BIYOVIS- Társ az egészséghez vezető, tudatos úton
Akik már ráléptek a Tudatos Élet útjára, a Biyovisnél megtalálják céljaikat.
- a gyógyítás helyett a megelőzést választják,
- szinergén hatású - azaz egymás hatását erősítő hatóanyagokból készült készítményekkel erősítik meg
szervezetüket
- a hazai termékekre mondanak igent.
Kiknek tudunk segíteni?
- azoknak, akik Tudatosak: tudják mi a céljuk, tudatosan élnek
- a Keresőknek, akik már foglalkoznak azzal, hogyan válhatnak tudatossá, de még nem találták meg a
megoldást
- a Nyitottaknak, akiknek már gyógyszerekkel kell élniük, de fogékonyak a természetes –alternatív megoldásokra
A Tudatosan Élők vallják, hogy a megoldások megtalálásához nyitottnak és rugalmasnak kell lenni: az
orvostudományt az alternatív terápiákkal együtt, a lényegre koncentrálva kell a javunkra fordítani.
Ebben a Biyovis összes gyártója egyetért, termékeinket is ebben a szellemben fejlesztjük.
A természet vigyáz Ránk
Az összes termék a természetben megtalálható alapanyagok felhasználásával készül. Gondos válogatáson és feldolgozáson megy keresztül.
A hatóanyagok közül, nem egyet vagy kettőt használtunk fel termékeinkben, hiszünk abban, hogy az
adott kór- és hiányállapotok sohasem monokomponensüek, nem egy faktor hiányából adódnak. Így a
megoldásoknak is megfelelően komplexnek kell lenniük! A hatóanyagoknak szinergizmusban kell működniük.

Kedves Olvasónk!
A következő oldalakon segítséget nyújtunk Önnek, hogy elkerülje a 21. századi rohanó életmód okozta
egészségügyi problémákat, hiszen Önnek, gyermekeinek, unokáinak is joguk van a teljes, boldog, egészséges és harmonikus élethez!

TARTALOMJEGYZÉK:
- TESTÁPOLÁS, HAJÁPOLÁS, FOGÁPOLÁS
- ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK, VITAMINOK
- KÜLÖNLEGES IVÓLEVEK, TEA
- TERMÉKCSOMAGOK
- A TÉR ELEKTROMÁGNESES DEFORMITÁSÁNAK HARMONIZÁLÁSA
- RÉZ -ÉS EZÜST TEXTÍLIÁK
- TISZTÍTÓSZEREK
- VITASTIQ FAMILY
- CSALÁDTERVEZÉS
- LEVEGŐTISZTÍTÓK

HERBA GOLD termékcsalád

A HERBA GOLD név szimbolizálja a tiszteletet, melyet a régi korok
gyógynövénytudósai iránt érzünk, ugyanakkor a modernkor tudományos eredményeit és minőségét is, melyet ezek a készítmények képviselnek.

Herba Gold Aktív Balzsam
75 ml
HG 009-2
Hatása klinikailag igazolt!

................................................................

Alkalmazási javaslat:
Mindennapos arc- és testápolásra
Bőrszárazság esetén minden életkorban
Kisebb bőrsérülésekre, bőrgyulladásra
Lábszárfekély utókezelésére
Endogén ekcéma kiegészítő kezelésére
Acne vulgaris kiegészítő kezelésére
- pattanásos bőr kezelésére
- időskori bőrviszketegségre

A
növényi
hatóanyagoktól
halványsárga
krém
gyorsan,
a
bőr
mélyebb
rétegeibe
felszívódva fejti ki többek között sejtregeneráló, vitalizáló, sebgyógyító, a bőr vérellátását és a sejtek
anyagcseréjét stimuláló hatását. A hidegen préselt növényi olajokat, vitaminokat tartalmazó balzsamban lévő speciális, standardizált növényi kivonat hatóanyagai aktív energiát adnak a sejteknek, lekötik
a szabadgyököket, extra módon késleltetik a bőr öregedését, szabályozzák a faggyúmirigyek működését.
A Herba Gold Aktív Balzsam felhasználhatósága széles körű, a test bármely részén hatásosan alkalmazható.
Illatanyagot nem tartalmaz.

Részlet Dr. Molnár László bőrgyógyász, osztályvezető főorvos,
az orvostudományok kandidátusa klinikai vizsgálati leírásából:
1. Ulcuc cluris /lábszárfekély/
2. Acne conglobata
3 . Atópiás dermatitis /gyermekkori ekcéma/

”A klinikai vizsgálatsorozat eredményeiből megállapítható:
A Herba Gold Aktív balzsam az alsó végtag keringési elégtelenségét követően kialakult stasis ekzemában és bőr szárazságban, a pattanásos arcbőr kezelésekor kialakult száraz, vízhiányos, extrém arcbőr szárazságban, valamint gyermekkori atópiás bőrszárazságban sikeresen, eredményesen
használható.
Időskori bőrviszketegségben teljesen megszünteti a bőr szárazságát, és az ezt követő, a normál életvitelt megakadályozó bőrviszketést. Az egy hónapos kezelés végére is már határozottan javult a bőr
turgora, csökkent elvékonyodása, növekedett rugalmassága. Allergiás bőrreakciót egyetlen esetben
sem észleltünk.„

Méz

A Herba Gold Aktív Balzsam összetevőiről

A méz a világ legősibb szépítőszerei közé tartozik. A mézmaszkot használta Nofretiti és Sissi is, és
esküdtek csodás hatásaira. Egyre több cég fedezi fel újra és használja készítményeiben a csodálatos tulajdonságú mézet. A méz 80 százalékban szőlő- és gyümölcscukorból áll, ezen felül vitaminokat, ásványi anyagokat, káliumot, magnéziumot és vasat tartalmaz. Különleges anyaga a méhek
által termelt inhibin nevű enzim, amely természetes konzerváló- és antibakteriális hatású anyag.
A méztől sima és selymes lesz a bőrünk, magas enzim- és szerves sav-tartalmának köszönhetően
fertőtlenít, táplál és véd. Ideális a bőrproblémák kezelésére, megelőzésére.
Lenmagolaj
A lenmagból kinyert olaj enyhén sárgás színű, kissé kesernyés ízű. Alfa-linolénsav, E-vitamin, béta-karotin tartalma és antioxidáns-összetevői révén nagyon
értékes olajként és táplálékként tartjuk nyilván.
Ginkgo Biloba
(páfrányfenyő)
A páfrányfenyő levelét gyógyászati célokra is használják. Jótékony hatású
visszértágulatra, aranyérre és lábszár-fekélyre.
A páfrányfenyőben lévő flavonoidok hatása: értágító, a bőr és az izmok jó
vérellátását biztosítják, fokozzák az anyagcserét. Kiváló antioxidáns hatású,
gyulladásgátló és fájdalom csillapító.
Béta- karotin
„Belső barnító”-ként is emlegetik, ám ennél lényegesen több szerepe
van. A szervezet egészséges működéséhez szükséges tápanyagok
„elő-anyaga” a béta-karotin. Hatékony szabadgyök-blokkoló, sárgás színű festékanyagai a bőr hámrétegében lerakódva nem
csak a káros anyagokat képes közömbösíteni, hanem egyfajta

„fizikai szűrőként” védi a bőrt a káros UV-sugárzás hatásaival szemben. Az egészséges barnulás kiváló segítője. Növényi „lelőhelyei”: sárgarépa, sütőtök, paradicsom, sárgabarack. A valódi béta-karotint tartalmazó krémek szép, sárga színűek, szintetikus festék nélkül a fenti zöldségek és gyümölcsök színeit és illatát
idéző hangulatot keltenek.
Körömvirág
Illóolajainak és karotinoid-tartalmának, valamint flavonoid, szaponin és poliszacharid-tartalmának köszönhetően kiváló gyulladásgátló és fertőtlenítőszer. Teaként és krémként is használatos. Külsőleg vis�szérgyulladás, felfekvés, lábszárfekély, nyálkahártya gyulladások, ekcéma, sebek, csípések esetén ajánlják
előszeretettel. Bőrkiütések és napégés okozta fájdalmak enyhítésére is alkalmazzák. A homeopátiában
sebgyógyításra, fertőtlenítésre, zúzódások kezelésére javasolják.
Alkalmazási javaslat:
Az elvégzett vizsgálataink alapján javasoljuk a Herba Gold Aktív
balzsam rendszeres használatát minden erős arc- és testbőrszárazsággal járó esetben, időskori bőrelvékonyodásban, rugalmasság
csökkenésben. A Herba Gold Aktív balzsam rendszeres használatával a bőr vízhiányossága, kiszáradása megelőzhető, rugalmassága
fokozható. A bőr normális öregedési folyamatai (ráncosodása) lassíthatók.”

Herba Gold Energia Krém

100 ml
HG 010-2
Rozmaringolajjal, ásványi anyagokkal
és gyógynövényekkel

Alkalmazási javaslat:
....................................

sportolás előtt „bemelegítő” krémként az izomláz és izomhúzódás
megelőzésére
sportolás, nehéz fizikai munka után
a kar és lábizmok regenerálására
izületek mindennapos kezelésére

A stressz, a szervezet erősebb igénybevétele esetén, valamint az életkor előre haladtával csökken szervezetünk védekezőképessége, s ennek következtében különböző
gyulladásos folyamatok alakulhatnak ki. Ennek első jeleit tapasztalhatjuk bőrünkön,
vagy az ízületeinkben megjelenő fájdalomnál. A problémás bőr sejtjeinek regenerálódásához lényegesen több energiára és speciális hatóanyagok jelenlétére van
szükség.
A Herba Gold Energiakrém hatóanyagai az ún. Bürghi-törvény elvei
alapján vannak összeválogatva, azaz a különböző gyógynövények
szinergiába lépnek, ezáltal lényegesen erősebb hatást érünk el,
mintha a kompozícióban lévő egyes gyógynövényeket külön-külön
alkalmaznánk.

Herba Gold All-In krém

100 ml
HG 011
Minden benne van, amire a bőrödnek szüksége lehet…
Mitől más és mitől több, mint az eddig
használd krémeid?

.............................................

Intenzív hidratáló, sejtregeneráló, a bőr immunrendszerét
stimuláló növényi hatóanyagokat és hidegen préselt olajokat tartalmazó, kifejezetten
az arc,a nyak, a dekoltázs és a
mell bőrének ápolására fejlesztett készítmény. Komplex hatóanyagtartalmának köszönhetően, melyek egymás hatását
erősítik, a készítmény hatékonyan veszi fel a küzdelmet a
bőröregedés látható jeleivel.

Egyszerre ápolja és védi az arc, a
nyak, a dekoltázs és a mell bőrét,
óvja egészségét és szépségét.
Hatásosan alkalmazható minden
bőrtípusra.
Magas hatóanyag tartalmú növényi kivonatok, A- és E-vitamin, hidegen préselt növényi olajok és egyedi hatóanyagok kombinációja.

Egyedi hatóanyagok:
* hialuronsav: a biotechnológiával előállított Sodium Hyaluronate egyik legfontosabb tulajdonsága,
hogy egy molekulája, saját tömege ezerszeresének megfelelő vizet képes megkötni, tehát rendkívül
hatékony hidratáló hatása van.
* panthenol: puhítja és hidratálja a bőrt, csökkenti a finom vonalak és ráncok mélységét.
* Q10 koenzim: serkenti a kollagén képződést, biztosítja a bőr feszességét és rugalmasságát.
* cink glükonát: részt vesz a kollagén szintézisben és a hialuronsavval együtt gyorsítja a sejtregenerációt

Herba Gold Lábmaszk
150 ml
HG 002-2

Alkalmazási javaslat:
...................................

megelőzésre és ápolásra nőknek,
férfiaknak, kortól függetlenül
visszeres láb orvosi kezelésének
kiegészítésére
lábfrissítő pakolásként

A lábszár ereinek működési zavarait az ülő vagy álló foglalkozás, a lábakat terhelő fizikai munka, sőt a terhesség is okozhatja. A visszér kialakulásának első
jelei a combon és a térdhajlatban megjelenő pókháló vagy seprűvénák. Ezen
értágulat okozta kozmetikai hibák kialakulásának megelőzésére, illetve megjelenésük kezelésére készült a Lábmaszk.
Gyulladáscsökkentő, bőrtápláló, sejtregeneráló- és hámképző természetes hatóanyagainak összessége javítja az érfalak tónusát, áteresztőképességét, rugalmasságát, táplálja, ápolja a láb bőrét. Mesterséges színezéket nem tartalmaz, a
lábmaszk színét a hatóanyagok határozzák meg.

Herba Gold Antibakteriális folyékony szappan
5000 ml
HG 004-2

Felhasználási terület:
...................................

kézmosásra
intim területek tisztántartására
problémás bőrfelületekre

A HERBA GOLD Antibakteriális folyékony szappan speciális, a bőr ökorendszerét
fenntartó, de széles spektrumban védő antibakteriális hatóanyagot, bőrápoló, sejtépítő, bőrsimító, természetes hidratáló, hypoallergén tulajdonságú komponenseket
tartalmaz.
Kíméletesen, de hatásosan tisztít, a tisztított bőrfelületet nem szárítja.
Otthoni használatán túl munkahelyeken – élelmiszeripar, kereskedelem - mint
regisztrált kézmosószer szintén
felhasználható.
1323/2006/OÉTI

Alkalmas a következő
területek ápolására:

BioG folyékony szappan ezüst kolloiddal

Természetes összetételének köszönhetően
kiválóan táplálja és hidratálja még a kényes
és érzékeny bőrt is.
A termék úgy lett kialakítva, hogy minimalizálja az allergia kockázatát. Az organikus
forrásból származó összetevők gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, antibiotikus hatásúak, erősítik a bőr immunrendszerét.

...................................

300 ml
BIOG-01

BioG sampon & tusfürdő ezüst kolloiddal

Tápláló olajokban gazdag, összetételének
köszönhetően, növényi forrásból származó C-, A- és E-vitaminban gazdag. Alkalmas
babák, gyermekek és felnőttek számára,
minden bőrtípusra.

.......................

200 ml
BIOG-03
Alaposan tisztítja a bőrt és a hajat. Az ezüst
kolloid és a természetes növényi összetevők kombinációja hatékonyan távolítja el a
szennyeződéseket, tisztítja, védi és élénkíti
a bőrt.

- arc
- kéz, láb
- intim felületek

Minden korosztálynak:
bőr és
haj ápolás
Organikus forrásból származó
összetevők.
Nem tartalmaz szintetikus
illatanyagot.
Nem irritálja a szemet.

BioG testápoló ezüst kolloiddal
200 ml
BIOG-02
Testápolónk kifejezetten a babák érzékeny
bőrének tisztítására és hidratálására lett
kialakítva, de tökéletesen alkalmas minden
korosztálynak. különösen az érzékeny bőr
számára.

Testápoló minden korosztálynak:
...................................

- gyermek
- felnőtt
- idős

Ezüst kolloidot tartalmaz, melynek köszönhetően antiszeptikus tulajdonságú. Kiválóan alkalmas a pórusok tisztítására, lágyítja és védi a bőrt. Kizárólag természetes forrásból származó olajokat tartalmaz, amelyek táplálják és hidratálják az érzékeny bőrt.
Összetételének köszönhetően, növényi forrásból származó C-, A- és E-vitaminban gazdag.
Organikus forrásból származó összetevők kerültek a termékbe.
Nem tartalmaz szintetikus illatanyagot.

Mikor ajánlott?

Bioline ShampoONE

Erősíti, puhítja és fényesebbé teszi a hajat.
Erősíti a hajhagymákat, elősegíti a hajszálak növekedését, megszünteti a korpát és a
fejbőr viszketését eredményesen alkalmazható hajhullás esetén.

...................................

200 ml
BIOG-04

hajhullás,
korpás fejbőr,
regenerálja a haj szerkezetét

ShampoONE klinikai vizsgálat eredménye
Megszűnteti a korpásodást és megakadályozza
újbóli megjelenését

98 %
Blokkolja a DHT hormont, és
megakadályozza a hajhullást

92%
Elősegíti az új haj aktív növekedését

93%
Aktívan táplálja és regenerálja a haj szerkezetét,
és sűrűbbé teszi a hajat

92%

BioG Bio naptej SPF 30 és SPF 50
100 ml
BioG Bio naptej SPF 30 BIOG-05
BioG Bio naptej SPF 50 BIOG-06

Természetes fényvédelem, kímélő összetétel, maximális hatékonyság.
A nap káros hatásainak kivédésére egy szűrőt hoz létre a bőrfelületen
és serkenti a bőr immunvédelmét. Tápanyagokban gazdag összetételének köszönhetően védelmet nyújt a bőrpír, a leégés, a foltok megjelenése
és a gyulladások ellen.
Értékes olajai – szezám és mandula – és a kakaóvaj táplálják és hidratálják a bőrt.
A benne lévő répa kivonat természetesen segíti a fotoprotektív barna melanin
egyenletes termelődését.
Elasztint tartalmaz, amely egy a kollagénhez hasonlóan fontos protein, a bőr rugalmasságáért felelős. A zöld tea kivonat kiváló antioxidáns, míg az ezüst kolloid
bőrnyugtató és gyulladáscsökkentő tulajdonságú. Titán-dioxidot tartalmaz, amely
egy biztonságos fizikai fényvédő, nem irritálja még a legérzékenyebb bőrt sem, nem
szívódik fel, hanem egy védőréteget képez a bőr felszínén.
Kisgyermekek és babák számára is alkalmas.
Bio fényvédelem minden életkorban.

SZÁJ- ÉS FOGÁPOLÁS

Herba Gold termékekkel
A mindennapos ápolás - fogmosás, a szájvíz használata - sem mindig akadályozza meg a szájüreg kellemetlen tüneteinek, betegségeinek kialakulását. Ezért nem mindegy, hogy milyen terméket használunk.
Annak érdekében, hogy jól döntsünk, nemcsak azt kell tudnunk, hány gyógynövény vagy más hatóanyag van a termékben, hanem azt is, hogy azok valóban hatásosak-e.
A Herba Gold szájápoló család hatóanyag- komplexe garancia a széleskörű és hatásos szájápolásra.

HERBA GOLD Szájvíz
100 ml
HG 008-2

Alkalmazási javaslat:
...................................

A Herba Gold Szájvíz a szájüfogmosás után
reg nyálkahártyáját, a fogínyt
védő, ápoló, antibakteriális,
influenzás időszakban a szájüreg
antiszeptikus,
sebgyógyító,
egészségének megtartása érdekégyulladáscsökkentő
hatóben
anyagokat, többek között mirrha és Centella asiatica kivoprotézis okozta kellemetlen tünenatot tartalmaz.
tek enyhítésére
Használata felerősíti a foggél
biztosította hatásokat, befejezi a szájüreg és fogak tisztítását
Összetevőinek hatása lehetővé teszi, hogy torok bántalmaknál öblögetőszerként használjuk. Mentholos ízesítésű; kellemes, üde leheletet biztosít. Alkoholtartalmú készítmény.

HERBA GOLD Foggél menthol
150 ml
HG 006-2

...................................

- fogíny ”edzésére” pakolásként
- szájüregi fertőzések megelőzésére
- az egészséges szájhigiéné fenntartására

A HERBA GOLD mentholos foggél természetes, igazolt hatású anyagok összessége,
mely védi a fogíny és a száj nyálkahártyájának egészségét. Intenzíven tisztítja a fogakat a képződött lepedéktől.
A hatóanyagok egymás hatását kiegészítik, illetve felerősítik.
A foggélben lévő gyógynövény komplex intenzív gyulladáscsökkentő, regeneráló,
sebgyógyító, antibakteriális, vérzéscsillapító, a fogínyt erősítő, feszesítő, antioxidáns
tulajdonságú. A Q10 coenzim felerősítve a gyógynövény komplex hatását gondoskodik a fogíny szöveteinek feszességéről, rugalmasságának megtartásáról.

Herba Gold Foggél Exotic
150 ml
Kód: HG 007-2

...................................

Alkalmazási javaslat:
fogíny ”edzésére” pakolásként
szájüregi fertőzések megelőzésére
kellemes íze miatt gyermekek is használhatják

Homeopátiás készítményeket szedők és a mentholt nem kedvelők kiváló fogápoló
szere.
Hatóanyagai többek között gyulladás-csökkentő, vérzéscsillapító, antibakteriális, a
fogíny szöveteit ápoló, feszesítő hatásúak.
Hatását klinikai tesztek bizonyítják:

„A klinikai vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a foggél kiválóan alkalmazható a szájüregi folyamatok kezelésére, úgymint gingivitis, paradontitis, paradontozis,
gombás fertőzések, sebkezelés, műtéti utókezelés, alveolitis, decubitus. A mindennapi fogorvosi munka során kiemelendő a fogkő eltávolítások, fogcsiszolások utókezeléseként való alkalmazása, a terhességi ínygyulladások kezelésében és a műfogsort
viselők szájhigiéniájának biztosításában.”
(dr. Csiszár Róbert, MOBOT elnöke, MED- SYSTEM Oktatási Központ igazgatója.)

„A klinikai vizsgálatok alapján megállapítható,
hogy a Biyovis foggél kiválóan alkalmazható a
szájüregi folyamatok kezelésére”

Étrend-kiegészítők, vitaminok
A Biyovis Hungary Kft. olyan étrend-kiegészítő készítményeket forgalmaz, melyek a legújabb tudományos kutatásokon és eredményeken alapulnak és gyártásuk a legkorszerűbb technológiákkal,
a legszigorúbb minőségbiztosítási rendszerek előírásai alapján történik. ( ISO 22000:2005)
Étrend-kiegészítők további jellemzői:
Termék

Gyermekek
számára is
ajánlott!

Állati eredető
alapanyagot
nem tartalmaz!

BiyoBetes étrend-kiegészítő cseppek
Biyoil étrend-kiegészítő cseppek
BiyoS étrend-kiegészítő cseppek
BiyoRLX étrend-kiegészítő cseppek
BiyoVit Gold tabletta
Coral-CalciMax tabletta
ExtraDrops étrend-kiegészítő cseppek
Flownorm Combi kapszula
Feminovis kapszula
Ganovis kapszula
HumiFerr kapszula

*

Tej és lisztérzékenyek is fogyaszthatják!

Termék

Gyermekek
számára is
ajánlott!

Állati eredető
Tej és lisztéralapanyagot
zékenyek is
nem tartalmaz! fogyaszthatják!

LCVitamin cseppek
Life Basic porított bioaktív zöldség és gyümölcs
Life Power étrend-kiegészítő cseppek
MagneMax kapszula
Melissan kapszula

*
*

M’Essence Bio Maitake gomba kivonatok
M’Essence Bio Reishi gomba kivonatok
M’Essence Bio Shíitake gomba kivonatok
NovaFlor tabletta
Optivit tabletta
Prostasan kapszula
PUREX Phase 1 kapszula
PUREX Phase 1 Rostkoncentrátum
Recnacol olaj mixtúra
Zöldhéjú kagyló kapszula

*
*

BiyoVit Gold tabletta
60 db
B 522-2

Multivitamin, multiminerál, Coenzim-Q-10 és
növényi-kivonat tartalmú étrend-kiegészítő tabletta

...................................

Alkalmazási javaslat:

A B6-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál
működéséhez.
A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál
működéséhez.
A vas hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához.

Multivitamin-multiminerál tabletta, mely 150% NRV vitaminokat és mikroelemeket
tartamaz, valamint fontos gyógynövény-kivonatokat, jelentős mennyiségben.
A vitaminok többségét és az ásványi anyagokat az emberi szervezet nem tudja előállítani, azokat a táplálkozással kell biztosítani.
A változatos, kiegyensúlyozott táplálkozás ideális esetben képes fedezni a szükséges vitamin és ásványi anyag szükségletet, de vannak életünknek olyan periódusai
(téli időszak, a bélcsatorna és emésztőrendszer betegségei, kemény fizikai munka,
sportolás, terhesség, időskor,stresszes életvitel stb.) amikor ez nem így van.
Vitaminok: A termékben a következő vízoldékony vitaminok találhatóak jelentős,
150% NRV mennyiségben: C, B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotin és folsav.
A zsíroldékony vitaminok a következők: A-vitamin (Béta-karotin), E-vitamin, D3-vitamin és K1-vitamin.

Ásványi anyagok: A termékben a következő ásványi anyagok találhatóak: vas, mangán,
cink, réz, króm és szelén.
A Coenzim-Q-10-nek fontos szerepe van a szívizom megfelelő működésében, ezért megfelelő mennyiségének biztosítása szervezetünk számára létfontosságú.
A növényi kivonatok: Rhodiola Rosea /Aranygyökér/, Ginkgo Biloba és a Ginseng tökéletes
kiegészítője az ásványi anyagoknak és vitaminoknak.

Coral+Calcimax tabletta
90 db
B 080-2

Kalcium hatásai:
..........................

A kalcium hozzájárul a normál izomműködéshez.
A K-vitamin részt vesz a normál csontozat fenntartásában.
A K-vitamin részt vesz a normál véralvadásban.

A Coral+Calcimax rágótablettában lévő kalcium természetes forrásból, tengeri korallból származik. A korall-kalcium szerkezete eltér a normál kalcium-karbonátétól,
ezért biológiai hozzáférhetősége és felszívódása jobb.
A Coral+ Calcimax tartalmaz még két fontos vitamint, a D3- és K1-vitaminokat, melyek
feltétlenül szükségesek a kalcium optimális hasznosulásához.

OptiVit tabletta
60 db
B 070-2

Az Optivit tabletta 11 féle vitamint (pl.: C, E, B- vitaminok, Folsav) és
6 féle ásványi anyagot (pl.: cink, vas, mangán) tartalmaz; így rendszeres fogyasztásával maximális szinten tartható a női szervezet
teljesítőképessége a kritikus időszakokban is.

Egyes összetevők hatása a szervezetre:
...............................

A riboflavin hozzájárul a normál látás fenntartásához.
A B12-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás
csökkentéséhez.
Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel
szembeni védelméhez.

A további összetevők hatása a szervezetre:
- A B6-vitamin hozzájárul a hormonális aktivitás szabályozásához.
- A B12-vitamin szerepet játszik a sejtosztódásban.
- A biotin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.
- A cink szerepet játszik a normál termékenység és szaporodás fenntartásában.
- A mangán hozzájárul a normál csontozat fenntartásához.
- A réz részt vesz a kötőszövetek normál állapotának fenntartásához.

NovaFlor tabletta
60 db
B 375-2

A NovaFlor tabletta két speciális összetevőt tartalmaz, 1,3 -1,6 béta-glükánt és inulint. Ezek olyan speciális nem cukorszerű anyagok (poliszaccharidák), melyeket csak
a hasznos bélbaktériumok képesek táplálékul felhasználni, a károsak nem. Ezáltal a
káros baktériumok kipusztulnak, a hasznosak pedig elszaporodnak a bélcsatornában, fenntartva annak egészségét és az immunrendszer hatékony működését.
Magnemax kapszula
90 db
B 280-2

Egyes összetevők hatása a szervezetre:
................................

A magnézium hozzájárul a normál izomműködéshez.
A magnézium részt vesz a normál csontozat fenntartásában.
A cink hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

A magnézium szerepe különösen fontos az izmok és idegek működésében. Oldja
az izomgörcsöket, megelőzi az izomláz kialakulását, mérsékli a stresszhatást. Erős
testi munka, sportolás, továbbá hashajtók, vízhajtók szedése után, valamint cukorbetegeknél fokozottabb magnézium veszteség következik be, ezért pótlása különösen fontos. Több mint 30 enzim működését aktiválja, részt vesz a fehérje szintézisben és stabilizálja szervezetünket, továbbá befolyásolja a vérnyomást, a szív, az
epe,a vese és az idegrendszer működést. A készítmény több, erős antioxidáns
hatóanyagot ( pl. ß-karotin, E-vitamin, C-vitamin, cink) is tartalmaz, melyek a
magnéziummal együtt fontos szerepet játszanak a mindennapi kalcium
anyagcserében, ezért a készítményt javasoljuk a Coral+Calcimax rágótablettával együtt szedni.

Flownorm Combi kapszula
60 db
B 134-2

Összetevők hatása:
Szőlőmag-kivonat: proantociandidion, proanthocíanidin:

.............

Támogatja a vénás keringést.
Támogatja az erek és a kapillárisok normál állapotának fenntartását.

A szív-és érrendszeri betegségek kialakulásuk hátterében nagy szerepe van a szabadgyököknek. A szív- és érrendszeri betegség rizikófaktorai (diabétesz, elhízás, dohányzás) is fokozott szabadgyök-képződéssel járnak.
Ez különböző okokra (pl. nem megfelelő táplálkozás, mozgáshiány) vezethető vissza,
de egyes esetekben öröklött hajlam is közrejátszat a betegségek kialakulásában.
A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül az erek normál állapotának, működésének fenntartásához. A Tiamin (B1-vitamin) hozzájárul a
szív megfelelő működéséhez. A C-, és E-vitamin valamint a szelén hozzájárul a sejtek
oxidatív stresszel szembeni védelméhez. A Szőlőmag támogatja a vénás keringést,
hozzájárul az erek épségének fenntartásához és jól ismert antioxidáns forrás, ezáltal természetes védelmet nyújt a szabad gyökökkel szemben.

Melissan kapszula
60 db
B 512-2

A modern társadalom népbetegsége a stressz. A folyamatos stresszhelyzet,
szív- és érrendszeri betegségek, immunrendszert érintő károsodások, bőrön
jelentkező elváltozások, idegrendszert érintő és pszichés betegségek kiváltója lehet.
A MELISSAN kapszula hatóanyaga, a CYRACOS®, klinikailag bizonyítottan
hatékony a stressz okozta betegségek megelőzésében és azok kifejlődésének megakadályozásában.
Hatékony készítmény rohanó világunkban a depresszió kezelésére, a jobb
életminőség biztosítására.

Hatékony készítmény rohanó világunkban a depresszió kezelésére, a jobb életminőség biztosítására.

A klinikai vizsgálatok eredményei, 2 hét folyamatos használata után:
- a stresszérzet előfordulása 32%- kal csökkent
- a stresszel kapcsolatos betegségtünetek 72%- kal csökkentek
- az alvászavarok előfordulása 60%-kal csökkent

Feminovis Kapszula
60 db
B 523-2

A Feminovis kapszula összetevői úgy lettek összeválogatva, hogy a változókorban
lévő női szervezet speciális igényeit a lehető legteljesebb mértékben kielégítsék.

Alkalmazási javaslat:
......................

A cink hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához.
A cink hozzájárul a bőr normál állapotának fenntartásához.
A B6-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

A B6-vitamin, E-vitamin és cink tartalma segíthetnek a változókori problémák
kivédésében, mérséklésében.
A B6-vitamin hozzájárul a hormonális aktivitás szabályozásához. Az E-vitamin
hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. A cink hozzájárul a
normál DNS-szintézishez, a normál csontozat fenntartásához, a haj, a köröm
és a bőr normál állapotának fenntartásához, szerepet játszik a normál termékenység és szaporodás fenntartásában. Továbbá a cink részt vesz a zsírsavak
normál anyagcseréjében és a normál szénhidrát-anyagcserében.
A görögszéna-kivonat az édesgyökér-kivonat és a szójabab-kivonat kiegészítik
a vitaminok és az ásványi anyagok hatását.

Változókor?

Legyen mások problémája!
Speciális összetétel az te igényeidre szabva.

HumiFerr kapszula
60 db
B 513-2

Alkalmazási javaslat:
.........................

A vas hozzájárul a normál vörösvérsejt- és hemoglobin-képződéshez.
A réz hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
A réz hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez

A vas a szervezetben egy nagyon fontos mikroelem, mert a vérfesték (hemoglobin)
képződésében központi szerepet játszik. A hemoglobin felelős az oxigén megfelelő
szállításában. Ha vérünkben nincs megfelelő mennyiségű hemoglobin, akkor az ún.
„vérszegénységről” (vashiányos anaemia) beszélünk.
A táplálékkal bevitt vas felszívódását meghatározza, hogy a vas milyen vegyület formájában van, illetve milyen kísérőanyagok vannak még mellette, melyek befolyásolják a felszívódást. A HumiFerr kapszulában a vas, vas-szulfát formájában van jelen,
mellette pedig egy természetes eredetű anyag, a huminsav, ezenkívül a réz-szulfát és
a folsav az aktív összetevők.
A kapszula elfogyasztását követően a vas a huminsavval egy komplex vegyületet, ún.
vas-humátot képez. Ebben a szerves kötésű formában a vas felszívódása lényegesen jobb hatásfokú, mint szulfát formában.

Purex Phase 1 kapszula
90 db
B 340-2

Összetevők lehetséges hatásai:
................................

Támogatja a normál emésztést, hozzájárul
a bélrendszer normál működéséhez (3703)
Hozzájárul a máj normál működéséhez
(3908)
Támogatja a vese kiválasztási funkcióját.
Támogatja a szervezet méregtelenítő rendszereit, elősegíti a vizelet kiválasztást (2742)

A kapszula 7 különböző növény kivonatát tartalmazza, melyek a következők:
articsóka, édeskömény, borsmenta, fokhagyma, pézsmatök-mag, csillagánizs-mag, kurkuma gyökér.
Articsóka: Cinarin, szilimarin tartalmának köszönhetően májvédő funkciója van: enyhítheti a
méreganyagok okozta májrendellenességeket, elősegítheti a májsejtek regenerálódását.
Kömény: Kiváló görcsoldó és szélhajtó, így puffadás, és egyéb emésztési zavarok gyors enyhítője
lehet.
Borsmenta: Gyomor- és bélzavarok, emésztőszervek megbetegedése; görcsök, felfúvódás, epezavarok esetén használja a népgyógyászat.

GanoVis kapszula
60 db
B 520-2

Alkalmazási javaslat:
............

Reishi gomba:
Hozzájárul az immunrendszer normál
működéséhez.

A Reishi gomba (Ganoderma Lucidum) egy ”intelligens” gyógynövény, amely
adaptogén tulajdonságú. Ez azt jelenti, hogy akkor és úgy hat, ahogyan az
adott pillanatban a szervezetnek szüksége van rá.
A manapság egyre nagyobb mennyiségben előforduló mérgek, toxinok, petrokémiai anyagok, növényvédőszerek és gyomirtók mind-mind megterhelik méregtelenítő szervünket, a májunkat. A reishi
kiváló hatással lehet a méregtelenítésére, ami egyébként a máj legfőbb funkciója.
A termékben lévő reishi hatását tovább fokozza a termékben található sárgabarackmag őrlemény
és a csipkebogyóhús őrlemény, amely ásványi anyag- és természetes C-vitamin tartalma miatt ismert.
Figyelem:
A GanoVis kapszula és az aszpirin-származékok együttes használata nem javasolt, a szervezetben
kontrareakciót válthat ki.

Prostasan kapszula
60 db
B 415-2

Alkalmazási javaslat:
........

A ginseng kivonat segít fenntartani a normál szexuális funkciókat. (3677)

A Prostasan kapszula természetes hatóanyagai (tökmag-kivonat, szójaizoflavonoidok, Ginseng gyökér- kivonat) enyhíthetik a prosztatagyulladás
kellemetlen tüneteit, illetve megszüntethetik a gyakori vizelési ingert, elősegíthetik a húgyhólyag könnyű, gyors kiürülését és korrigálhatják az ezekből
eredő szexuális működési zavarokat.
A terméknek nincs ismert mellékhatása, hatóanyagai hatékonyságát népgyógyászati megfigyelések, irodalmi adatok, tudományos és klinikai vizsgálatok
támasztják alá.

Zöldhéjú kagyló kapszula
90 db
B 020-2

Összetevők hatása:
.......................

A mangán hozzájárul a normál csontozat fenntartásához.
A mangán hozzájárul a normál kötőszövet-képződéshez.
A mangán hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

A zöldhéjú kagyló (Perna canaliculus)-kivonat továbbra is az Új-Zéland környéki, különösen tiszta tengerekből származik és nagy mennyiségben tartalmaz egy glükóz-amino-glükán (GAG) nevű vegyületet.
A szintén Új-Zélandról származó tengeri halfehérje por is ezt a hatóanyagot tartalmazza, míg a speciális bioaktív cápaporc-kivonat pedig kondroitin-szulfátot. Az MSM (metil-szulfonil-metán), a betain és a mangán fontos
segédanyagai a porcszintézisnek, jelenlétük nélkül nem a kellő hatékonysággal megy végbe ez a fontos folyamat.

Figyelem!
Halfehérjére érzékeny egyéneknek a termék használata nem javasolt!

Purex Phase 1 csomag
B 330-2
A tudatos ember emésztéséért

Az elmúlt évek során sokat hallhattunk arról, hogy milyen
fontos bélrendszerünk tisztasága, és hogy egészségünk
és emésztőrendszerünk állapota között szoros összefüggés van.
A gyomor-bélrendszeri panaszok oka gyakran az elfogyasztott étel továbbítása során bekövetkező zavar.
Ezt előidézheti az egyoldalú, szélsőséges és rostszegény
táplálkozás, a finomított szénhidrátok (fehérliszt, cukor,
fehérrizs), a stressz és a mozgásszegény életmód.
A bekövetkezett zavar első jelei lehetnek a hasfájás és a puffadás, esetleg az irritábilis bél szindróma tipikus tünetei, mint amilyen a rosszullét, görcsök, hasmenés…
A Purex Program-ban alkalmazott összes termék a legújabb tudományos eredmények ismeretében és azok alkalmazásával lett összeállítva.
A Purex Program termékei egymásra épülnek, a hatóanyagok gondos összeválogatásával biztosítjuk, hogy mindig kiváló minőségű termékek segítségével gondoskodhasson szervezetéről.
Purex Phase 1
csomag tartalma:
-1 doboz kapszula
-1 doboz rostkoncentrátum
-2 doboz teakeverék

LifePower étrend-kiegészítő cseppek
50 ml
B 529-2
A Life Power cseppek komponensei úgy lettek összeválogatva, hogy azok valamennyi szervünket képesek legyenek tiszta bioinformációval ellátni és az
esetleg gyengébben működő szerveket felerősíteni.

Főbb összetevők esetleges hatása:
...................................

Máriatövis (Silybum marianum) mag olaj
Segít fenntartani a máj normál működését. (3585)
Boróka (Juniperus communis) bogyó olajos kivonat
Hagyományosan segíti a szervezet kiválasztási funkcióit. (3405)
Reishi gomba (Ganoderma lucidum) olajos kivonat
Hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

További összetevők esetleges hatása:
Zöld tea (Camellia sinensis) levél olajos kivonat
Antioxidáns tulajdonságú (1276)
Boróka (Juniperus communis) bogyó olajos kivonat
Hozzájárul a normál vércukor szint fenntartásához (3408)
Citromfű (Melissa officinalis) levél olajos kivonat
Antioxidáns hatású, hozzájárul a nyugodt pihenéshez. (2087)
Gyömbér (Zingiber officinale) gyökér olajos kivonat
Hozzájárul a normál vércukor szint fenntartásához (2867)
Csalán (Urtica dioica) levél olajos kivonat
Hozzájárul a lábban található vénák normál működésének fenntartásához.
(2732) Támogatja a vesék kiválasztási funkcióját (3893)

ExtraDrops étrend-kiegészítő cseppek
50 ml
B 528-2
Hidegen sajtolt mákolaj, K2 –és D3 vitamin tartalmú
étrend-kiegészítő cseppek

Összetevők esetleges hatása:
...............

A D-vitamin hozzájárul a az immunrendszer normál működéséhez
A K-vitamin részt vesz a normál csontozat fenntartásában.

A Semmelweis Egyetem I. számú belgyógyászati klinikája által elvégzett első országos reprezentatív felmérés D-vitamin szintmérő kutatás legfontosabb megállapítása szerint a magyar
lakosság 95 %-a D-vitamin hiányos, tehát 10 magyarból legalább 9 szenved D-vitamin hiányban.
D-vitamin hiány számtalan betegség kockázatát fokozhatja.
A K2-vitamin a K1-vitaminnál biológiailag hatékonyabbnak tűnik, hosszabb ideig jelen van a
keringésben, és hatáserőssége is nagyobb. A K-vitaminok sok más mellett részt vesznek olyan
fehérjék enzimatikus átalakításában is, amelyek a csontok anyagcseréjében játszanak szerepet. Tartós K-vitamin hiányos állapotban éppen ezért a csontok károsodása, csontritkulás is az
egyik vezető tünet lehet.

LCVitamin cseppek
30 ml
B 511-2

A C-vitamin többek között hozzájárul:
..........................

A C-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.
A C-vitamin hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.
A C-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

A C-vitamin a szervezet számára nélkülözhetetlen.
A C-vitamin a sejtek biokémiai működése során az alábbi folyamatokban játszik szerepet: oxido-reduktív folyamatok, kollagénfehérjék szintézise, hormonok
szintézise, immunrendszer működése, nélkülözhetetlen a vas- és rézfelszívódáshoz.
15 csepp folyékony C-vitamin 500 mg C-vitamint tartalmaz. A termék tartalmaz
még értékes csipkebogyó és feketeáfonya kivonatot is.

Recnacol cseppek
30 ml
B 519-2

Összetevők esetleges hatása:
.........................

hidegen sajtolt páfrányfenyő (Ginkgo biloba) olajos kivonata
Hozzájárulhat a normál kognitív funkciók fenntartásához, a
normál memória fenntartásához idős korban is.			
hidegen sajtolt búzacsíra (Triticum aestivum) olaj		
Természetes vitamin és ásványi anyag forrás.(4496)

A termék különleges szinergiájú összetevőkkel rendelkezik.
A mandulaolaj évezredek óta használatos a természeti népeknél, a búzacsíra olaj maga az élet,
a páfrányfenyő olajos kivonatát leginkább a memória fokozására alkalmazzák, a tanulni vágyóknak, de az öregkori emlékezetvesztésben is nagyon hatékonyan működik.
Számtalan vitamin, ásványi anyag, nyomelem található meg benne, természetes formájában,
koncentráltan, egy helyen.

BiyOil
Nettó térfogat: 250 ml
B 511-2
Lenmag olajat és növényi olajos kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő cseppek
A kiváló minőségű, hidegen sajtolt lenmagolajnak köszönhetően a termék természetes formában és a megfelelő arányban tartalmaz növényi omega-3 és omega-6 zsírsavakat.
További 8, a népgyógyászatból jól ismert növény olajos kivonata teszi teljessé az
összetételt és alkotja azt a szinergiát, melynek eredményeképpen kijelenthetjük, hogy a Biyoil egy különleges készítmény. A termékben található növényi olajos kivonatok mindegyike használatos a természetgyógyászatban,
azonban ilyen jellegű kombinációjuk egyedinek számít.
Összetevői:

lenmagolaj, benedekfű levél, csalán levél, vizitorma levél, barna moszat, bojtorján gyökér, réti lóhere levél, rebarbara gyökér, juhsóska
levél.
A termék 2 hónapra elegendő adagot tartalmaz.

BiyoS
Nettó térfogat: 250 ml
B 532-2

Növényi olajokat és növényi olajos kivonatokat tartalmazó
étrend-kiegészítő cseppek
A készítmény bázisát a kiváló minőségű szezámmag-és búzacsíra olaj
alkotja. A szezámmag olaj antioxidánsokban – sesamol és sesamolin – és
többszörösen telítetlen zsírsavakban gazdag, különleges olaj.
Az édesköményt a népgyógyászatban emésztés serkentőként tartják számon.
A gyömbér támogatja az emésztést és a normál vércukorszint fenntartását. A zöldtea nagy
koncentrációban tartalmaz flavonoidokat, a kínai tradicionális orvoslás évezredek óta használt növénye, fontos hatóanyaga az epigallokatechin gallát. A fahéj serkenti az emésztőnedvek termelődését a népgyógyászati leírások alapján. Az édes narancshéj stimulálja az étvágyat.
Összetevői és azok főbb hatóanyagai:
szezámmag olaj, búzacsíra olaj, édeskömény (transzanetol), gyömbér (shogaol), zöldtea (polifenolok),
fahéj (csersav), édes narancs héj (limonén).
A termék 2 hónapra elegendő adagot tartalmaz.

BiyoBetes
Nettó térfogat: 100 ml
B 533-2
Búzacsíra olaj, görögszéna mag, kapor levél, nyírfa levél és eperfa levél olajos kivonatát tartalmazó
étrend-kiegészítő cseppek
Négy növény olajos kivonata és a búzacsíra olaj alkotja azt az optimális kombinációt, amely létrehozza
a termék különleges szinergiáját. A termék összetétele népgyógyászati hagyományokon nyugvó, gondos válogatás eredménye. A búzacsíra olaja esszenciális zsírsavakban és
E-vitaminban gazdag, értékes olaj. A görögszéna hozzájárulhat a normál
vércukorszint fenntartásához, míg a kapor támogathatja a máj normál
működését. A nyírfalevél támogathatja a vér normál koleszterinszintjének
fenntartását. A fekete eperfa levele flavonoidokat, szterolt, szerves-és aminosavakat tartalmaz, teáját régóta alkalmazzák a népgyógyászatban.
Összetevői és azok főbb hatóanyagai:
búzacsíra olaj, görögszéna mag (diosgenin), kapor (karvon), nyírfalevél (szaponin),
eperfa levél (fitoszterol).
A termék 2 hónapra elegendő adagot tartalmaz.

BiyoRLX
Nettó térfogat: 30 ml
B 531-2
Búzacsíra olajat, golgota virág, citromfű, komló és borsmenta olajos kivonatát tartalmazó étrend-kiegészítő cseppek.

A hidegen sajtolt búzacsíra olaj kiváló antioxidáns, E-vitaminban és többszörösen telítetlen, esszenciális zsírsavakban gazdag. A golgotavirág, a citromfű, a
komló termés és a borsmenta a népi gyógyászatban nagy hagyománnyal rendelkező, jól ismert, széles körben alkalmazott növények, melyek hozzájárulhatnak a normál idegállapot fenntartásához, a pihentető alváshoz és a megfelelő
relaxációhoz.
Összetevői és azok főbb hatóanyagai: búzacsíra olaj, golgotavirág (flavonoidok), citromfű (tripertének),
komló termés (humulon), borsmenta (menton).
A termék 150 adagot tartalmaz.

Life Basic
150 g
B 527-2

..........

A C- és E-vitamin
hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Hozzáadott C-és E-vitamint tartalmaz.
Termék összetevők:
cékla, almapektin, búzafű, kapor levél, sütőtök, zeller gyökér, zöldárpa, hibiszkuszvirág, kovaföld, sárgarépa, spenót, almarost, brokkoli, citrus rost, gyömbér, inulin, katángkóró, moringa, csipkebogyó hús, citromhéj, csalánlevél, csicsóka, lucerna, papaya gyümölcs, paradicsom, petrezselyem levél, shiitake
gomba, zabfű, kurkuma, lapacho kéreg, máriatövis mag, torma, zöldtea, fahéj,
chayenne bors, C-vitamin (L-aszkorbinsav), E-vitamin (D-L-alfa-tokoferil-acetát).
A készítmény növényi összetevőket, növényi enzimeket és vitaminokat
tartalmaz.
Nem tartalmaz állati eredetű összetevőket, ezért vegetáriánusok és vegánok
is fogyaszthatják.

Purex Phase 1 rostkoncentrátum
30 tasak
B 380-2

Alkalmazási javaslat:
.....

Élelmi rostban gazdag

A Purex Phase 1 Rostkoncentrátum speciálisan összeválogatott vízoldékony és vízben nem oldódó élelmi
rostok keveréke, melyek nagy duzzadó képességüknél fogva erős perisztaltikus hatást generálnak a bélcsatornában. Mivel a bélüreget teljes mértékben kitöltik, a bélfalra enyhe abrazív
(csiszoló) hatást is kifejtenek, melynek következtében az ott lévő salakanyag lerakódások eltávoznak.
A termékben levő frukto-oligo-szacharidok (FOS-Inulin) prebiotikus hatással bírnak, mely azt jelenti, hogy csak a bélcsatorna hasznos baktériumai (tejsavbaktériumok) számára hasznosíthatók
tápanyagként, a káros baktériumok (E. coli, Clostridiumok, fehérjebontók, rothasztók, stb.) számára nem.
Ezért a bélcsatornában a hasznos tejsavbaktériumok kerülnek túlsúlyba, mely alapvető feltétele a
bélcsatorna normál működésének.

M’ Essence Biogomba etanolos és melegvizes kivonatok
100 %-ban természetes, BIO alapanyagokból, egyedi gyártási módszerrel előállított, koncentrált hatóanyag-tartalmú termékek.
A két különböző, melegvizes és etanolos frakcionálási eljárás során a felhasznált biogomba alapanyagokból kinyerésre kerül a gombák kitinvázában lévő valamennyi hatóanyag, mint például béta-glükánok,
foszfolipidek ezen belül is nem hidrolizáló lipidek, valamint benzaldehid, növényi szteroidok (ergoszterin=D2 vitamin).
Így egy koncentrált hatóanyag tartalmú és rendkívül hatékony terméket kapunk a gyártási folyamat eredményeként.
Az etanolos frakciót tartalmazó termékből a folyamat végén az etanol eldesztillálásra kerül, így termékeink alkoholmentesek.
Nagy előnye az egyedi eljárással készült kivonatoknak, hogy az általunk felhasznált alapanyagok, a biogombák, ellenőrzötten bio termesztésből származnak!
M’Essence Bio Reishi gomba etanolos és melegvizes kivonat
2 x 50 ml
ME003
A Reishi gomba (Ganoderma lucidum) egyszerre támogatja a szervezet védekezőképességét, idegrendszerét. Kiemelkedő méregtelenítő hatással bír,
mely a tavaszi szezonban különösen fontos. Csillapítja a gyulladást és az
allergiát. A Reishi gomba természetes gyulladáscsökkentő, amivel növeli vér
oxigénszállító kapacitását. Segíti a szövetek és vér oxigén telítettségét.
Kontraindikációk:
Vérhigító gyógyszer mellett a napi adag maximálisan: 2,5 ml.

M’Essence Bio Shíitake gomba etanolos és melegvizes kivonat
2 x 50 ml
ME004
A Shiitake (Lentinula edodes) gombát a hatóanyagainak köszönhetően, leggyakrabban a legyengült immunfunkciók helyreállítására, meghűlés, hörgőgyulladás, influenza és más vírusfertőzések
megelőzésére, illetve kezelésére és a krónikusan magas koleszterinszint csökkentésére használják.
Idős embereknél fontos immunstabilizáló anyag (fiatalít), fiataloknak pedig a stressz és a fáradtság ellen nyújthat segítséget.

M’Essence Bio Maitake gomba etanolos és melegvizes kivonat
2 x 50 ml
ME001
A Maitake-t (Grifola frondosa) magyarul bokrosgombát nagyra becsülik a következő tulajdonságaiért:
- Támogatja a szervezetet a normális működés visszaállításában,
- Segíti az immunrendszer működését.
- Szabályozza a vérnyomást, a vércukor- és inzulinszintet, a máj zsíranyag-cseréjét, a koleszterin és triglicerid szintet.
- Zsírbontó hatása miatt előnyös lehet fogyókúra esetén is.

Purex Phase 1 teakeverék
30 filter
B 030-2

A Purex Phase 1 Tea kifejezetten a Purex Program számára
lett összeállítva, támogatja és kiegészíti a Purex Phase 1
kapszula és a Purex Phase 1 Rostkoncentrátum hatását.
A PUREX PHASE 1 kapszula és ROSTKONCENTRÁTUM akkor működik jól, ha megfelelő mennyiségű folyadékot is
fogyasztunk. Naponta legalább két liter PUREX PHASE 1
Teát ajánlatos ahhoz elfogyasztanunk, hogy a benne levő
hatóanyagok segítségével egy enyhe hashajtó, bélhámnyugtató, emésztést javító hatást is elérjünk.

Biyovis teakeverék
30 filter
B 020-2

A teakeverék fogyasztásával a napi szükséges folyadék men�nyiség biztosítása mellett gyógynövények, ásványi anyagok
jutnak a szervezetbe.
Főbb összetevők: Zöld tea, csalán, csipkebogyó, citromfű,
borsmenta levél, festőmályva virág
(A teakeverék összetevői hatással lehetnek cukorbetegség
esetén, rendszeres használata jótékony az emésztési zavarokra és segít a testsúlykontrolljában is.)
Élvezeti teának és léböjt kúra esetén is alkalmazható.

Aloe vera natúr gél
946 ml
D 040-2

Az Aloe Vera-ban találhatóak az egyedülállóan értékes, természetes tápanyagok, az aloe-poli-szacharidok, vitaminok,
ásványi anyagok, enzimek, antioxidánsok és fontos aminosavak.
Ennek köszönhetően a készítmény különlegesen jótékony
hatású lehet az emberi szervezetre.

VEvis + gyógynövény tinktúra
500 ml
V 001

A kutatások kimutatták, hogy kevés folyadékot viszünk be a szervezetünkbe.
A szükséges folyadék mennyiség 3 dl/10 kg lenne.
Emellett a táplálkozási szokásaink is olyan anyagokat juttatnak a szervezetünkbe,
melyek megterhelik a vese működését. Termékünk a gyógynövények
egyvelegével segítheti a vizeletkiválasztó szervrendszer működését.
A gyógynövények hatékonyságát és a megfelelő vízmennyiség bevitelét a
Biyovis Teakeverékkel tudjuk biztosítani.
Ellenjavallatok: Azon egyének, akik egy vesével élnek vagy veseelégtelenségben
szenvednek a termék használata nem ajánlott! 12 éves kor alatt nem ajánlott a
termék fogyasztása. 40 kg testsúly alatt nem ajánlott a fogyasztása.

Flavonoid King
1000 ml
D 035-2

Aloe Vera-t és noni juice-t tartalmazó vegyes gyümölcs-és zöldséglé.
Egyaránt ajánlható felnőtteknek, időseknek és gyermekeknek is, ugyanis az összetevőket tekintve az immunrendszerünkre lehet pozitív hatással. A
flavonoidok többek között hatékony segítséget nyújtanak az antioxidáns vitaminoknak és enzimeknek a szabadgyökök elleni védelmi rendszer kiépítésében az
emberi szervezetben. Mai ismereteink szerint a növényi élelmiszerekkel elfogyasztott flavonoidok hatása egészségvédő és betegségmegelőző lehet.
A termék tartalma: Aloe Vera levél juice: 42%, Gyümölcslé mix (1:12): 28%, Noni gyümölcslé: 22%

Extra gránátalma ital hozzáadott vitaminokkal
1000 ml
D 022-2

Ellenőrzött minőségben termesztett - nagy gondossággal begyűjtött - különleges
előállítási móddal készült.
Tartalmaz: B1-, B2-, B6-, B12-, C- és E- vitamint, folsavat, pantoténsavat, biotint
A gránátalma antioxidáns hatóanyagai gátolják a szervezetben zajló kóros oxidatív folyamatokat, melyek krónikus betegségek kialakulásához vezethetnek. Csökkentheti a gyulladásokat, a porcot megtámadó enzimek termelését is gátolhatja.
A gránátalmának 3x akkora az antioxidáns hatása, mint a vörösbornak vagy a
zöld teának!

Termékcsomagok
Két termék, egy csomagban, többszörös erővel		
Újításaként két-két, önmagában is nagyszerű terméket csomagoltunk össze, fiatalos megjelenéssel.
Akár ajándéknak is nagyszerűek!
Azon felül, hogy összecsomagolt termékeink egymást ”támogatják”, fontos szempont, hogy csomagban
vásárolva 15% kedvezménnyel juthatunk hozzájuk!

Aktív Ízületek csomag

Zöldhéjú kagyló kapszula és Herba Gold Energia Krém
CS02 0-24/2
A zöldhéjú kagyló kivonat az Új-Zéland környéki, különösen tiszta tengerekből
származik és nagy mennyiségben tartalmaz egy glükóz-amino-glükán nevű vegyületet, a bioaktív cápaporc-kivonat pedig kondroitin-szulfátot. Az MSM a betain és a mangán fontos segédanyagai a porcszintézisnek, jelenlétük nélkül nem a
kellő hatékonysággal megy végbe ez a fontos folyamat.
A Herba Gold Energia krém hatóanyagait az ún. Bürghi-törvény elvei alapján válogattuk össze, azaz a különböző gyógynövények és speciális arányuk következtében szinergiába lépnek, ezáltal lényegesen erősebb hatást érünk el, mintha a
kompozícióban lévő egyes gyógynövényeket külön-külön alkalmaznánk.
Mikor ajánljuk?
- ízületek mindennapos kezelésére
Használata minimum 3 hónapon keresztül javasolt.

Komples feltöltődés csomag

Novaflor tabletta és Biyovit Gold tabletta
CS03 0-24/2
Komplex feltöltődés csomagunkat a Purex 1 programot, léböjtkúrát vagy a ma divatos méregtelenítő kúrákat követően ajánljuk.
Javasoljuk, hogy a fent említett programok, kúrák befejezése előtt már 4-5 nappal
kezdje el fogyasztani a Komplex feltöltődés csomagot, legalább 30 napon keresztül.
Kinek és mikor ajánljuk?

................................................

- fokozott stresszel, energiahiánnyal és kimerültséggel járó időszakokban
- diétázóknak
- aktív sportolóknak
- azoknak, akik a bélflóra egyensúlyát szeretnék fenntartani
- antibiotikumos kezelések esetén
- fertőzésveszélyes őszi és téli hónapokban
- egzotikus országokba történő utazás előtt

Kiegyensúlyozott nő csomag

Feminovis kapszula és Biyovit Gold tabletta
Kód: CS04 0-24/2
Minden nő életében eljön az az időszak, amikor a petefészek által termelt
hormonok (ösztrogének) termelődése lecsökken, majd később meg is szűnik. Ez együtt jár egyéb kísérő tünetekkel (mentruáció kimaradása, majd
megszűnése, labilis idegállapot, depresszió, ingerlékenység, alvási problémák, hőhullámok, vagina szárazság, nemi vágy csökkenése, stb.) melyek
nagyon kellemetlenek tudnak lenni.
A mai stresszes életvitel már fiatal nőknél is okozhat olyan panaszokat,
amelyek idáig csak a változókorban lévő nők életében jelentkeztek!
A mai felgyorsult világ negatív hatással lehet a női szervezetre. Észlelhető
fáradékonyság, koncentráció zavar, ingerlékenység, libidó csökkenés már a
30 -35 éves nők esetében is.
Miért ajánljuk?
A BiyoVit Goldban lévő összetevők, feltöltik a női szervezetet a szükséges vitaminokkal és ásványi anyagokkal.
A Feminovis kapszula összetevői úgy lettek összeválogatva, hogy a változókorban
lévő női szervezet speciális igényeit a lehető legteljesebb mértékben kielégítik.

Életerős Férfi csomag

Prostasan kapszula és Biyovit Gold tabletta
Kód: CS01 0-24/2
A mai férfitársadalom egy része a rohanó és egészségtelen életmód miatt már
35 éves kor környékén igen erősen érintett lehet az általában csak idősebb korban jelentkező, tipikus ”férfi problémák” kérdésében. (Kimerültség, fáradékonyság,
prosztata problémák, potencia zavarok stb. )
A Prostasan kapszula és a BiyoVit Gold tabletta együttes alkalmazása során olyan
összetevők juttathatók be a szervezetbe, amelyek hatással lehetnek a fenti problémákra.
Kinek és mikor ajánljuk?

........................................

- kemény fizikai munkát végzőknek
- rendszeres sportolás esetén
- időskor, stresszes életvitel esetén
- a prosztata normál működésének fenntartására
- a gyakori vizelési inger esetén

Kívül-belül nő csomag

FeminoVis kapszula 60 db + Herba Gold All-In krém 100 ml)
Kód: CS05 0-24/2
Minden benne van, amire a női bőrnek és a szervezetnek szüksége lehet…
Számunkra az igazi szépség az, amikor a belső szépség teszi gyönyörűvé a külsőt.
Amikor az üde bőr párosul a kiegyensúlyozott, harmonikus egyéniséggel…
A Kívül-belül nő csomag megoldást nyújthat erre a harmóniára!
Kívül:
Herba Gold All-in krém egy gyógy-kozmetikum 5 terület kezelésére
Egyszerre ápolja, védi az arc/szemkörnyék-nyak-dekoltázs bőrét és óvja a mell
egészségét, szépségét!
Belül:
Feminovis B6- és E-vitamin, cink és növényi-kivonat tartalmú étrend-kiegészítő
kapszula A Feminovis kapszula összetevői úgy lettek összeválogatva, hogy a változókor minden szakaszában a női szervezet speciális igényeit a lehető legteljesebb mértékben kielégítsék.
ExtraDrops + Life Power csomag
B 528-2 -B 529-2/2

Az Extra Drops az emberi szervezet számára azonnal beépíthető formában tartalmazza a D3-K2 vitaminokat, a mákolaj révén plusz ásványi anyagokat juttatnak
be az emberi szervezetbe. A termék 50 ml-es kiszerelésű, és 960 cseppet tartalmaz,
rendkívüli mértékben gazdaságos, egy 4 fős család D-vitamin szükségletét egy
teljes hónapra biztosítja.
A Life Power cseppek komponensei úgy lettek összeválogatva, hogy azok valamennyi szervünket képesek legyenek tiszta bioinformációval ellátni, és az esetleg
gyengébben működő szerveket felerősíteni.

Bioprotector

Geopatikus terhelés és elektromágneses sugárzás
A Bioprotector termékcsalád hatásosan harmonizálja a mágneses tér deformitásait, amelyeket a különböző sugárzások okoznak.
A mágneses tér torzulásai az olyan helyeken, ahol huzamosabb időt töltünk (munkahely, otthon), káros
hatással vannak egészségünkre.
A Bioprotector által harmonizált mágneses tér hatására az energiák szabadon áramolhatnak az egész
testben, így jó hatással lehetnek mind a mentális, mind a fizikai egészségre.
A Bioprotector harmonizálja fizikai állapotunkat, káros mellékhatásai nincsenek.
A Bioprotector egy életre szól, csak egyszer kell megvenni, korlátlan ideig használható.

Bioprotector Personal
E 141-2

A Bioprotector Personal személyes használatra lett kifejlesztve. Elhelyezhető zsebben, pénztárcában, táskában, így kényelmesen magunkkal vihetjük bárhová. Méretei: 5,5cm x 5,5cm x 3mm.
1,5 m átmérőjű gömbben fejti ki hatását.
Hatékonysága ugyanolyan mértékű, mint a Bioprotector Home hatékonysága,
csak a hatósugár kisebb. Mindazok, akik ezen a hatótávolságon belül tartózkodnak, élvezhetik a pozitív hatást, a védelmet.
Használati utasítás:
Az eredeti csomagolásában kell tárolni, bontatlanul!

Bioprotector Home
E 140-2

Nagyobb terek, lakhelyünk, irodánk tér harmonizálására szolgál.
A Bioprotector Home hatótávolsága 7 méter átmérőjű gömb.
A Bioprotector Home-ot mindig az eredeti csomagolásban tároljuk.
Használati utasítás:
Dobozával együtt tehetjük az ágyunk vagy az íróasztalunk alá, illetve minden
olyan helyre, ahol huzamosabb időt töltünk. Jóga, meditáció vagy torna közben tegyük doboz nélkül a (torna) szőnyeg alá.
Vizsgálati eredmények igazolják a Bioprotector termékcsalád hatékonyságát.
A vizsgálatot végezték:
- Protocol Data Systems Inc, eMc laboratórium 28.945 Mctavish RD. Abbotsford
Bc, Kanada v4X 2e7
- Scc ISo/17025 (cAn–P–4e) 612 sz. akkreditált laboratórium FCC O.A.T.S. nyilvántartási szám: 96437
- INDUSTRY CANADA O.A.T.S. nyilvántartási szám: Ic3384
- Bion, A Bioelektromágnesség és új Biológia intézet /Szlovénia

Bioprotector Device
E 143-2

A Bioprotector Device okostelefonra, táblagépre és laptopra lett kifejlesztve. 1.7
méteres hatósugárban harmonizálja a teret.
Használati utasítás:
A többi Bioprotector termékkel ellentétben, ezt ki kell venni a csomagolásból.
Távolítsuk el a hátoldali levehető fóliát és a bevágással lefelé ragasszuk fel a Bioprotector Device-t készülékünkre.
A Bioprotector Device nem zavarja a készülékek működését.

Réz-és Ezüstszálas termékek

A réz biokémiailag is nagyon fontos, ismert nyomelem, számos létfontosságú enzim termelődéséhez nélkülözhetetlen. Napi igényünk 1-2 mg, ami felszívódhat a bőrön keresztül is. Ügyelni kell a megfelelő rézszint
fenntartására, mivel számos időskori népbetegség alapvető oka a rézhiány.
A rézhiány tipikus tünetei: Vérszegénység, ödéma, törékeny csontok, ingerlékenység, fáradékonyság.

Előnyei

Előnyei:
helyileg tartósan használható a
szív megterhelése nélkül
alkalmazható a mozgásterápiákban,
segít lazítani a fájdalmas ízületeket

a textilréz előnyösen használható
különösen előnyös baleseti
sérülések, műtétek utáni rehabilitációs
időszakban

Ezüstszálas Zokni
Kód: TELJES EZÜST ZOKNI FEKETE 35-37: E 112-2;
38-40: E 110-2; 41-43: E 111-2; 44-46: E 113-2
TELJES EZÜST ZOKNI FEHÉR 35-37: E 121-2; 38-40: E
122-2; 41-43: E 123-2; 44-46: E 124-2
Száz éve csak valódi bőrből készült lábbelit hordtak az emberek – ma már a legtöbb cipő
műanyagból, műbőrből van. Csoda-e, ha a bőr nem tud bennük lélegezni, szellőzni?
Az ezüstbevonatú fonal felhasználásával készült zokni nemcsak jó hővezető, de természetes
fertőtlenítő is. Növeli a láb és az ízületek komfortérzetét.
Elpusztítja a gombákat és a kellemetlen szagokat okozó baktériumokat egyaránt.
Segít a keringési problémák megszüntetésében.
Alkalmazási javaslat:

..............

- lábfertőzések és neurodermitis esetén
- lábszagkeltő baktériumok ellen

Rézkendő
E 101-2

A rézkendőt oldja a nyaki és felső háti csigolyák körüli izmok görcsös állapotát.
Használatával csökkenhet a porckorongokra és az idegpályákra ható nyomás, akadályozhatja a csigolyák meszesedését. Használata javasolt huzatos helyen, vezetés közben, légkondícionált munkahelyeken.

Rézlepedő (100 x 200 cm)
E 101-2

Kimondottan javasolt feszült, nyugtalan alvók számára.
Valóban relaxáló alvást biztosíthat, reggel frissebben, kipihentebben ébredhetünk. Könnyen szállítható, ezért utazáskor is jól használható.
Figyelem!
A réz az infravörös sugárzás nagy részét visszaveri, ezért heveny gyulladás
esetén valamint olyan esetekben, amikor a melegterápia ellenjavallt, ne
használjuk!

CLEADO tisztítószerek
A tisztítószerek új generációja!
Csúcsminőség a biotisztításban.
Biológiailag lebomló
Környezetkímélő
Egyedülállóan hatékony tisztítószerek
Az Európai Unió legmagasabb környezetvédelmi engedélyeivel rendelkező alapanyagból

CLEADO Mikroszálas törlőkendő csomag
3 db/csomag

A törlőkendők mérete: 32 x 32 cm
C 006-2
A mikroszálas törlőkendők szupervékony, tartós és sűrű szálainak köszönhetően, akár vegyszerek használata nélkül is, nagy mennyiségű nedvesség,
szennyeződés, por felszívására alkalmasak, amely a törlőkendők önsúlyát
többszörösen felülmúlja.
A csomagban 3 féle kendő található:
Fürdőszobai
Konyhai
Zsírfogó

CLEADO BIO Tisztítószer-koncentrátum
1 liter

C 001-2
Tökéletes tisztaság - általános és ipari felhasználásra
Nem tartalmaz savakat, foszfátokat, formaldehideket.
A szennyeződéseket egy különleges emulzió útján lebontja és az így keletkezett anyagok 20 nap alatt
biológiailag megsemmisülnek.
Javasolt hígítási arányok:
- 1:10–1:25-ig: erősen szennyezett felületekre (ipari felhasználás)
- 1:25–1:50-ig: háztartási felhasználás (csempék, hűtők, felmosáshoz, konyhai bútorok)
- 1:50–1:100-ig: üvegablakok, tükrök, nemesfémek
Az általános háztartási tisztítószer-koncentrátum vízzel hígítva, felhasználásra
kész formájában semmilyen módon nem veszélyezteti az élelmiszereket.
Biológialilag 96%-ban lebomlik.
A Bio-tisztítószer kényelmes, praktikus felhasználásához szükséges
szórófejes flakon is vásárolható! Kód: C 100-2

CLEADO WC-fertőtlenítő olaj
1 liter

C 003-2
A WC-olaj egy olyan környezetbarát tisztítószer, ami 48 órás védelmet
biztosít a vízkő, úrin, baktériumok és más szennyeződések ellen.
A Cleado WC-olaj legfontosabb tulajdonságai:
Környezetbarát:
biológiailag lebomló termék, maró, egészségre ártalmas
anyagot nem tartalmaz. A hígított termék csatornába, élővízbe kerülhet.
Felhasználóbarát:
„folyékony WC-kefe” – alkalmas WC-k, szennyezettségeknek fokozottan
kitett mosdók és kádak tisztántartására,
- tartós csillogás – a krómozott tárgyakon késlelteti a vízkő lerakódását,
A WC- fertőtlenítő olaj kényelmes, praktikus
felhasználásához szükséges szórófej is vásárolható! Kód: C 101-2

Vitastiq Family
V 002

Egy új és innovatív eszköz az egészségtudatos életmód szolgálatában.
A Vitastiq segít meghatározni a felhasználó vitamin és ásványi anyag tendenciáit, továbbá tájékoztatást nyújt az egyes vitaminokról, ásványi anyagokról és azok természetes forrásairól.
A Vitastiq alkalmazásban elmentheti a korábbi elemzéseket, így egyszerűen nyomon követhetőek a változások. Használhatjuk saját magunk, illetve
másoknak is segíthetünk a vitamin és ásványi anyag szint nyomon követésében.

A világon az első olyan személyes eszköz, amely egy
okostelefonnal (vagy tablet) együtt segít nyomon követni a vitamin és ásványi anyag szintet.

Maybe Baby minimukroszkóp
E 010-2

Maybe Baby - A családtervező
Ön mindig tudni fogja, hogy mikor termékeny:
Mikor sikerülhet? Mikor kell vigyázni?

72 órás előrejelzést kaphat a női nyálból.

A családtervezésért, fogamzásért sokan, sokféle módszert használnak. Mi egy megbízható,
egyszerű és mindenki által elfogadható eszközt ajánlunk! Évtizedek óta bevált, nőgyógyászok
által is javasolt egyéni eszközt, amely minden női táskában diszkréten elfér és egyszerűen
használható.
Használatával gyorsan és egyértelműen, 72 órás előrejelzéssel megállapítható a női
nyálból, hogy a menstruációs ciklus során melyek a termékeny, ill. terméketlen napok.
Kiknek ajánljuk?
Azoknak a pároknak, akik gyermeket szeretnének és azoknak a hölgyeknek, akik nem
használnak kémiai fogamzásgátlókat.
Alkalmas más módszer melletti ellenőrző tesztelésre is. 				
Nagy biztonsággal, egyszerűen használható.

Selva CM-316 Ózon Air Fresh
E 032-2

Levegőtisztító készülék
A készülék aktív oxigént állít elő, amely egyrészt köztudottan jó hatással van az emberi szervezetre,
másrészt a lebegő szennyezőanyagokhoz kötődve semlegesíti, bontja azokat, ugyanígy a lebegő
baktériumokhoz, vírusokhoz, gombákhoz kötődve megsemmisíti azokat. Az általában pozitív töltésű, nagy molekulájú vagy összetett légszennyezőket, mint a füstök, a por, elektromos szempontból
semlegesíti és leülepíti. Nincs mozgó, kopó alkatrésze, zajtalan.
Káros anyag kibocsátás gyakorlatilag nincs, az ózonszint messze a megengedett határérték alatt
marad.
Levegőtisztító kapacitás: 250-300 m3. Nagyobb légterekben, üzemi felhasználásra javasolt.
Javasolt területek: kórtermek, orvosi rendelők, óvodák, iskolák, irodák, tárgyalóhelyiségek, konferenciatermek, éttermek, konyhák, bárok, stb.

....................................

- a kellemetlen szagokat, a dohányfüstöt eltávolítja
- fertőtleníti a szoba levegőjét
- hatásos a háziállatok nemkívánatos illatainak megszüntetésében
- használata az allergiás és asztmatikus tünetek
csökkenését eredményezheti

Az egészségünk értéke csak akkor kezd igazán emelkedni,
amikor egy részét már végleg elveszítettük!
Óvjuk egészségünket!
Biyovis kapcsolattartó:

Figyelem!
A katalógusban szereplő információk és illusztrációk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak.
A Biyovis termékei nem helyettesítik a megfelelő orvosi ellátást; használatukkal, fogyasztásukkal kapcsolatban vegye figyelembe kezelőorvosa véleményét!
A katalógusban esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
A változtatás jogát fenntartjuk!
Az étrend-kiegészítők fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet
és az egészséges életmódot.

