РИБОФЛУ®
за укрепването на имунната система

РИБОФЛУ®

СПРЕЙ ЗА ЗАПУШЕН НОС
с хипертоничен солеви разтвор с 3% N-ацетилцистеин.
50 мл стъклена бутилка
със спрей дозаторна система

Благодарение на осмотичното действие, което позволява хидратацията на лигавицата на носа, е показан при
всички заболявания, характеризиращи се с назофарингеална конгестия и нарушена
чистота на лигавицата. Той
запазва носа чист, намалява
сухотата и хидратира лигавица внимателно. Спомага за регулацията и освобождаването на назални секрети, предпазва от
появата на бактериален биофилм.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
2 впръсквания във всяка ноздра 3-4 пъти дневно или
повече, ако е необходимо.

РИБОФЛУ®
ОТО КАПКИ ЗА УШИ

с глицерол, борна киселина,
водороден пероксид, карба
миден пероксид, и масло от
чаено дърво.

разтвор 10 мл флакон с капкомер

Церуменолитично действие,
показан за хигиена на ушния
канал. Използва се при превенция и лечение на ушни инфекции с инфективен произход.
Почиства и освежава деликатно ушния канал и спомага
за премахването на ушната
кал (церумен). Предпазва ухото от външни фактори като
прах, замърсяване и др.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
3-5 капки от разтвора в ушния канал.
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РИБОФЛУ®
РИНО НАЗАЛЕН ГЕЛ СПРЕЙ
Хиалуронова киселина в хипертоничен
разтвот на NaCl
РИБОФЛУ РИНО® е назален
гел спрей за случаи при сухота в носа, при нужда от
хидратиране на носната
лигавица, като притежава
също риепителизиращо и
деконгенстантно действие.
Съдържание: Вода, Натриев
Хиалуронат, Натриев Хлорид, Растителен Глицерол,
Натриев Дехидроацетат
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
1-2 впръсквания във всяка
ноздра, 3-4 пъти дневно или
повече, ако е необходимо.

РИБОФЛУ®
ОТО СПРЕЙ ЗА УШИ

с натриев хлорид, борна киселина и сорбинова
киселина
разтвор 10 мл флакон с капкомер

Използва се специално за
хигиена на ушната кухина, както и за отстраняване на излишъка от
ушна кал, така че да се
намали рискът от бактериална пролиферация
и гъбични инфекции на
ушния канал.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
2-3 впръсквания във всяко
ухо.
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РИБОФЛУ® е хранителна добавка,
С ПОДСЛАДИТЕЛ

която служи за поддържане и добро функциониране на имунната система.
Съставки: Фруктоза, N-ацетил цистеин, малтодекстрини, портокалов аромат, сух екстракт от ананас (Ananas comosus L., gambi)
съдържащ 0,3% бромелин, астрагалус (Astragalus membranaceus
Bung., radici) съдържащ 70% полизахариди, цинков глюконат, свободни нуклеотиди (44%), противослепващи вещества: силициев
диоксид, аспартам, сукралоза, калиев ацесулфам, неохесперидин
дихидрохалкон, цитрова киселина.
Препоръчана дневна доза: Едно саше на ден.
Опаковка от: 12 сашета от 3 гр. - съдържание 30 гр.
Предупреждения: Да не се превишава препоръчваната дневна доза!
Хранителната добавка да не се използва като заместител на разнообразното хранене!
Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца!
Да се съхранява на сухо място при температура под 25 градуса целзий!
Ключът към отличното здраве е силната имунна система. Тя ни предпазва от различни болести
– простудни, заболявания, грип и др. Правилното функциониране на имунната система допринася
за справянето на организма ни с хранителни натравяния, контролира алергии и забавя процеса
на стареене. Имунната система унищожава бактериите, носещи болести и премахва увредената
тъкан.
За ефективното действие на имунната система са необходими определени хранителни вещества.
НАЦ (ацетилцистеин) - помага при разрушаването и отстраняването на храчки. Стимулира
продукцията на глутатион, който е изключително
важен за чернодробните детоксикиращи процеси.
Подпомага предпазването на сърдечносъдовата
система и черния дроб; дихателната функция;
детоксикационните и антивирусните процеси в
организма.
Нуклеотиди Риболайф - заедно с другите познати нуклеотиди, са единиците, формиращи ДНК и
РНК-вериги, в които се съдържа геномът ни. Нуклеотиди се съдържат също в молекулите, създадени
за пренос на енергия (като ATP, NADP, NADH) при
метаболизирането на въглехидрати, липиди и протеини. Серия от медицински публикации показва
предимствата при включването на нуклеотидите
като хранителна добавка при много заболяванеия.
Някои изследвания сочат, че включването на нуклеотиди в диетата, особено в случаи на критични
заболявания, помага за възстановяването и намаляват периода на хоспитализация. В тези случаи се
наблюдават подобрени имунни реакции. Изглежда
напълно оправдано да се твърди, че нуклеотидите
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участват в множество аспекти от клетъчния метаболизъм, растеж и имунни реакции. Включването на нуклеотиди се препоръчва при имунологични стресови
условия, по време на периоди на бърз растеж и недостатъчен прием на нужните за това вещества.
Цинк - има ключова роля в механизмите на имунна
защита. Помага при борбата с острите вирусни заболявания, като грипа. Допълнителни количества цинк
подсилват защитата и елиминират по-бързо вирусните
и бактериални инфекции.
Астрагалус - действа ободряващо, подсилва имунната система, подпомага функцията на надбъбречната
жлеза и храносмилането. Засилва метаболизма, подобрява оздравителните процеси, доставя енергия при
умора и продължителен стрес. Полезен е при настинки,
грип и проблеми свързани с имунна недостатъчност.
Бромелаин - повишава имунитета и увеличава броя
на белите кръвни телца. Използва се като противовъзпалително и обезболяващо средство, при спортни травми, храносмилателни проблеми, синузити и възстановяване от операции.
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ОРОКСАН®
хигиена на устата

ОРОКСАН вода за уста съдържа

 ксилитол
 сорбитол
 полисорбат
 масло от мента
 алое
 хлорхексидин

Ксилитол е захарен алкохолен подсладител, който се среща в природата и
може да бъде използван за подслаждане на широк обхват от продукти без
захар. Ксилитолът е една от основните съставки, използвани в продуктите за
орална хигиена. Изследвания сочат, че приемът на ксилитол намалява случаите
на зъбен кариес.
Маслото от мента има свежа и силна миризма на мента. Маслото от мента
освежава дъха и спомага за облекчаването на болки в случаи
на зъбобол.
Алоето като съставка е отлично средство за успокояване.
Хлорхексидин е медикамент, който се използва в стоматологията. Хлорхексидинът потиска
образуването на зъбна плака и се използва за
профилактика и лечение на гингвинити и локални
инфекции на устаната кухина.
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M A D E I N I T A LY

в ода за ус та

Хигиена на устата е практика на поддържане на устата и зъбите чисти, за
да се предотврати появата на проблеми със зъбите, най-често, зъбен кариес,
гингивит и лош дъх. Добрата грижа за устата се отразява на цялостното ни
здраве. От естетическа гледна точка, чистите и добре поддържани зъби придават красотата на усмивката на човека.
Основните методи за устна хигиена са използването на четка за зъби, паста,
конци и др. Допълнително към основните методи се използва вода за уста. Водата за уста спомага премахването на лошия дъх, изчиства зъбите, като премахва остатъците от храна, заздравява венците и понижава киселинността в
устата.

ПОКАЗАНИЯ:
Вода за уста адювант за хигиена на устната кухина, зъбите и венците. Ороксан защитава и
пази устната кухина, зъбите и венците.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Изполазвайте един или повече пъти на ден,
сутрин и вечер. След почистване на зъбите, постави в устата количество колкото
една супена лъжичка от продукта, изплакнете устата за около 30 секунди, без преглъщане веднъж или няколко пъти дневно,
сутрин и вечер.
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ОРОКСАН®
хигиена на устата

орален спрей с ксилитол, алое, хлорхексидин, масло от мента и чаено дърво и натриев хиалуронат

Как действа?
Ксилитол е захарен алкохолен подсладител, който се среща в природата
и може да бъде използван за подслаждане на широк обхват от продукти без
захар. Ксилитолът е една от основните съставки, използвани в продуктите за
орална хигиена. Изследвания сочат, че приемът на ксилитол намалява случаите
на зъбен кариес.

Маслото от мента има свежа и силна миризма на мента. Маслото от мента
освежава дъха и спомага за облекчаването на болки в случаи на зъбобол.

Алоето като съставка е отлично средство за успокояване.
Хлорхексидин е медикамент, който се използва в стоматологията. Той
потиска образуването на зъбна плака и се използва за профилактика и лечение
на гингвинити и локални инфекции на устаната кухина.
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M A D E I N I T A LY

с п р е й за ус та

Показания:
Разтвор на спрей с адиувантен ефект за хигиена на устната кухина и гърлото.
Полезен при раздразнения и зачервяване на венците и орофаринкса.

Състав:
Вода, ксилитол, полисорбат 20, Алое сок от листа, натриев хлорид, PEG-40 хидрогенирано рициново масло, хлорхексидин диглюконат, сукралоза, мента екстракт,
мента аромат, масло от чаено дърво, бизаболол, цитрус аромат, калиев сорбат, дехидроацетат, натриев хиалуронат, натриев
аскорбил фосфат, цитрова киселина.

Дозировка:
Едно или две впръсквания, два пъти на ден
за не повече от три седмици, или според
прескрипцията на лекар или стоматолог.
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РИБОВИТ®

за укрепването на имунната система

РИБОВИТ® е МУЛТИВИТАМИННА-МУЛТИМИНЕРАЛНА ДОБАВКА,
която предоставя всички витамини и минерали, допринасящи за поддържането на
ефикасен метаболизъм у всеки възрастен и дете над 3 години. Спомага за поддържане оптимално състояние на кожата и очната система.
РИБОВИТ® може да помогне при стресови ситуации при големи психофизиологични усилия, в период на интензивни физически и спортни дейности, както и при излагане на фактори, увеличаващи щетите от свободни радикали и намаляващи възпротивителните сили на организма.
СЪДЪРЖА:
НУКЛЕОТИДИ:
свободните нуклеотиди Риболайф, единствените налични с висока концентрация и
в свободна форма (48%). Заедно с другите познати нуклеотиди, това са единиците,
формиращи ДНК и РНК-вериги, в които се съдържа геномът ни, безкрайните копия от
архивираната генетична информация, нужна за живота ни. Някои човешки изследвания сочат, че включването на нуклеотиди в диетата, особено в случаи на критични
заболявания, помага за възстановяването и намаляват периода на хоспитализация. В
тези случаи се наблюдават подобрени имунни реакции.

ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ
Пълния набор от B-витамини (B-17, B-2, B-6, ниацин, пантотенова киселина и фолиева
киселина), които помагат да се освободи енергия от въглехидратите, протеините и
мазнините, които консумираме.
Балансирана формула за оптималната функция на имунната система, като например
антиоксиданти като витамини А, Ц и Е и минералите селениум и цинк, които неутрализират негативните ефекти от свободните радикали. Желязото и селениумът също
така допринясат към развитието на естествените защитни сили.
Витамини и минерали, които помагат да поддържате оптимално кожата си. Ултравиолетовите слънчеви лъчи, замърсители и свободни радикали могат да нарушат
вида и функциите на кожата. РИБОВИТ®, с витамините А, Ц, ниацин, биотин, селениум
и цинк, едновременно защитава кожата и се грижи за добрия й вид.
Антиоксидиращи елементи (витамин Ц, Е, бета каротен, селениум, мед, цинк и манган)
действа извънредно активно срещу негативните ефекти от свободните радикали,
като неутрализират вредните молекули в организма ни, които се освобождават при
стрес от средата ни.

ЛУТЕИН
Лутейнът спомага за предпазване зрението на човека, действайки защитно и помагайки за абсорбирането на вредната ултравиолетова светлина. Лутеинът въздейства за запазването „младостта“ на очите и предпазва от развитие на очно перде и
макулна дегенерация.

8

www.eufarma.bg

хр аните л н а до б а в к а

МУЛТИВИТАМИНИ
С РИБОНУКЛЕОТИДИ

ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

Организмът често има нужда от допълнителен източник на хранителни вещества, причината, за което е недостигът на витамини в храната. Приемането на мултивитамини допринася за укрепването на имунната система на организма, намалява риска от вирусни
заболявания, засилва жизнеността на организма и помага за бързото възстановяване
при физическа и умствена умора.
Препоръчана дневна доза: Една таблетка на ден, приета с чаша вода.
Опаковка от: 30 таблетки от 1,2 гр. съдържание 36 гр.
Предупреждения: Да не се превишава препоръчваната дневна доза!Хранителната добавка да не се
използва като заместител на разнообразното хранене! Да се съхранява
на място, недостъпно за малки деца!
Да се съхранява на сухо място при
температура под 25 градуса целзий!

M A D E I N I T A LY
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РИБОВИТ®
в случай на умора

РИБОВИТ® СИРОП
перорален разтвор с Витамин B2, B3, B5, B6, L-карнитин и инозитол

 предоставя нужните витамини, гарантиращи правилна дневно-препоръчителна
доза според стандарта на ЕК 2008/1, както и при отслабващи организма ситуации като
настинки, хронични заболявания и всякакви други нужни случаи, включително при активна спортна дейност.

 може да помогне при стресови ситуации при големи психофизиологични усилия, в
период на интензивни физически и спортни дейности, както и при излагане на фактори,
увеличаващи щетите от свободни радикали и намаляващи възпротивителните сили на
организма (замърсители в околната среда или условия на възстановяване от травма
или болест).

 съдържа свободните нуклеотиди Риболайф, единствените налични с висока концентрация и в свободна форма (48%). Заедно с другите познати нуклеотиди, това са
единиците, формиращи ДНК и РНК-вериги, в които се съдържа геномът ни, безкрайните
копия от архивираната генетична информация, нужна за живота ни.

 нуклеотидите се съдържат и в молекулите, създадени за пренос на енергия (като
ATP, NADP, NADH) при метаболизирането на въглехидрати, липиди и протеини.

Организмът често има нужда от допълнителен източник на хранителни вещества, причината, за което е недостигът на витамини в храната. Приемането на
мултивитамини допринася за
укрепването на имунната система на организма, намалява
риска от вирусни заболявания,
засилва жизнеността на организма и помага за бързото възстановяване при физическа и
умствена умора.

10

www.eufarma.bg

хр аните л н а до б а в к а

Показания:
Рибовит е хранителна добавка, осигуряваща витамини Б-комплекс и допринасяща за
намаляването на чуството на отпадналост и умора. С балансирания си състав отговаря
на нивата на препоръчителният прием, както се изисква от правилата относно етикиретирането за хранителните съставки в храните.
Рибовит перорален разтвор е особено подходящ в случай на умора, както и когато е
неободим балансиран прием на витамини и микроелементи с тонизиращо действие.
Витамини от група В участват в много жизнени процеси. Те са полезни за производство
на енергия и благоприятстваt зa нормалния метаболизъм на протеини и захари в тялото. Те играят важна роля в метаболизма на клетките.

Съставки:
Захароза, вода, аромати, L-карнитин, консервант: калиев сорбат; Никотинамид (витамин В3), окислител: лимонена киселина; D-пантенол (витамин В5), инозитол, рибофлавин-5-фосфат (Витамин В2), пиридоксин хидрохлорид (витамин В6).

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Деца до 6 години: препоръчваната доза е
5 мл перорален разтвор на ден, като се използва мерителната чашка прикрепена към
опаковката.
Деца над 6 години, възрастни и пенсионери:
Препоръчителната доза е 10 мл перорален
разтвор на ден, като се използва мерителната чашка прикрепена към опаковката.

M A D E I N I T A LY
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АКУФЕН СТОП®
при симптоми като шум в ушите

корен ВАЛЕРИАНА
ГИНКО БИЛОБА

ХМЕЛ

Фитокомплексът
от хмел е помощно средство при
ф и з и о л о г ич н и т е
процеси, които осигуряват по-добро
качество на съня
и допринясат за
по-ефикасна успокоителна дейност
на ниво Централна нервна система.

Биофлавоните на гинко са
признати с антиоксидантните си свойства и като
защитаващи клетъчната
мембрана. Имат ефективно действие срещу
забавяне на обмяната на
веществата, сгъстяване
на кръвта, увреждане на
кръвоносните съдове, намаляване на мозъчната
активност. Използват се
като помощно средство
за всички заболявания на
нервната система и се препоръчват за подпомагане
при шум в ушите, световъртеж, главоболие, нервно изтощение, стрес и др.

ГЛОГ

Полезните съставки в глога и
корена от валериана, спомагат за отпускането и за правилното действие на нервната
система. Помагат при безсъние,
нервно напрежение, агресивни
състояния, преумора, вегетативни нервни смущения (безпокойство, световъртеж, емоционална тахикардия).
Триптофанът е предшественик
на серотонина, нервотрансмитер свързван с промените в настроението, чувството за глад и
предотвратяването на симптоми, произхождащи от стреса.
В допълнение, групата от витамини в състава на добавката
осигуряват по-добро усвояване и
правилно функциониране на нервната система.

спомага за възстановяване
на мозъчната микроциркулация
след исхемичен инсулт
12
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АКУФЕН СТОП® е хранителна добавка за състояние при стрес.
АКУФЕН СТОП® е ефективно средство при симптоми като шум в ушите,
при които нервната система играе важна роля. Въпреки че рядко този
симптом прогресира в сериозен проблем, състоянието е свързано с
умора, стрес, проблеми със съня, затруднена концентрация, проблеми
с паметта, депресия, тревожност и раздразнителност.

АКУФЕН СТОП® е хранителна добавка, която служи за поддържане на доброто здраве на
съдовата система. Tя спомага за: отпускането (благодарение на екстрактите от валериана
и хмел), правилното функциониране на микроцирколацията (благодарение на присъствието на Гинко Билоба) и правилното функциониране на нервната система (благодарение на
витамините B1, B2, B3, B6, B12 и C).
Препоръчана дневна доза: Две таблетки дневно, за предпочитане преди сън.
Предупреждения: Да не се
превишава
препоръчваната
дневна доза!Хранителната добавка да не се използва като
заместител на разнообразното
хранене!Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца!Да
се съхранява на сухо място при
температура под 25 градуса целзий!
Дози в опаковка: 30 таблетки

www.eufarma.bg
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КАРТИФЛЕКС®

за поддържането на физиологическата
цялост на ставите

БОСВЕЛИЯ (BOSWELLIA), Босвелия серата (Boswellia serrata)
е индийско растение, чиято
смола се използва в традиционната аюрведическа медицина
като средство срещу появата и
влошаването на артрита. Екстрактът от това растение се употребява в
противовъзпалителни и болкоуспокояващи
лекарства, което го прави особено ефективно в областта на ставите с ограничена подвижност и гъвкавост.
Противно на повечето лекарства в тази категория,
дори при продължителна
употреба не води до странични ефекти върху храносмилателната система и
пази стомашната лигавица
от язви.
Действа директно върху стимулиращите
възпаления молекули, преки причинители на
болка.
- намалява подуването на ставите и сутрешната схванатост.
- увеличава подвижността, като блокира
синтеза на левториени, молекули, отговорни
за множество възпалителни болести.
ВИТАМИН C (аскорбиновата киселина) е ключов
за производството на колаген, а следователно и за
съединителната ни тъкан.
Също така защитава клетъчните мембрани от оксидация от страна на свободни радикали, молекули, причиняващи стареене на клетките.
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ГЛЮКОЗАМИН – глюкозамин
сулфатът (СФГ) е подобен
на субстанцията, произвеждана естествено от
съставните елементи на
хрущяла:
хондроцитите.
При остеоартрозата синтезът на СФГ е недостатъчен
за нуждите на организма, затова употребата на добавки, според
медицинската литература, е крайно
препоръчителна за въстановяване на ставните функции. Тялото използва глюкозамин
сулфата, за да синтезира протеогликани и
глюкозамин хондроитин, които съставляват матрицата на хрущяла.
ХОНДРОИТИН – хондроитин сулфатът е важен
структурен компонент
от хрущяла, привлича
вода към матрицата на
хрущяла и стимулира растежа му. Също така предотвратява деградацията му, като забавя
дегенерацията на ставата.
МЕТИЛ – Сулфонил – Метан (МСМ) – МСМ е
важно сулфидно съединение. Ставите, страдащи от артрит или артроза, са бедни на
сулфиди. С прилагането на МСМ влошаването на състоянието им се забавя.
КОЛАГЕНЪТ e хидролизат с къса полипептидна
верига. Това го прави особено силно бионаличен.
Произвежда се от естествени източници по патентован процес, който улеснява усвояването му. Колагенът подпомага
протеогликаните и глюкозамина в извънклетъчната матрица.

www.eufarma.bg

CARTIFLEX®
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РИБОЛАЙФ® Медицинска литература
КАРТИФЛЕКС® се препоръчва
като добавка в лечението на:

Употребата на дълговерижни полинуклеотиди, получени чрез контролираното разкъсване на ДНК, е процедура, позната още от края
90-те. (Мейсън и др., 1997).

Остеоартроза
- таз
- колене
- стъпала и глезени
- рамене
- ризартроза

След първоначалните позитивни резултати
последват още експериментални проучвания,
основани, чрез привнасяне на нуклеотиди, на
насърчаването на растежа на култури от
човешки остеобласти, за да може тази техника да се използва при възстановяването на
костна тъкан „Гизарди и др., 2003). Резултатите и от това изследване се оказват успешни.
За шест дни растежът на остеобластите се
ускорява с 21% спрямо контролните проби.

Хондропатия
- свързана с възрастта
- посттравматична
- физическо претоварване
- интензивен спорт и изтощение
Проблеми със сухожилията
- епикондилит
- плантарен фасциит
- ахилесово сухожилие
- пателарно сухожилие
- синдром на ротаторните маншони
- остър и хроничен тендонит

Авторите формулират хипотезата, че ускореният остеобластен растеж след добавянето на нуклеотиди е настъпил вследствие
на рецептора А2 за пурини, част от самите
остеобласти, без да пречи на останалите
биологически механизми.

Препоръчана доза: 1 таблетка/ден.

Опаковка: 30 таблетки

Локалния разпад на полинуклеотидните вериги в ставата освобождават големи количества нуклеобази на пурина и пирамидина,
глицеринови остатъци (рибоза) и фосфати,
които са полезни субстрати, способстващи
за синтеза на извънклетъчни матрици от
хондроцити. Така че добавката на нуклеотиди активира два различни механизма: единият първо осигурява механична защита на
ставните повърхности, а след това другият
решава проблема с остатъци, получени от
лизис вследствие на ензимно действие.

* предупреждения: Да не се превишава препоръчваната дневна доза!Хранителната добавка да не се използва
като заместител на разнообразното хранене!Да се съхранява на място, недостъпно за
малки деца!Да се съхранява на сухо място при температура под 25 градуса целзий!

M A D E I N I T A LY
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БЕНИДОРМ®
oсигурява по-добро качество на съня през нощта

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ВАЛЕРИАНА
ХМЕЛ
Фитокомплексът от хмел
е помощно средство при
физиологичните
процеси,
които осигуряват по-добро
качество на съня и допринясат за по-ефикасна успокоителна дейност на ниво Централна нервна система.

Валерианът е основен компонент в много от медикаментите при лечение на
безсъние и неврози. Има бърз
успокояващ ефект при безпокойство, тревожност, безсъние, страх и при форми на
неврози. Отпуска нервната
система, премахва напрежението и прави съня по-дълбок и спокоен. Фитокомплексът от валериана спомага
действието на мелатонина
при борбата със стресови
усещания.

ПАСИФЛОРА
Екстрактът от Пасифлора,
част от състава на хранителната добавка, е ефективно средство при умора и
промени на настроението.
Фитокомплексът, присъстващ в екстракта от Пасифлора, заедно с етеричното
масло от Лавандула, благоприятстват отпускането
при стрес и нервно напрежение, осигурявайки по този
начин по-добро качество на
съня.

МЕЛАТОНИН
Мелатонинът е натурално
вещество, произвеждано от
епифизната жлеза и е известен със способността си да
регулира циркадните ритми
като цикъла сън-бодърствуване. При хората повишеното ниво на мелатонин е
сигнал за тялото ни, че е настъпила нощта и е време за
сън. На тези свойства на мелатонина се дължи използването му при безсъние.
Мелатонинът не е сънотворно, той регулира денонощния ни ритъм.
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витамин B6

витамин B3

B6 и B3 спомагат физиологичното действие на централната нервна система.

триптофан

серотонин

Триптофанът повишава нивата на Серотин /невротрансмитер/ в мозъка и се използва за лечение на депресия, безсъние, тревожност, главоболие, затлъстяване и други.

www.eufarma.bg
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ХРАНИТЕЛНИ ФАКТИ
ДОЗА

ЗА ЕДНА ТАБЛЕТКА

Хората, страдащи от безсъние имат един или повече

Сух екстракт на валериан
Във валеренова киселина

280мг
2,24мг

от следните проблеми със

Л-триптофан

220мг

буждане често през нощта

Хмел
във флавоноиди

20мг
0,08мг

или събуждане рано сутрин.

Пасифлора
във флавоноиди

15мг
0,52мг

то за добрия сън е начинът

Лавандула

10мг

Мелатонин

1мг

Витамин B3

16мг

също така да допринесат за

Витамин B6

1,4мг

осигуряване на спокоен сън

съня: трудно заспиване, съ-

Доказано е, че най-важнона живот. Ако промените в
начина на живот не са достатъчни, добавките могат

през нощта.

БЕНИДОРМ за поддържане на доброто функциониране на нервната система и на
физиологичния сън.
Предупреждения: Да не се превишава препоръчваната дневна
доза!Хранителната добавка да
не се използва като заместител
на разнообразното хранене!Да се
съхранява на място, недостъпно
за малки деца!Да се съхранява на
сухо място при температура под
25 градуса целзий!
Препоръчана дневна доза:
Една таблетка половин час преди лягане.
Опаковка от: 30 таблетки от 1,2 гр. - съдържание 36 гр.

M A D E I N I T A LY
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АКТИ КАНД 30

Медицинско изделие в таблетна форма за вагинално
приложение

АКТИКАНД
30
8 таблетки за вагинално
приложение с Lactobacillus Fermentum, Lactobacillus Acidophilus,
лимонена киселина и натриев
бикарбонат.

КАК И КОГА

СЕ ПРИЛАГА
АКТИКАНД 30?

АКТИКАНД 30, благодарение на присъствието
на лимонена киселина и натриев бикарбонат
и на иновативно формулираните вагинални

Вулвовагинална

кандидоза

(ВВК):

таблетки с удължено освобождаване, е в със-

1 таблетка дневно, която се прилага

тояние да създаде временна физическа бари-

възможно най-дълбоко във вагината,

ера срещу кислорода в лумена на вагината,

за предпочитане преди лягане. Тази

произвеждайки въглероден двуокис. Сформи-

терапия се извършва за 5 дни и след

рането на почти анаеробна среда е в състоя-

това се продължава с по една таблетка

ние, от своя страна, да се противодейства на

на всеки 3 дни за следващите 3 таблет-

създаването, запазването и разпространение-

ки. Също така е препоръчително, като

то на вагиналната инфекция от Candida.

превантивна мярка, да се използва
една таблетка седмично за следващите

В допълнение, наличието на два специфич-

8 седмици.

ни пробиотични микроорганизма укрепва
действието на горепосочената физическа ба-

Рецидивираща

вулвовагинална

риера със спомагателен механизъм.

кандидоза (RVVC): 1 таблетка на все-

18

ки 2 дни, която се прилага възможно

АКТИКАНД 30 е ефективен, както в лечението и

най-дълбоко във вагината, за предпо-

превенцията на Кандидозен вулвовагинит, така

читане преди лягане. Тази терапия се

и в случаите на остър епизод на вулвовагинал-

провежда за 10 дни, след което се про-

на кандидоза (ВВК) и на релапсиращи форми на

дължава с по една таблетка.

вулвовагинална кандидоза (RVVC).

www.eufarma.bg
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СЪСТАВ:
Функционални съставки:
• Лимонена киселина;
• Натриев бикарбонат;
• Lactobacillus Fermentum LF 10
(DSM 19187);
• Lactobacillus ацидофилус LA 02
(DSM 21717);
• Фрукто-олигозахариди (FOS);
• Арабиногалактан;

Известно е, че съставът на вагиналната микрофлора е от решаващо значение за
здравето и благополучието на жените. Вагиналната екоситема се състои от епителни
клетки, които покриват вагината и матката, от жлези, които секретират в лумена на
органа и от сложна бактериална флора. Тази
динамична микросреда е съставена основно от
комплекс Doderlein.
Често при жените, поради различни
екзогенни и ендогенни фактори, като например антибиотици, стрес, хормонални модулации, свързани с бременност, менструален
цикъл или прием на високи концентрации на естроген се стига до дисбаланс в този комплекс и
балансирана екосистема.

Помощни вещества
• Микрокристална целулоза;
• Калциев хидроген фосфат
безводен;
• Хидроксипропилцелулоза;
• Глицерил бехенат;

Промяната на микрофлората води
до преобладаване на опортюнистични микроорганизми, които могат да доведат до форми
на вагинит или вагиноза, подкрепени от опортюнистични микроби, включително много
често някои видове дрожди от рода Кандида,
особено Кандида албиканс, глабрата, крусеи и
парапсилозис.

• Захарозен палмитат;
• Магнезиев стеарат
АКТИКАНД 30 се характеризира с
използването на опаковъчни материали ALUPROB и BLIPROB патентовани
от Probiotical SpA, много високо запечатване за оптимално съхраняване
на продукта.

M A D E I N I T A LY
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КОЛИКСИМ®
при газови колики на бебета, деца и възрастни

КОЛИКСИМ® перорални капки със симетикон в маслена емулсия, витамин А,

витамин Е и коензим Q10, указини за лечение на диспептични смущения, стомашно-чревнен метеоризъм, аерофагия и газови
колики при бебета, деца и възрастни.
Коликсим не съдържа глутен, оцветители
и захар.

Как действа?
Коликсим намалява повърхностното напрежение на мехурчетата газ в стомашно-чревния тракт, като благоприятства за тчхното сливане и по-лесно освобождаване.
Коликсим не е лекарство. Развива чисто физическо действие независимо от друга химична или ензимна реакция .

Съставки:
Симетикон е основната съставка в средствата срещу колики. Симетикон не се усвоява
от организма и спомага за отделянето на мехурчетата газ в стомашно-чревнения тракт.
Приемът на симетикон предотвратява прекомерното натрупване на газове и спомага за
намаляване на подуването и болезненото напрежение в корема.

 Коликсим съдържа витамин А, витамин Е
и КОЕНЗИМ Q10 , които действат синергично
и развиват мощно антиоксидантно действие.
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Коликите при бебета са доста често срещано състояние, засягащо бебетата
в първите им месеци. Въпреки това, не е сериозно медицинско състояние и обикновено преминава на възраст 3-4 месеца . Коликите обикновено се познават при
появата на пристъпи на неутешим плач, често в продължение на часове в даден момент, без никаква конкретна причина - т.е. бебето ви не е гладно, не е
уморено, не се нуждае от смяна на пелената и няма повишена температура.
Въпреки медицинските изследвания, никой не може да даде точна дефиниция на
това какво причиняват бебешките коликите. Възможно обяснение може да бъде
натрупване на мехурчета газ в червата на бебето, което им причинява болка
и дискомфорт.

Начин на употреба:
Единична доза: 20 капки КОЛИКСИМ съдържат 40мг Симетикон.
Възрастни: 20 - 40 капки, които могат да бъдат разредени и в течност, 2-4 пъти на ден, по възможност след ядене
или според лекарскa индикация.
Деца: 20 - 40 капки, които могат да бъдат разредени и в
течност, 1-3 пъти на ден, по възможност след ядене или
според лекарска индикация.
Кърмачета: 20 - 40 капки, които могат да бъдат разредени и в течност, 1-2 пъти на ден, по възможност след ядене
или според лекарска индикация.

M A D E I N I T A LY
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ХИДРОВИТА®
при нарушения, включващи загуба на течности

сашета с минерални соли и захар
Обезводняването /дехидратация/ е състояние, което се случва, когато загубата на телесни течности, предимно вода, надвишава приетото количество. Водата е жизнено важен елемент за функционирането на нашия организъм.
Най-често дехидратирането на организма настъпва при диария, хранително натравяне
и повръщане. Други причини за дехидратация са пот, диабет и изгарания.
Дехидратацията се поява с течение на времето и в раннен етап
може да бъде лекувана с прием на
медикаменти.
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Какво е Хидровита?
Хидровита е показан за употреба при нарушения, включващи загуба на течности,
като диария и повръщане.
Хидровита, взет по време и след диария, спомага за предотвратяване на дехидратацията, като позволява бързо възстановяване на водно-солевия физиологичен баланс
в организма.

Показания
Хидровита е хранителна добавка, направена от минерални соли показани за попълване на загубите на водно-солевия физиологичен баланс в организма в случай на
диария. Препоръчва се при чревни разстройства с изтичане на течност, като диария
и повръщане.

НАЧИН
НА УПОТРЕБА:
разтворете съдържанието на едно
саше в 200 мл вода и изпийте веднага след разтваряне.
Деца: Едно саше дневно.
Възрастни: До две сашета на ден.

M A D E I N I T A LY
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ДУОМАММА
специално създадена за бременни
и кърмещи жени
В И ТА М И Н И
М И Н Е РА Л И
ЖЕЛЯЗОТО е минерал, жизнено важен
за жената по време на бременноста. Желязото в ДУО МАММА® е плод
на специален технологичен патент,
на основата на липозомен комплекс,
който спомага преноса на желязото и
неговата абсорбция на нивото на червата. Желязото в ДУО МАММА® намалява значително или отбягва напълно
страничните ефекти като: дразнене
на стомаха, оцветяване на изпражненията и риск от натрупване, свързани
по принцип с употребата на желязо .

ВИТАМИНИТЕ ОТ B ГРУПА, спомагат правилното осъществяване на
В12
енергийният метаболизъм и за правилното функциониране на нервнаВ6 та система.

В9

ВИТАМИН B6 има положителен
ефект върху синтомите на гадене,
често съпътстващи бременните
жени през първите три месеца от
бременността.

ФОЛИЕВАТА КИСЕЛИНА /Витамин В9/ не се произвежда от организма и трябва да бъде поемана
чрез храната. Достатъчната консумация на
този витамин намалява риска от вродени увреждания на бебето до 70% като спомага за развитието на гръбначния стълб и мозъка, а също
и за образуването на ДНК и размножаването на
клетките.

ЦИНКЪТ е минерал, важен за израстването, за зарастването на белезите, за клетъчното
делене и за нормалното функциониране на имунната система.
МЕДТА спомага за нормалният транспорт на желязото и спомага за предпазване на организма от окислителен стрес.
ПРОБИОТИЧНИТЕ ДОБАВКИ /с Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus rhamnosus/ стимулират растежа на полезните микроорганизми в червата и стомаха. Приемането на пробиотици
по време на бременност помага за понижаване на риска от алергии при децата. Пробиотиците
са добър начин да се грижим за детето, дори преди да се е родило.
ДОКОЗАХЕКСАЕНОВАТА КИСЕЛИНА (DHA) /омега-3 мастна киселина/ е важна за ембрионалното развитие на плода, за правилно съзряване на мозъчната, сърдечната, нервната и храносмилателната система. Спомага за правилното наддаване на тегло на детето и намалява риска
от преждевременни раждания.

По време на бременността нуждата от много витамини, минерали, желязо, калций и
фолиева киселина се увеличава. Най-добрият източник е храната, но въпреки това, е
трудно да се получи препоръчителната доза само от нея. Хубаво е по време на този
период жената да приема и допълнителни добавки с цел поддържане на здравето си в
баланс и осигуряване на необходимите хранителни вещества за организма си.
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Съставки фаза 1: Lactobacillus acidophylus (SGL 11) 40 m.di UFC/г,
Lactobacillus rhamnosus (SGL 06) 15 m.di UFG/г, Растителен желатин, Витамин C, Цинков глюконат, D-алфа Токоферил ацетат, Малтодекстрини
от царевица, Магнезиев Глюконат, Витамин B3, Селен, Л-метионин, Меден глюконат, Противослепващи агенти: Стеаринова киселина, Силициев диоксид, Калциев глицерофосфат, Холекалциферол (Витамин D3), Витамин B6,
Витамин B2, Витамин B1, Сгъстители: Захароза, Гума арабика, Нишесте от царевица,
Триглицериди със средно-дълга верига, Витамин B9, Калиев йодид, Витамин B12, Антиоксидант: DL-aлфа токоферол. Оцветители индиготин, титаниев диоксид.
Съставки фаза 2: Железен глюконат, Докозахексаеновата киселина
(DHA), Витамин C, Противослепващи агенти: Стеаринова киселина, колойдален силиций, Калциев глицерофосфат, Оцветители титаниев диоксид, железен оксид.

ДУО МАММА® е двуфазна хранителна добавка, специално създадена за бременни и
кърмещи жени с хранителен профил максимално доближаващ се до международните
диетични ръководства. Съдържанието на добавката е изцяло съобразено с полезните
и необходими за една жена вещества, а именно витамини, минерали,
пробиотици и омега-3 мастни киселини. Двуфазовата формула позволява да се намалят до минимум
взаимодействията и да се увеличи
бионаличността на желязото, благодарение на липсата му на контакт с
цинка и медта във формулата.
Препоръчана дневна доза: Една
капсула фаза 1 (синя) сутрин, и една
капсула фаза 2 (розова) вечер, преди лягане
Предупреждения: Да не се превишава препоръчваната дневна доза!Хранителната добавка да не
се използва като заместител на разнообразното хранене!Да се съхранява на място, недостъпно за
малки деца!Да се съхранява на сухо място при температура под 25 градуса целзий!

M A D E I N I T A LY
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ЮВЕНИС
30 капсули

ЮВЕНИС®
спомага за:

• Подобряване на физическата
издръжливост;
• Подобряване на

сексуалните функции;

• Подобряване на

дихателните функции;

• Подобряване

усвояването на кислород;

• Подобряване на

сърдечните функции;

• Подобряване на функцията на
черния дроб;

Ювенис® е хранителна добавка, формулирана
да допринесе за поддържането на физическите и умствени дейности, след или по време на
периоди на висока физическа или психическа
натовареност. Ювенис® е един много мощен антиоксидант и като такъв, значително намалява
стареенето на кожата на тялото. Хранителната
добавка е формулирана за подобряване на естествените защитни сили на организма, благодарение на Рейши, както и за тонизирането и
поддържането на метаболизма благодарение на
присъствието на Кордицепс (Cordyceps Sinesis).
Формулата е обогатена с нуклеотиди RIBOLIFE.
Ювенис® съдържа свободните нуклеотиди Риболайф, единствените налични с висока концентрация и в свободна форма (48%). Нуклеотидите
не се считат за основно хранително вещество, но
стават такива, в случаи на периоди на недостатъчно снабдяване, по време на растеж, при условия на стрес и в присъствието на имунологични
заболявания.
Някои човешки изследвания сочат, че включването на нуклеотиди в диетата, особено в случаи
на критични заболявания, помага за възстановяването и намаляват периода на хоспитализация.
В тези случаи се наблюдават подобрени имунни
реакции.

• Подобряване на
имунитета;

• Забавяне на

процеса на стареене;

• Предпазва от

свободни радикали.
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДНЕВНА ДОЗА:
Една капсула на ден, за предпочитане преди сън.
Доза:

За една капсула:

Кордицепс

400мг

Кордицептова киселина

28мг

Рейши сух екстракт

200мг

Полизахаридно съдържание

60мг

Ribolife 44% свободни нуклеотиди

100мг

Ганодерма
луцидиум

(Ganoderma Licidum)

по-известно като Рейши, е също гъба,
откриването на която е в Китай, където
е известна със своите лечебни свойства
като „гъба на дълголетието“. Основните

Кордицепс

(Cordyceps Sinesis)
е гъба, често използвана в китайската медицина. Основните й две активни съставки са
кордицептин и и кордицепова киселина, с доказани ободряващи и тонизиращи свойства.
Тези съставки са полезни за повишаване на
физическата енергия, стимулиране на имунната система и подобряване на физическата
издръжливост.

съставки в Рейшите, доказано притежават способността за участие в много
биологични дейности, включително и
антиоксиданти такива. Рейши съдържа
някои полезни минерали, включително
калий, магнезий, калций, натрий, магнезий, желязо и цинк.

M A D E I N I T A LY
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КАРДИОЕНЕРДЖИ
за доброто здраве на сърдечно-съдовата
система

Винена Лоза
Гинко Билоба

(Ginkgo biloba, L.), листа, сух екстракт

Глог

(Crataegus monogyna,
L.), плод и листа
цветът от глог е изключително богат на флавоноиди, вещества, които са
полезни за подържането на
физиологично кръвно налягане и с антиоксидантно
действие в целия сърдечно-съдов апарат.

Биофлавоноидите, които
съдържа, са познати с техните силно изразени качества на антиоксиданти.

(Vitis Vinifera, L.) екстракт от семки
Фитозомен екстракт
от семки на Винена Лоза:
той е особено богат
на катехини, вещества
полезни за подържане
благосъстоянието на
сърдечно съдовата система.

Витамин E: е основият антиоксидант, който присъства на ниво липиди в клетъчната мембрана. Намалява окислителният стрес.

Ацетил-Карнитин: Физиологичната роля на карнитина е тази – да пренася мастните киселини с дълга верига в цитоплазмата на клетките и в митохондриите. Там те служат за производство на енергия.

Коензим Q10: Присъства в мембраните на митохондриите, където участва в процеса на клетъчно дишане и в производството на енергия. Когато се приема заедно с Витамин
Е имат увеличен антиоксидантен ефект. С течение на годините количествата коензим Q10 в
човешкият организъм намаляват.
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Хранителна добавка от Л-ацетил карнитин, Глог, Коензим Q10,
Фитозомен екстракт от семки на Винена Лоза, Гинко и Витамин Е.
Синергичното действие на съставките спомага за подобряване на
тонуса и на физиологичната дейност на сърдечния мускул, особено
в ситуации на окислителен и метаболитен стрес.

Служи за подържане на доброто здраве на сърдечно-съдовата система (благодарение
на екстракта от винена лоза и Глог) и спомага за подържане на микроциркулацията в
периферните съдове (благодарение на ектракта от Гинко Билоба). Витамин E спомага в
борбата с окислителния стрес.
Препоръчана дневна доза: Една таблетка на ден
Опаковка от: 30 таблетки от 1,2
гр. - съдържание 36 гр.
Предупреждения: Да не се
превишава

препоръчваната

дневна доза!Хранителната добавка да не се използва като
заместител на разнообразното хранене!Да се съхранява на
място, недостъпно за малки
деца!Да се съхранява на сухо
място при температура под 25
градуса целзий!

M A D E I N I T A LY
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ДИГЕРПЛЮС
полезна за храносмилателната и чернодробна
функция

Черния дроб е вторият по големина орган. Черният дроб изпълнява много важни функции, свързани с храносмилането , метаболизма , имунитета , както и
съхраняването на хранителни вещества в организма . Тези функции правят черния дроб жизненоважен орган, без който тъканите на тялото бързо ще умират
от липса на енергия и хранителни вещества. С влошаването на черния дроб се
влошава цялостното ни здраве. За поддържане на здравето на черния дроб се
препоръчва приема на билки, като една от основните билки полезна за функционирането на този орган е белият трън.

СЪСТАВ:

Подсладител: ксилитол, сорбитол;
Натриев

бикарбонат;

подкисли-

тел: лимонена киселина, Бял трън
плод сух екстракт 10% силимарин
(Silybum Marianum Gaertn), малтодекстрини, аромати.
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ПОКАЗАНИЯ:
ДИГЕРПЛЮС е хранителна добавка, полезна за храносмилателната и чернодробна функция.
Основната съставка в ДИГЕРПЛЮС е плод от бял трън /силимарин/.
Белият трън спомага за правилното храносмилане и функциониране на черния
дроб.
Защитава чернодробните клетки от вредни вещества формирани при пушене,
злоупотреба с алкохол и от храни, богати на мазнини. Препоръчва се при
остри и хронични хепатити.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Препоръчителна доза:
1 саше по време на хранене.
Сашето се разтваря директно в устата.

M A D E I N I T A LY
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ЕУФАРМА БГ ЕООД
Бизнес център Сердика
Бул. Иван Гешов 2E, сграда 2, етаж 2,
Офис 202, 1330 София
Тел.:

+359 (0)2 822-0716

Факс.: +359 (0)2 822-0716
Моб.:

+359 (0)875-16-43-75

www.eufarma.bg

