia 
w ilości od 15-25μg / dobę w okresie od września do kwietnia 
lub przez cały rok, jeśli nie ma zapewnionej odpowiedniej 
syntezy skórnej w okresie letnim (ze względu na stosowanie 
kremów z filtrem UV blokujących dostęp promieni słonecznych 
niezbędnych do naturalnej syntezy witaminy D).
Witamina D pomaga w:

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu.

Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju 
kości u dzieci.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka
Zawartość opakowania: 
30 kapsułek twist-off
EAN: 5902666650894
Nr towaru: 119868

Składniki 1 kapsułka (%RWS*)

Witamina D 20 µg (800 j.m.) (400%)
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

1 A. Rusińska i wsp., Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 
2018 r., Postępy Neonatologii 2018;24(1).
2 M. Marcinkowska i wsp., Plejotropowe działanie witaminy D, Choroby Serca 
i Naczyń 2019, tom 16, nr 1, 45–52.

1 A. Rusińska i wsp., Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 
2018 r., Postępy Neonatologii 2018;24(1).
2 M. Marcinkowska i wsp., Plejotropowe działanie witaminy D, Choroby Serca 
i Naczyń 2019, tom 16, nr 1, 45–52.



Rodzina Zdrowia D3 Optima Baby krople
Suplement diety Rodzina Zdrowia D3 Optima Baby krople to 
witamina D3 na bazie oleju roślinnego z pompką dozującą. Jedno 
naciśnięcie pompki zawiera 200 j.m. witaminy D (cholekalcyferol).
Suplementację witaminą D rekomenduje się rozpocząć już od 
pierwszych dni życia niemowląt zaczynając od dawki 400 j.m. 
witaminy D. Jest ona też polecana u dzieci w okresie od września do 
kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie ma zapewnionej odpowiedniej 
syntezy skórnej w okresie letnim (ze względu na stosowanie 
kremów z filtrem UV, zakrywanie skóry ubraniami itp.).
Witamina D pomaga w:

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu.

Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju 
kości u dzieci.

Rodzina Zdrowia D3 Optima krople
Suplement diety Rodzina Zdrowia D3 Optima Baby krople to 
witamina D3 na bazie oleju roślinnego z pompką dozującą. Jedno 
naciśnięcie pompki zawiera 400 j.m. witaminy D (cholekalcyferol).
Suplementację witaminą D rekomenduje się rozpocząć już od 
pierwszych dni życia niemowląt zaczynając od dawki 400 j.m. 
witaminy D dziennie. Jest ona też polecana u dzieci w okresie od 
września do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie ma zapewnionej 
odpowiedniej syntezy skórnej w okresie letnim (ze względu na 
stosowanie kremów z filtrem UV, zakrywanie skóry ubraniami itp.).
Witamina D pomaga w:

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi,
prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu.

Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju 
kości u dzieci.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
Niemowlęta od 1. dnia życia 2 pompki 
dozujące dziennie
Dzieci od 6. miesiąca życia 3 pompki 
dozujące dziennie
Zawartość opakowania: 10 ml
EAN: 5902666653123
Nr towaru: 125772

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
Niemowlęta od 1. dnia życia 1 pompka 
dozujące dziennie
Dzieci: 1 - 2 pompki dozujące dziennie
Młodzież i dorośli: 2 - 5 pompek 
dozujących dziennie
Zawartość opakowania: 10 ml
EAN: 5902666654090

Składniki 1 naciśnięcie 
pompki

2 naciśnięcia 
pompki

3 naciśnięcia 
pompki

Witamina D  
(cholekalcyferol)

5 µg
(100% RWS)*

200 j.m.

10 µg
(200% RWS)*

400 j.m.

15 µg
(300% RWS)*

600 j.m.

Składniki 1 naciśnięcie 
pompki

2 naciśnięcia 
pompki

3 naciśnięcia 
pompki

4 naciśnięcia 
pompki

5 naciśnięć 
pompki

Witamina D  
(cholekalcyferol)

10 µg
(200% RWS)*

400 j.m.

20 µg
(400% RWS)*

800 j.m.

30 µg
(600% RWS)*

1200 j.m.

40 µg
(800% RWS)*

1600 j.m.

50 µg
(1000% RWS)*

2000 j.m.
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*RWS – Referencyjne wartości spożycia

*RWS – Referencyjne wartości spożycia
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

DOSTĘPNY
WKRÓTCE



*CFU – jednostka tworząca kolonię

Rodzina Zdrowia Enterosive
Suplement diety uzupełnia codzienną dietę w drożdże 
Saccharomyces boulardii CBS 5926. Rodzina Zdrowia Enterosive 
zawiera 5 miliardów CFU* drożdży w kapsułce.
Saccharomyces boulardii jest niepatogennym szczepem 
drożdży, charakteryzujących się opornością na działanie  
żółci i niskiego pH. 

Składnik charakteryzujący produkt 1 kapsułka

Saccharomyces boulardii CBS 5926 5 x 109 CFU*

Inulina z cykorii 140,0 mg
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Nie mieszać ze zbyt gorącymi płynami 
lub posiłkami. Produkt przeznaczony dla 
osób dorosłych. 
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  
1 kapsułka 
Zawartość opakowania: 10 kapsułek 
EAN: 5905279513211
Nr towaru: 115125

Suplementy diety

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.38

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  
1 kapsułka 1-2 razy dziennie
Zawartość opakowania: 30 kapsułek
EAN: 5905279513228
Nr towaru: 115465

Składniki 1 kapsułka (%RWS*) 2 kapsułki (%RWS*)

Lecytyna rzepakowa, 
w tym fosfolipidy

300 mg
205 mg

600 mg
410 mg

Ekstrakt z liści karczocha,  
w tym cynaryna

20 mg 
1 mg

40 mg 
2 mg

L-asparginian L-ornityny 
w tym ornityna

10 mg 
4,95 mg

20 mg 
9,9 mg

Ryboflawina (Witamina B2) 1,4 mg (100%) 2,8 mg (200%)

Witamina B6 1,4 mg (100%) 2,8 mg (200%)

Rodzina Zdrowia EssentioLiver
Suplement diety przeznaczony dla osób, których wątroba 
narażona jest na działanie alkoholu, leków i ciężkostrawnej diety.  
Zawiera 410 mg fosfolipidów w dziennej porcji. 
Dzięki zawartości ekstraktu z liści karczocha wspiera:

prawidłowe funkcjonowanie wątroby,
utrzymanie odpowiedniego poziomu cholesterolu,
proces trawienia.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia
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Suplementy diety

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. 39

Rodzina Zdrowia Fikaminki
Suplement diety z witaminami stworzony z myślą o dzieciach 
powyżej 3. roku życia:

bez dodatku cukrów
słodzony glikozydami stewiolowymi
w opakowaniu 2 smaki: pomarańczowy i truskawkowy.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki
1 lizak 

(%RWS*)
2 lizaki  

(%RWS*)
3 lizaki 

(%RWS*)
4 lizaki 

(%RWS*)

Witamina C 12,8 mg  
(16%)

25,6 mg  
(32%)

38,4 mg 
(48%)

51,2 mg  
(64%)

Niacyna
2,56 mg  

(16%)
5,12 mg  
(32%)

7,68 mg  
(48%)

10,24 mg  
(64%)

Witamina E
1,91 mg  
(16%)

3,82 mg  
(32%)

5,73 mg  
(48%)

7,64 mg  
(64%)

Kwas  
pantotenowy

0,96 mg 
(16%)

1,92 mg 
(32%)

2,88 mg 
(48%)

3,84 mg 
(64%)

Witamina B6
0,224 mg 

(16%)
0,448 mg  

(32%)
0,672 mg  

(48%)
0,896 mg  

(64%)

Kwas foliowy
32 µg  
(16%)

64 µg  
(32%)

96 µg  
(48%)

128 µg  
(64%)

Witamina B12
0,4 µg  
(16%)

0,8 µg  
(32%)

1,2 µg  
(48%)

1,6 µg  
(64%)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
od 1 do 4 lizaków
Zawartość opakowania: 90 lizaków
(mieszanka lizaków o 2 smakach: 
pomarańczowym oraz truskawkowym) 
EAN opakowania zbiorczego: 
5902666650832 
Nr towaru: 119691
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Suplementy diety

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.40

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: Dwa razy dziennie po 1 czubatej łyżeczce (5 g) dokładnie rozmieszać 
w 100 ml letniej wody (lub soku) i wypić przed posiłkiem (przed śniadaniem i kolacją). Łączna ilość wypitego 
płynu na 5 g produktu nie powinna być mniejsza niż 250 ml. W czasie stosowania produktu należy zwiększyć 
ilość przyjmowanych płynów, wypijając około 2 l dziennie.
Zawartość opakowania: 200 g
EAN: 5902666651419
Nr towaru: 121288

Składniki 10 g

Łuski babki jajowatej Plantago ovata 6,18 mg

Inulina z cykorii Cichorium intybus 3,42 mg

Mikrokapsułkowane żywe kultury bakterii  
Lactobacillus rhamnosus GG 1,5 x 109 CFU*

Rodzina Zdrowia Fibrella
Suplement diety, którego skład został opracowany w celu 
wsparcia pracy jelit poprzez uzupełnienie diety w błonnik. 
Zawiera on dwa źródła błonnika: łuski babki jajowatej oraz 
inulinę z cykorii, która wspiera odchudzanie. Kompozycja 
została wzbogacona o żywe kultury bakterii. 

Produkt odpowiedni dla wegan i wegetarian. 
Polecany również dla kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

*CFU – jednostki tworzące kolonię

Rodzina Zdrowia FlexiProtect
Suplement diety polecany osobom chcącym zachować  
sprawność stawów, aktywnym, uprawiającym sport oraz 
osobom starszym. 
2 kapsułki zawierają 450 mg kolagenu typu II.
Witamina C:

pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstki.

Ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego oraz ekstrakt z owoców 
dzikiej róży:

pomagają w utrzymaniu sprawności ruchowej stawów.
Ekstrakt z owoców dzikiej róży:

pomaga w utrzymaniu elastyczności stawów,
przyczynia się do utrzymania siły stawów.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka 2 razy dziennie
Zawartość opakowania: 60 kapsułek
EAN: 5905279513068
Nr towaru: 112475

Składniki 2 kapsułki (%RWS*)

Zhydrolizowane składniki tkanki chrzęstnej,  
w tym:  
Kolagen typu II 
Siarczan chondroityny
w tym chondroityna 
Kwas hialuronowy

900 mg 
 

450 mg 
90 mg
72 mg 
9 mg

Witamina C 160 mg (200%)

Ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego, 
w tym gingerole

20 mg
0,15 mg

Ekstrakt z owoców dzikiej róży 20 mg

Kwas hialuronowy 11 mg

*RWS – Referencyjne wartości spożycia
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Suplementy diety

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. 41

Składniki 1 tabletka (%RWS*) 2 tabletki (%RWS*)

Witamina C 80 mg (100%) 160 mg (200%)

Rutyna 25 mg 50 mg

Ekstrakt z owoców  
pomarańczy gorzkiej,  
(w tym bioflawonoidy  
cytrusowe)

10 mg

4 mg

20 mg

8 mg

Cynk 1,55 mg (15,5%) 3,1 mg (31%)

Selen 8,3 µg (15%) 16,6 µg (30%)

Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Witamina C 120 mg (150%)

Rutyna 50 mg

Ekstrakt z owoców pomarańczy gorzkiej,  
(w tym bioflawonoidy)

20 mg
12 mg

Cynk 3 mg (30%)

Selen 16,6 µg (30%)

Witamina D 50 µg (1000%)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
dzieci powyżej 6 r.ż. 1 tabletka, 
dorośli 1-2 tabletki
Zawartość opakowania: 90 tabletek
EAN: 5905279513020
Nr towaru: 111007

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 50 tabletek
EAN: 5902666654298

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Rodzina Zdrowia FullRutin
Suplement diety polecany w okresie jesienno-zimowym. 
Dzięki zawartym w nim składnikom pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz naczyń 
krwionośnych. 
Witamina C, cynk i selen: 

wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego.

Witamina C i selen: 
pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina C: 
wspiera prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.

Rodzina Zdrowia FullRutin D3
Suplement diety, który dzięki zawartym w nim składnikom 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego 
oraz naczyń krwionośnych. 
Witaminy C i D, selen i cynk: 

pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego.

Witamina C i selen: 
pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina C: 
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.

Cynk: 
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, 
a witamina D w utrzymaniu prawidłowego stanu kości i zębów.

Witamina D: 
pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu kości i zębów.
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Rodzina Zdrowia FullVita
Suplement diety stworzony z myślą o codziennym 
zapotrzebowaniu na witaminy i składniki mineralne młodzieży 
oraz osób dorosłych. 
Składniki zawarte w preparacie:
Kwas pantotenowy, żelazo, witaminy B2, B6, B12 i C:

przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Cynk, miedź, selen, żelazo, witaminy A, B6, B12, C i D:

pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

Jod, kwas pantotenowy, magnez, mangan, miedź, żelazo, 
tiamina, witaminy B6 i B12:

wpływają pozytywnie na metabolizm energetyczny.
Cynk, miedź, selen, witaminy B2, C i E:

pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Magnez, miedź, tiamina, witaminy B2, B6, B12 i C:

pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego.

Magnez, tiamina, witaminy B6, B12 i C:
pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych.

 Składniki 1 tabletka (%RWS*) 2 tabletki (%RWS*)

Witamina C 25 mg (31%) 50 mg (62%)

Ekstrakt z owoców aceroli 
Malpighia glabara L. 
w tym: witamina C

 
50 mg 

25 mg (31%)

 
100 mg 

50 mg (62%)

Bioflawonoidy cytrusowe 
(hesperydyna) z owoców 
pomarańczy gorzkiej

0,9 mg 1,8 mg

Rutyna 1,25 mg 2,5 mg

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Rodzina Zdrowia FullRutin Acerola
Suplement diety stworzony na bazie ekstraktu z owocu aceroli, 
o wysokiej zawartości witaminy C oraz bioflawonoidów 
cytrusowych i rutyny. 
Owoc aceroli jest bogatym źródłem witaminy C, która pomaga w:

prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania kości, skóry, zębów i dziąseł,
prawidłowym funkcjonowaniu naczyń krwionośnych. 

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
2 tabletki
Zawartość opakowania: 60 tabletek  
do ssania o smaku pomarańczowym
EAN: 5902666651686
Nr towaru: 121926
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Magnez 60 mg (16%)

Witamina C 30 mg (37,5%)

Niacyna 16 mg (100%)

Kwas pantotenowy 6 mg (100%)

Witamina E 6 mg (50%)

Wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej 
Tagetes erecta L.,  
w tym:  
luteina 
zeaksantyna

 
5 mg 

 
1 mg 

0,2 mg

Cynk 3,75 mg (37,5%)

Żelazo 3,5 mg (25%)

Witamina B6 2 mg (143%)

Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Ryboflawina (Witamina B2) 1,4 mg (100%)

Tiamina (Witamina B1) 1,1 mg (100%)

Miedź 0,5 mg (50%)

Witamina A 300 µg (50%)

Kwas foliowy 200 µg (100%)

Jod 150 µg (100%)

Witamina K 75 µg (100%)

Selen 55 µg (100%)

Biotyna 50 µg (100%)

Chrom 40 µg (100%)

Witamina D 10 µg (200%)

Witamina B12 2,5 µg (100%)
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  
1 tabletka
Zawartość opakowania: 60 tabletek
EAN: 5902666654281
Nr towaru: 
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Rodzina Zdrowia FullVita 0n
Suplement diety stworzony z myślą o mężczyznach i ich 
potrzebach. Zawiera cenne witaminy i składniki mineralne 
wzbogacone ekstraktem z żeń-szenia koreańskiego (Panax 
ginseng).

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Ekstrakt z korzenia żeń-szenia koreańskiego 
stand. na 16% ginsenozydów

80 mg 
12,8 mg

Witamina C 80 mg (100%)

Witamina E 6 mg (50%)

Niacyna 16 mg (100%)

Kwas pantotenowy 6 mg (100%)

Tiamina (Witamina B1) 1,1 mg (100%)

Ryboflawina (Witamina B2) 1,4 mg (100%)

Witamina B6 2 mg (143%)

Witamina B12 2,5 µg (100%)

Witamina D 5 µg (100%)

Biotyna 50 µg (100%)

Kwas foliowy 200 µg (100%)

Miedź 1 mg (100%)

Mangan 1,8 mg (90%)

Cynk 10 mg (100%)

Żelazo 3,5 mg (25%)

Jod 150 µg (100%)

Selen 55 µg (100%)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 30 tabletek
EAN: 5902666650559
Nr towaru: 119618
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Rodzina Zdrowia FullVita 0na
Suplement diety stworzony z myślą o kobietach i ich potrzebach. 
Zawiera on cenne witaminy i składniki mineralne, ekstrakt 
z ziela skrzypu polnego, beta-karoten oraz luteinę (pozyskiwaną 
z ekstraktu z aksamitki).

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki 1 tabletka (%RWS*)
Ekstrakt z ziela skrzypu polnego 
(Equisetum arvense)

 
100 mg

Witamina C 80 mg (100%)
Niacyna 16 mg (100%)
Ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej 
Tagetes erecta, w tym:  
luteina 
zeaksantyna

 
10 mg  
2 mg 

0,4 mg
Kwas pantotenowy 6 mg (100%)
Tiamina (Witamina B1) 1,1 mg (100%)
Ryboflawina (Witamina B2) 1,4 mg (100%)
Witamina B6 2 mg (143%)
Witamina B12 2,5 µg (100%)
Witamina D 5 µg (100%)
Biotyna 150 µg (300%)
Kwas foliowy 200 µg (100%)
Witamina K 25 µg (33%)
Żelazo 14 mg (100%)

Składniki 1 tabletka (%RWS*)
Miedź 1 mg (100%)
Beta-karoten 
ekwiwalent witaminy A

3 mg 
500 µg (62,5%)

Mangan 1,8 mg (90%)
Cynk 10 mg (100%)
Jod 150 µg (100%)
Chrom 40 µg (100%)
Selen 55 µg (100%)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka 
Zawartość opakowania: 30 tabletek
EAN: 5902666650542
Nr towaru: 119622



Rodzina Zdrowia FullVita 65+ Active
Suplement diety stworzony z myślą o osobach po 65. roku życia.
Żeń-szeń:

wspomaga koncentrację, wpływa pozytywnie na witalność  
i kondycję fizyczną oraz odporność.

Kwas pantotenowy, niacyna, żelazo, witaminy: B2, B6, B12 i C:
wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia.

Niacyna, witaminy B6 i B12 i C:
pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.

Cynk, witaminy A i B2:
pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Chrom:
pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we 
krwi.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Wyciąg z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng)

w tym ginsenozydy

80 mg 
12,8 mg

Ekstrakt z aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta) 
w tym:  
luteina 
zeaksantyna

25 mg 
 

5 mg 
1 mg

Witamina C 80 mg (100%)

Niacyna 16 mg (100%)

Witamina E 6 mg (50%)

Kwas pantotenowy 6 mg (100%)

Tiamina (Witamina B1) 1,1 mg (100%)

Ryboflawina (Witamina B2) 1,4 mg (100%)

Witamina B6 1,4 mg (100%)

Witamina B12 2,5 µg (100%)

Witamina D 5 µg (100%)

Biotyna 50 µg (100%)

Kwas foliowy 200 µg (100%)

Witamina A 400 µg (50%)

Witamina K 25 µg (33%)

Żelazo 3 mg (21%)

Miedź 1 mg (100%)

Mangan 1,8 mg (90%)

Cynk 5 mg (50%)

Jod 150 µg (100%)

Chrom 40 µg (100%)

Selen 55 µg (100%)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  
1 tabletka
Zawartość opakowania: 30 tabletek
EAN: 5902666650283
Nr towaru: 125648
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Rodzina Zdrowia FullVital Tonik witalny
Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych chcących utrzymać 
dobrą kondycję organizmu niezależnie od wieku.  
Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej:

mocnego serca,
sprawnego krążenia żylnego,
sprawności umysłu. 

Ekstrakt z głogu: 
korzystnie wpływa na pracę serca.

Żelazo:
pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny 
oraz prawidłowym transporcie tlenu w organizmie,
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Tiamina (witamina B1) i niacyna (witamina B3):
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego,
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego  
oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Witamina C:
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki Dzienna porcja (30 ml)
(%RWS*)

Tiamina 1,4 mg (127%)

Ryboflawina 1,6 mg (114%)

Niacyna 18 mg (113%)

Witamina B6 2 mg (143%)

Witamina C 80 mg (100%)

Witamina B12 1 µg (40%)

Żelazo 2,5 mg (18%)

Ekstrakt z owoców głogu Crataegus oxyacantha
w tym flawony

100 mg 
5 mg

Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej  
Centella asiatica (L.) Urban,
w tym saponiny

50 mg
5 mg
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
30 ml (2 łyżki stołowe)
Zawartość opakowania: 
1000 ml
EAN: 5902666652232
Nr towaru: 122254

bez
dodatku
cukrów
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Rodzina Zdrowia Gardłominki Plus
Suplement diety w postaci pastylek do ssania o smaku 
truskawkowym, bez dodatku cukrów (jako substancje słodzące 
zastosowano izomalt i glikozydy stewiolowe), który zawiera 
ziołowe ekstrakty specjalnie dobrane pod kątem kojącego 
działania na gardło i struny głosowe.
Wyciąg z kwiatostanu lipy: 

wywiera kojący efekt dla gardła, krtani i strun głosowych. 
Wyciągi z kwiatu rumianku, liścia mięty pieprzowej, ziela 
tymianku i korzenia prawoślazu: 

przyczyniają się do utrzymania zdrowia układu oddechowego.
Ekstrakt z owocu dzikiej róży:

stanowi naturalne źródło witaminy C, która wspiera 
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. 

Witamina C: 
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania dziąseł i zębów.

Rodzina Zdrowia Gardłominki
Suplement diety o pysznym truskawkowym smaku i bez 
dodatku cukrów (jako substancje słodzące zastosowano izomalt 
i glikozydy stewiolowe). Składniki produktu to ziołowe ekstrakty, 
które zostały specjalnie dobrane pod kątem kojącego działania na 
gardło i struny głosowe.

bez dodatku cukrów, 
o smaku truskawkowym.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki
1 pastylka 
(%RWS*)

2 pastylki 
(%RWS*)

3 pastylki 
(%RWS*)

4 pastylki 
(%RWS*)

Wyciąg z kwiatostanu lipy 18 mg 36 mg 54 mg 72 mg

Ekstrakt z owocu  
dzikiej róży  
w tym: witamina C

 
21,4 mg 
15 mg  

(18,7%)

 
42,8 mg 
30 mg  

(37,5%)

 
64,2 mg 
45 mg  

(56,2%)

 
85,6 mg 
60 mg  
(75%)

Wyciąg z kwiatu rumianku 8 mg 16 mg 24 mg 32 mg

Wyciąg z korzenia  
prawoślazu

5 mg 10 mg 15 mg 20 mg

Wyciąg z liścia mięty 
pieprzowej 

3,5 mg 7 mg 10,5 mg 14 mg

Wyciąg z ziela tymianku 3 mg 6 mg 9 mg 12 mg

Składniki
1 lizak 

(%RWS*)
2 lizaki 

(%RWS*)
3 lizaki 

(%RWS*)
4 lizaki 

(%RWS*)

Witamina C 15 mg 
(19%)

30 mg  
(37,5%)

45 mg 
(56%)

60 mg 
(75%)

Wyciąg z kwiatu  
rumianku

8 mg 16 mg 24 mg 32 mg

Wyciąg z kwiatostanu  
lipy 

6 mg 12 mg 18 mg 24 mg

Wyciąg z korzenia  
prawoślazu

5 mg 10 mg 15 mg 20 mg

Wyciąg z liścia  
mięty pieprzowej 

3,5 mg 7 mg 10,5 mg 14 mg

Wyciąg z ziela  
tymianku 

3 mg 6 mg 9 mg 12 mg
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
Dzieci powyżej 3. do 6. roku życia:  
1-3 lizaki.
Dzieci powyżej 6. roku życia i dorośli:  
1-4 lizaki.
Zawartość opakowania: 90 lizaków
EAN: 5902666650979
Nr towaru: 119615 

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
Dzieci powyżej 3. do 6. roku życia 
od 1 do 3 pastylek. 
Dzieci powyżej 6. roku życia i dorośli 
od 1 do 4 pastylek. 
Ssać 1 pastylkę co 3-4 godziny.
Zawartość opakowania:  
24 pastylki do ssania
EAN: 5902666653130
Nr towaru: 126222
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Składniki 1 tabletka (%RWS*) 3 tabletki (%RWS*)

Siarczan glukozaminy 2 KCl  
w tym 
wolna glukozamina

504 mg 
 

300 mg

1512 mg  

900 mg

Witamina C 12 mg (15%) 36 mg (45%)

Rodzina Zdrowia Glucosamine C
Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych, zawierający 
połączenie witaminy C oraz aż 1512 mg siarczanu glukozaminy  
w dziennej porcji. 
Witamina C: 

stymuluje produkcję kolagenu, 
przyczynia się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
chrząstki i kości.

Glukozamina: 
występuje naturalnie w stawach oraz mięśniach,
jest podstawowym składnikiem dla syntezy glikozaminoglika-
nów, materiału budulcowego chrząstki stawowej.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Rodzina Zdrowia Halitabs
Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych, dbających  
o utrzymanie świeżego oddechu. Regularnie stosowany pomaga 
w utrzymaniu przyjemnego zapachu z ust. 
Naturalny aromat miętowy: 

nadaje przyjemny miętowy smak. 
Cynk: 

pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-
zasadowej. 

Ekstrakt z ziela tymianku: 
wspiera utrzymanie komfortu oddechowego, utrzymanie 
świeżego oddechu i dodatkowo wpływa kojąco na gardło.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki
1 pastylka 
(%RWS*)

2 pastylki 
(%RWS*)

3 pastylki 
(%RWS*)

Cynk 5 mg 
(50%)

10 mg 
(100%)

15 mg 
(150%)

Ekstrakt z ziela tymianku 2 mg 4 mg 6 mg
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka 3 razy dziennie
Zawartość opakowania: 90 tabletek 
EAN: 5902666650917
Nr towaru: 119465

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1-3 pastylki do ssania
Zawartość opakowania: 
20 pastylek do ssania
EAN: 5902666654083
Nr towaru: 129235
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Składniki 1 tabletka

Ekstrakt z liści zielonej herbaty 180 mg

Ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej 150 mg

Ekstrakt z owoców opuncji figowej 100 mg

Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego 70 mg

Rodzina Zdrowia HydroFit!
Suplement diety przeznaczony dla kobiet, które zmagają się 
z problemem nadmiaru wody w organizmie. Pomaga eliminować 
nadmiar wody z organizmu, a także wspomaga odchudzanie.
Ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej: 

wspomaga usuwanie wody przez nerki,
wpływa na witalność i zachowanie energii.

Ekstrakt z owoców opuncji figowej: 
wspomaga metabolizm tłuszczów - wpływa na kontrolę 
prawidłowej masy ciała, 
wspomaga kontrolę poziomu glukozy oraz apetytu.

Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego:
pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania 
dróg moczowych, wątroby oraz dróg żółciowych.

Ekstrakt z liści zielonej herbaty:
wspomaga rozkład tłuszczów,
ma właściwości antyoksydacyjne,
wspiera funkcje wydalnicze nerek,
wspomaga metabolizm i ogranicza apetyt.

Rodzina Zdrowia Hepatabs
Suplement diety zawierający składniki wspomagające zachowanie 
prawidłowej masy ciała, prawidłowe trawienie  
oraz utrzymanie zdrowej wątroby. 
Ekstrakt z liści ostrokrzewu paragwajskiego: 

przyczynia się do degradacji lipidów,
pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Ekstrakt z liści karczocha: 
wspiera naturalną detoksykację organizmu,
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania 
przewodu pokarmowego.

Cholina:
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie wątroby,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu tłuszczów.

Ekstrakt z korzenia cykorii:
wspomaga trawienie i pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby.

Składniki 2 tabletki 6 tabletek

Cholina 170 mg 510 mg

L-asparaginian L-ornityny,
w tym L-ornityna

200 mg
90 mg

600 mg
270 mg

Ekstrakt z ziela karczocha (Cynara scolymus L.), 
w tym cynaryna

50 mg
2,5 mg

150 mg
7,5 mg

Ekstrakt z lisci ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis)
w tym kofeina

50 mg
1 mg

150 mg
3 mg

Ekstrakt z korzenia cykorii (Cichorium L.) DER 4:1 20 mg 60 mg

Ekstrakt z kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa) DER 4:1 20 mg 60 mg
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 30 tabletek
EAN: 5905279513082
Nr towaru: 112477

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
2 tabletki 3 razy dziennie
Zawartość opakowania: 60 tabletek
EAN: 5902666654007
Nr towaru: 129231



Suplementy diety

49
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Rodzina Zdrowia Immunosine 
Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych. Saszetki o wysokiej 
zawartości witaminy C i soku malinowego w proszku, do sporządzenia 
ciepłego napoju, polecane są szczególnie w okresach zmiennych 
warunków pogodowych.
Witamina C, selen i cynk: 

pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Ekstrakt z kwiatu czarnego bzu: 
wspiera zdrowie układu oddechowego.

Ekstrakt z korzenia z pelargonii afrykańskiej:
zwiększa komfort oddychania.

Skład produktu został wzbogacony o ekstrakt z kwiatu dziewanny.

Rodzina Zdrowia Immunosine Junior 
Suplement diety w formie saszetek do sporządzenia ciepłego napoju, 
dostarcza składniki roślinne (rumianek, tymianek i lipę), znane ze swoich 
właściwości wspierających odporność, szczególnie w okresie jesienno-
zimowym.
Ekstrakty z rumianku i tymianku: 

wspierają utrzymanie zdrowia dróg oddechowych.
Ekstrakt z kwiatów lipy: 

wspomaga wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych.
Witamina C oraz cynk:

pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Skład saszetek wzbogacono o soki z malin i bzu czarnego.

Składniki 2 saszetki (%RWS*)

Sok malinowy w proszku 560 mg

Witamina C 500 mg (625%)

Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 
Sambucus nigra L.

150 mg

Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 
Pelargonium sidoides DC., w tym:
taniny

60 mg
3,6 mg

Ekstrakt z kwiatu dziewanny
Verbascum thapsus L. 50 mg

Cynk 10 mg (100%)

Rutyna (z perełkowca japońskiego 
Styphnolobium japonicum) 30 mg

Selen 55 µg (100%)

Składniki
1 saszetka  
(%RWS*)

2 saszetki  
(%RWS*)

Ekstrakt z kwiatu lipy Tilia cordata 40 mg 80 mg

Ekstrakt z koszyczka rumianku 
Matricaria recutita

45 mg 90 mg

Ekstrakt z ziela tymianku 
Thymus vulgaris

50 mg 100 mg

Witamina C 40 mg (50%) 80 mg (100%)

Cynk 5 mg (50%) 10 mg (100%)

Suszony koncentrat soku z bzu czarnego 800 mg 1600 mg

Sok malinowy w proszku 125 mg 250 mg

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  
1 saszetka rano i 1 saszetka wieczorem
Zawartość opakowania: 
10 saszetek
EAN: 5902666652294
Nr towaru: 122523

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  
Dzieci od 3. do 6. roku życia: 
1 saszetka dziennie
Dzieci powyżej 6. roku życia i osoby dorosłe:  
1 saszetka rano i 1 saszetka wieczorem
Zawartość opakowania: 
10 saszetek
EAN: 5902666652300
Nr towaru: 122528
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Składniki 2 kapsułki (%RWS*)

Olej z wątroby rekina,  
w tym: 
 - Alkiloglicerole 
 - Skwalen 
 - Omega-3: 
    • kwas eikozapentaenowy (EPA) 
    • kwas dokozaheksaenowy (DHA)

1000 mg

205,7 mg
9 mg

6,7 mg
30,02 mg

Witamina D 50 µg (1000%)

Rodzina Zdrowia ImmunoMare
Suplement diety polecany w okresach obniżonej odporności: 
jesienno-zimowym oraz w sezonie wiosennego przesilenia. 
Dzienna dawka dostarcza 2000 j.m. witaminy D oraz 1000 mg 
oleju z wątroby rekina, który kryje w sobie cenne alkiloglicerole, 
skwalen, kwasy tłuszczowe Omega-3. 
Witamina D:

przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu 
odpornościowego,
wspiera mechanizmy obronne organizmu.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
Dorośli: 1 kapsułka 3 razy dziennie
Dzieci od 3. roku życia: 1 kapsułka  
2 razy dziennie
Zawartość opakowania: 60 kapsułek
EAN: 5902666654366

Rodzina Zdrowia ImmunoTran
Suplement diety przeznaczony dla całej rodziny w okresach 
obniżonej odporności oraz dla dzieci w okresie intensywnego 
wzrostu.
Głównym składnikiem produktu jest olej z wątroby dorsza 
będący źródłem kwasów tłuszczowych Omega-3 (EPA i DHA) 
oraz witaminy D i A.
Witaminy D i A: 

przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania 
układu odpornościowego. 

Dodatkowo witamina D: 
pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia 
we krwi.
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
2 kapsułki
Zawartość opakowania: 60 kapsułek
EAN: 5905279513181
Nr towaru: 114683
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

dostarcza 
2000 j.m. 

witaminy D 
dziennie

Składniki 1 kapsułka (%RWS*) 2 kapsułki (%RWS*) 3 kapsułki (%RWS*)

Witamina D 4 µg (80%) 8 µg (160%) 12 µg (240%)

Olej z wątroby dorsza, 
w tym: 
- Kwasy Omega-3: 
   • Kwas eikozapentaenowy (EPA) 
   • Kwas dokozaheksaenowy (DHA) 
- Witamina A 
- Witamina D

400 mg

32 mg 
36 mg

120 µg (15%)
1 µg (20%)

800 mg

64 mg 
72 mg

240 µg (30%)
2 µg (40%)

1200 mg 
 

96 mg
108 mg

360 µg (45%)
3 µg (60%)
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Rodzina Zdrowia Islantive
Suplement diety polecany dla osób, które odczuwają drapanie, 
suchość w gardle lub chrypkę po intensywnej pracy głosem. 
Dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia. Dzięki zawartości 
porostu islandzkiego Rodzina Zdrowia Islantive wpływa 
łagodząco na podrażnioną błonę śluzową gardła. Substancje 
zawarte w poroście islandzkim powlekają i nawilżają jamę ustną 
i gardło, ułatwiają przełykanie. 
Porost islandzki: 

wspiera prawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej gardła  
i krtani, 
korzystnie wpływa na układ oddechowy.

Składniki 1 pastylka (%RWS*) 6 pastylek (%RWS*)

Ekstrakt z porostu  
islandzkiego (Cetraria  
Islandica L. Ach)

80 mg 480 mg

Witamina C 12 mg (15%) 72 mg (90%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1-6 pastylek
Zawartość opakowania:  
30 pastylek do ssania 
EAN: 5902666651600
Nr towaru: 121543

Rodzina Zdrowia Kwas Foliowy One
Suplement diety stworzony specjalnie z myślą o kobietach 
planujących ciążę, będących w ciąży oraz karmiących piersią.  
Kwas foliowy (foliany) korzystnie wpływa na:

wzrost tkanek matczynych w czasie ciąży,
prawidłową syntezę aminokwasów oraz produkcję krwi,
utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny, co jest 
bardzo ważne dla prawidłowego przebiegu ciąży.

Zgodnie z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 
zaleca się stosowanie kwasu foliowego w formie suplementacji 
stałej w ilości 400 μg/dobę u kobiet planujących ciążę w okresie 
co najmniej 6 tygodni przed planowanym poczęciem oraz w ciąży 
do końca pierwszego trymestru*. 

Suplementacja kwasu foliowego zwiększa poziom folianów 
u matki. Stwierdzono, że ich niski poziom u matki jest czynnikiem 
ryzyka rozwoju wad cewy nerwowej rozwijającego się płodu.

*Ginekol Pol. 2014/5, 85,395-399

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Kwas foliowy 400 µg (200%)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 30 tabletek 
EAN: 5902666650047
Nr towaru: 117612
Zawartość opakowania: 90 tabletek
EAN: 5902666651440
Nr towaru: 120824
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30 tabletek

90 tabletek



Suplementy diety
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka 
Zawartość opakowania: 10 kapsułek
EAN: 5902666650498
Nr towaru: 118295
Zawartość opakowania: 20 kapsułek
EAN: 5902666651525
Nr towaru: 121342

10 kapsułek

20 kapsułek

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
Dzieci 1-12 lat: 5 kropli
Dzieci powyżej 12 lat oraz dorośli: 10 kropli 
Zawartość opakowania: 5 ml
EAN: 5902666651563
Nr towaru: 121378
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*CFU - jednostka tworząca kolonię (wartość w czasie wytwarzania). 

Rodzina Zdrowia LactiBiosive
Synbiotyk, będący połączeniem inuliny i żywych szczepów 
bakterii kwasu mlekowego, które stanowią naturalną florę 
bakteryjną człowieka. Suplement diety dla dzieci od 3. roku życia, 
młodzieży i dorosłych. Polecany, jako uzupełnienie codziennej 
diety w trakcie antybiotykoterapii.
Rodzina Zdrowia LactiBiosive zawiera:

10 wyselekcjonowanych, liofilizowanych, żywych szczepów 
bakterii kwasu mlekowego,
inulinę,
5 miliardów bakterii w 1 kapsułce.

Składniki 1 kapsułka

Inulina 80 mg

Lactobacillus acidophilus 
Lactobacillus casei 
Lactobacillus rhamnosus 
Bifidobacterium breve 
Lactobacillus plantarum 
Bifidobacterium longum 
Bifidobacterium bifidum 
Lactobacillus paracasei  
Lactococcus lactis subsp. cremoris 
Streptococcus thermophilus

1 x 109 CFU* 
1 x 109 CFU* 

0,75 x 109 CFU* 
0,5 x 109 CFU* 
0,5 x 109 CFU* 

0,25 x 109 CFU* 
0,25 x 109 CFU* 
0,25 x 109 CFU* 
0,25 x 109 CFU* 
0,25 x 109 CFU*

Rodzina Zdrowia LactiBiosive Baby
Probiotyk w kroplach dla dzieci powyżej 1. roku życia. 
Suplement diety zawiera mikrootoczkowany szczep bakterii 
kwasu mlekowego, Lactobacillus rhamnosus GG, jeden z najlepiej 
przebadanych szczepów. Bakterie zawierające mikrootoczki 
są bardziej odporne na czynniki zewnętrzne. Bakterie z rodzaju 
Lactobacillus stanowią składnik prawidłowej flory jelitowej. 
Polecany jako uzupełnienie normalnej diety w bakterie 
zasiedlające przewód pokarmowy. 
Rodzina Zdrowia LactiBiosive Baby zawiera:

1 miliard L. rhamnosus GG w 1 kropli.

Składniki 5 kropli 10 kropli

Lactobacillus rhamnosus GG 
mikrootoczkowany  
ATCC 53103

 
5 x 109 CFU*

 
10 x 109 CFU*

*CFU - jednostka tworząca kolonię (wartość w czasie wytwarzania). 
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka 
Zawartość opakowania: 60 kapsułek
EAN: 5902666650825
Nr towaru: 119238

Suplementy diety
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Rodzina Zdrowia Luteina Forte
Suplement diety będący źródłem cynku i witaminy A, które są 
ważne dla utrzymania prawidłowego widzenia.

Produkt polecany jest szczególnie osobom pracującym przed 
ekranami monitorów komputerów, spędzających długie godziny 
przed telewizorem oraz pracującym w dużym zapyleniu, czy 
przy sztucznym świetle.
Kwas dokozaheksaenowy (DHA):

przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia – 
korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 
250 mg DHA dziennie. 

Witamina E:
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Luteina i zeaksantyna w ekstrakcie z kwiatów aksamitki 
wzniesionej:

stanowią naturalny budulec siatkówki oka.

Składniki 1 kapsułka (%RWS*)

Olej z ryb, w tym: 
DHA 50% 
EPA 10%

500 mg
250 mg
50 mg

Ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej, 
w tym: 
Luteina 
Zeaksantyna

125 mg  
 

25 mg  
5 mg

Witamina E 1,8 mg (15%)

Cynk 2,5 mg (25%)

Witamina A 120 µg (15%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka 
Zawartość opakowania: 30 kapsułek
EAN: 5902666650658
Nr towaru: 118745

Rodzina Zdrowia Lecytyna Forte
Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych, będący 
uzupełnieniem diety w lecytynę sojową.

Lecytyna, jako składnik żywności odgrywa znaczącą rolę w 
wielu procesach życiowych organizmu. Występuje w wysokich 
stężeniach w ważnych tkankach ludzkich m.in: 

tkance mózgowej, 
wątrobie, 
mięśniu sercowym, 
włóknach nerwowych.

Składniki 1 kapsułka

Lecytyna sojowa 1200 mg



Rodzina Zdrowia Lokovitki
Suplement diety w postaci pastylek do ssania o smaku 
truskawkowym przeznaczony dla dzieci powyżej 6. roku życia 
oraz dla osób dorosłych. Dzięki zawartości ekstraktu z imbiru 
pomaga zmniejszyć uczucie dyskomfortu i złego samopoczucia 
mogące wystąpić w czasie podróży środkami lokomocji.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
Dzieci powyżej 6 lat: 1 pastylka
Dorośli: 1 do 2 pastylek
Zawartość opakowania: 
8 pastylek do ssania
EAN: 5902666652218
Nr towaru: 122410
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 Składniki 1 pastylka 2 pastylki

Wyciąg suchy z kłącza imbiru,
w tym gingerole
w przeliczeniu 
na kłącze imbiru

15 mg
0,15 mg

300 mg

30 mg
0,3 mg

600 mg

Wyciąg suchy z ziela
mięty pieprzowej 20 mg 40 mg

Suplementy diety
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Rodzina Zdrowia Lokovita
Suplement diety przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 
6. roku życia. Dzięki zawartości ekstraktu z imbiru pomaga 
zmniejszyć uczucie dyskomfortu i złego samopoczucia mogące 
wystąpić w czasie podróży środkami lokomocji.

 Składniki 1 tabletka 2 tabletki

Ekstrakt z kłącza
imbiru lekarskiego
w tym gingerole

120 mg

1,2 mg

240 mg

2,4 mg

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
Dzieci powyżej 6 lat: 1 tabletka 
Dorośli: 1 do 2 tabletek
Zawartość opakowania: 
10 tabletek
EAN: 5902666652225
Nr towaru: 122447



Składniki 2 tabletki (%RWS*)

Potas 300 mg (15%)

Magnez 70 mg (18,66%)

Ekstrakt z liści kwiatów głogu jednoszyjkowego 
(Crataegus monogyna L.)

60 mg

Witamina B6 2,8 mg (200%)

Tiamina 2,2 mg (200%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Rodzina Zdrowia Magnesive Cardio
Suplement diety polecany w trosce o zdrowe serce. 
Ekstrakt z liści i kwiatów głogu:

wpływa pozytywnie na zdrowie serca i układu naczyń 
krwionośnych.

Tiamina (witamina B1):
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca.

Magnez:
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Potas:
pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Magnez, tiamina i witamina B6:
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
nerwowego,
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego,
pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka 2 razy dziennie
Zawartość opakowania: 60 tabletek
EAN: 5902666650597
Nr towaru: 121526
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka 2 razy dziennie
Zawartość opakowania: 60 tabletek
EAN: 5902666650580
Nr towaru: 121390

Składniki 2 tabletki (%RWS*)

Potas 600 mg (30%)

Magnez 120 mg (32%)

Witamina B6 2,8 mg (200%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Rodzina Zdrowia Magnesive Skurcz
Suplement diety polecany w trosce o prawidłową pracę mięśni. 
Magnez:

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Potas:

pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
Magnez oraz witamina B6:

pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Suplementy diety
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 60 tabletek
EAN: 5902666654359

Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Magnez 75 mg (20%)

Ekstrakt z ziela melisy (Melissa officinalis L.) 80 mg

Ekstrakt z korzenia Ashwagandhy (Withania somnifera) 
w tym witanolidy glikozydowe

100 mg
7 mg

Witamina B6 2,8 mg (200%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia
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Rodzina Zdrowia Magnesive Stres
+ Ashwagandha

Suplement diety polecany jako wsparcie dla osób prowadzących 
stresujący tryb życia oraz dla osób poszukujących wsparcia  
w utrzymaniu dobrego samopoczucia zarówno psychicznego, jak 
i fizycznego. 
Magnez oraz witamina B6:

pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
nerwowego,
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Melisa:
wspomaga relaks, psychiczne i fizyczne dobre samopoczucie,
działa odprężająco.

Ashwagandha:
pomaga w utrzymaniu energii i witalności oraz dobrego 
samopoczucia fizycznego i psychicznego, 
przyczynia się do zwiększenia odporności organizmu na stres.

Rodzina Zdrowia MagnesiveB6
Suplement diety polecany dla osób dorosłych i młodzieży. 
Zawiera magnez w postaci soli organicznej (mleczan magnezu), 
która należy do dobrze przyswajalnych związków.
Magnez i witamina B6:

przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
wspierają utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych.

Magnez
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Witamina B6:
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego oraz w prawidłowej produkcji czerwonych 
krwinek.

Składniki 2 tabletki (%RWS*)

Magnez 102 mg (27,2%)

Witamina B6 4 mg (285,7%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
2 tabletki
Zawartość opakowania: 50 tabletek
EAN: 5905279513006
Nr towaru: 111011
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Rodzina Zdrowia Melissive Noc
Suplement diety powstał z myślą o osobach, które doświadczają 
uczucia napięcia, stresu w ciągu dnia i mają trudności z zasypianiem. 
Polecany jest w celu ułatwienia zasypiania i odprężenia przed snem 
oraz lepszego wypoczynku w nocy.
Melatonina:

pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie,
pomaga w łagodzeniu subiektywnego odczucia zespołu nagłej 
zmiany strefy czasowej.

Witamina B6:
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 

Chmiel:
posiada właściwości odprężające, relaksujące i wspomagające 
dobry sen.

Melisa lekarska:
pomaga utrzymać dobry nastrój, zmniejszyć niepokój 
i drażliwość,
pomaga w wyciszeniu oraz przyspiesza moment zaśnięcia.

Rumianek:
przyczynia się do optymalnego odprężenia i utrzymania 
zdrowego snu,
wspiera relaks i dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Ekstrakt z liści melisy lekarskiej (Melissa officinalis) 300 mg

Ekstrakt z szyszek chmielu (Humulus lupulus L.) 200 mg

Ekstrakt z kwiatu rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla) 50 mg

Witamina B6 1,4 mg (100%)

Melatonina 1 mg
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 30 tabletek
EAN: 5902666654274 
Nr towaru: 

Składniki 1 kapsułka (%RWS*)

Ekstrakt z ziela melisy,  
w tym polifenole

300 mg
24 mg

Magnez 58,1 mg (15,5%)

Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego,

w tym polifenole i salidrozyd

33 mg

14,85 mg i 0,33 mg

Ekstrakt z koszyczka rumianku 20 mg

Witamina B6 0,7 mg (50%)

Rodzina Zdrowia Melissive
Suplement diety rekomendowany dla osób prowadzących 
stresujący tryb życia.
Ekstrakty z ziela melisy i koszyczka rumianku: 

wspomagają relaks oraz psychiczne i fizyczne dobre samopo-
czucie oraz pomagają w utrzymaniu zdrowego snu.

Ekstrakt z melisy: 
pomaga w zasypianiu oraz w zmniejszeniu napięcia 
i rozdrażnienia.

Magnez i witamina B6:
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 

Ekstrakt z różeńca górskiego:
wpływa na zdolności umysłowe i poznawcze. 

*RWS – Referencyjne wartości spożycia
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  
1 kapsułka 
Zawartość opakowania: 20 kapsułek
EAN: 5905279513013
Nr towaru: 111006

Suplementy diety
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Składniki 1 kapsułka

Ekstrakt z owoców boczni piłkowanej 
(Serenoa repens) 320 mg

Rodzina Zdrowia MenProst
Suplement diety polecany dla mężczyzn, którzy chcą zadbać 
o prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego i gruczołu 
krokowego - prostaty. 
Bocznia piłkowana (Serenoa repens): 

pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie prostaty,
pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie 
dróg moczowych.
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka
Zawartość opakowania: 30 kapsułek
EAN: 5905279513174
Nr towaru: 114686

Rodzina Zdrowia Młody jęczmień
Suplement diety opracowany w celu uzupełnienia diety osób 
odchudzających się. Zawarte w preparacie substancje wspierają 
dietę osób starających się o zachowanie szczupłej sylwetki. 
Ekstrakt z młodego jęczmienia: 

wpływa korzystnie na funkcjonowanie wątroby i pęcherzyka 
żółciowego.

Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy: 
przyczynia się do utrzymania prawidłowej masy ciała.

Ekstrakt z zielonej herbaty: 
wspiera metabolizm oraz rozkład tłuszczów,
pomaga zmniejszyć apetyt.

Chrom i biotyna: 
pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu 
makroskładników odżywczych.

Składniki 1 tabletka (%RWS*) 2 tabletki (%RWS*)

Ekstrakt z liści młodego  
jęczmienia (Hordeum vulgare)

350 mg 700 mg

Ekstrakt z owoców gorzkiej 
pomarańczy (Citrus aurantium),  
w tym synefryna

 
25 mg 
1,5 mg

 
50 mg 
3 mg

Ekstrakt z liści zielonej herbaty  
(Camellia sinensis),  
w tym EGCG

 
25 mg 

13,75 mg

 
50 mg 

27,5 mg

Chrom 40 µg (100%) 80 µg (200%)

Biotyna 25 µg (50%) 50 µg (100%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1-2 tabletki dziennie
Zawartość opakowania: 60 tabletek
EAN: 5902666651068
Nr towaru: 120277

Suplementy diety
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Rodzina Zdrowia Neofer
Suplement diety polecany w celu uzupełnienia codziennej diety 
w żelazo oraz wybrane witaminy u osób przemęczonych, 
stosujących dietę ubogą w produkty zawierające żelazo oraz 
kobiet z obfitą menstruacją. Zawiera żelazo w postaci diglicynianu 
żelaza w połączeniu z kwasem foliowym i witaminami: C, B6, B12.
Dzięki zawartości żelaza i witaminy B12 przyczynia się do 
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Żelazo pomaga w: 

zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia,
prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny,
prawidłowym transporcie tlenu w organizmie.

Witamina C: 
zwiększa przyswajanie żelaza.

Witaminy B6, B12, kwas foliowy:
pomagają w prawidłowej produkcji krwi.
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Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Wyciąg suchy z liści morwy białej 500 mg

Wyciąg suchy z kory cynamonowca cejlońskiego 100 mg

Chrom 40 µg (100%)

Rodzina Zdrowia Morwa Biała
Suplement diety zawierający składniki korzystnie wpływające na 
poziom cukru w organizmie.
Wyciąg z liści morwy białej: 

przyczynia się do utrzymania równowagi metabolizmu 
węglowodanów.

Wyciąg z cynamonowca cejlońskiego: 
wspiera trawienie,
pomaga utrzymać prawidłową wagę ciała.

Wyciąg z kory cynamonowca i chrom: 
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy 
we krwi.

Chrom: 
wspomaga metabolizm makroskładników odżywczych.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  
1 tabletka 
Zawartość opakowania: 60 tabletek
EAN: 5902666650689
Nr towaru: 120170

Składniki 1 kapsułka (%RWS*)

Żelazo 20 mg (142,8%)

Witamina C 40 mg (50%)

Witamina B6 1,4 mg (100%)

Kwas foliowy 400 µg (200%)

Witamina B12 2,5 µg (100%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  
1 kapsułka
Zawartość opakowania: 30 kapsułek
EAN: 5902666651648
Nr towaru: 121580
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Rodzina Zdrowia Omega Forte
Suplement diety stanowiący źródło kwasów tłuszczowych 
omega-3 oraz witaminy E. Do grupy nienasyconych kwasów 
tłuszczowych omega-3 należą: kwas eikozapentaenowy, czyli EPA 
i kwas dokozaheksaenowy, czyli DHA.
EPA i DHA:

przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca1,
pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu trójglicerydów 
we krwi2.

DHA:
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz 
prawidłowego widzenia3.

Witamina E:
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Nie należy przekraczać poziomu uzupełniającego dziennego 
spożycia 5 g EPA i DHA łącznie.
1 Ich korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie.
2 Ich korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 2 g EPA i DHA dziennie.
3 Jego korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki 1 kapsułka 
(%RWS*)

2 kapsułki 
(%RWS*)

4 kapsułki 
(%RWS*)

Olej z ryb, w tym: 
- EPA 33% 
- DHA 22% 
- inne kwasy 
omega-3 10%

1000 mg
330 mg
220 mg

100 mg

2000 mg
660 mg
440 mg

200 mg

4000 mg
1320 mg
880 mg

400 mg

Witamina E 12 mg (100%) 24 mg (200%) 48 mg (400%)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1-2 kapsułki dla osób dbających 
o prawidłowe funkcjonowanie serca, 
wzroku i mózgu; 2 kapsułki 2 razy 
dziennie dla osób dbających o utrzymanie 
prawidłowego poziomu trójglicerydów 
we krwi. 
Zawartość opakowania: 60 kapsułek
EAN: 5902666650641
Nr towaru: 118907
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Rodzina Zdrowia Omega 3
Suplement diety stanowiący źródło kwasów tłuszczowych 
omega-3, a przede wszystkim kwasu eikozapentaenowego, czyli 
EPA oraz kwasu dokozaheksaenowego, czyli DHA.
EPA i DHA:

przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca1.
DHA:

przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz 
prawidłowego widzenia2.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

1 Ich korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA
i DHA dziennie.
2 Jego korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg
DHA dziennie.

Składniki 1 kapsułka 5 kapsułek

Olej z ryb, w tym: 
- EPA 18% 
- DHA 12% 
- inne kwasy tłuszczowe omega-3 5%

500 mg 
90 mg 
60 mg 
25 mg

2500 mg 
450 mg 
300 mg 
125 mg

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
5 kapsułek
Zawartość opakowania: 120 kapsułek
EAN: 5902666650672
Nr towaru: 118906
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
Dzieci od 6. roku życia: 1 łyżeczka (5 ml)
Dorośli: od 1-2 łyżeczek
Zawartość opakowania: 120 ml
EAN: 5902666652270
Nr towaru: 122418

Rodzina Zdrowia Pelagrine
Suplement diety w formie płynnej powstał, aby wspomagać 
funkcjonowanie układu oddechowego: nosa, zatok, gardła i strun 
głosowych. Zawiera wyselekcjonowane ekstrakty roślinne, które 
pomagają w utrzymaniu odporności organizmu oraz korzystnie 
wpływają na górne drogi oddechowe.
Ekstrakty z kwiatów lipy oraz z owoców bzu czarnego: 

wpływają korzystnie na gardło i struny głosowe oraz 
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego.

Ekstrakt z pelargonii: 
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania górnych dróg 
oddechowych i komfortu oddychania.

Witaminy C i B6: 
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego.

Witamina B6: 
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Składniki
1 łyżeczka (5 ml) 

(%RWS*)
2 łyżeczki (10 ml) 

(%RWS*)

Ekstrakt z korzenia 
pelargonii afrykańskiej 
Pelargonium sidoides

40 mg 80 mg

Ekstrakt z owoców czarnego  
bzu Sambucus nigra

150 mg 300 mg

Ekstrakt z kwiatów lipy 
Tilia cordata Mill

25 mg 50 mg

Witamina C 40 mg (50%) 80 mg (100%)

Witamina B6 0,7 mg (50%) 1,4 mg (100%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka 2 razy dziennie
Zawartość opakowania: 100 kapsułek
EAN: 5902666650573
Nr towaru: 118800

Rodzina Zdrowia Potassium One
Suplement diety zawierający potas w formie chlorku potasu.
Potas polecany jest osobom dorosłym, które mają problem 
z zachowaniem prawidłowego ciśnienia krwi, a także osobom, 
które wypłukują z organizmu witaminy i składniki mineralne 
poprzez wzmożone pocenie się, picie dużych ilości kawy, czy 
diety odchudzające. 
Potas pomaga w:

prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki 1 kapsułka (%RWS*) 2 kapsułki (%RWS*)

Potas 300 mg (15%) 600 mg (30%)
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Rodzina Zdrowia Q10+E Optima
Koenzym Q10 jest istotnym składnikiem ludzkiego organizmu, 
którego produkcja w organizmie zmniejsza się wraz z wiekiem. 
Warto więc suplementować dietę stosując wysokiej jakości 
koenzym Q10. 
Suplement diety zawiera koenzym Q10 pozyskiwany 
z naturalnych źródeł oraz witaminę E, która posiada właściwości 
antyoksydacyjne. Ze względu na zawartość tiaminy produkt 
polecany jest do stosowania w celu wspomagania prawidłowej 
pracy serca.

Rodzina Zdrowia Selen + E Optima

Rodzina Zdrowia RedFit!

Suplement diety zawierajacy składniki wpływajace na spalanie 
tłuszczu. Przeznaczony do stosowania dla osób dorosłych  
w celu wsparcia redukcji masy ciała.
Zawarty w preparacie ekstrakt z nasion koli błyszczacej (Cola 
nitida) wspiera proces odchudzania poprzez spalanie tłuszczów. 
Ekstrakt z owoców pieprzu kajeńskiego (Capsicum annuum) 
przyczynia się do redukcji masy ciała. Ekstrakt ze skórek 
owoców Garcinia cambogia wpływa na zmniejszenie apetytu.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka 2 razy dziennie
Zawartość opakowania: 60 kapsułek
EAN: 5902666652652
Nr towaru: 123134

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka 2 razy dziennie
Zawartość opakowania: 60 tabletek
EAN: 5902666654014
Nr towaru: 129228
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Składniki 1 kapsułka (%RWS*) 2 kapsułki (%RWS*)

Koenzym Q10 30 mg 60 mg

Niacyna 8 mg (50%) 16 mg (100%)

Witamina E 5 mg (41,7%) 10 mg (83,4%)

Kwas pantotenowy 3 mg (50%) 6 mg (100%)

Tiamina (Witamina B1) 1,1 mg (100%) 2,2 mg (200%)

Ryboflawina (Witamina B2) 1,4 mg (100%) 2,8 mg (200%)

Biotyna 25 µg (50%) 50 µg (100%)

Składniki 1 tabletka 2 tabletki

Ekstrakt z nasion koli błyszczącej (Cola nitida) 
w tym: kofeina

100 mg 
10 mg

200 mg 
20 mg

Ekstrakt z owoców pieprzu kajeńskiego (Capsicum 
annuum) DER 4:1 30 mg 60 mg

Ekstrakt z liści ostrokrzewu paragwajskiego  
(Yerba Mate), 
w tym: kofeina

25 mg 
1 mg

50 mg 
2 mg

Ekstrakt ze skórek owoców Garcinia cambogia, 
w tym: kwas hydroksycytrynowy

15 mg 
9 mg

30 mg 
18 mg

*RWS – Referencyjne wartości spożycia 
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

DOSTĘPNY
WKRÓTCE



Rodzina Zdrowia Sinopure
Suplement diety powstał, aby wspomagać funkcjonowanie 
układu oddechowego: nosa, zatok, gardła i krtani. Zawiera 
wyselekcjonowane ekstrakty roślinne z czarnego bzu 
i dziewanny, które pomagają w utrzymaniu odporności 
organizmu oraz korzystnie wpływają na górne drogi oddechowe.
Dla wsparcia funkcjonowania układu:

oddechowego - nosa, zatok, gardła 
(werbena, pelargonia, dziewanna),
odpornościowego (czarny bez).

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 60 tabletek
EAN: 5902666651808
Nr towaru: 121591
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Składniki 1 tabletka

Ekstrakt z korzenia goryczki żółtej  
Gentiana lutea L.

50 mg

Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej 
Verbascum thapsiforme

50 mg

Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego Sambucus nigra L. 50 mg

Ekstrakt z ziela werbeny Verbena officinalis L. 50 mg

Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 
Pelargonium sidoides

30 mg

Składniki 1 tabletka 4 tabletki 

Ekstrakt z liści rozmarynu, 
w tym kwas rozmarynowy

125 mg
2,5 mg

500 mg
10 mg

Ekstrakt z liści karczocha, 
w tym cynaryna

100 mg
5 mg

400 mg
20 mg

Ekstrakt z kłącza ostryżu, 
w tym kurkumina

20 mg
2 mg

80 mg
8 mg

Olejek mięty pieprzowej 6,56 mg 26,24 mg

Mentol 1 mg 4 mg

Rodzina Zdrowia Travitabs
Odpowiednio dobrane ekstrakty roślinne suplementu diety 
wspierają proces trawienia, przez co są pomocne po spożyciu 
obfitych, ciężkostrawnych posiłków.
Ekstrakt z liści rozmarynu lekarskiego: 

wspiera trawienie, produkcję soków trawiennych oraz pracę 
wątroby, dróg żółciowych i jelit.

Ekstrakt z kłącza ostryżu:
wspiera proces trawienia i usuwania tłuszczów.

Olejek mięty pieprzowej: 
wspiera prawidłowe funkcjonowanie żołądka i jelit.

Ekstrakt z liści karczocha: 
pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  

1-2 tabletki
Maksymalne dzienne spożycie – 4 tabletki
Zawartość opakowania: 30 tabletek
EAN: 5905279513105
Nr towaru: 114685
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:  
dorośli do 4 pastylek dziennie
Zawartość opakowania: 24 pastylki
EAN: 590266650146
Nr towaru: 118661
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Składniki 1 pastylka 4 pastylki

Wyciąg z ziela tymianku pospolitego 67,5 mg 270 mg

Wyciąg z liścia podbiału pospolitego 67,5 mg 270 mg

Wyciąg z 20 ziół 5 mg 20 mg

Miód pszczeli 5 mg 20 mg

Rodzina Zdrowia Tymianek i podbiał
Suplement diety zawiera składniki tradycyjnie stosowane 
w okresie jesienno-zimowym w celu wspomagania układu 
odpornościowego oraz zdrowia gardła. Polecany jest również 
osobom przebywającym w klimatyzowanych lub zadymionych 
pomieszczeniach, zawodowo nadwyrężających głos oraz przy 
częstych zmianach temperatury. Produkt ma orzeźwiający smak, 
który dodatkowo łagodzi i wspiera górne drogi oddechowe.

Tymianek: 
wpływa kojąco na jamę ustną, gardło i górne drogi oddechowe, 
polecany w przypadku uczucia łaskotania w gardle i chrypki 
oraz nadwyrężonych strun głosowych,
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu 
odpornościowego. 

Podbiał: 
dba o utrzymanie zdrowia górnych dróg oddechowych.
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka 
Zawartość opakowania: 30 tabletek
EAN: 5905279513259
Nr towaru: 115367

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego, 
w tym ruskogeniny

131,25 mg
1,31 mg

Metylochalkon hesperydyny 150 mg

Witamina C 100 mg (125%)

Rodzina Zdrowia Venodrin
Suplement diety szczególnie polecany osobom, których 
nogi każdego dnia narażone są na silne zmęczenie, osobom 
prowadzącym stojący lub siedzący tryb życia.
Ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego: 

wspiera prawidłowe krążenie żylne nóg,
pomaga wyeliminować uczucie "ciężkich" i zmęczonych nóg.

Witamina C: 
wspiera prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych.

Suplementy diety

64
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Rodzina Zdrowia Vitabella 
Suplement diety będący systemem kompleksowego wsparcia  
włosów, skóry i paznokci. System ten łączy ze sobą 4 grupy  
składników: aminokwasy, witaminy, składniki mineralne i wyciągi  
(roślinne oraz z drożdży).
Aminokwasy siarkowe (metionina i cystyna) biorą udział w syntezie 
keratyny – białka budulcowego włosów i paznokci. 
Miedź:

korzystnie wpływa na utrzymanie prawidłowej pigmentacji
włosów i skóry.

Miedź i cynk: 
pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
który jest jednym z powodów starzenia się skóry.

Cynk: 
pomaga zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie.

Kwas pantotenowy: 
przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów 
steroidowych i witaminy D.

Tiamina: 
wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Witamina B6: 
bierze udział w prawidłowej syntezie cysteiny (aminokwasu siarko-
wego) oraz przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.

Składniki 2 kapsułki (%RWS*)

Ekstrakt z pędów bambusa, 
w tym krzemionka

50 mg 
35 mg

Ekstrakt z drożdży  
(Saccharomyces cerevisiae) 50 mg

Kwas p-aminobenzoesowy  
(PABA) 40 mg

Witamina B6 18 mg (1285,71%)

Cynk 4,4 mg (44%)

Żelazo 4 mg (28,57%)

Tiamina 3 mg (272,73%)

Miedź 1 mg (100%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka 2 razy dziennie
Zawartość opakowania: 90 kapsułek
EAN: 5905279513129
Nr towaru: 114517

Składniki 2 kapsułki (%RWS*)

L-metionina 100 mg

L-cystyna 100 mg

Ekstrakt z ziaren prosa 100 mg

Ekstrakt z kiełków pszenicy 100 mg

Kwas pantotenowy 89,25 mg (1487,5%)
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Rodzina Zdrowia Vitaminum B Complex
Suplement diety uzupełniający codzienną dietę w kompleks 8 witamin 
z grupy B. 
Ryboflawina, niacyna i biotyna:

przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego,
pomagają zachować zdrową skórę.

Biotyna:
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
makroskładników odżywczych.

Witaminy B6 i B12:
wspomagają prawidłową produkcję czerwonych krwinek. Su
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 
60 tabletek powlekanych
EAN: 5902666650269
Nr towaru: 119259

Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Niacyna (Witamina B3) 32 mg (200%)

Kwas pantotenowy (Witamina B5) 12 mg (200%)

Ryboflawina (Witamina B2) 3,5 mg (250%)

Witamina B6 3,5 mg (250%)

Tiamina (Witamina B1) 2,8 mg (250%)

Biotyna (Witamina B7) 100 µg (200%)

Kwas foliowy (Witamina B9) 400 µg (200%)

Witamina B12 5 µg (200%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Rodzina Zdrowia Vitaminum B2 Forte
Suplement diety zawiera 3 mg ryboflawiny. 
Ryboflawina (Witamina B2) korzystnie wpływa na:

utrzymanie prawidłowego metabolizmu żelaza,
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego,
zachowanie zdrowej skóry.

Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Ryboflawina (Witamina B2) 3 mg (214%)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 
60 tabletek powlekanych
EAN: 5902666654182

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Rodzina Zdrowia Vitaminum B6 Forte
Suplement diety zawiera 10 mg witaminy B6. 
Witamina B6 korzystnie wpływa na:

wsparcie układu odpornościowego,
zmniejszenie uczucia znużenia i zmęczenia,
regulację aktywności hormonalnej.

Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Witamina B6 10 mg (714%)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 
60 tabletek powlekanych
EAN: 5902666654199

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Rodzina Zdrowia Vitaminum B12 Forte
Suplement diety zawiera 100 µg witaminy B12. 
Witamina B12 korzystnie wpływa na:

prawidłową produkcję czerwonych krwinek,
wsparcie układu odpornościowego,
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Witamina B12 100 μg (4000%)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 
105 tabletek powlekanych
EAN: 5902666653963
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Rodzina Zdrowia Vitaminum C Optima
Suplement diety uzupełniający dietę w witaminę C.
Witamina C pomaga w:

utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu 
odpornościowego,
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, 
skóry oraz zębów i dziąseł,
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz 
utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Składniki 1 tabletka (%RWS*) 2 tabletki (%RWS*)

Witamina C 200 mg (250%) 400 mg (500%)

Rodzina Zdrowia Vitaminum C 1000
Suplement diety ze zwiększoną zawartością witaminy C, 
przeznaczony jest do stosowania w okresie jesienno-zimowym, 
w przypadku małej podaży witaminy C, u osób ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem na witaminę C, np. sportowców, osób 
narażonych na stres, palących papierosy.
Witamina C pomaga w:

utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu 
odpornościowego,
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, 
skóry oraz zębów i dziąseł,
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz 
utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Składnik 1 kapsułka (%RWS*)

Witamina C 1000 mg (1250%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
Dzieci powyżej 6. roku życia: 1 tabletka 
Dorośli: 2 tabletki
Zawartość opakowania: 60 tabletek
EAN: 5902666650214
Nr towaru: 119240
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka
Zawartość opakowania: 
30 kapsułek
EAN: 5902666653260
Nr towaru: 127762

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka
Zawartość opakowania: 
Display 10 blistrów x 15 kapsułek
Blister EAN: 5902666652249 
Display EAN: 5902666652287
Nr towaru: 122296

30 kapsułek

Display 
10 blistrów x 15 kapsułek

Suplementy diety
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Kwas foliowy 200 µg (100%)

Biotyna 77 µg (154%)

Witamina B12 0,6 µg (24%)

Cynk 7,3 mg (73%)

Żelazo 7 mg (50%)

Jod 73 µg (48,67%)

Witamina A 800 µg (100%)

Beta karoten 900 µg** (18,75%)

L-cysteina 30 mg

Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Ekstrakt z ziela  
skrzypu polnego 200 mg

Witamina C 30 mg (37,5%)

Niacyna 8 mg (50%)

Witamina E 10 mg (83,33%)

Kwas pantotenowy 5,1 mg (85%)

Witamina B6 1,1 mg (78,57%)

Ryboflawina 1 mg (71,43%)

Tiamina 0,8 mg (72,73%)

Rodzina Zdrowia Vitaskrzyp
Suplement diety, który powstał z myślą o pięknych włosach,  
skórze i paznokciach.
Skrzyp polny: 

wspiera wzrost włosów.
Cynk: 

pomaga zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie.
Jod, witamina A, ryboflawina i niacyna: 

pomagają zachować zdrową skórę.
L-cysteina wchodzi w skład keratyny paznokci. 
Ryboflawina, witaminy C i E:

pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia
**co odpowiada 150 µg retinolu i stanowi 18,75% RWS* dla witaminy A

Zalecana porcja do spożycia 
w ciągu dnia: 1 tabletka
Zawartość opakowania: 
60 tabletek
EAN: 5905279513235
Nr towaru: 115370
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Rodzina Zdrowia Wiesiołek
Suplement diety zawierający olej z nasion wiesiołka bogaty 
w Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe omega-6: kwas 
linolowy (LA) i kwas gamma-linolenowy (GLA).
Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe odgrywają ważną 
rolę w wielu procesach fizjologicznych, takich jak metabolizm 
cholesterolu, pomagają w utrzymaniu zdrowia serca i naczyń 
krwionośnych, wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego i korzystnie wpływają na zdrowie i kondycję 
skóry. Kwas LA pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
poziomu cholesterolu we krwi - korzystne działanie występuje 
w przypadku spożycia 10 g LA dziennie.

Wiesiołek dziwny Oenothera paradoxa wspiera:
pracę serca,
układ odpornościowy,
zdrowie i kondycję skóry.

Składniki 1 kapsułka 3 kapsułki 6 kapsułek

Olej z nasion wiesiołka 
zawierający Nienasycone  
Kwasy Tłuszczowe,  
w tym:  
- kwas linolowy (LA) 
- kwas gamma-  
linolenowy (GLA)

510 mg

392,7 mg

346,8 mg
 

45,9 mg

1530 mg

1178,1 mg

1040,4 mg
 

137,7 mg

3060 mg

2356,2 mg

2080,8 mg
 

275,4 mg

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1-2 kapsułki 3 razy dziennie
Zawartość opakowania: 60 kapsułek
EAN: 5902666653970
Nr towaru: 129096
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Rodzina Zdrowia Żeń-szeń Optima
Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych, które 
chcą utrzymać optymalną sprawność fizyczną i umysłową. 
Preparat łączy w sobie 8 witamin, ekstrakt Bioperine i aż 30 mg 
ginsenozydów – substancji aktywnych pochodzących z dwóch 
ekstraktów żeń-szenia (Panax ginseng i Panax quinquefolius).

Żeń-szeń koreański (Panax ginseng) pomaga w:
utrzymaniu energii i witalności,
utrzymaniu sprawności seksualnej,
poprawia wydolność, kondycję i koncentrację.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki 1 kapsułka (%RWS*)

Tiamina (Witamina B1) 1,1 mg (100%)

Ryboflawina (Witamina B2) 1,4 mg (100%)

Witamina B6 1,4 mg (100%)

Witamina B12 2,5 µg (100%)

Biotyna 50 µg (100%)

Niacyna 16 mg (100%)

Kwas pantotenowy 6 mg (100%)

Kwas foliowy 200 µg (100%)

Ekstrakt z korzenia żeń-szenia koreańskiego,  
w tym ginsenozydy 7%

250 mg
17,5 mg

Ekstrakt z korzenia żeń-szenia amerykańskiego, 
w tym ginsenozydy 5%

250 mg
12,5 mg

Ekstrakt z owoców pieprzu czarnego Bioperine 2 mg

Składniki 1 tabletka (%RWS*)

Ekstrakt z liści pokrzywy 100 mg

Ekstrakt z owoców żurawiny  
wielkoowocowej,  
w tym proantocyjanidyny

42 mg 
 

21 mg

Witamina C 40 mg (50%)

Rodzina Zdrowia Żuramix
Suplement diety, który powstał w trosce o drogi moczowe.
Ekstrakt z liści pokrzywy: 

wspomaga funkcje wydalnicze nerek.
Witamina C:

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego,
wspomaga ochronę przed stresem oksydacyjnym.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka
Zawartość opakowania: 30 kapsułek
EAN: 5902666650733
Nr towaru: 118984
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka 
Zawartość opakowania: 30 tabletek
EAN: 5905279513051
Nr towaru: 111008

Suplementy diety
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Rodzina Zdrowia Calcium + kwercetyna
Suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku mandarynkowym. Przeznaczony 
dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w wapń, kwercetynę oraz cynk.
Wapń: 

przyczynia się do utrzymania zdrowych kości i zębów oraz do prawidłowego krzepnięcia 
krwi.

Sposób użycia: 
Jedną tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody, spożyć bezpośrednio po 
przyrządzeniu.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Składniki odżywcze 1 tabletka (%RWS*) 3 tabletki (%RWS*)

Wapń 300 mg (37,5%) 900 mg (112,5%)

Kwercetyna 60 mg 180 mg

Cynk 5 mg (50%) 15 mg (150%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 3 tabletki
Zawartość opakowania: 20 tabletek musujących
EAN: 5902666650320
Nr towaru: 117947

Rodzina Zdrowia Energia
Suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku cytrusowym. Przeznaczony 
dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w 9 witamin, magnez, taurynę, kofeinę oraz 
ekstrakt z Brahmi.
Ekstrakt z Brahmi: 

korzystnie wpływa na funkcje poznawcze 
i zachowanie zdrowia psychicznego.

Kofeina: 
pomaga poprawić skupienie i koncentrację, 
podnosi czujność i szybkość reakcji.

Sposób użycia: 
Jedną tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) 
chłodnej wody, spożyć bezpośrednio 
po przyrządzeniu.
Nie spożywać z innymi produktami będącymi 
źródłem kofeiny lub innych składników 
o podobnym działaniu.

Składniki odżywcze 1 tabletka (%RWS*)

Tauryna 500 mg

Kofeina 100 mg

Witamina C 80 mg (100%)

Ekstrakt z Brahmi 
(Bacopa monnieri)  
w tym 20% bakosydów

35 mg
 

0,4 mg

Tiamina 1,1 mg (100%)

Ryboflawina 1,4 mg (100%)

Niacyna 16 mg (100%)

Witamina B6 1,4 mg (100%)

Kwas foliowy 200 µg (100%)

Witamina B12 2,5 µg (100%)

Biotyna 50 µg (100%)

Kwas pantotenowy 6 mg (100%)

Magnez 60 mg (16%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 
20 tabletek musujących
EAN: 5902666650405
Nr towaru: 117948
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Witaminy musujące
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Rodzina Zdrowia Multiwitamina + magnez
Suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku pomarańczowo-limonkowym. 
Przeznaczony dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w 10 witamin oraz magnez.
Magnez: 

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
mięśni i układu nerwowego, 
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.  

Sposób użycia: 
Jedną tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) 
chłodnej wody, spożyć bezpośrednio 
po przyrządzeniu.

Składniki odżywcze 1 tabletka 
(%RWS*)

Magnez 187,5 mg (50%)

Witamina C 80 mg (100%)

Witamina E 12 mg (100%)

Tiamina 1,1 mg (100%)

Ryboflawina 1,4 mg (100%)

Niacyna 16 mg (100%)

Witamina B6 1,4 mg (100%)

Kwas foliowy 200 µg (100%)

Witamina B12 2,5 µg (100%)

Biotyna 50 µg (100%)

Kwas pantotenowy 6 mg (100%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 
20 tabletek musujących
EAN: 5902666650382
Nr towaru: 117951

Su
pl

em
en

t 
di

et
y

Za
w

ie
ra

 c
uk

ie
r 

i s
ub

st
an

cj
ę 

sł
od

zą
cą

 

Rodzina Zdrowia Magnez + witamina B6

Suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku pomarańczowo-limonkowym. 
Przeznaczony dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w magnez oraz witaminę B6.
Magnez: 

przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 
Witamina B6: 

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz układu 
odpornościowego.

Sposób użycia: 
Jedną tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody, spożyć bezpośrednio po 
przyrządzeniu.

Składniki odżywcze 1 tabletka (%RWS*)

Magnez 300 mg (80%)

Witamina B6 1,4 mg (100%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletka
Zawartość opakowania: 20 tabletek musujących
EAN: 5902666650375
Nr towaru: 117954
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Witaminy musujące
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Rodzina Zdrowia Multiwitamina + minerały
Suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku mandarynkowym. Przeznaczony 
dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w 10 witamin oraz 6 składników mineralnych. 

Wapń:
przyczyniają się do utrzymania zdrowych kości 
i zębów. 

Selen i cynk:
pomagają zachować zdrowe włosy i paznokcie. 

Jod:
pomaga w prawidłowej produkcji hormonów 
tarczycy i w prawidłowym funkcjonowaniu 
tarczycy.

Sposób użycia: 
Jedną tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) 
chłodnej wody, spożyć bezpośrednio po 
przyrządzeniu.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć 
efekt przeczyszczający.

Rodzina Zdrowia Multiwitamina + potas
Suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku pomarańczowo-limonkowym. 
Przeznaczony dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w 10 witamin oraz potas.

Składniki odżywcze 1 tabletka (%RWS*)

Potas 300 mg (15%)

Witamina C 80 mg (100%)

Witamina E 12 mg (100%)

Tiamina 1,1 mg (100%)

Ryboflawina 1,4 mg (100%)

Niacyna 16 mg (100%)

Witamina B6 1,4 mg (100%)

Kwas foliowy 200 µg (100%)

Witamina B12 2,5 µg (100%)

Biotyna 50 µg (100%)

Kwas pantotenowy 6 mg (100%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 20 tabletek musujących
EAN: 5902666650337
Nr towaru: 117949
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*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Składniki odżywcze 1 tabletka (%RWS*)

Witamina C 80 mg (100%)

Witamina E 12 mg (100%)

Tiamina 1,1 mg (100%)

Ryboflawina 1,4 mg (100%)

Niacyna 16 mg (100%)

Witamina B6 1,4 mg (100%)

Kwas foliowy 200 µg (100%)

Witamina B12 2,5 µg (100%)

Biotyna 50 µg (100%)

Kwas pantotenowy 6 mg (100%)

Wapń 120 mg (15%)

Cynk 5 mg (50%)

Miedź 0,5 mg (50%)

Selen 55 µg (100%)

Mangan 0,5 mg (25%)

Jod 150 µg (100%)

Potas:
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
mięśni i układu nerwowego. 

Sposób użycia: 
Jedną tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) 
chłodnej wody, spożyć bezpośrednio po 
przyrządzeniu.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 20 tabletek musujących
EAN: 5902666650399
Nr towaru: 117950

Witaminy musujące
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Rodzina Zdrowia Multiwitamina + żelazo
Suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku pomarańczowo-wiśniowym. 
Przeznaczony dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w 10 witamin oraz żelazo.
Żelazo:

pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych 
krwinek  i hemoglobiny, 
pomaga w transporcie tlenu w organizmie.

Sposób użycia: 
Jedną tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) 
chłodnej wody, spożyć bezpośrednio 
po przyrządzeniu.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć 
efekt przeczyszczający.

Składniki odżywcze 1 tabletka (%RWS*)

Żelazo 7 mg (50%)

Witamina C 80 mg (100%)

Witamina E 12 mg (100%)

Tiamina 1,1 mg (100%)

Ryboflawina 1,4 mg (100%)

Niacyna 16 mg (100%)

Witamina B6 1,4 mg (100%)

Kwas foliowy 200 µg (100%)

Witamina B12 2,5 µg (100%)

Biotyna 50 µg (100%)

Kwas pantotenowy 6 mg (100%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 
20 tabletek musujących
EAN: 5902666650351
Nr towaru: 117952

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 
20 tabletek musujących
EAN: 5902666650368
Nr towaru: 117953

Rodzina Zdrowia Multiwitamina + żeń-szeń
Suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku pomarańczowo-wiśniowym. 
Przeznaczony dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w 10 witamin, selen, jod oraz 
ekstrakt z żeń-szenia.
Żeń-szeń:

przyczynia się do ożywienia organizmu, 
korzystnie wpływa na wytrzymałość 
organizmu, 
utrzymuje zdolności poznawcze 
i sprawność umysłu. 

Sposób użycia: 
Jedną tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) 
chłodnej wody, spożyć bezpośrednio 
po przyrządzeniu.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć 
efekt przeczyszczający.

Składniki odżywcze 1 tabletka (%RWS*)

Ekstrakt z żeń-szenia 
(Panax ginseng C.A. 
Meyer) w tym  
16% ginsenozydów 

35 mg

5,6 mg

Witamina E 12 mg (100%)

Witamina C 80 mg (100%)

Tiamina 1,1 mg (100%)

Ryboflawina 1,4 mg (100%)

Niacyna 16 mg (100%)

Witamina B6 1,4 mg (100%)

Kwas foliowy 200 µg (100%)

Witamina B12 5 µg (200%)

Biotyna 50 µg (100%)

Kwas pantotenowy 6 mg (100%)

Selen 55 µg (100%)

Jod 150 µg (100%)
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Witaminy musujące
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Rodzina Zdrowia Odporność
Suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku czarnego bzu i maliny. Przezna-
czony dla osób dorosłych dbających o sprawne funkcjonowanie układu odpornościowego 
poprzez uzupełnienie diety w witaminę C, cynk, selen oraz ekstrakt z owoców bzu czarnego.

*RWS – Referencyjne wartości spożycia
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Witamina C, cynk i selen:
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego oraz pomagają 
w ochronie przed stresem oksydacyjnym.

Bez czarny:
wspiera funkcjonowanie układu odpornościo-
wego, a także działa kojąco na drogi oddecho-
we i łaskotanie w gardle. 

Skład produktu został wzbogacony o wapń  
i rutynę.  
Sposób użycia: 
Jedną tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) 
chłodnej wody, spożyć bezpośrednio po 
przyrządzeniu.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć 
efekt przeczyszczający.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
1 tabletka
Zawartość opakowania: 20 tabletek musujących
EAN: 5902666652973
Nr towaru: 124313

Składniki odżywcze 1 tabletka (%RWS*)

Ekstrakt z owoców 
bzu czarnego  
(Sambucus nigra) 

60 mg

Rutyna 25 mg

Witamina C 320 mg (400%)

Wapń 300 mg (37,5%)

Cynk 10 mg (100%)

Selen 55 µg (100%)

Składniki odżywcze 1 tabletka (%RWS*)

Witamina C 1000 mg (1250%)

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

Rodzina Zdrowia Witamina C 1000
Suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku cytrynowym przeznaczony dla 
osób dorosłych jako uzupełnienie diety w witaminę C.
Witamina C: 

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego wspierając go 
zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, 
dzięki swoim właściwościom jest ważna również w prawidłowej produkcji kolagenu 
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania: naczyń krwionośnych, kości, 
chrząstki, dziąseł, skóry i zębów. 

Sposób użycia: 
Jedną tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody, spożyć bezpośrednio po 
przyrządzeniu.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletka
Zawartość opakowania: 20 tabletek musujących
EAN: 5902666650344
Nr towaru: 117946

Su
pl

em
en

t 
di

et
y

Za
w

ie
ra

 c
uk

ie
r 

i s
ub

st
an

cj
ę 

sł
od

zą
cą

 

Witaminy musujące
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 saszetka 
Zawartość opakowania: 30 saszetek po 1,3 g
Masa netto: 39 g
EAN: 5905279513327
Nr towaru: 116027

Rodzina Zdrowia Bratek 
Bratek:

wspomaga prawidłowy wygląd i stan skóry,
korzystnie wpływa na zwiększenie wydalania wody przez nerki,
łagodzi podrażnienia górnych dróg oddechowych.

Składniki: wysuszone i rozdrobnione ziele bratka polnego (Viola tricolor L.). 
1 saszetka zawiera: ziele bratka polnego (Viola tricolor L.) 2000 mg.

Rodzina Zdrowia Czystek 
Czystek:

stanowi źródło przeciwutleniaczy, które neutralizują działanie wolnych 
rodników,
posiada właściwości antyoksydacyjne i chroni komórki przed działaniem 
wolnych rodników.

Składniki: wysuszone i rozdrobnione ziele czystka (Cistus incanus L.). 
1 saszetka zawiera: ziele czystka (Cistus incanus L.) 1300 mg.
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Zawartość opakowania: 20 saszetek po 3 g
Masa netto: 60 g
EAN: 5905279513501
Nr towaru: 116049

Rodzina Zdrowia Dzika róża 
Owoce dzikiej róży zawierają kilkanaście razy więcej witaminy C niż owoce 
czarnej porzeczki. Ponadto można w nich znaleźć witaminy: K, E, witaminy 
z grupy B oraz bioflawonoidy, karotenoidy, garbniki, cukry, pektyny, kwasy 
organiczne, olejki eteryczne i sole mineralne. 
Składniki: owoc dzikiej róży (Rosa canina L.) 50%, kwiat hibiskusa (Hibiscus 
sabdariffa L.), owoc aronii (Aronia melanocarpa), owoc jabłka (Malus 
domestica). 

Herbatki
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 saszetka 
Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2 g
Masa netto: 40 g
EAN: 5902666653994
Nr towaru: 129118

20 saszetek

30 saszetek

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 saszetka 
Zawartość opakowania: 30 saszetek po 2 g
Masa netto: 60 g 
EAN: 5905279513433
Nr towaru: 116018



Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 saszetka 
Zawartość opakowania: 30 saszetek po 1,5 g
Masa netto: 45 g
EAN: 5905279513402
Nr towaru: 116033

Rodzina Zdrowia Dziurawiec 
Dziurawiec:

korzystnie wpływa na układ trawienny,
ułatwia zasypianie,
pozytywnie wpływa na stan psychiczny i dobry nastrój,
wspomaga funkcje wydalnicze nerek.

Składniki: wysuszone i rozdrobnione ziele dziurawca zwyczajnego 
(Hypericum perforatum L.). 
1 saszetka zawiera: ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum 
perforatum L.) 1500 mg.
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 saszetka 
Zawartość opakowania: 30 saszetek po 2 g
Masa netto: 60 g
EAN: 5905279513396
Nr towaru: 116016

Rodzina Zdrowia Koper włoski 
Koper włoski:

korzystnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego,
wspiera procesy trawienne,
pomaga usunąć uczucie pełności i wzdęcia.

Składniki: wysuszone i rozdrobnione owoce kopru włoskiego (Foeniculum 
vulgare). 
1 saszetka zawiera: owoce kopru włoskiego (Foeniculum vulgare) 2000 mg.

Zawartość opakowania: 30 saszetek po 2 g
Masa netto: 60 g
EAN: 5905279513471
Nr towaru: 116051

Rodzina Zdrowia Krwawnik 
Ziele krwawnika zawiera między innymi: witaminę C, flawonoidy, garbniki, 
alkaloidy, kwas salicylowy, a także olejek eteryczny zawierający kamforę. 
Składniki: wysuszone i rozdrobnione ziele krwawnika pospolitego (Achillea 
millefolium L.). 

Herbatki
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Zawartość opakowania: 30 saszetek po 2 g
Masa netto: 60 g
EAN: 5905279513464
Nr towaru: 116050

Rodzina Zdrowia Kwiat głogu 
W kwiatach głogu można znaleźć wiele cennych substancji. Wśród nich 
są między innymi fenolokwasy, aminy, fitosterole, garbniki, witamina C, 
witaminy z grupy B, pektyny oraz sole mineralne. Cenna w nich jest również 
zawartość flawonoidów i procyjanidów. 
Składniki: wysuszony i rozdrobniony kwiatostan głogu (Crataegi 
Inflorescentia).

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 saszetka 
Zawartość opakowania: 30 saszetek po 1,5 g
Masa netto: 45 g
EAN: 5905279513341
Nr towaru: 116022

Rodzina Zdrowia Lipa 
Lipa srebrzysta:

wspiera fizjologiczną odporność organizmu w przypadku trudnych 
warunków otoczenia,
wspomaga dobre samopoczucie umysłowe w sytuacjach napięcia 
nerwowego i stresu.

Składniki: wysuszone i rozdrobnione kwiatostany lipy (Tilia argentea). 
1 saszetka zawiera: kwiatostany lipy (Tilia argentea) 1500 mg.

Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2 g
Masa netto: 40 g
EAN: 5905279513518
Nr towaru: 116046

Rodzina Zdrowia Malina 
Owoce malin zawierają wiele cennych witamin oraz składników 
mineralnych. Wśród witamin są między innymi: C, A i E, witaminy z grupy 
B, w tym kwas foliowy. Składniki mineralne jakie znajdziemy w malinach to 
między innymi: magnez, żelazo, wapń, potas i cynk. 
Składniki: owoc maliny (Rubus idaeus L.) 50%, kwiat hibiskusa (Hibiscus 
sabdariffa L.), ziele mięty (Mentha piperita L.), owoc aronii (Aronia 
melanocarpa), owoc jabłka (Malus domestica), aromat naturalny malinowy.
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Zawartość opakowania: 30 saszetek po 2 g
Masa netto: 60 g
EAN: 5905279513389
Nr towaru: 116040

Rodzina Zdrowia Melisa
Liście melisy lekarskiej zawierają między innymi: trójterpeny, kwasy 
polifenolowe, garbniki, flawonoidy, kwasy organiczne, sole mineralne 
i olejek eteryczny nadający jej przyjemny cytrynowy zapach. 
Składniki: wysuszone i rozdrobnione liście melisy lekarskiej (Melissa 
officinalis L.).

Zawartość opakowania: 30 saszetek po 2 g
Masa netto: 60 g
EAN: 5905279513365
Nr towaru: 116035

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 2 saszetki 
Zawartość opakowania: 20 saszetek po 1 g
Masa netto: 20 g
EAN: 5902666653932
Nr towaru: 129418

Rodzina Zdrowia Mięta 
Do głównych związków, jakie można znaleźć w mięcie, należą olejki lotne,  
z których przewagę stanowi mentol. Ponadto zawiera ona terpeny, garbniki 
oraz kwasy organiczne. 
Składniki: wysuszone i rozdrobnione liście mięty pieprzowej (Mentha 
piperita L.).

Rodzina Zdrowia Mniszek lekarski
Mniszek lekarski:

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego
wspiera funkcjonowanie żołądka, wątroby i dróg żółciowych
wspiera procesy trawienne
wpływa na utrzymanie fizjologicznej równowagi pH żołądka 
wspomaga właściwe funkcjonowanie układu moczowego
chroni przed działaniem wolnych rodników 

Składniki: wysuszone i rozdrobnione ziele mniszka lekarskiego (Taraxacum 
officinale), wysuszony i rozdrobniony korzeń mniszka lekarskiego 
(Taraxacum officinale).
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 saszetka 
Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2 g
Masa netto: 40 g
EAN: 5905279513310
Nr towaru: 116032

Rodzina Zdrowia Morwa biała 
Morwa biała:

korzystnie wpływa na metabolizm węglowodanów w organizmie,
pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukrów we krwi.

Składniki: wysuszone i rozdrobnione liście morwy białej (Morus alba L.). 
1 saszetka zawiera: liście morwy białej (Morus alba L.) 2000 mg.
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 saszetka 
Zawartość opakowania: 30 saszetek po 1 g
Masa netto: 30 g
EAN: 5905279513457
Nr towaru: 116014

Rodzina Zdrowia Nagietek 
Nagietek:

ułatwia procesy gojenia się drobnych uszkodzeń skóry,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu błon śluzowych jamy 
ustnej i gardła (łagodząc uczucie drapania),
dba o struny głosowe.

Składniki: wysuszony i rozdrobniony koszyczek nagietka lekarskiego 
(Calendula officinalis L.). 
1 saszetka zawiera: koszyczek nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) 
1000 mg.

Zawartość opakowania: 30 saszetek po 1 g
Masa netto: 30 g
EAN: 5905279513488
Nr towaru: 116044

Rodzina Zdrowia Piołun
Piołun zawiera związki goryczkowe i związki kumarynowe, olejek eteryczny 
oraz kwasy organiczne. 
Składniki: wysuszone i rozdrobnione ziele piołunu (Artemisia absinthium L.).
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 saszetka 
Zawartość opakowania: 30 saszetek po 1,5 g
Masa netto: 45 g
EAN: 5905279513358
Nr towaru: 116025

Rodzina Zdrowia Pokrzywa 
Pokrzywa zwyczajna:

wspomaga właściwe funkcjonowanie układu moczowego,
korzystnie wpływa na wydalnicze funkcje nerek,
wspiera odporność organizmu,
stymuluje witalność i dba o urodę (prawidłowy stan skóry, włosów i paznokci).

Składniki: wysuszone i rozdrobnione liście pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.). 
1 saszetka zawiera: liście pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) 1500 mg.
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Zawartość opakowania: 30 saszetek po 1,5 g
Masa netto: 45 g
EAN: 5905279513372
Nr towaru: 116043

Rodzina Zdrowia Rumianek
W kwiatach rumianku można znaleźć m.in. olejek eteryczny, kumaryny, 
związki flawonoidowe, cholinę, kwasy organiczne i węglowodany. 
Składniki: wysuszony i rozdrobniony koszyczek rumianku (Matricaria 
recutita L.).

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 saszetka 
Zawartość opakowania: 30 saszetek po 1,8 g
Masa netto: 54 g
EAN: 5905279513419
Nr towaru: 116019

Rodzina Zdrowia Skrzyp
Skrzyp polny:

korzystnie wpływa na skórę i włosy, 
korzystnie wpływa na kości,
ułatwia osiąganie i utrzymywanie prawidłowej masy ciała,
wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego, zwiększając 
wydalanie wody przez nerki,
dba o komórki wątroby (hepatocyty).

Składniki: wysuszone i rozdrobnione pędy skrzypu polnego (Equiseti 
Herba). 
1 saszetka zawiera: pędy skrzypu polnego (Equiseti Herba) 1800 mg.
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 saszetka 
Zawartość opakowania: 30 saszetek po 1,2 g
Masa netto: 36 g
EAN: 5905279513334
Nr towaru: 116024

Rodzina Zdrowia Szałwia
Szałwia lekarska:

korzystnie wpływa na gardło i struny głosowe,
wspiera układ odpornościowy,
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu 
pokarmowego, wspiera trawienie.

Składniki: wysuszone i rozdrobnione liście szałwii lekarskiej (Salvia 
officinalis L.). 
1 saszetka zawiera: liście szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) 1200 mg.
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Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2,5 g
Masa netto: 50 g
EAN: 5905279513525
Nr towaru: 116052

Rodzina Zdrowia Żurawina
W owocach żurawiny można znaleźć witaminy A, C i z grupy B, składniki 
mineralne, takie jak wapń, magnez, fosfor, potas i jod oraz cenne 
flawonoidy.  
Składniki: owoc żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) 50%, 
kwiat hibiskusa (Hibiscus sabdariffa L.), ziele mięty (Mentha piperita L.), 
skórka dzikiej róży (Rosa canina L.), owoc czarnej porzeczki (Ribes 
nigrum L.), owoc tarniny (Prunus spinosa L.).
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Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2 g
Masa netto: 40 g
EAN: 5902666653987
Nr towaru: 129420

Rodzina Zdrowia Na Odchudzanie 
Wsparcie dla osób dbających o sylwetkę. 

lukrecja wpływa na komfort układu trawiennego i funkcjonowanie błon 
śluzowych żołądka i jelit, 
rumianek wpływa pozytywnie na metabolizm tłuszczów, przez co 
stanowi wsparcie przy redukcji masy ciała,
morwa biała korzystnie wpływa na metabolizm węglowodanów.

Składniki (1 saszetka): liść morwy białej (Morus alba L.) 0,4 g, owoc jabłka 
(Malus domestica) 0,36 g, koszyczek rumianku pospolitego (Matricaria 
chamomilla L.) 0,2 g, ziele czystka (Cistus incanus L.), ziele trawy 
cytrynowej (Cymbopogon citratus), liść pokrzywy zwyczajnej (Urtica 
dioica L.) 0,16 g, ziele skrzypu polnego (Equisetum arvense), owoc opuncji 
figowej (Opuntia ficus-indica) 0,1 g, skórka pomarańczy (Citrus sinensis L.) 
0,1 g, korzeń lukrecji (Glycyrrhiza glabra L.) 0,08 g, kora cynamonowca 
(Cinnamomum zeylanicum) 0,06 g.
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2 g
Masa netto: 40 g
EAN: 5902666651136
Nr towaru: 120061

Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2 g
Masa netto: 40 g
EAN: 5902666653956
Nr towaru: 129413

Rodzina Zdrowia Dla Diabetyków
Wsparcie naturalnego metabolizmu cukrów.

morwa biała wpływa pozytywnie na utrzymanie równowagi metabolizmu 
węglowodanów oraz glukozy,
kolendra wspiera trawienie oraz wspiera funkcje serca,
owoc kopru włoskiego ma właściwości antyoksydacyjne. 

Składniki (1 saszetka): liść morwy białej (Morus alba L.) 0,6 g, owocnia fasoli 
(Phaseolus vulgaris L.) 0,6 g, liść pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) 0,3 g, 
ziele trawy cytrynowej (Cymbopogon citratus) 0,2 g, owoc kolendry siewnej 
(Coriandrum sativum L.) 0,1 g, owoc kopru włoskiego (Foeniculum vulgare) 
0,1 g, owoc aronii (Aronia melanocarpa) 0,1 g.

Rodzina Zdrowia Dla Urody
Wsparcie zdrowia skóry, włosów i paznokci.

pokrzywa wspiera skórę problematyczną, wspomaga kondycję włosów 
i paznokci,
ziele fiołka trójbarwnego pomaga zachować zdrowy wygląd skóry,
skrzyp polny wspiera kondycję skóry, włosów i paznokci.

Składniki (1 saszetka): liść herbaty zielonej (Camellia sinensis), ziele skrzypu 
polnego (Equisetum arvense L.) 0,4 g, liść i ziele pokrzywy zwyczajnej 
(Urtica dioica L.) 0,4 g, liść mięty pieprzowej (Mentha piperita L.), ziele fiołka 
trójbarwnego (Viola tricolor L.) 0,2 g, owoc jabłka (Malus domestica) 0,2 g.
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Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2 g
Masa netto: 40 g
EAN: 5902666651228
Nr towaru: 120059

Rodzina Zdrowia Na Cholesterol
Wsparcie utrzymania prawidłowego poziomu tłuszczów w organizmie. 

liść ostrokrzewu paragwajskiego wspomaga utrzymanie prawidłowego me-
tabolizmu tłuszczów, pomagając kontrolować wagę, 
chmiel przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu, 
kolendra usprawnia trawienie, 
karczoch przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu 
i lipidów we krwi oraz korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu pokar-
mowego. 

Składniki (1 saszetka): liść herbaty zielonej (Camellia sinensis) 0,5 g, liść 
ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis) 0,4g, owoc kopru (Foeni-
culum vulgare) 0,24 g, ziele karczocha (Cynara scolymus) 0,2 g, szyszka 
chmielu (Humulus lupulus) 0,2 g, ziele trawy cytrynowej (Cymbopogon citra-
tus) 0,2 g, owoc kolendry (Coriandrum sativum) 0,16 g, owoc jabłka (Malus 
domestica) 0,1 g. 
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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Zawartość opakowania: 20 saszetek po 1,5 g
Masa netto: 30 g
EAN: 5902666651198
Nr towaru: 120065

Rodzina Zdrowia Na Gardło
Wsparcie górnych dróg oddechowych. 

tymianek, szałwia oraz mięta mają łagodzący wpływ na gardło oraz 
struny głosowe, 
tymianek wspomaga wydzielanie śluzu w górnych drogach 
oddechowych, co jest pomocne przy uczuciu „łaskotania” gardła, wspiera 
naturalną odporność organizmu. 

Składniki (1 saszetka): ziele tymianku (Thymus vulgaris L.) 0,75 g, liść 
szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) 0,375 g, liść mięty pieprzowej 
(Mentha piperita L.) 0,375 g.
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Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2 g
Masa netto: 40 g
EAN: 5902666651174
Nr towaru: 120060

Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2 g
Masa netto: 40 g
EAN: 5902666651204
Nr towaru: 120066

Rodzina Zdrowia Na Detox
Wsparcie naturalnych procesów oczyszczania organizmu. 

bratek polny, zwiększając wydalanie moczu, wspiera procesy oczyszczania 
organizmu, 
rumianek wpływa pozytywnie na metabolizm tłuszczów, przez co stanowi 
wsparcie przy redukcji masy ciała, 
pokrzywa wspiera wydalanie wody przez nerki,
mięta wspiera trawienie, 
skrzyp pomaga w remineralizacji organizmu.

Składniki (1 saszetka): liść herbaty zielonej (Camellia sinensis), ziele bratka polne-
go (fiołka trójbarwnego - Viola tricolor L.) 0,3 g, rooibos - suszone liście czer-
wonokrzewu afrykańskiego (Aspalathus linearis), ziele trawy cytrynowej (Cym-
bopogon citratus) 0,3 g, koszyczek rumianku pospolitego (Chamomilla recutita L.) 
0,26 g, ziele pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) 0,2 g, ziele mięty  pieprzowej 
(Mentha piperita L.) 0,18 g, owoc dzikiej róży (Rosa canina L.) 0,1 g, ziele skrzypu 
polnego (Equisetum arvense L.) 0,06 g.

Rodzina Zdrowia Na Dobranoc
Pomoc w osiągnięciu spokoju ducha. 

melisa pomaga utrzymać pozytywny nastrój i wspiera osiągnięcie relaksu, 
lawenda, chmiel oraz rumianek pomagają w zachowaniu zdrowego snu, 
melisa pomaga w zasypianiu.

Składniki (1 saszetka): liść melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.) 0,8 g, liść mięty 
pieprzowej (Mentha piperita L.) 0,5 g, koszyczek rumianku pospolitego (Chamomilla 
recutita L.) 0,2 g, kwiat lawendy (Lavandula angustifolia Miller) 0,14 g, ziele trawy 
cytrynowej (Cymbopogon citratus) 0,1 g, szyszka chmielu (Humulus lupulus) 0,1 g, 
kwiat lipy (Tilia argentea) 0,1 g, owoc kolendry siewnej (Coriandrum sativum). 

Herbatki funkcyjne
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Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2 g
Masa netto: 40 g
EAN: 5902666651143
Nr towaru: 120069

Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2 g
Masa netto: 40 g
EAN: 5902666654076
Nr towaru: 129416

Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2 g
Masa netto: 40 g
EAN: 5902666651211
Nr towaru: 120067

Rodzina Zdrowia Na Laktację
Wsparcie mam w okresie karmienia piersią. 
Głównym składnikiem herbatki jest owoc anyżu.

owoc kopru włoskiego oraz kminek zwyczajny wspierają laktację u kobiet 
karmiących piersią, 
ziele melisy lekarskiej wspiera relaksację oraz pomaga zasnąć, 
zawarte w pokrzywie składniki mineralne pomagają wzmocnić paznokcie 
oraz włosy. 

Składniki (1 saszetka): owoc anyżu (Pimpinella anisum L.) 0,5 g, owoc 
kopru włoskiego (Foeniculum vulgare) 0,4 g, liść melisy lekarskiej (Melissa 
officinalis L.) 0,4 g, owoc kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) 0,2 g, owoc 
jabłka (Malus domestica) 0,2 g, owoc dzikiej róży (Rosa canina L.) 0,1 g, 
ziele pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) 0,1g, rooibos - suszone liście 
czerwonokrzewu afrykańskiego (Aspalathus linearis). 

Rodzina Zdrowia Na Odporność
Wsparcie pracy układu odpornościowego. 

kwiat i owoc czarnego bzu wspierają naturalną obronę organizmu i układ 
odpornościowy,
kłącze imbiru wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego 
oraz, naturalną obronę organizmu i układ odpornościowy,
owoc dzikiej róży wspiera odporność i przyczynia się do dobrego 
samopoczucia fizycznego.

Składniki (1 saszetka): Korzeń imbiru (Zingiber officinale) 0,48 g, owoc dzikiej 
róży (Rosa canina L.) 0,3 g, kwiat czarnego bzu (Sambucus nigra) 0,3 g, owoc 
czarnego bzu (Sambucus nigra) 0,24 g, kwiatostan lipy (Tiliae inflorescentia) 
0,24 g, ziele trawy cytrynowej (Cymbopogon citratus) 0,2 g, owoc maliny 
(Rubus idaeus) 0,14 g, korzeń lukrecji (Glycyrrhiza glabra L.) 0,1 g.

Rodzina Zdrowia Na Rozgrzanie
Wsparcie witalności organizmu. 

kwiat czarnego bzu oraz imbir wspierają pracę układu odpornościowego, 
imbir posiada właściwości stymulujące i tonizujące oraz przyczynia się 
do wzrostu witalności, dlatego jest przydatny szczególnie w okresach 
zmęczenia,
melisa wpływa pozytywnie na zdrowie układu krążenia.

Składniki (1 saszetka): korzeń imbiru (Zingiber officinale Rosc.) 0,6 g, 
rooibos - suszone liście czerwonokrzewu afrykańskiego (Aspalathus 
linearis) 0,46 g, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, skórka 
cytryny (Citrus limon L.) 0,2 g, aromat naturalny cytrynowy, ziele melisy 
lekarskiej (Melissa officinalis L.) 0,1 g, liść jeżyny (Rubus fruticosus agg), 
kwiat czarnego bzu (Sambucus nigra L.) 0,06 g, korzeń cykorii podróżnik 
(Cichorium intybus L.), skórka limonki (Citrus aurantifolia). 
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Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2 g
Masa netto: 40 g
EAN: 5902666651129
Nr towaru: 120064

Rodzina Zdrowia Na Serce
Wsparcie funkcjonowania serca. 

głóg wspiera pracę serca i obwodowe krążenie krwi oraz przyczynia się
do zwiększenia dopływu tlenu, 
skrzyp wpływa pozytywnie na zdrowie układu krążenia,
miłorząb wpływa na układ krwionośny, wspierając mikrokrążenie, 
melisa wspomaga osiągnięcie spokoju,
lawenda pomaga w osiągnięciu stanu relaksu. 

Składniki (1 saszetka): mieszanka owoców głogu jednoszyjkowego (Crata-
egus monogyna) i głogu dwuszyjkowego (Crataegus laevigata) 0,8 g, ziele 
melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.) 0,6 g, kwiat lawendy (Lavandula 
angustifolia Miller) 0,2 g, ziele trawy cytrynowej (Cymbopogon citratus) 
0,2 g, ziele skrzypu polnego (Equisetum arvense L.) 0,1 g, liść miłorzębu 
dwuklapowego (Ginko biloba L.) 0,1 g.

Zawartość opakowania: 20 saszetek po 2 g
Masa netto: 40 g
EAN: 5902666651150
Nr towaru: 120070

Zawartość opakowania: 20 saszetek po 1,8 g
Masa netto: 36 g
EAN: 5902666651181
Nr towaru: 120068

Rodzina Zdrowia Na Trawienie
Wsparcie pracy układu pokarmowego.

owoc kolendry siewnej, mięta pieprzowa, koper oraz owoc dzikiej róży wspie-
rają trawienie, 
kolendra ułatwia trawienie, pomagając zachować prawidłową równowagę 
gazową w przewodzie pokarmowym, 
korzeń mniszka lekarskiego wpływa na pracę wątroby,
lukrecja pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej 
żołądka.

Składniki (1 saszetka): owoc kolendry siewnej (Coriandrum sativum) 0,6 g, ziele 
mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) 0,5 g, owoc kminku zwyczajnego (Carum 
carvi L.) 0,2 g, owoc kopru włoskiego (Foeniculum vulgare) 0,2 g, ziele trawy 
cytrynowej (Cymbopogon citratus) 0,2 g, owoc dzikiej róży (Rosa canina L.) 0,1 
g, liść herbaty zielonej (Camellia sinensis) 0,1 g, korzeń mniszka lekarskiego (Ta-
raxacum officinale) 0,06 g, korzeń lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra) 0,04 g. 

Rodzina Zdrowia Na Układ Moczowy
Wsparcie pracy układu moczowego. 

ziele pokrzywy zwyczajnej, kwiat bzu czarnego oraz ziele skrzypu polnego 
wpływają na zwiększenie wydalania wody przez nerki, 
korzeń mniszka lekarskiego przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania 
układu moczowego, wpływa na metabolizm węglowodanów i na utrzymanie 
prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Składniki (1 saszetka): ziele pokrzywy (Urtica dioica L.) 0,54 g, owocnia fasoli 
(Phaseolus vulgaris L.) 0,36 g, kwiat bzu czarnego (Sambucus nigra L.) 0,27 g, 
ziele skrzypu polnego (Equisetum arvense L.) 0,27 g, korzeń mniszka lekarskiego 
(Taraxacum officinale) 0,18 g, owoc żurawiny (Vaccinium macrocarpon) 0,18g.
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Owoce ogrodów to marka, która powstała z myślą o stworzeniu wysokiej jakości produktów 
spożywczych. W ofercie marki znajdują się: ziołowe cukierki z witaminą C oraz wysokiej jakości 
soki.

Suplementy diety

Owoce ogrodów Żurawina Sok
Produkt zawiera 99.4% soku z owoców żurawiny oraz dodatek  
wyciągu z korzenia z pietruszki.
Sok charakteryzuje się kwaśnym, lekko cierpkim smakiem. 
Dodatek wyciągu z korzenia pietruszki korzystnie wpływa na 
utrzymanie zdrowia dróg moczowych. 

pasteryzowany,
zawiera wyciąg z korzenia pietruszki,
może być stosowany przez diabetyków.

Owoce ogrodów Aloes Sok
Produkt zawiera 99.8% soku z liści aloesu oraz dodatek  
witaminy B6. 
Sok z aloesu i witamina B6 pomagają w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aloes wpływa 
korzystnie na zdrowy wygląd skóry, wspomaga pracę jelit 
oraz ułatwia utrzymanie właściwego poziomu cukru we krwi. 
Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu energetycznego oraz do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia. Dodatkowo pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowego i w utrzymaniu 
prawidłowych funkcji psychologicznych.

pasteryzowany,
zawiera witaminę B6,
może być stosowany przez diabetyków.

Zalecana porcja dzienna zawiera: 50 ml

Sok z owoców żurawiny 49,7 ml

Wyciąg z korzenia pietruszki 300 mg

Zalecana porcja dzienna zawiera: 50 ml

Sok z liści aloesu 49,9 ml

Witamina B6 1,4 mg (100% RWS*)

Zawartość opakowania: 500 ml
EAN: 5902666651594
Nr towaru: 121449

Zawartość opakowania: 1000 ml
EAN: 5902666651587
Nr towaru: 121448

*RWS – Referencyjne wartości spożycia

86
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.



Owoce ogrodów Malina Sok
Suplement diety w formie płynnej wyprodukowany 
z soku z owoców maliny z dodatkiem witaminy C. Produkt 
zawiera 99,6 % soku z owoców maliny. Charakteryzuje się 
aromatycznym, naturalnie kwaśnym smakiem. Polecany 
w okresie jesienno-zimowym i w okresie przesilenia wiosennego. 
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego i prawidłowej produkcji kolagenu 
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń 
krwionośnych, kości, chrząstek, skóry oraz zębów. Ponadto, 
witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia. 

pasteryzowany,
zawiera witaminę C.
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Suplementy diety

87
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Zalecana porcja dzienna zawiera: 50 ml

Sok z owoców maliny 49,7 ml

Witamina C 120 mg (150% RWS*)

Zawartość opakowania: 500 ml
EAN: 5902666654311

*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).



Owoce ogrodów Dzika róża 
Ziołowe cukierki z Witaminą C

Wartość odżywcza: w 100 g Porcja 21,25 g (5 cukierków)

Wartość energetyczna 1660 kJ/390 kcal 353 kJ/83 kcal (4%*)

Tłuszcz, w tym  
kwasy tłuszczowe nasycone

0 g 
0 g

0 g 
0 g

Węglowodany, 
w tym cukry

97 g 
79 g

21 g (8%*) 
17 g (19%*)

Białko <0,1 g <0,03 g (<0,1%*)

Sól 0 g 0 g

Witamina C  
(kwas L- askorbinowy)

80 mg  
(100%*)

17 mg  
(21%*)

Zawartość opakowania: 60 g
EAN: 5902666651365
Nr towaru: 120131

*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej 
(8400 kJ/2000 kcal)

Składniki: cukier, syrop glukozowy, kwas: kwas cytrynowy, 
aromat naturalny limetkowo-cytrynowy z innymi aromatami 
naturalnymi, ekstrakt z dzikiej róży 0,28%, aromat, witamina 
C, ekstrakt z hibiskusa 0,09%, koncentrat cytrynowy, ekstrakt 
pokrzywy 0,03%, substancja zagęszczająca: pektyny, koncentrat 
z czarnej marchwi. Nadzienie 15%. Witamina C pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Może 
zawierać sezam, mleko, jaja, soję, orzechy laskowe, orzeszki 
ziemne i migdały.

Owoce ogrodów Melisa
Ziołowe cukierki z Witaminą C

Wartość odżywcza: w 100 g Porcja 21,25 g (5 cukierków)

Wartość energetyczna 1660 kJ/390 kcal 353 kJ/83 kcal (4%*)

Tłuszcz, w tym  
kwasy tłuszczowe nasycone

0 g 
0 g

0 g 
0 g

Węglowodany, 
w tym cukry

97 g 
79 g

21 g (8%*) 
17 g (19%*)

Białko <0,1 g <0,03 g (<0,1%*)

Sól 0 g 0 g

Witamina C  
(kwas L- askorbinowy)

80 mg   
(100%*)

17 mg   
(21%*)

Zawartość opakowania: 60 g
EAN: 5902666651341
Nr towaru: 120133

*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej 
(8400 kJ/2000 kcal)

Składniki: cukier, syrop glukozowy, kwas: kwas cytrynowy, 
aromat naturalny, ekstrakt melisy 0,1%, witamina C, koncentrat 
cytrynowy, ekstrakt pokrzywy 0,06%, ekstrakt mięty 
0,02%, substancja zagęszczająca: pektyny. Nadzienie 15%. 
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego. Może zawierać sezam, mleko, jaja, soję, 
orzechy laskowe, orzeszki ziemne i migdały.
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Owoce ogrodów Szałwia
Ziołowe cukierki z Witaminą C

Składniki: cukier, syrop glukozowy, kwas: kwas cytrynowy,  
miód 0,43%, ekstrakt szałwii 0,4%, aromat naturalny 
limetkowo-cytrynowy z innymi aromatami naturalnymi, 
witamina C, koncentrat cytrynowy, koncentrat z czarnej 
marchwi, substancja zagęszczająca: pektyny, mentol. Nadzienie 
15%. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego. Może zawierać sezam, mleko, jaja, 
soję, orzechy laskowe, orzeszki ziemne i migdały.

Wartość odżywcza: w 100 g Porcja 21,25 g (5 cukierków)

Wartość energetyczna 1660 kJ/390 kcal 353 kJ/83 kcal (4%*)

Tłuszcz, w tym  
kwasy tłuszczowe nasycone

0 g 
0 g

0 g 
0 g

Węglowodany, 
w tym cukry

97 g 
79 g

21 g (8%*) 
17 g (19%*)

Białko <0,1 g <0,03 g (<0,1%*)

Sól 0 g 0 g

Witamina C  
(kwas L- askorbinowy)

80 mg  
(100%*)

17 mg   
(21%*)

Zawartość opakowania: 60 g
EAN: 5902666651358
Nr towaru: 120134

*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej  
(8400 kJ/2000 kcal)
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Owoce ogrodów Mięta 
Ziołowe cukierki z Witaminą C

Wartość odżywcza: w 100 g Porcja 4,25 g (1 cukierek)

Wartość energetyczna 1620 kJ/381 kcal 69 kJ/16 kcal (0,8%*)

Tłuszcz, w tym  
kwasy tłuszczowe nasycone

0 g 
0 g

0 g 
0 g

Węglowodany, 
w tym cukry

95 g 
78 g

40 g (1,5%*) 
3,3 g (3,7%*)

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Witamina C  
(kwas L- askorbinowy)

282,4 mg   
(353%*)

12 mg   
(15%*)

*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej 
(8400 kJ/2000 kcal)

Składniki: cukier, syrop glukozowy, kwas L-askorbinowy 
(witamina C), olejek miętowy 0,18%, ekstrakt mięty w proszku 
0,1%, substancja zagęszczająca: pektyny; mentol, barwnik: 
kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin. Nadzienie 15%. 
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego. Może zawierać sezam, mleko, jaja, soję, 
orzechy laskowe, orzeszki ziemne i migdały.

Zawartość opakowania: 60 g
EAN: 5902666652454
Nr towaru: 122491

Środki spożywcze
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Zawartość opakowania: 50 g
EAN: 5904826011743
Nr towaru: 125656

Zawartość opakowania: 50 g
EAN: 5904826011736
Nr towaru: 125654

Actiaroma Maść 
Maść pielęgnacyjna dla dzieci powyżej 3. roku życia do nacierania klatki 
piersiowej, karku oraz pleców. 
Zawiera aromatyczne naturalne olejki:

lawendowy, 
eukaliptusowy, 
z mięty pieprzowej,

których oczyszczający i odświeżający zapach uwalniany jest przy każdym 
użyciu. Wpływa korzystnie na samopoczucie, działa kojąco na zmysły.
D-panthenol i olejowy wyciąg z aloesu działają łagodząco na skórę, 
a wazelina i parafina stanowiące bazę produktu dodatkowo pielęgnują 
skórę.
Ingredients: Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Eucalyptus Globulus 
Leaf Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Panthenol, Linalool, Mentha Piperita 
Oil, Phenethyl Alkohol, Aqua, Limonene, Ethylhexylglycerin, Aloe 
Barbadensis Leaf Extract, Geraniol, Citric Acid, Eugenol, Citronellol, BHT, 
Tocopheryl Acetate.

Actiaroma baby Maść 
Maść pielęgnacyjna dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia.  
Zawiera aromatyczne naturalne olejki:

lawendowy, 
eukaliptusowy,

których zapach uwalniany jest przy każdym użyciu. Wpływa korzystnie 
na samopoczucie, działa kojąco na zmysły. 
D-panthenol działa łagodząco na skórę, a wazelina i parafina stanowiące 
bazę produktu dodatkowo pielęgnują skórę.
Ingredients: Petrolatum, Glycerin, Paraffinum Liquidum, Panthenol, 
Phenethyl Alkohol, Aqua, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula 
Angustifolia Oil, Linalool, Ethylhexylglycerin, Limonene, Citric Acid, 
Geraniol, BHT, Tocopheryl Acetate.
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Zawartość opakowania: 10 ml
EAN: 5902666654229

Zawartość opakowania: 10 ml
EAN: 5902666654212

Zawartość opakowania: 10 ml
EAN: 5902666654205

Produkty kosmetyczne

Belio Oliwka to linia kosmetyków do podstawowej pielęgnacji skóry twarzy i ciała. Dedykowana 
do każdego rodzaju skóry, ale przede wszystkim do suchej i delikatnej, którą doskonale odżywia 
i regeneruje.
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Belio Maseczka Nawilżająca
Polecana dla każdego rodzaju cery wymagającej szybkiego nawodnienia 
i odbudowy naturalnej bariery ochronnej. Zawiera uzupełniające się, 
nawilżające składniki aktywne: ekstrakt z liści aloesu, emolienty z nasion 
pszenicy, oleju kokosowego, olej ze słodkich migdałów, kwas hialuronowy 
oraz cukrowy kompleks prebiotyczny wspierający przyjazny mikrobiom 
skóry. Dodatek witaminy E sprawia, ze maska wykazuje właściwości 
antyoksydacyjne i niweluje wolne rodniki przyczyniające się do starzenia 
się skóry.
Ingredients: Aqua, Isoamyl Laurate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Prunus 
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, C14-22 Alcohols, C12-20 Alkyl 
Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hydrolyzed Caesalpinia 
Spinosa Gum, Caesalpinia Spinosa Gum, Panthenol, Sodium Hyaluronate, 
Tocopheryl Acetate, Cellulose Gum, Xanthan Gum, Inulin, Cellulose, 
Fructose, Glucose, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, 
Parfum, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin.

Belio Maseczka Kojąco - Rozświetlająca
Wygładza, poprawia napięcie skóry, nadaje jej zdrowy, promienny wygląd. 
Formuła kosmetyku wzbogacona została glinką porcelanową, która 
łagodzi, delikatnie oczyszcza, absorbuje zanieczyszczenia, nie naruszając 
bariery ochronnej skóry. Maskę należy stosować systematycznie 1-2 razy 
w tygodniu lub jako „maskę bankietową” przed wielkim wyjściem.
Ingredients: Aqua, Propanediol, Kaolin, Gossypium Herbaceum Seed Oil, 
Caprylic/ Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate 
Se, Glyceryl Stearate Citrate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Parfum, Hoya 
Lacunosa Flower Extract, Sodium Hyaluronate, Synthetic Fluorphlogopite, 
Titanium Dioxide, Tin Oxide, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol.

Belio Maseczka Oczyszczająca
Polecana szczególnie dla cery tłustej i mieszanej, wymagającej 
zmatowienia oraz redukcji niedoskonałości i wydzielania sebum. Zawiera 
uzupełniające się, normalizujące składniki aktywne: węgiel aktywny z 
bambusa, Trikenol (naturalny prebiotyk), ekstrakt z tymianku, glinka 
kaolinowa, pantenol, witamina E, kwas salicylowy oraz cukrowy 
kompleks prebiotyczny wspierający przyjazny mikrobiom skóry.
Ingredients: Aqua, Glycerin, Kaolin, Charcoal Powder, Thymus Vulgaris 
Flower/ Leaf/Stem Extract, Methylpropanediol, 4-Terpineol, Salicylic 
Acid, Salix Alba Bark Extract, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Lecithin, 
Cellulose Gum, Cellulose, Fructose, Glucose, Inulin, Xanthan Gum, 
Cocamidopropyl Betaine, Citric Acid, Sodium Acrylates Copolymer, 
Parfum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate.
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Belio Krem do twarzy na dzień Oliwka 
Krem przeznaczony jest głównie do skóry suchej i delikatnej, którą 
doskonale nawilża, zwiększając jednocześnie jej jędrność i elastyczność. 
Dobrze się wchłania. Nie pozostawia uczucia lepkości. Zawiera oliwę z 
oliwek, masło Shea, kwas hialuronowy, kompleks olejów (z makadamii, 
awokado, oliwki, kokosa, lnu, słonecznika i arganowca) oraz alantoinę 
i pantenol.
Ingredients: Aqua, Isopropyl Palmitate, Glycerin, Polyglyceryl-3 
Methylglucose Distearate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, 
Dimethicone, Paraffinum Liquidum, Olea Europaea Husk Oil, Olea Europaea 
Fruit Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, 
Allantoin, Butyrospermum Parkii Butter, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Cocos Nucifera Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil, Sodium Hyaluronate, 
Panthenol, Hydroxyacetophenone, Tocopheryl Acetate, Persea Gratissima 
Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Palmitic Acid, Stearic Acid, 
1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Polyacrylamide, Myristic Acid, Oleic 
Acid, Lauric Acid, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Tetrasodium EDTA, 
Ethylhexylglycerin, BHT, Phenoxyethanol, Parfum, Benzyl Salicylate, 
Hydroxycitronellal, Isoeugenol, Coumarin, Linalool.

Belio Krem do twarzy na noc Oliwka 
Krem przeznaczony jest głównie do skóry suchej i delikatnej, którą 
doskonale koi i nawilża. Dostarcza skórze wyjątkowych składników 
aktywnych: oliwę z oliwek, masło Shea, kwas hialuronowy, kompleks 
olejów (z makadamii, awokado, oliwki, kokosa, lnu, słonecznika 
i arganowca) oraz alantoinę i pantenol.
Ingredients: Aqua, Paraffinum Liquidum, Butyrospermum Parkii Butter, 
Isopropyl Palmitate, Glycerin, Dimethicone, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Olea Europaea Husk Oil, Glyceryl Stearate 
SE, Olea Europaea Fruit Oil, Panthenol, Sodium Polyacrylate, Tocopheryl 
Acetate, Allantoin, Helianthus Annuus Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Linum 
Usitatissimum Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Argania Spinosa Kernel 
Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, 
Sodium Hyaluronate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Caprylyl Glycol, Triethanolamine, 1,2-Hexanediol, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Ethylparaben, DMDM Hydantoin, Parfum, Benzyl Salicylate, 
Hydroxycitronellal, Isoeugenol, Coumarin, Linalool.

Zawartość opakowania: 50 ml
EAN: 5902666652447
Nr towaru: 122488

Zawartość opakowania: 50 ml
EAN: 5902666652430
Nr towaru: 122487
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Belio Balsam do ciała Oliwka 
Doskonale regeneruje, odżywia i chroni suchą skórę. Posiada lekką 
konsystencję i szybko wchłania się w skórę, pozostawiając ją nawilżoną, 
odżywioną i wypielęgnowaną.

Oliwa z oliwek - wygładza i nawilża
Kompleks olejów roślinnych - oleje z makadamii, awokado, oliwki, 
kokosa, lnu, słonecznika i arganowca - to źródło nienasyconych 
kwasów tłuszczowych i witamin o właściwościach odżywczych
Masło Shea - zmiękcza i odżywia skórę, chroni ją przed wysuszeniem 
Kwas hialuronowy - wpływa na jędrność skóry, zabezpiecza ją przed 
wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych
Pantenol - wspomaga regenerację skóry 
Alantoina - wygładza i zmiękcza skórę
Mocznik - nawilża, zmiękcza, jest zdolny do przenikania przez warstwę 
rogową naskórka 
Ekstrakt z rozmarynu i witamina E - działają antyoksydacyjnie 

Ingredients: Aqua, Isopropyl Myristate, Cetearyl Alcohol, Propylene 
Glycol, Urea, Cyclopentasiloxane, PEG-20 Stearate, Butyrospermum 
Parkii Butter, Olea Europaea Husk Oil, Olea Europaea Fruit Oil, 
Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Dimethiconol, Panthenol, 
Allantoin, Helianthus Annuus Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Linum 
Usitatissimum Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Argania Spinosa Kernel 
Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, 
Tocopheryl Acetate, Sodium Hyaluronate, Tetrasodium EDTA, Lactic 
Acid, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 1,2-Hexanediol, 
Caprylyl Glycol, Parfum, Benzyl Salicylate, Coumarin, Hydroxycitronellal, 
Isoeugenol, Linalool.

Belio Krem do ciała Oliwka 
Szczególnie polecany do suchej i wrażliwej skóry. Pielęgnuje ją i odżywia, 
optymalnie, długotrwale ją nawilża, niwelując suchość i szorstkość. Krem 
wygładza oraz poprawia elastyczność i jędrność skóry, pozostawiając 
ją miękką, delikatną, zregenerowaną. Produkt bardzo dobrze się 
rozprowadza i wchłania. Działa ochronnie przed niekorzystnym wpływem 
czynników zewnętrznych (temperatura, klimatyzacja, wiatr).

Oliwa z oliwek - wygładza i nawilża
Olej makadamia - regeneruje i odżywia
Masło Shea - zmiękcza i odżywia, pozostawia ochronny film na skórze 
Kompleks olejów roślinnych - (olej z makadamii, kokosa, słonecznika, 
awokado, lnu, arganowca) - efektywnie regeneruje i uelastycznia 

Ingredients: Aqua, Cetearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, 
Cyclopentasiloxane, Palmitic Acid, Stearic Acid, Glycerin, Glyceryl Stearate 
SE, Isopropyl Myristate, Paraffin, Ceteareth-20, Panthenol, Allantoin, 
Olea Europaea Husk Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Butyrospermum Parkii 
Butter, Lauric Acid, Myristic Acid, Sodium Hyaluronate, Oleic Acid, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Linum Usitatissimum 
Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Macadamia 
Ternifolia Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, 1,2-Hexanediol, 
Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, DMDM 
Hydantoin, Parfum, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, Isoeugenol, 
Coumarin, Linalool.

Zawartość opakowania: 250 ml
EAN: 5902666652416
Nr towaru: 122486
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Zawartość opakowania: 200 ml
EAN: 5902666653246
Nr towaru: 127111



Belio Krem do rąk Oliwka 
Krem doskonale regeneruje, nawilża, zmiękcza i chroni suchą skórę 
dłoni. Krem szybko wchłania się w skórę, poprawia jej kondycję, 
czyniąc ją delikatną i gładką. Zawiera oliwę z oliwek, kwas hialuronowy, 
kompleks olejów (z makadamii, awokado, oliwki, kokosa, lnu, słonecznika 
i arganowca) oraz alantoinę i pantenol.
Ingredients: Aqua, Cetearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Glycerin, 
Palmitic Acid, Stearic Acid, Ceteareth-20, Panthenol, Olea Europaea Husk 
Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Allantoin, Butyrospermum Parkii Butter, Lauric 
Acid, Myristic Acid, Oleic Acid, Helianthus Annuus Seed Oil, Cocos Nucifera 
Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Argania Spinosa 
Kernel Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Sodium Hyaluronate, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Extract, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Carbomer, 
Triethanolamine, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Parfum, 
Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, Isoeugenol, Coumarin, Linalool.

Belio Mydło w płynie Oliwka 
Kremowe mydło w płynie z oliwą z oliwek doskonale oczyszcza skórę 
Twoich dłoni. Specjalnie opracowana receptura wzbogacona została o sok 
z aloesu, proteiny pszenicy, glicerynę oraz probiotyki naturalnego 
pochodzenia. Mydło pozostawia skórę czystą i miłą w dotyku. Produkt 
przebadany dermatologicznie.

Oliwa z oliwek
Aloes
Proteiny pszenicy
Probiotyki 

Ingredients: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Chloride, Cocamide DEA, Glycerin, Styrene/Acrylates Copolymer, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Olea Europaea Fruit Oil, Lactococcus 
Ferment Lysate, Lactic Acid, Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed 
Wheat Starch, Parfum, Magnesium Nitrate, Magnesium Chloride, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric Acid, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, Sodium 
Hydroxide, Hexyl Cinnamal, Limonene, CI 42090, CI 19140, CI 14720.

Zawartość opakowania: 50 ml
EAN: 5902666652683
Nr towaru: 123364
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Belio Żel pod prysznic Oliwka 
Delikatnie oczyszcza i odświeża skórę nie wysuszając jej. Może być 
stosowany do mycia nawet suchej i wrażliwej skóry ciała.

Oliwa z oliwek - posiada działanie wygładzające i nawilżające
Kompleks olejów roślinnych - oleje z makadamii, awokado, oliwki, 
kokosa, lnu, słonecznika i arganowca - stanowią źródło nienasyconych 
kwasów tłuszczowych i witamin o właściwościach odżywczych
Pantenol - pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry
Alantoina - posiada właściwości wygładzające i zmiękczające skórę 
oraz usuwające szorstkość skóry
Ekstrakt z rozmarynu - działa antyoksydacyjnie
Gliceryna - działa nawilżająco i w wyraźny sposób poprawia także 
elastyczność i miękkość naskórka 

Ingredients: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl 
Betaine, Ammonium Lauryl Sulfate, Glycerin, Sodium Chloride, 
Methylpropanediol, Panthenol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Allantoin, 
Lactic Acid, Butyrospermum Parkii Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Cocos Nucifera Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil, Persea Gratissima 
Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Olea 
Europaea Fruit Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Tetrasodium 
EDTA, Styrene/Acrylates Copolymer, Sodium Lauryl Sulfate, Citric Acid, 
Magnesium Nitrate, Magnesium Chloride, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Parfum.

Zawartość opakowania: 500 ml
EAN: 5902666652423
Nr towaru: 122489
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Zawartość opakowania: 300 ml
EAN: 5902666653208
Nr towaru: 126679

Produkty kosmetyczne
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Marka Nayoma to linia specjalistycznych kosmetyków do pielęgnacji skóry rąk i stóp oraz 
100% naturalne olejki eteryczne: drzewo herbaciane, goździkowy, sosnowy, eukaliptusowy, 
lawendowy. 

Produkty kosmetyczne

Nayoma Serum regenerujące do rąk
Serum przeznaczone jest do codziennej pielęgnacji i ochrony bardzo 
suchej skóry dłoni. Specjalistyczne serum nawilża, koi i zapobiega 
wysuszeniu skóry. Łagodzi dolegliwości związane z suchą skórą, 
tj. wrażliwość skóry na działanie czynników środowiskowych. Dzięki 
delikatnej konsystencji łatwo się wchłania, nie pozostawiając uczucia 
lepkości.

Mocznik 10% - zmiękcza i nawilża skórę
Oliwa z oliwek - wygładza
Olej arganowy - regeneruje i nawilża
Olej z awokado - wygładza i zmiękcza
Masło Shea - koi i natłuszcza
Olej kokosowy - uelastycznia naskórek
Alantoina i Panthenol - łagodzą podrażnienia
Gliceryna - chroni przed przesuszeniem
Wosk pszczeli - zmiękcza i wygładza

Ingredients: Aqua, Urea, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 
Cetearyl Alcohol, Triacetin, Glyceryl Stearate SE, Olea Europaea 
Fruit Oil, Cera Alba, Butyrospermum Parkii Butter, Cocos Nucifera 
Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Persea Gratissima Oil, Panthenol, 
Allantoin, Tocopheryl Acetate, Sodium Polyacrylate, Parfum, 
Phenoxyethanol, Ethylhexyglycerin, Ceteareth-20, Retinyl Palmitate, 
PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate,  Ascorbic Acid, Citric Acid, Benzyl Salicylate,  Citronellol, 
Limonene, Geraniol, Hydroxycitronellal, Linalool, Alpha-Isomethyl 
Ionone.

Nayoma Antyperspirant
Antyperspirant antybakteryjny reguluje i ogranicza nadmierne 
pocenie się do 24 godzin. Dzięki zawartym składnikom zapewnia 
wielogodzinną ochronę przed potem i niweluje nieprzyjemny zapach. 
Nayoma Antyperspirant poprawia kondycję skóry pod pachami, 
zapewnia odświeżenie i przyjemny delikatny zapach dzięki zawartości 
między innymi pantenolu i inuliny.
Produkt przebadany dermatologicznie.
Ingredients: Aqua, Aluminum Sesquichlorohydrate, Glycerin, 
Polysorbate 80, Inulin, Alpha-glucan Oligosaccharide, Panthenol,  
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Hydroxyethylcellulose,  Silver 
Copper Zeolite, Tetrasodium EDTA, Parfum.

Zawartość opakowania: 50 ml
EAN: 5902666652317
Nr towaru: 122856

Zawartość opakowania: 50 ml
EAN: 5902666653116 
Nr towaru: 125652
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Zawartość opakowania: 100 g
EAN: 5902666652669
Nr towaru: 122855

Zawartość opakowania: 
1 para skarpetek
EAN: 5902666652782
Nr towaru: 124955

Nayoma 
Złuszczająca maska do stóp
Złuszczająca maska do stóp w formie skarpetek skutecznie usuwa 
zrogowaciały naskórek, pozostawiając stopy gładkie, miękkie  
i delikatne. Wzbogacona aloesem, ekstraktem z ogórka, miodu, 
olejem lawendowym, kwasem hialuronowym oraz kwasami 
owocowymi formuła skutecznie likwiduje zgrubiałą i szorstką 
skórę stóp oraz poprawia poziom jej nawilżenia.
Ingredients: Aqua, Cucumis Sativus Extract, Glycerin, Lavandula 
Angustifolia Oil, Aloe Barbadensis Extract, Propylene Glycol, 
Hyaluronic Acid, Mel Extract, Sodium Lactate, Salicylic Acid, Lactic 
Acid, Glycolic Acid, Polyquaternium-4, Alcohol, Phenoxyethanol.
Środki ostrożności: Unikać kontaktu z oczami i podrażnioną 
skórą. Stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę. Produkt 
nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 lat, kobiet ciężarnych 
diabetyków i osób z egzemą. Chronić przed dziećmi. 
Produkt testowany dermatologicznie.
Sposób użycia: 
• Załóż foliowe skarpetki na stopy szczelnie je zamykając. 
  Aby produkt lepiej przylegał do skóry, na foliowe skarpetki 
  załóż skarpety bawełniane.
• Po upływie 60-90 minut zdejmij foliowe skarpetki i dokładnie
  opłucz stopy.
• Efekt złuszczania naskórka nastąpi po 7-10 dniach. 
  (Aby przyspieszyć ten proces, należy moczyć codziennie stopy
  przez kilkanaście minut w ciepłej wodzie).
• Proces złuszczania zrogowaciałego naskórka trwa około 
  2 tygodni, pozostawiając stopy gładkie, miękkie i delikatne.
• Złuszczającą maskę do stóp stosuj nie częściej niż co 3 miesiące.
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Nayoma 
Zasypka do stóp
Zasypka to preparat do pielęgnacji stóp z olejkiem lawendowym  
i z drzewa herbacianego. Zapewnia długotrwałą świeżość, nie 
wywołuje podrażnień. Działa odświeżająco i łagodząco. Zapewnia 
komfort i niweluje przykry zapach potu. Wchłania nadmiar wilgoci  
i zmniejsza ryzyko otarć i odparzeń stóp. Polecany również do 
pielęgnacji stóp dotkniętych grzybicą.
Ingredients: Talc, Magnesium Stearate, Zinc Ricinoleate, 
Aluminum Chlorohydrate, Silica, Zinc Undecylenate, Melaleuca 
Alternifolia Leaf Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Ethylparaben, 
Methylparaben, Aqua, Tocopherol, Glycine Soja (Soybean) Oil, 
Linalool, Limonene.



Nayoma 
Krem regenerujący do stóp
Złuszczający i głęboko nawilżający krem z 30% zawartością mocznika, 
który w połączeniu z kompleksem AHA i BHA wykazuje działanie 
keratolityczne, intensywnie nawilżające oraz wygładzające naskórek. 
Formuła preparatu wzbogacona o alantoinę, D-pantenol oraz olej  
z pestek winogron wspomaga procesy regeneracyjne oraz chroni skórę 
przed nadmiernym wysuszeniem. Zawarty w kremie olej makadamia  
wygładza skórę, zmniejszając uczucie szorstkości. Redukuje nadmierne 
rogowacenie oraz łuszczenie skóry. Preparat zalecany jest do pielęgnacji 
zniszczonej skóry: stóp, rąk, łokci, kolan oraz pękających pięt. Preparat 
bardzo dobrze się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy na skórze.
Wskazania do stosowania: pielęgnacja skóry ze skłonnościami do: 
rogowacenia, pękania szczególnie na piętach, przewlekłego wysuszenia, 
nadmiernego twardnienia.

Mocznik 30%
Olej macadamia
Olej z pestek winogron
Witamina E
D-pantenol
Alantoina
Kwas mlekowy
Kompleks zawierający kwasy AHA i BHA

Ingredients: Aqua (Water), Urea, Ethylhexyl Stearate, Cetyl Alcohol, 
Isohexadecane, Glycerin, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, 
Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Glyceryl 
Stearate SE,  Panthenol, Allantoin, Lactic Acid, Glycolic Acid, Malic 
Acid, Salicylic Acid, Citric Acid, Inulin Lauryl Carbamate, Tocopheryl 
Acetate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Cera Alba (Beeswax), Stearic 
Acid, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 
20, Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Iodopropynyl Butylcarbamate, 
Xanthan Gum, Disodium EDTA, BHA, Parfum (Fragrance).

Nayoma 
Dezodorant do stóp i obuwia
Dezodorant niweluje nieprzyjemny zapach zarówno stóp, jak i obuwia. 
Zawiera aktywny naturalny składnik neutralizujący nieprzyjemne 
zapachy: Citronellyl Methylcrotonate. Dodatkowo dezodorant 
wzbogacony jest w naturalny zamiennik triklosanu oraz ekstrakt 
z pokrzywy. Produkt przeznaczony jest do codziennego stosowania. 
Pozostawia na skórze przyjemny i utrzymujący się zapach.
Zastosowany specjalny zawór umożliwia działanie aerozolu w każdej 
pozycji, nawet do góry nogami. 
Ingredients: Butane, Alcohol Denat., Propane, Citronellyl 
Methylcrotonate, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Triethyl Citrate, 
Urtica Dioica Leaf Extract, Propylene Glycol, Parfum, Benzyl Salicylate, 
Citronellol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool

Zawartość opakowania: 60 g
EAN: 5902666653147
Nr towaru: 125973

Zawartość opakowania: 150 ml
EAN: 5902666652522
Nr towaru: 123050
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Nayoma
olejek eteryczny Drzewo herbaciane 

polecany do pielęgnacji cery trądzikowej ze względu na właściwości 
oczyszczające, normalizujące pracę gruczołów łojowych i łagodzące 
wypryski skórne, 
świetny dodatek do różnorodnych produktów kosmetycznych: 
kremów, balsamów, płynów po goleniu, dezodorantów, olejków do 
masażu, do kąpieli itp.,
służy jako składnik szamponów do włosów przetłuszczających się 
i ze skłonnością do łupieżu,
jest często stosowany w kosmetykach do pielęgnacji stóp, ponieważ 
działa odświeżająco i ochronnie,
poprawia nawilżenie i ujędrnienie skóry,
łagodzi podrażnienia, koi skórę,
przyjemnie pachnie.

Ingredients: Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Geraniol*, Limonene*, 
Linalool*.
*składnik naturalnych olejków eterycznych.

Zawartość opakowania: 10 ml
EAN: 5902666652478
Nr towaru: 122550
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Zawartość opakowania: 4,5 g
EAN: 5902666653307
Nr towaru: 127133

Nayoma 
Pomadka regenerująca
Pomadka regenerująca to kompleksowa ochrona i regeneracja 
Twoich ust. 

działa kojąco i uspokajająco na spierzchniętą skórę ust, 
pozostawiając ją na długo miękką i odżywioną,
zawiera naturalne masła oraz oleje roślinne: shea, z nasion 
kakaowca (kakao), kokosowy, jojoba i rycynowy oraz naturalny 
wosk carnauba,
produkt przebadany dermatologicznie,
produkt wegański. 

Ingredients: Butyrospermum Parkii Butter, Copernicia Cerifera 
Cera, Theobroma Cacao Seed Butter, Cocos Nucifera Oil, Isopropyl 
Palmitate, Tocopheryl Acetate, Cetyl Esters, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Parfum, Ascorbyl Palmitate.
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Nayoma 
olejek eteryczny Goździkowy 

polecany do skóry dojrzałej, pobudza ją do odnowy, 
świetny dodatek do różnorodnych produktów kosmetycznych: 
kremów, balsamów, płynów po goleniu, dezodorantów, olejków 
do masażu, do kąpieli itp.,
służy jako składnik szamponów do włosów przetłuszczających 
się i ze skłonnością do łupieżu,
jest często stosowany w kosmetykach do pielęgnacji stóp,
poprawia nawilżenie i ujędrnienie skóry,
łagodzi podrażnienia, koi skórę,
przyjemnie pachnie.

Ingredients: Eugenia Caryophyllus Bud Oil, Eugenol*, Isoeugenol*.
*składnik naturalnych olejków eterycznych.

Zawartość opakowania: 10 ml
EAN: 5902666652485
Nr towaru: 122552
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Nayoma 
olejek eteryczny Eukaliptusowy 

ze względu na właściwości oczyszczające polecany jest do 
pielęgnacji skóry podrażnionej,
daje uczucie orzeźwienia i odświeżenia,
świetny dodatek do różnorodnych produktów kosmetycznych: 
kremów, balsamów, płynów po goleniu, dezodorantów, olejków 
do masażu, do kąpieli itp.,
służy jako składnik szamponów do włosów przetłuszczających 
się i ze skłonnością do łupieżu,
jest często stosowany w kosmetykach do pielęgnacji stóp,
poprawia nawilżenie i ujędrnienie skóry,
łagodzi podrażnienia, koi skórę,
przyjemnie pachnie.

Ingredients: Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Limonene*.
*składnik naturalnych olejków eterycznych.

Zawartość opakowania: 10 ml
EAN: 5902666652461
Nr towaru: 122551
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Nayoma 
olejek eteryczny Sosnowy 

polecany do pielęgnacji skóry zmęczonej, zanieczyszczonej,
daje uczucie odświeżenia i orzeźwienia,
świetny dodatek do różnorodnych produktów kosmetycznych: 
kremów, balsamów, płynów po goleniu, dezodorantów, olejków 
do masażu, do kąpieli itp.,
służy jako składnik szamponów do włosów przetłuszczających 
się i ze skłonnością do łupieżu,
jest często stosowany w kosmetykach do pielęgnacji stóp.
poprawia nawilżenie i ujędrnienie skóry,
łagodzi podrażnienia, koi skórę,
przyjemnie pachnie.

Ingredients: Pinus Silvestris Oil, Limonene*.
*składnik naturalnych olejków eterycznych.

Nayoma 
olejek eteryczny Lawendowy 

wpływa korzystnie na kondycję skóry, wyrównuje koloryt skóry,
stosowany jako dodatek do kąpieli lub dodany do kominka 
zapachowego wypełni pomieszczenie odprężającym zapachem,
świetny dodatek do masażu w przypadku walki z cellulitem  
i rozstępami.

Ingredients: Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil, Linalool*, 
Geraniol*, Limonene*, Citronellol*, Coumarin*, Citral*, Eugenol*.
*składnik naturalnych olejków eterycznych.

Zawartość opakowania:10 ml
EAN: 5902666652492
Nr towaru: 122549

Zawartość opakowania: 10 ml
EAN: 5902666653529
Nr towaru: 128653
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Rodzina Zdrowia 
Maść Końska Chłodząca 
Polecana do pielęgnacji skóry podczas masażu relaksującego 
mięśnie po pracy fizycznej czy ćwiczeniach ruchowych. Działa 
odświeżająco, dzięki wyjątkowemu efektowi chłodzenia przynosi 
ulgę w przypadku uczucia "ciężkich nóg". Zawiera składniki 
pochodzenia naturalnego o właściwościach chłodzących 
i odświeżających, takie jak: olejek miętowy, cytrynowy, 
eukaliptusowy. 

Działanie: 
zapewnia doskonały efekt chłodzenia i przynosi ulgę, 
działa odświeżająco i kojąco, 
dzięki żelowej konsystencji bardzo dobrze się wchłania.

Ingredients: Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Alcohol 
Denat., Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Mentha Arvensis Leaf Oil, 
Citrus limon Peel Oil, Phenoxyethanol, Ethylhexylhexylglicerin, 
Carbomer, Sodium Hydroxide, Linalool, Limonene, Citral, 
Cl 47005, Cl 42090.

Rodzina Zdrowia 
Maść Końska Rozgrzewająca
Polecana do pielęgnacji skóry podczas masażu relaksującego 
mięśnie po pracy fizycznej czy ćwiczeniach ruchowych. Zawiera 
naturalny olejek eukaliptusowy, ekstrakt z dzikiej papryczki chili 
oraz kamforę.

Działanie: 
doskonale rozgrzewa, 
dzięki żelowej konsystencji bardzo dobrze się wchłania, 
polecana do masażu po wysiłku fizycznym.

Ingredients: Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Alcohol 
Denat., Camphor, Capsicum Frutescens Fruit Extract, PEG-60 
Hydeogenated Castor Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylhexylglicerin, Carbomer, Sodium 
Hydroxide, Linalool, Limonene, Cl 14720, Cl 15510.
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Zawartość opakowania: 250 ml
EAN: 5902666653185
Nr towaru: 126490

Zawartość opakowania: 250 ml
EAN: 5902666653192
Nr towaru: 126492

Produkty kosmetyczne

101



Rodzina Zdrowia Panthenol 5%
Pianka polecana dla całej rodziny, nawilża i łagodzi skórę przy 
podrażnieniach termicznych. Może być stosowana u dzieci od 
3. roku życia.

Dzięki zawartości 5% dexpanthenolu: 
pielęgnuje skórę, 
łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia, 
chroni skórę, 
zwiększa elastyczność i nawilżenie skóry,
przyspiesza regenerację skóry. 

Po aplikacji pojawia się uczucie komfortu i ulgi dla skóry.

Rodzina Zdrowia Panthenol 10%
Pianka polecana dla całej rodziny, nawilża i łagodzi skórę przy 
podrażnieniach termicznych. Może być stosowana u dzieci od 
3. roku życia.

Dzięki wysokiej zawartości 10% dexpanthenolu: 
pielęgnuje skórę, 
łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, 
chroni skórę, 
zwiększa elastyczność i nawilżenie skóry,
przyspiesza regenerację skóry. 

Po aplikacji pojawia się uczucie komfortu i ulgi dla skóry.

Zawartość opakowania: 150 ml
EAN: 5902666650511
Nr towaru: 118536

Zawartość opakowania: 150 ml
EAN: 5902666650504
Nr towaru: 118537
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Zawartość opakowania: 10 g
EAN: 5902666650818
Nr towaru: 120145

Rodzina Zdrowia Repasal
Żel pielęgnujący dziąsła i wspomagający ich regenerację. Dobrze 
przylega do błony śluzowej jamy ustnej, koi i zapewnia ochronę.
Tanina i suchy wyciąg z szałwii lekarskiej:

wykazują właściwości ściągające, oczyszczające i ochronne.
Menthol:

działa chłodząco,
zapewnia długotrwałe uczucie świeżości.

Przeznaczenie: Preparat wspomaga codzienną higienę 
i pielęgnację jamy ustnej u osób skłonnych do nadwrażliwości 
dziąseł oraz w warunkach utrudniających utrzymanie właściwej 
higieny jamy ustnej. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
Przeciwwskazania: Nie stosować w razie nadwrażliwości na 
którykolwiek ze składników.

Rodzina Zdrowia ZajadOff!
Maść przeznaczona jest do ochrony i pielęgnacji skóry ust u osób 
narażonych na występowanie pękających kącików ust, otarć oraz 
łuszczenie. 

dzięki składnikom wpływa regenerująco i łagodząco, pomaga 
zachować zdrową skórę okolic ust,
warstwa ochronna maści zabezpiecza przed zanieczyszczeniami 
grzybicznymi i bakteryjnymi czynnikami zewnętrznymi,
łagodzi swędzenie i pieczenie, redukuje uczucie dyskomfortu.

Nie zawiera barwników, kompozycji zapachowych i aromatycznych. 
Składniki/Ingredients: Aqua, Caprylic / Capric Triglyceride, Zinc 
Oxide, Petrolatum, Propylene Glycol, Diisostearoyl Polyglyceryl-3 
Dimer Dilinoleate, Magnesium Sulfate, Cera Alba, Hydrogenated 
Castor Oil, Salvia Officinalis Extract, Riboflavin, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Hippophae Rhamnoides Oil.

Zawartość opakowania: 5 ml
EAN: 5902666653062
Nr towaru: 126565
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Zawartość opakowania: 15 ml
EAN: 5902666650528
Nr towaru: 118849

Rodzina Zdrowia 
Żel pod oczy ze świetlikiem 
Produkt polecany do pielęgnacji oraz ochrony powiek i okolic 
oczu dla osób, których oczy narażone są na zmęczenie. Godziny 
spędzane przed ekranami, klimatyzacja, zapylenie czy sztuczne 
światło negatywnie wpływają na oczy. 
Ekstrakt ze świetlika:

łagodzi podrażnienia, 
przynosi ulgę i ukojenie dla zmęczonych okolic oczu.

Wyciąg z rumianku:
działa przeciwzapalnie oraz przeciwobrzękowo. 

Ekstrakt z aloesu: 
zawiera wiele składników odżywczych o właściwościach 
nawilżających, regenerujących i pobudzających mechanizmy 
ochronne.

Pantenol: 
działa łagodząco i nawilżająco, 
przyspiesza proces regeneracji naskórka.
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Rodzina Zdrowia Żel arnikowy
Polecany do wspomagania ochrony skóry z rozszerzonymi 
naczynkami oraz masażu pielęgnacyjnego w miejscach stłuczeń, 
obrzmień i siniaków. Stosowany na skórę pod oczami pomaga 
koić cienie oraz wspiera regenerację i odżywienie skóry.
Ekstrakty z arniki górskiej oraz kasztanowca:

pomagają niwelować zaczerwienienia,
regenerują i koją skórę naczynkową. 

Pantenol: 
nawilża i pielęgnuje wymagającą skórę.

Ingredients: Aqua, Arnica Montana Flower Extract, Propylene 
Glycol, Panthenol, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, 
Carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Triethanolamine.

Zawartość opakowania: 50 ml 
EAN: 5902666652775
Nr towaru: 123243

Pr
od

uk
t 

ko
sm

et
yc

zn
y

Rodzina Zdrowia Żel z kasztanowcem 
Polecany do codziennej pielęgnacji zmęczonych nóg. Zawiera 
wyciąg ziołowy z kasztanowca, który działa odprężająco. 
Żel z kasztanowcem polecany jest osobom, które długo 
przebywają w pozycji stojącej. Regularne stosowanie żelu 
poprawia elastyczność i napięcie skóry, a także regeneruje 
i wzmacnia ochronną warstwę naskórka. 

Żel z kasztanowcem: 
relaksuje dzięki uczuciu chłodu, 
odświeża i odżywia skórę nóg,
korzystnie wpływa na wygładzenie i orzeźwienie skóry. 

Ingredients: Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Alcohol 
Denat., Camphor, Glycerin, Aesculus Hippocastanum Seed 
Extract, Petroselinum Crispum Seed Extract, Lavandula 
Angustifolia Flower Extract, Mentha Piperita Leaf Extract, 
Citrus Limon Fruit Extract, Juniperus Communis Fruit Extract, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Propylene Glycol, Carbomer, 
Sodium Hydroxide, CI 14720, CI 75810, CI 47005.Zawartość opakowania: 100 ml 

EAN: 5902666653178
Nr towaru: 126724
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Zawartość opakowania jednostkowego: 
10 sztuk chusteczek
Zawartość opakowania zbiorczego: 
10 sztuk opakowań jednostkowych
EAN: 5902666654236
Nr towaru: 129591

Zawartość opakowania: 
90 sztuk chusteczek
EAN: 590266664168
Nr towaru: 129324

Rodzina Zdrowia Chusteczki higieniczne 
Chusteczki higieniczne:

100% celulozy,
posiadają 3 warstwy,
są miękkie, delikatne i wytrzymałe. 

Rodzina Zdrowia 
Chusteczki higieniczne w pudełku
Chusteczki higieniczne:

100% celulozy, 
posiadają 3 warstwy,
są miękkie, delikatne i chłonne. 
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smile+
Krem mocujący do protez zębowych 
Krem mocujący do protez zębowych pełnych i częściowych 
zapewnia mocne, długotrwałe utrzymanie protezy zębowej. 
Uszczelnia protezę i zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu 
pod jej powierzchnię. Ma łagodny miętowy smak i odświeża 
oddech. Poprawia stabilność protezy. Zwiększa komfort 
użytkowania protezy nawet gdy jest ona dobrze dopasowana.

łagodny miętowy smak,
mocny i skuteczny,
bez cynku.

Skład: Cellulose Gum, Petrolatum, Paraffinum Liquidum, 
Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Aqua, Aroma, CI 73360.

Zawartość opakowania: 40 g
EAN: 5902666652836
Nr towaru: 124402
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Zawartość opakowania: 25 m
EAN: 5902666651495
Nr towaru: 121650

Rodzina Zdrowia smile+
Nić dentystyczna 
Nić dentystyczna pomaga w utrzymaniu prawidłowej higieny 
jamy ustnej. Stosowana do usuwania osadu nazębnego oraz 
resztek jedzenia z przestrzeni między zębami. Fluor zawarty 
w nici sprzyja wzmacnianiu szkliwa. Właściwości polerujące 
przyczyniają się do zmniejszenia plam i przebarwień zębów.

woskowana,
miętowa,
z fluorem.

Ingredients: PTFE, Mentha arvensis leaf oil, Microcrystalline wax, 
Silica, Sodium fluoride.

Wyroby medyczne / Produkty konsumpcyjne
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Rodzina Zdrowia smile+
Pasta do zębów dla dorosłych
Pasta do codziennej higieny jamy ustnej, w szczególności poleca-
na przy podrażnieniach dziąseł i objawach paradontozy. 

zmniejsza i łagodzi podrażnienia dziąseł oraz wzmacnia je 
i przyspiesza ich regenerację,
dzięki zawartości fluoru pomaga chronić zęby przed próchnicą, 
zapobiega tworzeniu się przebarwień i pomaga utrzymać 
naturalną biel zębów, 
koi i zapewnia uczucie świeżości i czystości,
zawiera fluorek sodu (1360 ppm F).

Ingredients: Sorbitol, Aqua, Hydrated Silica, Glycerin, Propylene 
Glycol, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Aluminum Lactate, 
Xanthan Gum, Sodium Fluoride, Tetrapotassium Pyrophosphate, 
Xylitol, Sodium Saccharin, Menthol, Titanium Dioxide, 
Chlorhexidine Digluconate, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Allantoin, Bisabolol, Alcohol Denat., Sodium Hydroxide. Zawiera 
fluorek sodu (1360 ppm F).

Zawartość opakowania: 75 ml
EAN: 5902666651952
Nr towaru: 122367

Rodzina Zdrowia smile+
Płyn do płukania jamy ustnej
Płyn do płukania jamy ustnej zawiera 0,1% chlorheksydyny, 
przeznaczony jest do codziennej profilaktyki i pielęgnacji 
podrażnionych i zaczerwienionych dziąseł. Hamuje rozwój bakterii 
odpowiedzialnych za tworzenie się płytki nazębnej, łagodzi 
podrażnienia w jamie ustnej i wspomaga regenerację dziąseł. 
Działa antybakteryjnie i docierając do trudno dostępnych miejsc 
stanowi uzupełnienie codziennej pielęgnacji jamy ustnej. Odświeża 
i pomaga zlikwidować nieprzyjemny zapach z ust.
Ingredients: Aqua, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Chlorhexidine Digluconate, Aroma, Sodium Citrate, Citric Acid, 
Polysorbate 20, Sodium Saccharin, Tetrasodium EDTA, Limonene, 
Sodium Benzoate. Zawartość opakowania: 200 ml

EAN: 5902666651945
Nr towaru: 122369
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Rodzina Zdrowia smile+
Szczoteczka dla dzieci 3-5 lat 
Przeznaczona do czyszczenia zębów u dzieci w wieku 3-5 lat. 
Szczoteczka posiada miękkie, cieniutkie, delikatne włókna, które 
nie podrażniają dziąseł małego dziecka i docierają do trudno 
dostępnych miejsc. Ergonomiczny uchwyt i mała główka 
zwiększają komfort mycia ząbków i ułatwiają dotarcie do trudno 
dostępnych miejsc w jamie ustnej. Praktyczna przyssawka służy 
do mocowania szczoteczki na umywalce.
Myj zęby co najmniej 2 razy dziennie. 
Wymieniaj szczoteczkę co najmniej co 3 miesiące.

Rodzina Zdrowia smile+
Szczoteczka dla dzieci 6-9 lat 
Przeznaczona do czyszczenia zębów u dzieci w wieku 6-9 lat. 
Szczoteczka posiada miękkie, cieniutkie, delikatne włókna, które 
nie podrażniają dziąseł dziecka. Ergonomiczny uchwyt i mała 
główka zwiększają komfort mycia zębów i ułatwiają dotarcie do 
trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej.
Myj zęby co najmniej 2 razy dziennie. 
Wymieniaj szczoteczkę co najmniej co 3 miesiące.

Zawartość opakowania: 1 sztuka
Szczoteczka niebieska
EAN: 5902666651884
Nr towaru: 122833
Szczoteczka różowa
EAN: 5902666651877
Nr towaru: 122827

Zawartość opakowania: 1 sztuka
Szczoteczka zielona
EAN: 5902666651907
Nr towaru: 122828
Szczoteczka fioletowa
EAN: 5902666651891
Nr towaru: 122832
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Rodzina Zdrowia smile+
Szczoteczka dla dorosłych 
Posiada wyjątkowo miękkie i gęste włókna, które pozwalają 
na delikatne, ale skuteczne czyszczenie zębów. Szczoteczka 
szczególnie rekomendowana dla osób z wrażliwymi dziąsłami.
Myj zęby co najmniej 2 razy dziennie. 
Wymieniaj szczoteczkę co najmniej co 2-3 miesiące.

Rodzina Zdrowia smile+
Szczoteczka do przestrzeni 
międzyzębowych 2-4 mm
Usuwa osad z płytki nazębnej i resztki jedzenia w trudno 
dostępnych miejscach: między zębami, aparatami 
ortodontycznymi i mostami. Odpowiednio długa rączka ułatwia 
czyszczenie. Posiada stożkowe włókna Tynex DuPont do 
przestrzeni 2-4 mm i drucik ze stali nierdzewnej, dzięki czemu 
dociera do trudno dostępnych przestrzeni międzyzębowych. 
Włókna szczoteczki są trwałe, elastyczne i jednocześnie 
delikatne dla dziąseł. Do każdej szczoteczki dołączona jest 
higieniczna osłonka.
Szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych są wielokrotnego 
użytku, wystarczy opłukać je w wodzie po każdym stosowaniu. 
Wymieniaj co najmniej raz w tygodniu.

Zawartość opakowania: 1 sztuka
Szczoteczka granatowa
EAN: 5902666651921
Nr towaru: 122831
Szczoteczka czerwona
EAN: 5902666651914
Nr towaru: 122829

Zawartość opakowania: 4 sztuki
EAN: 5902666651860
Nr towaru: 122830
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Sensointima Hydro
Specjalistyczny płyn do codziennej higieny intymnej 
o fizjologicznym pH. Szczególnie polecany do mycia okolic 
intymnych o zwiększonej podatności na wysuszenie skóry 
np. w ciąży i podczas menopauzy. 
NAWILŻAJĄCY:

aktywnie nawilża,
łagodzi podrażnienia,
chroni przed wysuszeniem,
stosowany systematycznie zapewnia skuteczną ochronę 
antybakteryjną miejsc intymnych,
zawiera substancje myjące o delikatnym działaniu, dlatego 
może być stosowany przez osoby o skórze wrażliwej i kobiety 
w ciąży,
dzięki zastosowaniu kwasu mlekowego i prebiotyków oraz 
ekstraktu z aloesu pomaga utrzymać fizjologiczne - kwaśne pH.

Ingredients: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium 
Lauroyl Sarcosinate, Betaine, Lactitol, Xylitol, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice, Panthenol, Lactic Acid,  Parfum, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated 
Glyceryl Palmate.

Sensointima Protect
Specjalistyczny płyn do codziennej higieny intymnej 
o fizjologicznym pH. Jest szczególnie polecany do mycia okolic 
intymnych o zwiększonej podatności na infekcje. 
OCHRONNY:

chroni miejsca intymne,
pomaga utrzymać fizjologiczne PH,
eliminuje uczucie dyskomfortu,
dzięki zastosowaniu kwasu mlekowego i prebiotyków, ekstraktu 
z kory dębu pomaga utrzymać fizjologiczne - kwaśne pH i tym 
samym wspomaga naturalną ochronę antybakteryjną miejsc 
intymnych,
zawiera substancje myjące o delikatnym działaniu, dlatego 
może być stosowany przez osoby o skórze wrażliwej i kobiety 
w ciąży lub w okresie menopauzy.

Ingredients: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium 
Lauroyl Sarcosinate, Betaine, Lactitol, Xylitol, Quercus Robur 
Bark Extract, Allantoin, Lactic Acid, Parfum, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated 
Glyceryl Palmate.

Zawartość opakowania: 200 ml
EAN: 5902666651334
Nr towaru: 120103

Zawartość opakowania: 200 ml
EAN: 5902666651327
Nr towaru: 120104

Sensointima to linia specjalistycznych produktów przeznaczonych do higieny intymnej. W ofercie 
marki znajdują się: globulki dopochwowe oraz ginekologiczne płyny do codziennej higieny intymnej  
o fizjologicznym pH, zawierające składniki aktywne naturalnego pochodzenia, bez dodatku 
barwników, SLS, SLES i mydła.
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Sensointima Hydromed globulki
Sensointima Hydromed globulki tworzą na powierzchni błon 
śluzowych barierę ochronną, która nawilża i chroni błony 
śluzowe pochwy przed uszkodzeniami nabłonka spowodowanymi 
suchością pochwy, podczas stosunków, badań ginekologicznych 
czy aktywności ruchowych. Stosowanie wyrobu medycznego 
poprawia elastyczność pochwy, utrzymuje i przywraca 
fizjologiczne pH pochwy co sprzyja utrzymaniu prawidłowej 
flory bakteryjnej w pochwie oraz redukuje nieprzyjemny zapach.
Wyrób medyczny Sensointima Hydromed globulki jest 
przeznaczony dla kobiet w wieku rozrodczym oraz w okresie 
menopauzy w celu łagodzenia dyskomfortu i uczucia suchości, 
napięcia, świądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy 
związanych z:

atrofią błon śluzowych pochwy,
niedoborem estrogenów,
dyspareunią (bolesnością stosunków),
długotrwałym stresem.

W celu wspomagania odbudowy nabłonka pochwy:
po zabiegach chirurgicznych i ginekologicznych,
po obtarciach i innych niewielkich urazach mechanicznych błon 
śluzowych pochwy,
po porodzie,
po chemioterapii, radioterapii, krioterapii,
po zabiegach laserowych,
przy zmianach wywołanych stosowaniem leków 
hormonalnych,
w okresie okołomenopauzalnym.

Wyrób zaleca się również w celu zapobiegania niekorzystnym 
zmianom we florze i pH pochwy (podróże, basen, sauna, 
fitness, antybiotykoterapia) poprzez odtworzenie i utrzymanie 
naturalnego pH pochwy.
Produkt niehormonalny.
Nie zawiera PEG, parabenów, detergentów w tym: SLS, SLES.
1 globulka zawiera: Sól sodowa kwasu hialuronowego, Glikogen, 
Kwas mlekowy, Octan tokoferylu, Mleczan sodu, Glicerydy 
półsyntetyczne.

Zawartość opakowania:   
10 globulek dopochwowych
EAN: 5902666651792
Nr towaru: 122696
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Zawartość opakowania: 400 ml
EAN: 5902666651037
Nr towaru: 119995

Zawartość opakowania:: 250 ml
EAN: 5902666651020
Nr towaru: 120001
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Sensolium to linia kosmetyków do pielęgnacji suchej skóry skłonnej do zmian łuszczycowych 
i atopowego zapalenia skóry, dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Wszystkie kosmetyki marki Sen-
solium są przebadane dermatologicznie oraz nie zawierają barwników i substancji zapachowych.

Sensolium Emulsja do kąpieli 
regeneruje naturalny płaszcz lipidowy, zmniejszając suchość i świąd,
delikatnie oczyszcza, chroni przed wysuszeniem,
nawilża i zapobiega podrażnieniom,
zmniejsza napięcie i nadmierne łuszczenie się skóry.

Ingredients: Paraffinum Liquidum, Isopropyl Palmitate, Laureth-3, 
Octyldodecanol, Cetearyl Ethylhexanoate, Tocopheryl Acetate, PEG-8/
Tocopherol/Ascorbyl Palmitate/Ascorbic Acid/Citric Acid.

Sensolium Emulsja pod prysznic
zapewnia skórze zdrowy wygląd,
delikatnie oczyszcza nawet podrażnioną i wrażliwą skórę,
zapobiega nadmiernemu wysuszaniu i łuszczeniu się naskórka,
intensywnie nawilża i natłuszcza skórę, dzięki wyjątkowej recepturze 
z dodatkiem naturalnych olejów roślinnych i trójglicerydów.

Ingredients: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Olea Europea Oil, 
Cocamidopropyl Betaine, Urea, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Linum Usitatissimum Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Paraffinum Liquidum, Phenoxyethanol/Ethylhexylglycerin, Sodium 
Benzoate, Glycerin, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate, 
Biosaccharide Gum-1, Inulin Lauryl Carbamate, Ocimum Sanctum Leaf 
Extract/Silybum Marianum Fruit Extract/Butylene Glycol, Tetrasodium 
EDTA.

Produkty kosmetyczne
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Zawartość opakowania: 100 ml
EAN: 5902666651051
Nr towaru: 120000

Zawartość opakowania: 250 ml
EAN: 5902666653215
Nr towaru: 127432

Zawartość opakowania: 200 ml
EAN: 5902666651044
Nr towaru: 119998

Zawartość opakowania: 100 g
EAN: 5902666651389
Nr towaru: 120195
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Sensolium Krem do twarzy i ciała
długotrwale nawilża i natłuszcza,
działa kojąco,
wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry,
nadaje skórze miękkość i elastyczność ograniczając nadmierne 
łuszczenie.

Ingredients: Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Olea Europaea 
Fruit Oil, Myristyl Myristate, Glycerin, Cetearyl Glucoside/Cetearyl 
Alcohol, Hydrogenated Coco – Glycerides, Canola Oil, Trehalose, 
Dicaprylyl Carbonate, Glyceryl Stearate, Panthenol, Dipropylene Glycol/
Boswellia Serrata Gum, Phenoxyethanol/Ethylhexylglycerin, Sodium 
Benzoate, Niacinamide/ Calcium Pantothenate/Sodium Ascorbyl 
Phosphate/Tocopheryl Acetate/Pyridoxine HCl/Maltodextrin/Sodium 
Starch Octenylsuccinate/Silica, Potasium Sorbate, Allantoin, Sodium 
Polyacrylate, Xanthan Gum.

Sensolium Szampon
oczyszcza i pielęgnuje nawet podrażnioną i wrażliwą skórę głowy,
łagodzi podrażnienia,
zapobiega łuszczeniu się skóry,
zawiera składnik przeciwświądowy,
nie powoduje łzawienia oczu,
nadaje miękkość, puszystość i zdrowy wygląd włosom.

Ingredients: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl 
Sarcosinate, Lauryl Glucoside, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, 
Glycerin, Coco-Glucoside/Glyceryl Oleate, PEG-120 Methyl Glucose 
Dioleate, Phenoxyethanol, Dipropylene Glycol/Boswellia Serrata Gum, 
Polyquaternium-7, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Olive Oil PEG-7 
Esters, Panthenol, Potassium Sorbate, Lactic Acid, Niacinamide/Calcium 
Panthotenate/Sodium Ascorbyl Phospate/Tocopheryl Acetate/Pyridoxine 
HCI/Maltodextrin/Sodium Starch Octenylsuccinate/Silica, Allantoin, 
Tetrasodium EDTA.

Sensolium Hipoalergiczne mydło
bezzapachowe, hipoalergiczne,
w szczególności zalecane do skóry suchej i wrażliwej,
bezpieczne do stosowania u dzieci powyżej 1. roku życia i dorosłych.

Ingredients: Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Aqua, Chamomilla 
Recutita Extract, Palm Acid, Glycerin, Sodium Chloride, Palm Kernel Acid, 
Tetrasodium EDTA, Etidronic Acid.
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Apteczka ABC i Twoja Tania Apteczka to szeroka gama wysokiej jakości produktów, które 
powinny znaleźć się w każdej domowej apteczce. W ofercie znajdują się m.in. woda utleniona, 
wata, różne rodzaje oraz wymiary gaz i kompresów, opaski dziane i elastyczne, a także strzykawki 
i pojemniki na mocz. Produkty zostały starannie dobrane na podstawie analizy potrzeb pacjentów, 
są bardzo dobrej jakości, a także mają niską cenę.
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Apteczka ABC 
Chusta trójkątna
Chusta trójkątna stosowana jest jako tymczasowe 
unieruchomienie w czasie udzielania pierwszej pomocy oraz 
podczas nagłych wypadków, np. zwichnięcie, złamanie głównie 
obojczyka, kości ramieniowej, kości przedramienia lub dłoni.

bawełniana,
2 agrafki w zestawie.

Zawartość opakowania: 1 sztuka
Wymiary chusty: 96 cm x 96 cm x 137 cm
EAN: 5902666654175

Wyroby medyczne / Produkty higieniczne

Zawartość opakowania: 80 sztuk
EAN: 5902666653055
Nr towaru: 124788
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Apteczka ABC 
Delikatne płatki kosmetyczne
Delikatne i miękkie płatki kosmetyczne z bawełny do demakijażu 
i oczyszczania twarzy.

wykonane w 100% z włókien bawełny,
przeznaczone do wszystkich rodzajów skóry,
bielone bez użycia chloru.

Dzięki zastosowaniu specjalnego wzmocnienia brzegów:
płatki nie rozwarstwiają się,
nie pozostawiają włókien na skórze,
zapewniają komfort i skuteczne użytkowanie.
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Apteczka ABC 
Gaza opatrunkowa jałowa
Zastosowanie:

do bezpośredniego opatrywania ran,
jako bariera mechaniczna,
do wchłaniania wysięków.

100% bawełny, 17-nitkowa.

Apteczka ABC 
Gaza opatrunkowa niejałowa
Zastosowanie po wyjałowieniu:

do bezpośredniego opatrywania ran,
jako bariera mechaniczna,
do wchłaniania wysięków.

100% bawełny, 17-nitkowa.
Gazy przed użyciem należy poddać sterylizcji parą wodną.
Wyrób jednorazowego użytku.
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Dostępne rozmiary:  
0,25 m2

EAN: 5905279513617
Nr towaru: 116206  
0,5 m2

EAN: 5905279513600
Nr towaru: 116207   
1 m2

EAN: 5905279513594
Nr towaru: 116205   

Zawartość opakowania: 1 sztuka
Dostępne rozmiary: 
0,5 m2

EAN: 5905279513631
Nr towaru: 116209 
1 m2

EAN: 5905279513624
Nr towaru: 116208    
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Apteczka ABC 
Elastyczna siatka opatrunkowa

Zastosowanie do: 
przytrzymywania opatrunku w trudno dostępnych miejscach, 
przytrzymywania opatrunku na ranach powstałych w skutek 
oparzeń,
przytrzymywania opatrunku na wszelkiego rodzaju 
zwichnięciach, skręceniach itp., 
trudnych do opatrzenia ranach dziecięcych.

Zawartość opakowania: 1 sztuka
Elastyczna siatka opatrunkowa
podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć 
Rozmiar: 4
EAN: 5902666651716
Nr towaru: 121535
Elastyczna siatka opatrunkowa
głowa, ramię, kolano, podudzie
Rozmiar: 6
EAN: 5902666651723
Nr towaru: 121533
Elastyczna siatka opatrunkowa
głowa, udo, biodro
Rozmiar: 8
EAN: 5902666651730
Nr towaru: 121532
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Apteczka ABC 
Gaziki do dezynfekcji
Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym. 

jednorazowe,
jałowe,
2-warstwowe.

Do użytku zewnętrznego. Nie stosować na uszkodzoną skórę. 
Możliwe działania niepożądane: podrażnienie skóry, reakcje 
alergiczne.

Zawartość opakowania: 100 sztuk
Wymiary gazika: 32,5 x 30 mm
EAN: 5902666650801
Nr towaru: 120092

Apteczka ABC 
Gruszka z miękkim końcem
Gruszka wykonana jest z wysokiej jakości materiałów 
plastycznych. Jest bezpieczna i higieniczna (nie zawiera 
ftalanów), a jej anatomiczna budowa i zaokrąglona końcówka 
gwarantują komfort w trakcie stosowania.

unikatowa, zaokrąglona końcówka,   
bezpieczna dla dziecka, nie zawiera ftalanów.

Stosowanie gruszki łagodzi objawy przeziębień, zmniejsza ryzyko 
infekcji, podrażnień i stanów zapalnych oraz może skrócić czas 
przeziębień i choroby.

Dostępne rozmiary:
Dla dzieci od 0. do 6. miesiąca życia.
Rozmiar: 2
EAN: 5902666652027
Nr towaru: 122466
Dla dzieci od 6. do 12. miesiąca życia.
Rozmiar: 7
EAN: 5902666652034
Nr towaru: 122467
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Apteczka ABC 
Kasetki na tabletki
Dzienna kasetka na tabletki – 3 pory dnia.
Zastosowanie:

do przechowywania tabletek,
trzy oddzielne komory na trzy pory dnia,
każda komora zamykana oddzielnie,
praktyczna, funkcjonalna i poręczna.

Tygodniowa kasetka na tabletki – 4 pory dnia.
Zastosowanie:

do przechowywania tabletek,
siedem podzielnych komór na cztery pory dnia,
każda komora zamykana oddzielnie,
praktyczna, funkcjonalna i poręczna,
idealna w podróży i na co dzień.

Dostępne warianty:
Dzienna kasetka na tabletki - 3 pory dnia 
EAN: 5902666650160
Nr towaru: 117614
Tygodniowa kasetka na tabletki - 4 pory dnia 
EAN: 5902666650177
Nr towaru: 117613

Produkty konsumpcyjne / Wyroby medyczne
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Apteczka ABC 
Koc ratunkowy
Koc ratunkowy zabezpiecza przed wychłodzeniem i przegrzaniem 
organizmu u osób poszkodowanych w nagłych wypadkach: 
drogowych, narciarskich, w turystyce górskiej, w sporcie. 
Ochrona przed wyziębieniem:
Strona srebrna od strony ciała - umożliwia to utrzymywanie 
ciepła ciała i zmniejsza ryzyko wychłodzenia.
Ochrona przed przegrzaniem:
Strona złota od strony ciała - odbijanie promieni słonecznych nie 
pozwala na nagrzewanie ciała.

Zawartość opakowania: 1 sztuka
Rozmiar: 1,6 m x 2,1 m
EAN: 5902666653413
Nr towaru: 127903
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Apteczka ABC 
Kompresy niejałowe z gazy
Zastosowanie po wyjałowieniu:

do bezpośredniego opatrywania ran,
jako bariera mechaniczna,
do wchłaniania wysięków.

100% bawełny, 17-nitkowe, 8 warstw.
Kompresy przed użyciem należy poddać sterylizcji 
parą wodną.
Wyrób jednorazowego użytku.

Zawartość opakowania: 100 sztuk
Dostępne rozmiary: 
5 cm x 5 cm
EAN: 5905279513679
Nr towaru: 116213
7,5 cm x 7,5 cm
EAN: 5905279513686
Nr towaru: 116214
10 cm x 10 cm
EAN: 5905279513693
Nr towaru: 116215
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Apteczka ABC 
Kompresy jałowe z gazy
 Zastosowanie:

do bezpośredniego opatrywania ran,
jako bariera mechaniczna,
do wchłaniania wysięków.

100% bawełny, 17-nitkowe, 12 warstw.

Zawartość opakowania: 
3 sztuki pakowane indywidualnie
Dostępne rozmiary: 
5 cm x 5 cm
EAN: 5905279513648
Nr towaru: 116211 
7 cm x 7 cm
EAN: 5905279513655
Nr towaru: 116210
9 cm x 9 cm
EAN: 5905279513662
Nr towaru: 116212



Apteczka ABC 
Kompresy włókninowe jałowe
Kompresy 4 warstwowe o gramaturze 30 g/m2. 
Zastosowanie:

do bezpośredniego opatrywania ran,
jako bariera mechaniczna,
do wchłaniania wysięków.

Apteczka ABC 
Kompresy włókninowe niejałowe
Kompresy 4 warstwowe o gramaturze 30 g/m2. 
Zastosowanie:

do bezpośredniego opatrywania ran,
jako bariera mechaniczna,
do wchłaniania wysięków.

Zawartość opakowania: 100 sztuk
Dostępne rozmiary: 
5 cm x 5 cm
EAN: 5902666652911
Nr towaru: 124764
7,5 cm x 7,5 cm
EAN: 5902666652928
Nr towaru: 124771
10 cm x 10 cm
EAN: 5902666652935
Nr towaru: 124765

Zawartość opakowania: 25 x 2 sztuki
Rozmiar: 5 cm x 5 cm
EAN: 5902666652904
Nr towaru: 125317
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Apteczka ABC 
Maść ochronna z witaminą A
Maść ochronna chroni i pielęgnuje skórę suchą, wrażliwą 
i skłonną do podrażnień. Dzięki wysokiej zawartości witaminy 
A maść odżywia przesuszony i zrogowaciały naskórek. 
Zabezpiecza skórę przed wysuszeniem i czynnikami 
zewnętrznymi: słońcem, wiatrem i mrozem, tworząc na skórze 
warstwę ochronną.

regeneruje,
nawilża,
chroni.

Ingredients: Petrolatum, Aqua, Lanolin, Paraffinum Liquidum, 
Paraffin, Glyceryl Stearate, Cera Alba, Zinc Stearate, Tocopheryl 
Acetate, Retinyl Palmitate, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol.

Apteczka ABC 
Maść Nagietkowa
Maść ochronna chroni i pielęgnuje skórę suchą, spierzchniętą, ze 
skłonnością do rogowacenia, powstawania zmian trądzikowych 
i łuszczycowych. Starannie dobrane składniki odżywiają, 
natłuszczają i wspomagają regenerację. Maść intensywnie 
zmiękcza i nawilża skórę. Skutecznie chroni przed niekorzystnym 
oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Doskonale sprawdzi 
się w warunkach letnich i zimowych.

odżywia
nawilża,
wspomaga regenerację.

Ingredients: Petrolatum, Aqua, Alcohol, Calendula Officinalis 
Flower Extract, Sorbitan Isostearate, Polyglyceryl-3 
Polyricinoleate.
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Zawartość opakowania: 30 g
EAN: 5902666650115
Nr towaru: 124200

Zawartość opakowania: 30 g
EAN: 5902666654021
Nr towaru: 129422



Apteczka ABC 
NaCl 0,9% izotoniczny roztwór
Izotoniczny, sterylny roztwór chlorku sodu 0,9% w jednorazo-
wych ampułkach do higieny oczu, nosa, uszu, przemywania ran 
oraz do inhalacji.
Nie zawiera substancji konserwujących.
Może być stosowany u niemowląt i dzieci starszych oraz u osób 
dorosłych w następujący sposób:

Do higieny nosa: poprzez zakraplanie albo przemywanie 
suchego lub zatkanego nosa,
Do higieny oczu: poprzez zakraplanie, przemywanie lub 
płukanie,
Do higieny uszu,
Do przemywania ran,
Do inhalacji podczas aerozoloterapii.

Wyroby medyczne
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Apteczka ABC 
Maska medyczna
Maska medyczna została wykonana z trzech warstw wysokiej 
jakości włókniny.  Środkowa warstwa z włókniny melt-blown 
stanowi warstwę filtracyjną.  Maska zgodna z EN 14683.

3 warstwowa,
Typ: II R,
Skuteczność filtracji bakterii BFE ≥ 98%,
Zawiera wkładkę modelującą na nos,
Hipoalergiczna.

Zawartość opakowania: 
10 sztuk
EAN: 5902666653901
Nr towaru: 129327
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Zawartość opakowania: 
50 ampułek x 5 ml
EAN: 5902666653086
Nr towaru: 125690



Apteczka ABC 
Opatrunek jałowy
Sterylne plastry włókninowe z warstwą chłonną

samoprzylepne
nie przywierają do rany

Plastry jałowe są wykonane z wysokiej jakości włókniny. Dzięki 
zastosowaniu kleju akrylowego plaster pozostaje na miejscu i nie 
przesuwa się. Chłonna warstwa hydrofobowa nie przywiera do 
rany i zapewnia komfort użytkowania. Produkt wodoodporny, 
przeznaczony do stosowania na rany powierzchniowe.

Zawartość opakowania: 
25 sztuk (każda sztuka pakowana osobno)
Dostępne rozmiary: 
15 cm x 8 cm
Warstwa chłonna: 10 cm x 4 cm
EAN: 5902666653376
Nr towaru: 128941
10 cm x 8 cm
Warstwa chłonna: 5 cm x 4 cm
EAN: 5902666653352
Nr towaru: 128943
7,2 cm x 5 cm
Warstwa chłonna: 4,2 cm x 2,5 cm
EAN: 5902666653369
Nr towaru: 128945

Wyroby medyczne
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Apteczka ABC Opaska elastyczna 
stawu skokowego
Opaska elastyczna stawu skokowego: 

wzmacnia aparat więzadłowy stawu skokowego,
łagodzi ból i obrzęki,
zabezpiecza po urazach,
chroni przed częstymi skręceniami stawu.

Wskazania: 
w przypadkach schorzeń reumatyczno-
zwyrodnieniowych,
jako opatrunek po zdjęciu gipsu,
w czasie rehabilitacji.

Apteczka ABC Opaska elastyczna 
stawu kolanowego
Opaska elastyczna stawu kolanowego: 

zapobiega obrzękom, łagodzi bóle,
wzmacnia aparat więzadłowy stawu przy wysiłku 
fizycznym.

Wskazania: 
w przewlekłych stanach zwyrodnieniowo-reumatycznych 
stawu kolanowego,
po zdjęciu opatrunków gipsowych – wzmacnia i stabilizuje 
kolano,
przed i po operacjach uszkodzonej łąkotki,
w przypadkach zwichnięć lub obrażeń kolana,
w czasie rehabilitacji.

Apteczka ABC Opaska elastyczna 
stawu nadgarstkowego
Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego krótka z taśmą: 

łagodzi ból, przekrwienie i upośledzenie funkcji ręki,
wzmacnia aparat więzadłowy stawu nadgarstkowego,
działa przeciwbólowo zwłaszcza w okresie rehabilitacji.

Wskazania: 
w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo-
reumatycznych stawu nadgarstkowego,
jako opatrunek po zdjęciu gipsu,
przy zapobieganiu i zwalczaniu pourazowych obrzęków 
nadgarstka,
w zapaleniu ścięgien, a także po operacji rekonstrukcji 
ścięgien,
w czasie rehabilitacji.
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Zawartość opakowania:  
1 sztuka
Rozmiar: S
EAN: 5902666652102
Rozmiar: M
EAN: 5902666652119
Rozmiar: L
EAN: 5902666652126

Zawartość opakowania:  
1 sztuka
Rozmiar: S
EAN: 5902666652164
Rozmiar: M
EAN: 5902666652171
Rozmiar: L
EAN: 5902666652188

Zawartość opakowania:  
1 sztuka
Rozmiar: S
EAN: 5902666652133
Rozmiar: M
EAN: 5902666652140
Rozmiar: L
EAN: 5902666652157

DOSTĘPNE
WKRÓTCE

DOSTĘPNE
WKRÓTCE

DOSTĘPNE
WKRÓTCE



Apteczka ABC 
Opaska elastyczna tkana
Elastyczna opaska tkana z zapinką lub zapinkami.
W zależności od stopnia ucisku opaskę można stosować jako:

opaskę podtrzymującą opatrunki,
opaskę uciskową, np. przy schorzeniach żylnych,
opaskę usztywniającą do unieruchamiania stawów lub innych 
części ciała po urazach, skręceniach i uszkodzeniach układu 
kostno-stawowego,
bandaż sportowy.

Apteczka ABC 
Opaska dziana podtrzymująca
Opaska dziana podtrzymująca niejałowa.
Opaska jednorazowego użytku.
Przeznaczone są do podtrzymywania opatrunków, okładów 
i kompresów. 

Zawartość opakowania: 1 sztuka
Dostępne rozmiary: 
4 m x 5 cm
EAN: 5905279513709
Nr towaru: 116198
4 m x 10 cm
EAN: 5905279513716
Nr towaru: 116200
4 m x 15 cm 
EAN: 5905279513723
Nr towaru: 116199

Zawartość opakowania: 
5 m x 8 cm
1 opaska + 1 zapinka 
EAN: 5905279513730
Nr towaru: 116202
5 m x 10 cm
1 opaska + 2 zapinki
EAN: 5905279513747
Nr towaru: 116201
5 m x 12 cm 
1 opaska + 2 zapinki 
EAN: 5905279513754
Nr towaru: 116203
5 m x 15 cm 
1 opaska + 2 zapinki 
EAN: 5905279513761
Nr towaru: 116204
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Apteczka ABC 
Stopery tłumiki hałasu 
plastyczne i piankowe

jednorazowego użycia,
umożliwiają spokojny wypoczynek oraz niezakłócony sen,
dopasowują się do większości kanałów słuchowych 
z zachowaniem komfortu i bezpieczeństwa,
skutecznie chronią narząd słuchu przed hałasem 
przemysłowym, ulicznym, a także chrapaniem.
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Stopery tłumiki hałasu plastyczne 
Zawartość opakowania: 1 para
EAN: 5902666651457
Nr towaru: 120765

Stopery tłumiki hałasu piankowe 
Zawartość opakowania: 1 para
Rozmiar: 7-12 mm x 24 mm 
(uniwersalny)
EAN: 5902666651518
Nr towaru: 121592

Apteczka ABC 
Patyczki higieniczne bambusowe

przeznaczone są do codziennej pielęgnacji ciała,
miękkie i delikatne.

Skład: Główka – 100% bawełna, patyczek - bambus.

Zawartość opakowania: 100 sztuk
EAN: 5902666653598
Nr towaru: 128766

Produkty higieniczne / Środki ochrony indywidualnej

126

Pr
od

uk
t 

hi
gi

en
ic

zn
y



Wyroby medyczne

127

Apteczka ABC 
Podkłady higieniczne
Podkłady higieniczne stanowią dodatkowe zabezpieczenie 
łóżka i pościeli przed zawilgoceniem. Składają się z 4 warstw: 
wierzchniej (miękka włóknina), dwóch środkowych warstw 
(pulpa celulozowa z superabsorbentem oraz bibuła), warstwy 
zewnętrznej (nieprzemakalna warstwa foliowa). 

podkłady chłonne stosuje się jako dodatkowe zabezpieczenie 
łóżka podczas zabiegów pielęgnacyjnych i zmiany pieluchy. 

Przeznaczone są dla: osób starszych z problemem nietrzymania 
moczu oraz osób obłożnie chorych.

Zawartość opakowania: 5 sztuk
60 x 60 cm 
EAN: 5905279944756

60 x 90 cm 
EAN: 5905279944763

Apteczka ABC 
Strzykawki 3-częściowe
Sterylna strzykawka 3-częściowa, bezlateksowa.

Dostępne pojemności:
2 ml 
Opakowania zbiorcze 
zawiera: 100 sztuk 
EAN 1 szt.: 
5902666654038
Nr towaru: 129598

5 ml
Opakowania zbiorcze 
zawiera: 100 sztuk 
EAN 1 szt.:  
5902666654045
Nr towaru: 129600

10 ml 
Opakowania zbiorcze 
zawiera: 100 sztuk 
EAN 1 szt.: 
5902666654052
Nr towaru: 129595

20 ml 
Opakowania zbiorcze 
zawiera: 50 sztuk 
EAN 1 szt.:  
5902666654069
Nr towaru: 129593
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Apteczka ABC 
Rękawice lateksowe bezpudrowe
Diagnostyczne rękawice lateksowe bezpudrowe: 

wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego,
stanowią ochronę w zakresie ryzyka związanego z patogenami 
krwiopochodnymi,
pozwalają zminimalizować ryzyko zakażeń,
wytrzymałe i elastyczne.

Wyrób odpowiedni do kontaktu z żywnością.
Wyrób jednorazowego użytku.

Apteczka ABC 
Rękawice lateksowe pudrowane
Diagnostyczne rękawice lateksowe pudrowane: 

wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego,
stanowią ochronę w zakresie ryzyka związanego z patogenami 
krwiopochodnymi,
pozwalają zminimalizować ryzyko zakażeń,
wytrzymałe i elastyczne.

Wyrób odpowiedni do kontaktu z żywnością.
Wyrób jednorazowego użytku.

Zawartość opakowania: 100 sztuk
Dostępne rozmiary:  
S (6-7)
EAN: 5902666653581

Zawartość opakowania: 100 sztuk
Dostępne rozmiary:  
S (6-7)
EAN: 5902666653628

M (7-8)
EAN: 5902666653574

M (7-8)
EAN: 5902666653611

L (8-9)
EAN: 5902666653581

L (8-9)
EAN: 5902666653604

Apteczka ABC 
Rękawice nitrylowe
Diagnostyczne rękawice nitrylowe. 

wykonane z syntetycznego kauczuku, który jest wolny od lateksu,
odpowiednie dla osób wrażliwych na białka lateksowe,
doskonała chwytność w warunkach suchych i mokrych.

Wyrób odpowiedni do kontaktu z żywnością.
Wyrób jednorazowego użytku.

Zawartość opakowania: 100 sztuk
Dostępne rozmiary: 
S (6-7)
EAN: 5902666653659

L (8-9)
EAN: 5902666653635

 
M (7-8)
EAN: 5902666653642

XL (9-10)
EAN: 5902666653666

Wyroby medyczne
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WKRÓTCE

DOSTĘPNE
WKRÓTCE

DOSTĘPNE
WKRÓTCE



Zawartość opakowania: 1 sztuka
Dostępne rozmiary: 
130 x 70 x 220 mm
Pojemność: 500 ml
EAN: 5902666653536
Nr towaru: 128384

 
250 x 130 x 340 mm
Pojemność: 3000 ml
EAN: 5902666653550
Nr towaru: 128380

180 x 90 x 290 mm
Pojemność: 1000 ml
EAN: 5902666653543
Nr towaru: 128385

Wyroby medyczne / Produkty kosmetyczne
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Apteczka ABC 
Torby termoizolacyjne 

torby wielokrotnego użytku, 
służą do transportu leków wymagających przechowywania 
w niskiej temperaturze (m.in. insuliny, szczepionki) przez czas 
do 60 minut.

Apteczka ABC 
Ustnik do sztucznego oddychania
Maseczka do sztucznego oddychania z półprzeźroczystej folii 
ochronnej z plastikowym ustnikiem:

pozwala na wykonanie resuscytacji w ramach pierwszej 
pomocy,
wyposażona jest w plastikowy ustnik z zastawką, co zapewnia 
ochronę przed wydzielinami osobie udzielającej pierwszej 
pomocy oraz pokrzywdzonemu, zmniejszając ryzyko zakażeń 
podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
ergonomiczny kształt ustnika ułatwia użycie maseczki,
folia ochronna zabezpiecza przed kontaktem z wydzielinami 
oraz zakażeniem krzyżowym. 

Apteczka ABC 
Wazelina biała
Wazelina biała jest niezastąpiona w pielęgnacji skóry suchej, 
wrażliwej, skłonnej do podrażnień: nawilża i łagodzi podrażnienia. 
Tworząc warstwę ochronną, zabezpiecza skórę przed 
wysuszeniem i czynnikami zewnętrznymi: słońcem, mrozem, 
wiatrem.
Przechowywać w temperaturze do 25°C.
Składniki/Ingredients: Petrolatum
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Zawartość opakowania: 1 sztuka
EAN: 5902666652829
Nr towaru: 124057

Zawartość opakowania: 20 g 
EAN: 5902666650788
Nr towaru: 119207
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Apteczka ABC 
Woreczki do pobierania 
próbek moczu
Woreczek do pobierania próbek moczu.

z gąbką,
sterylny.

Dostępne dwa rodzaje: dla chłopców i dziewczynek.

Apteczka ABC 
Worek do dobowej zbiórki 
moczu z zaworem T 

pojemność worka: 2000 ml,
sterylny,
wyrób jednokrotnego użytku,
tylna ścianka worka w kolorze białym, czytelna skala 
pomiarowa co 100 ml,
zastawka antyzwrotna, 
dren o długości 90 cm, odporny na skręcanie/załamywanie,
zawór spustowy-poprzeczny, typu „T”,
posiada otwory na wieszak do worków na mocz.

Dostępne opakowania:
Woreczki do pobierania próbek moczu dla chłopców 
Zawartość opakowania zbiorczego: 100 sztuk 
EAN 1 szt: 5902666653475
Nr towaru: 128871
Woreczki do pobierania próbek moczu dla dziewczynek 
Zawartość opakowania zbiorczego: 100 sztuk 
EAN 1 szt: 5902666653468
Nr towaru: 128902

Zawartość opakowania: 1 sztuka
Pojemność: 2000 ml
EAN: 5902666652805
Nr towaru: 124059
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Apteczka ABC 
Wata bawełniana
Wata opatrunkowa 100% bawełny.
Watę stosuje się do celów:

opatrunkowych,
higienicznych,
kosmetycznych.

Wata przeznaczona jest do użytku zewnętrznego.
Nie stosować bezpośrednio na rany!

Apteczka ABC 
Wata bawełniano-wiskozowa
Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa.
Watę stosuje się do celów:

opatrunkowych,
higienicznych,
kosmetycznych.

Wata przeznaczona jest do użytku zewnętrznego.
Nie stosować bezpośrednio na rany!

Dostępne rozmiary:  
50 g
EAN: 5905279513532
Nr towaru: 116194

 
100 g
EAN: 5905279513549
Nr towaru: 116192

 
200 g
EAN: 5905279513556
Nr towaru: 116193

Dostępne rozmiary:  
50 g
EAN: 5905279513563
Nr towaru: 116197

  
100 g
EAN: 5905279513570
Nr towaru: 116195

  
200 g
EAN: 5905279513587
Nr towaru: 116196
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Apteczka ABC 
Woda utleniona
Kosmetyczna woda utleniona 3%.
Wodę utlenioną stosuje się do:

oczyszczania skóry.
Woda przeznaczona jest tylko do użytku zewnętrznego.
Ingredients: Aqua, Hydrogen Peroxide, Sodium Benzoate

Zawartość opakowania: 100 ml 
EAN: 5905279513945
Nr towaru: 116246

Wyroby medyczne / Produkty kosmetyczne
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Twoja Tania Apteczka 

Pojemnik na mocz jałowy
Pojemnik na mocz 100 ml
Sterylny wewnątrz.
Zamknięcie szczelne – twist.

Twoja Tania Apteczka 

Pojemnik na kał jałowy
Pojemnik na kał z łopatką.
Sterylny wewnątrz.
Zamknięcie szczelne – twist.

Twoja Tania Apteczka 

Pojemnik na kał niejałowy
Pojemnik na kał z łopatką.
Zamknięcie szczelne – twist.

Twoja Tania Apteczka  
Pojemnik na mocz niejałowy
Pojemnik na mocz 100 ml
Ważny bezterminowo.
Zamknięcie szczelne – twist.

Zawartość opakowania: 100 ml 
EAN: 5905279513280
Nr towaru: 115720

Zawartość opakowania: 20 ml 
Nr towaru: 117975

Zawartość opakowania: 20 ml 
Nr towaru: 115821

Zawartość opakowania: 100 ml 
Nr towaru: 115746
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Plastry z opatrunkiem 
MultiPlast Uniwersalne

polecane są dla całej rodziny do opatrywania skaleczeń 
i drobnych ran,
sprawdzają się w codziennych czynnościach, gdy konieczna jest 
ochrona rany przed zanieczyszczeniami,
duży wybór rodzajów i rozmiarów plastrów sprawia, że zestaw 
przyda się w każdej domowej apteczce, 
hipoalergiczny klej akrylowy nie powoduje uczuleń.

Plastry z opatrunkiem 
MultiPlast Wodoodporne

wykonane są z folii polietylenowej stanowiącej doskonałą 
barierę dla wody,
sprawdzają się w codziennych czynnościach, gdy konieczna 
jest ochrona rany przed zanieczyszczeniami i wodą,
brzegi plastrów ściśle przylegają do skóry i nie odklejają się 
pod wpływem wilgoci,
przewiewne i oddychające,
hipoalergiczny klej akrylowy nie powoduje uczuleń,
opatrunek zapewnia wysoką chłonność.

Zestaw 24 plastrów uniwersalnych zawiera:
• wodoodporne plastry w rozmiarach: 

72 x 25 mm (4 szt.)  
72 x 19 mm (8 szt.)  
56 x 19 mm (6 szt.)  
38 x 10 mm (4 szt.)

• mocny i wytrzymały plaster tkaninowy do cięcia w rozmiarze: 
10 x 6 cm (1 szt.)

• miękki i delikatny plaster włókninowy do cięcia w rozmiarze: 
10 x 6 cm (1 szt.)

EAN: 5905279513822
Nr towaru: 116979

Zestaw 12 wodoodpornych plastrów zawiera:
• 4 plastry w rozmiarze:

72 x 25 mm
• 8 plastrów w rozmiarze:

72 x 19 mm
EAN: 5905279513839
Nr towaru: 116978
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Zestawy plastrów dla całej rodziny do opatrywania ran i drobnych skaleczeń. W ofercie 
dostępne są plastry – dla dzieci, tkaninowe, włókninowe, wodoodporne, na pęcherze, na odciski 
i na opryszczkę.
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Wodoodporne plastry dla dzieci

MultiPlast Kociaki
są bezpieczne dla delikatnej skóry dziecka,
są hipoalergiczne,
zawierają bezpieczne barwniki,
pozwalają skórze oddychać,
doskonale zabezpieczają miejsca zranienia przed 
zanieczyszczeniem i zabrudzeniem,
wkład chłonny zapobiega przywieraniu opatrunku do rany.

Wodoodporne plastry dla dzieci

MultiPlast Dinozaury
są bezpieczne dla delikatnej skóry dziecka,
są hipoalergiczne,
zawierają bezpieczne barwniki,
pozwalają skórze oddychać,
doskonale zabezpieczają miejsca zranienia przed 
zanieczyszczeniem i zabrudzeniem,
wkład chłonny zapobiega przywieraniu opatrunku do rany.

Zestaw MultiPlast Kociaki zawiera:
• 10 plastrów w rozmiarze: 
  72 x 25 mm
EAN: 5902666653864
Nr towaru: 129078

Zestaw MultiPlast Dinozaury zawiera:
• 10 plastrów w rozmiarze: 
  72 x 25 mm
EAN: 5902666653888
Nr towaru: 129075
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Wodoodporne plastry dla dzieci

MultiPlast Wróżki
są bezpieczne dla delikatnej skóry dziecka,
są hipoalergiczne,
zawierają bezpieczne barwniki,
pozwalają skórze oddychać,
doskonale zabezpieczają miejsca zranienia przed 
zanieczyszczeniem i zabrudzeniem,
wkład chłonny zapobiega przywieraniu opatrunku do rany.

Zestaw MultiPlast Wróżki zawiera:
• 10 plastrów w rozmiarze: 
  72 x 25 mm
EAN: 5902666654304

Wodoodporne plastry dla dzieci

MultiPlast Piraci
są bezpieczne dla delikatnej skóry dziecka,
są hipoalergiczne,
zawierają bezpieczne barwniki,
pozwalają skórze oddychać,
doskonale zabezpieczają miejsca zranienia przed 
zanieczyszczeniem i zabrudzeniem,
wkład chłonny zapobiega przywieraniu opatrunku do rany.

Zestaw MultiPlast Piraci zawiera:
• 10 plastrów w rozmiarze: 
  72 x 25 mm
EAN: 5902666652584
Nr towaru: 123534 W
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Zestaw plastrów hydrokoloidowych:
• 5 plastrów w rozmiarze:  
  44 x 69 mm
EAN: 5902666652508
Nr towaru: 123469

Zestaw 7 plastrów hydrokoloidowych:
• 2 plastry w rozmiarze:

44 x 69 mm
• 3 plastry w rozmiarze:

20 x 60 mm
• 2 plastry w rozmiarze:

30 x 60 mm
EAN: 5902666652515
Nr towaru: 123470

Plastry hydrokoloidowe

MultiPlast Pęcherze

chronią przed otarciami i czynnikami zewnętrznymi,
przynoszą ulgę zaraz po naklejeniu,
ułatwiają gojenie poprzez wchłanianie powstałej wewnątrz 
pęcherza wydzieliny i szczelnie przylegają do skóry.

Stosować na suchą i oczyszczoną skórę.
Plaster jednorazowego użytku.

Plastry hydrokoloidowe

MultiPlast Pęcherze mix

chronią przed otarciami i czynnikami zewnętrznymi,
przynoszą ulgę zaraz po naklejeniu,
ułatwiają gojenie poprzez wchłanianie powstałej wewnątrz 
pęcherza wydzieliny i szczelnie przylegają do skóry.

Stosować na suchą i oczyszczoną skórę.
Plaster jednorazowego użytku.
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Zestaw 6 plastrów MultiPlast Odciski
EAN: 5902666653154
Nr towaru: 126326

Zestaw 15 plastrów MultiPlast Opryszczka
EAN: 5902666653161
Nr towaru: 126328

Plastry z kwasem salicylowym

MultiPlast Odciski

Plastry przeznaczone są do ochrony przed bolesnym uciskiem 
zmian skórnych. Dzięki zawartości kwasu salicylowego, 
przyczyniają się do zmiękczenia skóry ułatwiając mechaniczne, 
szybkie i bezbolesne usunięcie odcisków. Mają działanie 
wygładzające i ochronne. Dzięki grubej warstwie ochronnej 
zabezpieczają podrażniony obszar od tarcia i nacisku. 

szybkie usuwanie odcisków,
wspomagają leczenie nagniotków,
natychmiastowa ulga w ucisku.

Stosować na czystą i osuszoną skórę.
Plaster jednorazowego użytku.

Plastry z aplikatorem

MultiPlast Opryszczka

Ultracienkie i niewidoczne plastry posiadające hipoalergiczną 
warstwę nasączoną olejkiem z drzewa herbacianego. Dzięki 
zawartości olejku z drzewa herbacianego znanego ze swoich 
właściwości antyseptycznych, zapewniają pełną ochronę przed 
działaniem czynników zewnętrznych oraz antybakteryjny efekt 
dla miejsca objętego opryszczką. 

ultracienki,
transparentny,
hipoalergiczny.

Stosować na czystą i osuszoną skórę.
Plaster jednorazowego użytku.
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Przylepiec tkaninowy 
MonoPlast Mocny

polecany dla całej rodziny,
charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną,
hipoalergiczny klej akrylowy nie powoduje uczuleń,
wodoodporny,
o wysokiej przylepności początkowej.

Przylepiec włókninowy 
MonoPlast Delikatny

polecany dla całej rodziny,
oddychający,
hipoalergiczny klej akrylowy nie powoduje uczuleń,
łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek,
nie pozostawia zabrudzeń na skórze.

MonoPlast Delikatny  
dostępny jest w dwóch rozmiarach:
5 m x 1,25 cm 
EAN: 5902666654151
Nr towaru: 129682
5 m x 2,5 cm 
EAN: 5902666654144
Nr towaru: 129681

MonoPlast Mocny
dostępny jest w dwóch rozmiarach:
5 m x 1,25 cm 
EAN: 5902666654137
Nr towaru: 129676
5 m x 2,5 cm 
EAN: 5902666654120
Nr towaru: 129677

W
yr

ób
 m

ed
yc

zn
y

W
yr

ób
 m

ed
yc

zn
y

Wyroby medyczne

138

rozmiar: 5 m x 1,25 cm

rozmiar: 5 m x 1,25 cm

rozmiar: 5 m x 2,5 cm

rozmiar: 5 m x 2,5 cm



Plaster MonoPlast Delikatny  
dostępny jest w dwóch rozmiarach:
1 m x 8 cm 
EAN: 5905279513321
Nr towaru: 128215 
1 m x 6 cm 
EAN: 5905279513314
Nr towaru: 128595

Plaster włókninowy z opatrunkiem 
MonoPlast Delikatny

Delikatne, włókninowe plastry z opatrunkiem, do cięcia.
Plaster MonoPlast Delikatny:

jest bardzo miękki - polecany dla osób o wrażliwej skórze,
może być stosowany na te powierzchnie ciała, gdzie skóra jest 
bardzo delikatna (twarz, szyja, dekolt),
wykonany z włókniny, która doskonale przepuszcza powietrze,
hipoalergiczny klej akrylowy nie powoduje uczuleń. 

Plaster tkaninowy z opatrunkiem 
MonoPlast Mocny

Mocny plaster tkaninowy z opatrunkiem, do cięcia.
Plaster MonoPlast Mocny:

jest bardzo wytrzymały,
polecany do opatrywania miejsc, gdzie wymagane jest 
doskonałe przyleganie plastra do skóry (łokcie, kolana),
plaster bardzo dobrze chroni rany przed zabrudzeniem,
zastosowany wkład chłonny zapobiega przywieraniu 
opatrunku do rany.

Plaster MonoPlast Mocny  
dostępny jest w dwóch rozmiarach:
1 m x 8 cm 
EAN: 5905279513291
Nr towaru: 127507
1 m x 6 cm 
EAN: 5905279513284
Nr towaru: 128078
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Zapraszamy do zamawiania produktów 
u pracowników Działu Telemarketingu

oraz u przedstawicieli handlowych Grupy Farmacol

Pełna oferta produktów dostępna jest na www.silesianpharma.pl

Sugestie oraz pomysły prosimy przesyłać na adres 

info@silesianpharma.pl


