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Aloe vera od wieków uważana jest za cudowną roślinę. W starożytnym Egipcie jej sok znany był 

z działania uwydatniającego piękno cery, w tradycyjnej medycynie ludowej natomiast jako środek 

gojący na otarcia i oparzenia. Sok z aloesu oczyszcza organizm z toksyn, działa regenerująco i poprawia 

trawienie. Wspomaga metabolizm, wzmacnia odporność i utrzymuje w równowadze całokształt 

czynności organizmu. Aloe vera zawiera ponad 200 substancji biologicznie aktywnych (cukry złożone, 

witaminy, minerały, enzymy, aminokwasy) o nadzwyczaj korzystnym działaniu na organizm: przyśpieszają 

one regenerację organizmu, wzmacniają naturalną odporność, chronią przed rodnikami tlenowymi, 

obniżają poziom glukozy we krwi, wspomagają pracę układu trawiennego oraz wpływają korzystnie 

na trawienie.

Aloe Vera

Tabletki z Aloe vera
Suplement diety ze środkami słodzącymi 

Tabletki zawierające suszony sok z liści Aloe 

vera, zbieranych i suszonych w bardzo łagodnych 

warunkach.

Aloe vera

• pomaga w pobudzeniu przemiany materii • 

wspomaga naturalne mechanizmy regulujące po-

ziom glukozy w krwi • wspomaga pracę układu 

pokarmowego i wpływa korzystnie na trawienie • 

pomaga w naturalnej ochronie przed drobnoustro-

jami • wspomaga poprawę pracy jelit

Skład tabletki: wypełniacz (sorbitol), Aloe vera – sok w proszku, 

stabilizator (skrobia kukurydziana), środek przeciwzbrylający (krze-

mionka koloidalna, stearynian magnezu)

Skład powłoki: hypromeloza, barwnik (dwutlenek tytanu), hy-

droksypropyloceluloza, polidekstroza, politlenek etylenu, talk, 

kompleks miedziowy chlorofi lin

Skład w 100 g w 1 tabletce % RWS* 
   w 1 tabletce

Aloe vera – sok w proszku 41,7 g 250 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 1-2 tabletki dziennie, popić szklanką 

wody lub innego, najlepiej niesłodzonego, napoju.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 tabletce

Wartość energetyczna 603 kJ / 144 kcal 3,6 kJ / 0,9 kcal

Tłuszcz 0 g 0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 55,7 g 334 mg

   w tym cukry 6,7 g 40 g

   w tym alkohole cukrowe 49,0 g 294 mg

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w cią-

ży i karmiących piersią. Nie należy stosować u dzieci do lat 12. 

Przechowywać z dala od dzieci.

Masa zawartości: 18,0 g ± 5 % 30 tabletek

Napój z Aloe vera
Suplement diety 

Zawiera 100% soku z liści Aloe vera oraz sok 

z żurawin kanadyjskich. Nie zawiera sacharozy, 

a wyłącznie naturalny słodzik.

Aloe vera
• pomaga w pobudzeniu przemiany materii • 

wspomaga naturalne mechanizmy regulujące po-

ziom glukozy w krwi • wspomaga pracę układu 

pokarmowego i wpływa korzystnie na trawienie • 

pomaga w naturalnej ochronie przed drobnoustro-

jami • wspomaga poprawę pracy jelit

Skład: woda oczyszczona, fruktoza, koncentrat soku z Aloe vera 

1:40 (Aloe Barbadensis Leaf Juice), koncentrat soku z żurawiny 

wielkoowocowej w proszku (Vaccinium macrocarpon), zagęsz-

czacz (ksantan), regulator kwasowości (kwasek cytrynowy), kon-

serwant (sorbinian potasu)

Skład w 100 g w dziennej  % RWS*
  dawce napoju  w dziennej  
  (25 ml) dawce napoju

Aloe Barbadensis  
Leaf Juice (1:40) 2,5 g 0,658 g nie określono

koncentrat soku z żurawiny 
wielkoowocowej w proszku 
(Vaccinium macrocarpon) 2,0 g 0,527 g nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia, dawka dzienna = 25 ml 

(5 łyżeczek), zawartość opakowania ~ 20 dawek

Zalecane dawkowanie: 25 do 50 ml dziennie, najlepiej 

w 2-3 dawkach, zażywać samodzielnie lub z innym napojem.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g

Wartość energetyczna 171 kJ / 40 kcal 

Tłuszcz 0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g

Węglowodany 10 g

   w tym cukry 10 g

Białko 0 g 

Sól 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w cią-

ży i karmiących piersią. Nie należy stosować u dzieci do lat 12. 

Przechowywać z dala od dzieci. 500 ml
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Tabletki i spraye do ust z linii Anginal® zawierają wyciągi z popularnych ziół. 

Tabletki Anginal® nie zawierają cukru, wszystkie natomiast zawierają witaminę C.Anginal®

Tabletki Anginal® 
z porostem islandzkim

Suplement diety ze środkami słodzącymi 

Porost islandzki

• działa kojąco i łagodząco na gardło i struny gło-

sowe • zawiera substancje wzmacniające układ 

odpornościowy • zawiera substancje, które wspo-

magają odkrztuszanie

Witamina C pomaga w

• utrzymaniu prawidłowej przemiany materii • 

utrzymaniu prawidłowej czynności układu ner-

wowego • ochronie komórek przed stresem tle-

nowym • zmniejszeniu zmęczenia i wyczerpania

Skład: wypełniacz (sorbitol), kwas askorbinowy (witamina C), wy-

ciąg z płucnicy islandzkiej, środek przeciwzbrylający (stearynian 

magnezu), stabilizator (hydroksypropylometyloceluloza), mentol, 

olejek eukaliptusowy, środek przeciwzbrylający (krzemionka ko-

loidalna) 

Skład w 100 g w 1 tabletce % RWS* 
   w 1 tabletce

wyciąg z płucnicy islandzkiej 2,7 g 30 mg nie określono

witamina C 2,7 g 30 mg 37,5 %

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: Dorośli 1 tabletka co 3 godziny (maks. 

6 tabletek na dobę), trzymać w ustach do rozpuszczenia, dzie-

ci od lat 10 – 1/2 do 1 tabletki co 4 godziny (maks. 5 tabletek 

na dobę), 3-10 lat 1/2 tabletki co 4 godziny (maks. 3 tabletki 

dziennie).

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 tabletce

Wartość energetyczna 919 kJ / 220 kcal 10,3 kJ / 2,5 kcal

Tłuszcz 0 g  0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 88,4 g 990 mg

   w tym cukry 0 g 0 g

   w tym alkohole cukrowe 88,4 g 990 mg

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży 

i karmiących piersią. Spożycie nadmiernej ilości może mieć efekt 

przeczyszczający. Niewskazany do stosowania u dzieci do lat 3. 

Przechowywać z dala od dzieci. 

Masa zawartości: 17,9 g ± 5 % 16 tabletek

Tabletki Anginal® 
z rumiankiem, ślazem i szałwią

Suplement diety ze środkami słodzącymi 

Szałwia

• łagodzi podrażnienia gardła • działa kojąco i ła-

godząco na gardło i struny głosowe • wzmacnia 

zdolności obronne organizmu i układ odpornościo-

wy • zwalcza drobnoustroje

Ślaz • pomaga i przynosi ulgę w suchym kaszlu 

i uczuciu drapania w gardle • przynosi ulgę w dolegli-

wościach związanych z gardłem i strunami głosowymi

Rumianek

• łagodzi podrażnienia gardła • działa kojąco i ła-

godząco na gardło i struny głosowe

Witamina C pomaga w

• utrzymaniu prawidłowej przemiany materii • 

utrzymaniu prawidłowej czynności układu ner-

wowego • ochronie komórek przed stresem tle-

nowym • zmniejszeniu zmęczenia i wyczerpania

Skład: wypełniacz (sorbitol), kwas askorbinowy (witamina C), śro-

dek przeciwzbrylający (stearynian magnezu), stabilizator (hydrok-

sypropylometyloceluloza), wyciąg z kwiatu rumianku pospolitego, 

wyciąg z kwiatu ślazu dzikiego, wyciąg z ziela szałwii lekarskiej, 

mentol, olejek eukaliptusowy, środek przeciwzbrylający (krzemion-

ka koloidalna)

Skład w 100 g w 1 tabletce % RWS* 
   w 1 tabletce

wyciąg z kwiatu 
ślazu dzikiego 721 mg 8 mg nie określono

wyciąg z kwiatu 
rumianku pospolitego 721 mg 8 mg nie określono

wyciąg z ziela 
szałwii lekarskiej 360 mg 4 mg nie określono

witamina C 2,7 g 30 mg 37,5 %

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: Dorośli 1 tabletka co 3 godziny (maks. 

6 tabletek na dobę), trzymać w ustach do rozpuszczenia, dzie-

ci od lat 10 – 1/2 do 1 tabletki co 4 godziny (maks. 5 tabletek 

na dobę), 3-10 lat 1/2 tabletki co 4 godziny (maks. 3 tabletki 

dziennie). 

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 tabletce

Wartość energetyczna 926 kJ / 221,9 kcal 10,3 kJ / 2,5 kcal

Tłuszcz 0 g  0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 89,1 g 989,5 mg

   w tym cukry 0 g 0 g

   w tym alkohole cukrowe 89,1 g 989,5 mg

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym 

oraz dzieciom poniżej 3 roku życia. Spożycie nadmiernej ilości może 

mieć efekt przeczyszczający. Przechowywać z dala od dzieci.

Masa zawartości: 17,8 g ± 5 % 16 tabletek
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Tabletki Anginal® 
z szałwią i lukrecją

Suplement diety ze środkami słodzącymi

Szałwia

• łagodzi podrażnienia gardła

• działa kojąco i łagodząco na gardło i struny gło-

sowe

• wzmacnia zdolności obronne organizmu i układ 

odpornościowy

• zwalcza drobnoustroje

Lukrecja

• działa kojąco na drogi oddechowe

Witamina C pomaga w

• utrzymaniu prawidłowej przemiany materii

• utrzymaniu prawidłowej czynności układu ner-

wowego

• ochronie komórek przed stresem tlenowym

• zmniejszeniu zmęczenia i wyczerpania

Skład: wypełniacz (sorbitol), kwas askorbinowy (witamina C), śro-

dek przeciwzbrylający (stearynian magnezu), stabilizator (hydrok-

sypropylometyloceluloza), wyciąg z ziela szałwii lekarskiej, wyciąg 

z korzenia lukrecji gładkiej, mentol, olejek eukaliptusowy, środek 

przeciwzbrylający (krzemionka koloidalna)

Skład w 100 g w 1 tabletce % RWS* 
   w 1 tabletce

wyciąg z ziela 
szałwii lekarskiej 364 mg 4 mg  nie określono

wyciąg z korzenia 
lukrecji gładkiej 364 mg 4 mg nie określono

witamina C 2,7 g 30 mg 37,5 %

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: Dorośli 1 tabletka co 3 godziny (maks. 

6 tabletek na dobę), trzymać w ustach do rozpuszczenia, dzieci od 

lat 10 – 1/2 do 1 tabletki co 4 godziny (maks. 5 tabletek na dobę), 

3-10 lat 1/2 tabletki co 4 godziny (maks. 3 tabletki dziennie). 

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 tabletce

Wartość energetyczna 936 kJ / 216 kcal 10,3 kJ / 2,5 kcal

Tłuszcz 0 g  0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 90,1 g 991,5 mg

   w tym cukry 0 g 0 g

   w tym alkohole cukrowe 90,1 g 991,5 mg

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży 

i karmiących piersią. Spożycie nadmiernej ilości może mieć efekt 

przeczyszczający. Niewskazany do stosowania u dzieci do lat 3. 

Przechowywać z dala od dzieci.

Masa zawartości: 17,6 g ± 5 %

16 tabletek

Tabletki Anginal® z imbirem
Suplement diety ze środkami słodzącymi 

Imbir

• pomaga zapobiegać nudnościom podczas po-

dróży • wspomaga prawidłową czynność żołądka 

we wczesnym etapie ciąży • wzmacnia odpor-

ność organizmu • posiada właściwości przeciwu-

tleniające

Witamina C pomaga w • utrzymaniu prawidło-

wej przemiany materii • utrzymaniu prawidłowej 

czynności układu nerwowego • ochronie komórek 

przed stresem tlenowym • zmniejszeniu zmęcze-

nia i wyczerpania

Skład: wypełniacz (sorbitol), kwas askorbinowy (witamina C), wy-

ciąg z imbiru, środek przeciwzbrylający (talk, stearynian magnezu, 

krzemionka koloidalna)

Skład w 100 g w 1 tabletce % RWS* 
   w 1 tabletce

wyciąg z imbiru w proszku 
(stosunek wyciąg : substancja czynna = 1 : 5) 
(tzn. 1 g wyciągu jest odpowiednikiem 5 g 
suszonego korzenia imbiru) 6,8 g 75 mg nie określono

witamina C 6,4 g 70 mg 87,5 %

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: Dorośli i dzieci od lat sześciu 1 do 3 ta-

bletek dziennie pozostawić w ustach do rozpuszczenia.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 tabletce

Wartość energetyczna 884 kJ / 211 kcal 9,7 kJ / 2,3 kcal

Tłuszcz 0 g  0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 80,1 g 881 mg

   w tym cukry 0 g 0 g

   w tym alkohole cukrowe 80,1 g 881 mg

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie należy stosować u dzieci do lat 6. Kobiety 

w ciąży i karmiące piersią mogą używać go tylko po uprzedniej 

konsultacji z lekarzem Spożycie nadmiernej ilości może mieć efekt 

przeczyszczający. Przechowywać z dala od dzieci. 

Masa zawartości: 17,6 g ± 5 % 16 tabletek
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O wrażliwą skórę dziecka pod 

pieluszką należy się troszczyć.Bepella®

Bepella®

– maść na odparzenia u dzieci
•  Sprawdzona maść do pielęgnacji wrażliwej skó-

ry dziecięcej pod pieluszką.

•  Zawiera olej rybny i inne substancje czynne na-

dające skórze gładkość i jedwabistość.

Sposób użycia: Nanieść na umytą skórą podczas 

każdej zmiany pieluszki.
20 g

100 g

Spray do ust Anginal®

z olejkiem
z drzewa herbacianego

Spray do ust Anginal® z olejkiem 

z drzewa herbacianego to prepa-

rat do higieny ust, przeznaczony 

do pielęgnacji śluzówki jamy ustnej 

i dziąseł. Przynosi ulgę i przyczynia 

się do złagodzenia nieprzyjemnych 

dolegliwości w gardle i jamie ust-

nej. Olejek z drzewa herbacianego 

to najmocniejszy naturalny środek 

antyseptyczny. Chroni jamę ustną, 

utrzymuje ją w dobrym stanie i usu-

wa nieprzyjemny zapach z ust.
30 ml

Spray do ust Anginal®

z szałwią
Anginal® z szałwią to naturalny pre-

parat do higieny ust, przeznaczony 

do pielęgnacji śluzówki jamy ustnej. 

Przynosi ulgę śluzówce gardła i jamy 

ustnej. Chroni jamę ustną, utrzymuje 

ją w dobrym stanie i usuwa nieprzy-

jemny zapach z ust.
30 ml

Tradycyjna maść do pielęgnacji 

suchej i popękanej skóry.

Calcium pantothenicum

Calcium pantothenicum
Calcium pantothenicum to tradycyjna maść do 

pielęgnacji skóry suchej i spękanej.

Nadaje się również do stosowania jako środek 

łagodzący podrażnienia i zaczerwienienia skóry 

u dzieci oraz do natłuszczania sutków u karmią-

cych matek.
30 g

100 g
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Nagietek, żywokost, rumianek, arnika i rokitnik to najważniejsze zioła lecznicze, stosowane od wieków w tradycyj-

nej medycynie ludowej. Z nagietka lekarskiego (Calendula offi cinalis) zbierane są kwiaty, z których przyrządza się 

odwary, napary i wyciągi. Z żywokostu lekarskiego (Symphytum offi cinale) zbierane są liście, częściej jednak korzeń 

rośliny. Jedną z substancji czynnych zawartych w ziele jest alantoina, wykorzystywana w preparatach lecznicznych 

i kosmetycznych. Z rumianku lekarskiego (Chamomilla recutita) przerabia się suszone koszyczki kwiatowe, bez 

domieszki łodyg czy liści. Z arniki górskiej (Arnica montana) pobiera się przede wszystkim olejki eteryczne kwiatów. 

Z rokitnika zwyczajnego (Hippophea rhamnoides) natomiast jest tłoczony na zimno olejek z owoców.

Maści 
ziołowe

Maść nagietkowa
Tradycyjny preparat zawierający standaryzowane wyciągi 

olejowy i alkoholowy z kwiatu nagietka lekarskiego (Calen-

dula offi cinalis), które dzięki łagodnemu procesowi pozyski-

wania zawierają wysokie ilości substancji czynnych. Dzięki 

temu maść zawiera pełne spektrum obecnych w nagietku 

substancji, które zapewniają jej wysoką i kompleksową 

skuteczność. 

Maść nagietkowa Dr. Müller Pharma nadaje się do masażu 

blizn oraz pielęgnacji skóry w przypadku stłuczeń, obrzę-

ków, drobnych oparzeń (także po opalaniu), strupków oraz 

spękanej czy suchej skóry nóg, rąk lub warg. Dzięki wyso-

kiej zawartości gliceryny i wosku pszczelego doskonale 

natłuszcza skórę. 

Stosować w miarę potrzeby kilka razy dziennie. 50 ml

Maść arnikowa
Maść arnikowa Dr. Müller Pharma to tradycyjny preparat zawie-

rający standaryzowany wyciąg olejowy z kwiatów arniki gór-

skiej (Arnica montana), który dzięki łagodnej metodzie pozyski-

wania zawiera wysokie ilości substancji czynnych. Substancje 

zawarte w arnice górskiej, przede wszystkim olejki eteryczne, 

mają bardzo korzystny wpływ na skórę, przy uczuciu zmęczonych 

mięśni i kończyn.

Maść Arnikowa nadaje się do masażu i pielęgnacji skóry, od-

świeża zmęczone nogi. Masaż produkt pomaga usunąć napięcie 

mięśni. Maść nadaje się również do zmiękczania skóry i działa 

kojąco na skórę podrażnioną w jakikolwiek sposób (wiatr, mróz, 

słońce). Dzięki wysokiej zawartości gliceryny i wosku pszcze-

lego doskonale natłuszcza skórę. Stosować w miarę potrzeby 

kilka razy dziennie. 50 ml

Maść z żywokostu
Tradycyjny preparat zawierający standaryzowane wyciągi olejo-
wy i alkoholowy z żywokostu lekarskiego (Symphytum offi cina-
le), które dzięki łagodnemu procesowi pozyskiwania zawierają 
wysokie ilości pełnego spektrum substancji czynnych. Substan-
cje zawarte w żywokoście wykazują ogólnie korzystne działanie 
na skórę. 
Maść z żywokostem Dr. Müller Pharma przeznaczona jest do 
masażu mięśni, stawów i ścięgien w przypadku zmęczenia, 
jak również do leczenia powierzchniowych i głębiej położonych 
uszkodzeń skóry (stłuczenia itp.). Dzięki wysokiej zawartości gli-
ceryny i wosku pszczelego doskonale natłuszcza skórę. 
Stosować w miarę potrzeby kilka razy dziennie. 50 ml

Maść rokitnikowa
Maść rokitnikowa Dr. Müller Pharma to tradycyjny preparat 

zawierający tłoczony na zimno 100% olej rokitnikowy virgin. 

Rokitnik zwyczajny zawiera cały szereg substancji biologicz-

nie czynnych działających korzystnie na podrażnioną skórę 

(np. przez słońce, mróz, wiatr czy promieniowanie). 

Dzięki wysokiej zawartości gliceryny maść doskonale nawilża 

skórę, a zawarty w niej olejek rokitnikowy zapewnia dobre 

natłuszczenie i zapobiega wysuszaniu skóry. 

Stosować w miarę potrzeby kilka razy dziennie. W celu 

wzmocnienia działania maści zaleca się stosowanie na noc.
50 ml8



Maść rumiankowa
Maść rumiankowa Dr. Müller Pharma to tradycyjny 

preparat zawierający pozyskiwane za pomocą łagodnej 

destylacji olejki eteryczne kwiatu rumianku pospolite-

go (Matricaria recutita), o standaryzowanej zawartości 

substancji czynnych alfa-bisabololu i chamazulenu.

Substancje zawarte w olejku eterycznym z rumian-

ku posiadają niezwykle korzystne działanie na skórę 

cierpiącą na różnego rodzaju podrażnienia (np. przez 

słońce, mróz, wiatr czy promieniowanie). Dzięki wy-

sokiej zawartości gliceryny maść doskonale nawilża, 

a specjalnie dobrane połączenie i zawartość olejku 

makadamia i wosku pszczelego zapewniają doskonałe 

natłuszczenie skóry.

Nanosić w miarę potrzeby kilka razy dziennie.
50 ml

Maść rumiankowa 

 TRADYCYJNA
Maść rumiankowa Dr. Müller Pharma to tradycyjny 

preparat zawierający pozyskiwane za pomocą łagodnej 

destylacji olejki eteryczne kwiatu rumianku pospolite-

go (Matricaria recutita), o standaryzowanej zawartości 

substancji czynnych alfa-bisabololu i chamazulenu.

Substancje zawarte w olejku eterycznym z rumian-

ku posiadają niezwykle korzystne działanie na skórę 

cierpiącą na różnego rodzaju podrażnienia (np. przez 

słońce, mróz, wiatr czy promieniowanie). Dzięki tłuste-

mu podłożu maściowemu i wysokiej zawartości olejku 

eterycznego z rumianku maść zapewnia gruntowne na-

tłuszczenie skóry, tworząc na niej tłustą powłokę. 

Stosować w miarę potrzeby kilka razy dziennie.
50 ml

Kapsułki Celong® 500 - witamina C o przedłużonym działaniu. 

Witamina C uwalniana jest w organizmie stopniowo w ciągu dnia.Celong® 500

Kapsułki Celong® 500 mg
Suplement diety 

Witamina C o przedłużonym działaniu.

Witamina C pomaga w:

• utrzymaniu prawidłowej czynności układu od-

pornościowego podczas i po intensywnym wy-

siłku fi zycznym (w ilości dodatkowych 200 mg 

dziennie do zalecanego dziennego spożycia)

• utrzymaniu prawidłowej przemiany materii

• utrzymaniu prawidłowej czynności układu ner-

wowego

• ochronie komórek przed stresem tlenowym

• zmniejszeniu zmęczenia i wyczerpania

Skład: witamina C (kwas askorbinowy), żelatyna, sacharoza, sze-

lak, woda oczyszczona, środek przeciwzbrylający (talk), barwnik 

(rybofl awina), przeciwutleniacz (kwas winowy), laurylosiarczan 

sodu, środek przeciwzbrylający (kwas stearynowy)

Skład w 100 g w 1 kapsułce % RWS* 
   w 1 kapsułce

witamina C  
(kwas askorbinowy) 72,7 g 500 mg 625 %

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 1 kapsułka dziennie, połknąć i popić 

wystarczającą ilością płynu.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 kapsułce

Wartość energetyczna 1 271 kJ / 295 kcal 8,7 kJ / 2,0 kcal

Tłuszcz 0 g 0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 7,4 g 50,8 mg

   w tym cukry 7,4 g 50,8 mg

Białko 11,7 g 80,4 mg

Sól* 5,5 mg 37,9 μg

*Zawartość soli w środku spożywczym wynika wyłącznie z natu-

ralnej obecności sodu.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Niewskazany do stosowania u dzieci do lat 3. 

Przechowywać z dala od dzieci.

Masa zawartości: 41,3 g ± 5 % 60 kapsułek
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Cząsteczka chlorofi lu należy do rodziny substancji naturalnych - porfi ryn, 

mających zastosowanie w układach energetycznych i oddechowych 

organizmów żywych, w tym również człowieka. 

DermoChlorophyl®

DermoChlorophyl® spray
Preparat do bezdotykowej aplikacji chlorofi lu, 

przeznaczony do pielęgnacji skóry ze skłonnością 

do problemów dermatologicznych.

• Ochronny spray barierowy.

• Przynosi ulgę i działa kojąco na skórę.

• Silne działanie kryjące.

• Nadaje się do stosowania również na cerę 

wrażliwą.
50 ml

DermoChlorophyl® żel
Preparat w żelu przeznaczony do pielęgnacji 

skóry ze skłonnością do problemów dermatolo-

gicznych.

Sposób użycia: Żel wycisnąć z tubki i rozprowa-

dzić na skórze, tak aby powstała warstwa o gru-

bości 1 do 3 mm. Żel po nałożeniu tworzy szybko 

zasychającą, zielonkawą warstwę o działaniu 

chłodzącym. Możliwe jest kilkakrotne nałożenie.
50 ml

Pierwotną przyczyną cukrzycy jest zaburzenie przemiany glukozy prowadzące, 

do zmniejszenia jej dostaw do komórek, a także do zaburzeń funkcji skóry. 

Skóra jest sucha, często swędząca oraz gorzej odżywiona. Najczęściej dotkniętym 

miejscem jest skóra stóp, w mniejszym stopniu mogą to być także inne części ciała.

DiabeCare®

DiabeCare® krem nawilżający
Krem nawilżający DiabeCare® Dr. Müller Phar-

ma to preparat opracowany specjalnie z myślą 

o suchej i wrażliwej skórze cukrzyków. Dobrze 

się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy 

po naniesieniu. Zawiera połączenie troskliwie do-

branych substancji (olej z orzechów makadamia, 

pantenol, witamina E, mocznik, Aloe vera).
75 ml
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DiabeCare® zmiękczające
mleczko do ciała

Zmiękczające mleczko do ciała DiabeCare® 

Dr. Müller to preparat opracowany specjalnie 

z myślą o suchej i wrażliwej skórze cukrzyków, 

przeznaczony także do stosowania na popękaną 

skórę. Łatwo się rozprowadza, nadając skórze 

jedwabistość. Zawiera połączenie troskliwie do-

branych substancji (olej z orzechów makadamia, 

gliceryna, mocznik, witamina E i wosk pszczeli).
150 ml

DiabeCare® pianka myjąca
Pianka do mycia nadaje się również do higieny 

miejsc podatnych na odparzenia, takich jak pa-

chwiny, przestrzeń między palcami oraz okolice 

intymne. Cechuje się dobrą tolerancją również 

w przypadku długotrwałego stosowania.
100 ml

DiabeCare® herbata ziołowa
Suplement diety 

Herbata ziołowa DiabeCare® zawiera mieszankę 

tradycyjnych ziół.

Łopian

• pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu 

glukozy w krwi

Skład w 100 g w 1 sa-  % RWS*
  szetce  w 1 saszetce

owoc fasoli bez nasion  
(Phaseoli fructus 
sine semine) 30,0 g 450 mg nie określono

ziele rutwicy  
(Galegae herba) 20,0 g 300 mg nie określono

korzeń łopianu  
(Bardanae radix) 20,0 g 300 mg nie określono

 korzeń mniszka z zielem  
(Taraxaci radix cum herba) 10,0 g 150 mg nie określono

ziele nawłoci   
(Solidaginis herba) 10,0 g 150 mg nie określono

owoc anyżu (Anisi fructus) 10,0 g 150 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia, 1 saszetka = 1,5 g

Sposób przyrządzenia: 1 torebkę zalać 1/4 l wrzącej wody 

i pozostawić pod przykryciem do parzenia przez 5 do 10 minut. 

Nie należy doprowadzać do wrzenia. Herbatę należy przyrządzać 

zawsze świeżą i pić letnią.

Zalecane dawkowanie: 1 saszetka dziennie. Zawartość sub-

stancji odżywczych oraz wartość energetyczna 1 torebki są zni-

kome.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży 

i karmiących piersią. Nie należy stosować u dzieci. Przechowywać 

z dala od dzieci. 

Przechowywanie: w suchym miejscu w temperaturze 25 ° C i przy 

wilgotności do 70%.

Masa: 20 torebek po 1,5 g = 30 g netto 

20 torebek
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Echinacea purpurea, inaczej jeżówka purpurowa, znana również pod nazwą rudbekia, wykorzystywana jest 

w tradycyjnej medycynie ludowej w różnych częściach świata. Nowoczesna medycyna euro-amerykańska 

zaczęła wykorzystywać ją na przełomie XIX i XX wieku. Z rośliny pozyskiwane są olejki eteryczne, kwasy 

tłuszczowe, związki fenolowe i cukry złożone.

Jeżówka

Kora dębowa
Bardzo wysoki poziom taniny w korze  dębowej  jest naturalną ochroną przed pasożytami roślin 

i zwierząt. Taniny mają bardzo cierpki smak. W medycynie ludowej są stosowane od wieków z powodu  

na ich właściwości  ściągające  na skórę i błony śluzowe np. powierzchnia cewnika, hemoroidy, 

powierzchniowe oparzenia lub otarcia .

Żel z korą dębu
Tradycyjny preparat zawierający standaryzowany wy-

ciąg alkoholowy kory dębu (Quercus robur), który dzięki 

łagodnemu procesowi pozyskiwania zawiera wysokie 

ilości substancji czynnych. Dzięki temu żel zawiera sze-

rokie spektrum substancji obecnych w korze dębu, które 

zapewniają jego wysoką i kompleksową skuteczność. 

Kora dębu znana jest z mocnego działania ściągające-

go, które pomaga w odnowie i regeneracji skóry.
75 ml

Kora dębu - Maść
Tradycyjny preparat  z  wyciągiem  z kory dębu 

(Quercus robur) który dzięki łagodnemu procesowi 

pozyskiwania zawiera wysokie ilości substancji 

czynnych. Sprawdzona baza maści pomaga zmięk-

czyć i natłuścić skórę w miejscu aplikacji.

W razie potrzeby, użyć kilka razy dziennie. 
50 ml

Kapsułki jeżówkowe
z witaminą C i eleuterokokiem

Suplement diety 
Jeżówka • wzmacnia układ odpornościowy i zdol-
ności obronne organizmu • terapia uzupełniająca 
w nawracających stanach zapalenia górnych dróg 
oddechowych • przynosi ulgę w podrażnieniach 
gardła i strun głosowych
Eleuterokok • wzmacnia układ odpornościowy 
i zdolności obronne organizmu (przeciwutleniacz) • 
działa wzmacniająco i pomaga w okresie rekonwa-
lescencji oraz rehabilitacji • środek wzmacniający 
funkcje psychiczne i fi zjologiczne w okresie osłabie-
nia, wyczerpania i powrotu do zdrowia
Witamina C pomaga w • utrzymaniu prawidło-
wej przemiany materii • utrzymaniu prawidłowej 

czynności układu nerwowego  • ochronie komórek 
przed stresem tlenowym • zmniejszeniu zmęczenia 
i wyczerpania
Skład: olej sojowy, żelatyna, wyciąg z jeżówki, wyciąg z eleute-
rokoka, kwas askorbinowy, substancja nawilżająca (glicerol), olej 
kokosowy, woda oczyszczona, emulgator (lecytyna sojowa), olej 

palmowy, barwniki (dwutlenek tytanu, czarny tlenek żelaza, carmine)

Skład w 100 g w 1 kapsułce % RWS*
   w 1 kapsułce

wyciąg z jeżówki purpurowej  
(Echinacea purpurea 12,2 g 100 mg nie określono

wyciąg z żeńszenia syberyjskiego  
(Eleutherococcus senticosus) 12,2 g 100 mg nie określono

witamina C (kwas askorbinowy) 12,2 g 100 mg 125 %

*RWS – referencyjna wartość spożycia
Zalecane dawkowanie: Dorośli 1 do 2 kapsułki dziennie, dzieci 
do lat 12 - 1 kapsułka dziennie, najlepiej rano lub w południe. Połknąć 

i popić wystarczającą ilością płynu.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 kapsułce

Wartość energetyczna 1 908 kJ / 460 kcal 15,6 kJ / 3,8 kcal

Tłuszcz 39,0 g 320 mg

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 8,1 g 66,7 mg

Węglowodany 6,4 g 52,8 mg

   w tym cukry 0 g 0 g

   z toho polyalkoholy 6,4 g 52,8 mg

Białko 14,2 g 116,3 mg

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu zróż-
nicowanej diety. Niewskazany do stosowania u dzieci do lat 3. Nie 
zaleca się stosowania u kobiet w ciąży. Niektóre substancje czyn-
ne zawarte w roślinach mogą podnosić ciśnienie krwi, stosowanie 
u osób z nadciśnieniem lub chorobami serca, należy skonsultować 
z lekarzem. Przechowywać z dala od dzieci. 

Masa zawartości: 49,2 g ± 5 %
60 kapsułek12



Kapsułki Flatol® zawierają symetykon i oleki eteryczne fenkułu.

Flatol®

Kapsułki Flatol®

Suplement diety 

Fenkuł

• pomaga na wzdęcia i skurcze brzucha

• wspomaga trawienie i wydalanie

Skład: symetykon, żelatyna, olejek eteryczny z karczocha, sub-

stancja nawilżająca (glicerol), woda oczyszczona, barwniki (żólty 

tlenek żelaza, dwutlenek tytanu)

Skład w 100 g w 1 kapsułce % RWS* 
   w 1 kapsułce

symetykon 51,6 g 80 mg nie określono

fenyklová silice 16,1 g 25 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 1 kapsułka najwyżej 4x dziennie, naj-

lepiej podczas posiłku lub po nim, ewentualnie przed snem. Pre-

parat przeznaczony jest wyłącznie do krótkotrwałego stosowania 

w okresie wytwarzania zwiększonej ilości gazów jelitowych.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 kapsułce

Wartość energetyczna 2339 kJ / 566 kcal 3,6 kJ / 0,9 kcal

Tłuszcz 51,6 g 80 mg

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 6,1 g 9,5 mg 

   w tym cukry 0 g 0 g

   w tym alkohole cukrowe 6,1 g 9,5 mg

Białko 21,6 g 33,6 mg

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u dzieci, młodzieży 

oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią. Przechowywać z dala od 

dzieci. 

Masa zawartości: 7,7 g ± 5 % 50 kapsułek

Gingko biloba, po polsku miłorząb dwuklapowy, to prehistoryczne drzewo pochodzące z czasów 

200 milionów lat temu. Jego ojczyzną są Chiny, Japonia i Korea. Dopiero w 1727 roku sprowadzono go 

do Europy, gdzie dziś rośnie w parkach, osiągając wysokość około 25 m. Choć posiada liście, które zrzuca 

na zimę, zaliczany jest do drzew iglastych. Liście drzewa wykorzystywane są od tysiącleci w tradycyjnej 

medycynie chińskiej. Współcześnie znajduje coraz częściej zastosowanie również w medycynie zachodniej, 

należąc do najbardziej popularnych preparatów roślinnych. Zbierane są liście, zawierające z substancji 

czynnych głównie fl awonoidy, kwasy organiczne i związki fenolowe.

Ginkgo
Biloba

Ginkgo Biloba kapsułki 40 mg
Suplement diety 

Każda kapsułka zawiera 40 mg standaryzowanego 

wyciągu z Ginkgo biloba.

Ginkgo biloba

• wspomaga pogarszającą się z wiekiem zdolność 

zapamiętywania i czynności poznawcze • zawiera 

naturalne przeciwutleniacze • przeciwutleniacze 

pomagają w ochronie przed wolnymi rodnikami • 

przeciwutleniacze pomagają w ochronie komórek 

i tkanek przed procesami utleniania

Skład: wypełniacz (olej sojowy), żelatyna, wypełniacz (olej pal-

mowy), substancja nawilżająca (glicerol), ginkgo biloba, wypeł-

niacz (olej kokosowy), emulgator (wosk pszczeli), woda oczysz-

czona, emulgator (lecytyna sojowa), barwniki (czerwony tlenek 

żelaza, żółty tlenek 

Skład w 100 g w 1 kapsułce % RWS* 
   w 1 kapsułce

ginkgo biloba 6,3 g 40 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 1 kapsułka dziennie. Połknąć i popić 

wystarczającą ilością płynu.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 kapsułce

Wartość energetyczna 2 727 kJ / 660 kcal 17,2 kJ / 4,2 kcal

Tłuszcz 62,2 g 395 mg
   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 23,8 g 151 mg

Węglowodany 6,2 g 39,6 mg
   w tym cukry 0 g 0 mg
   w tym alkohole cukrowe 6,2 g 39,6 mg

Białko 20,7 g 131,7 mg

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 
zróżnicowanej diety. Nie należy stosować u dzieci. Przechowywać 

z dala od dzieci.

Masa zawartości: 38,1 g ± 5 % 60 kapsułek
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Wątroba stanowi niezwykle ważny narząd w organizmie człowieka, oczyszczając nasze ciało 

z szkodliwych substancji. Prawidłowa czynność wątroby jest więc sprawą najwyższej rangi.Hepavital®

Tabletki Hepavital®

Suplement diety ze środkami słodzącymi 

Ostropest • wspomaga prawidłową czynność 

wątroby • przyczynia się do ochrony wątroby i po-

prawy jej zdolności detoksykujących

Karczoch

• utrzymuje dobry stan wątroby i wspomaga wy-

dzielanie soków trawiennych • wspomaga prawi-

dłową pracę jelit • wspomaga detoksykację
Skład: wypełniacz (sorbitol), wyciąg z ostropestu, wyciąg z kar-

czocha, cholina, stabilizator (skrobia kukurydziana), metionina, 

tiamina, rybofl awina, nikotynamid, pantotenian wapnia, pirydo-

ksyna, cyjanokobalamina, środek przeciwzbrylający (krzemionka 

koloidalna, stearynian magnezu)

Skład powłoki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, poli-

dekstroza, talk, politlenek etylenu, barwniki (dwutlenek tytanu, 

tlenek żelaza)

Skład w 100 g w 1 tabletce % RWS* 
   w 1 tabletce

wyciąg z owocu ostropestu 12,5 g 75 mg nie określono

wyciąg z karczocha 8,3 g 50 mg nie określono

metionina 4,2 g 25 mg nie określono

witamina B1 
(chlorowodorek tiaminy) 0,2 g 1 mg 90,9 %

witamina B2 (rybofl awina) 0,2 g 1 mg 71,4 %

witamina B3 (nikotynamid) 0,8 g 5 mg 31,3 %

witamina B5 
(pantotenian wapnia) 0,8 g 5 mg 83,3 %

witamina B6 (pirydoksyna) 0,5 g 3 mg 214,3 %

witamina B8 (cholina) 8,3 g 50 mg nie określono

witamina B12 
(cyjanokobalamina) 0,5 mg 3 μg 120 %

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: Dorośli 1-2 tabletek 3 razy dziennie, 

dzieci od lat 12 – 1 tabletkę dziennie.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 tabletce

Wartość energetyczna 680 kJ / 163 kcal 4,1 kJ / 1,0 kcal

Tłuszcz 0 g  0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 62,2 g 373 mg

   w tym cukry 0 g 0 g

   w tym alkohole cukrowe 53,8 g 323 mg

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży 

i karmiących piersią. Nie należy stosować u dzieci do lat 12. Spo-

życie nadmiernej ilości może mieć efekt przeczyszczający. Przecho-

wywać z dala od dzieci. 

Masa zawartości: 18,0 g ± 5 %

30 tabletek

Hepavital® herbata ziołowa
Suplement diety 

Ostropest • wspomaga prawidłową czynność 

wątroby • przyczynia się do ochrony wątroby i po-

prawy jej zdolności detoksykujących

Rumianek

• pomaga na dolegliwości związane z trawieniem 

i wzdęcia

Mięta, krwawnik, mniszek

• wspomagają zdrowe procesy trawienne

Karczoch

• utrzymuje dobry stan wątroby i wspomaga wy-

dzielanie soków trawiennych • wspomaga prawi-

dłową pracę jelit • wspomaga detoksykację

Skład w 100 g w 1 sa-   % RWS*
  szetce  w 1 saszetce

owoc ostropestu plamistego  

(Cardui fructus) 30,0 g 450 mg nie określono

kwiat rumianku pospolitego 

(Matricariae fl os) 20,0 g 300 mg nie określono

iele mięty pieprzowej

(Menthae piperitae herba) 20,0 g 300 mg nie określono

ziele krwawnika pospolitego

(Millefolii herba) 15,0 g 225 mg nie określono

korzeń mniszka lekarskiego  

(Taraxaci radix) 13,0 g 195 mg nie określono

liść karczocha  

(Cynarae folium) 2,0 g 30 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia, 1 saszetka = 1,5 g

Sposób przyrządzenia: 1 torebkę zalać 1/4 l wrzącej wody 

i pozostawić pod przykryciem do parzenia przez 5 do 10 minut. 

Nie należy doprowadzać do wrzenia. Herbatę należy przyrządzać 

zawsze świeżą i pić letnią.

Zalecane dawkowanie: U dorosłych zaleca się picie 2 do 4 fi -

liżanek dzienne. Zawartość substancji odżywczych oraz wartość 

energetyczna 1 torebki są znikome.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży 

i karmiących piersią. Nie należy stosować u dzieci do lat 12. Nie 

nadaje się dla osób z chorobami pęcherzyka żółciowego, dróg żół-

ciowych i kamicy żółciowej. Przechowywać z dala od dzieci. 

Masa: 20 torebek po 1,5 g = 30 g netto

20 torebek
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Ichtiol jasny, będący substancją czynną preparatu IchthyoCare Dr. Müller Pharma, to jasna postać 

sulfonowanego oleju łupkowego. W odróżnieniu od zwykłego ciemnego ichtiolu, w którego neutralizacji 

stosuje się amoniak, przez co produkt zawiera znaczne jego ilości, jasny ichtiol neutralizowany jest 

przy pomocy bliższych organizmowi jonów sodu, nie zawiera więc żadnej wolnej zasady mogącej 

powodować podrażnienia skóry. Jego zaletą jest lepsza rozpuszczalność w wodzie i większa czystość, 

a co za tym idzie, jaśniejszy kolor i lepsza tolerancja dermatologiczna. Wykazuje również mocniejsze 

działanie w walce z drożdżakami i grzybami, będącymi z reguły przyczyną wielu chorób skórnych 

i jednym z czynników powodujących łupież skóry głowy.

IchthyoCare

IchthyoCare 
szampon przeciwłupieżowy

Szampon z ichtiolem jasnym zalecany jest, z uwa-

gi na jego korzystne działanie, do pielęgnacji prze-

tłuszczającej się skóry głowy dotkniętej świądem 

i łupieżem. 

Nadaje się również do stosowania jako preparat 

uzupełniający w pielęgnacji skóry głowy dotknię-

tej łuszczycą.

Sposób użycia: Niewielką ilość szamponu roz-

prowadzić na wilgotnych włosach, masując skórę 

owłosionej części głowy aż do powstania piany. 

Na chwilę pozostawić, po czym włosy i skórę do-

kładnie spłukać wodą. W celu osiągnięcia opty-

malnych rezultatów należy szampon z ichtiolem 

jasnym stosować przez około 4 do 6 tygodni, 2-3x 

na tydzień. Po tym czasie zaleca się regularne 

stosowanie szamponu z ichtiolem jasnym raz na 

tydzień.
100 ml

IchthyoCare pasta
Pasta z ichtiolem jasnym 5% zalecana jest jako 

środek uzupełniający w pielęgnacji cery proble-

matycznej. Pasta dzięki zawartości tlenku cynku 

skutecznie przeciwdziała swędzeniu. Cechuje się 

doskonałą tolerancją.

Preparat nie wymaga konserwacji.
30 ml

IchthyoCare maść
Maść z ichtiolem jasnym 4% wskazana jest jako 

środek uzupełniający w pielęgnacji cery problema-

tycznej, w przypadku świądu skóry oraz zaczerwie-

nienia pod wpływem promieniowania słoneczne-

go. Zalecana jest w przypadkach wymagających 

natłuszczenia skóry. Cechuje się doskonałą tole-

rancją.

Preparat nie wymaga konserwacji.
30 ml
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Balsamy końskie zawierają zrównoważoną kompozycję 

standaryzowanych wyciągów ziołowych i olejków eterycznych. 

Zalecane są do masażów w przypadku zmęczenia mięśni i kończyn.

Balsamy końskie

Rozgrzewający balsam koński
Rozgrzewający balsam koński zawiera zrównowa-

żoną kompozycję standaryzowanych wyciągów 

ziołowych (z nostrzyka żółtego, nagietku lekarskie-

go, oczaru wirginijskiego, arniki górskiej i rumian-

ku pospolitego), olejków etetycznych (drzewo san-

dałowe, olejki eteryczne jodły, sosny, eukaliptusa, 

mięty, lawendy i tymianku) oraz innych substancji 

o działaniu rozgrzewającym i poprawiającym 

ukrwienie. Zalecany do masażów w przypadku 

zmęczenia mięśni i kończyn.
250 ml

Chłodzący balsam koński 
Chłodzący balsam koński zawiera zrównoważoną 

kompozycję standaryzowanych wyciągów zioło-

wych (z nostrzyka żółtego, nagietku lekarskiego, 

oczaru wirginijskiego, arniki górskiej i rumianku 

pospolitego), olejków etetycznych (drzewo san-

dałowe, olejki eteryczne jodły, sosny, eukaliptusa, 

mięty, lawendy i tymianku) oraz innych substancji 

o działaniu chłodzącym. Zalecany do masażów 

w przypadku zmęczenia mięśni i kończyn.
250 ml

ńczyn.

IchthyoCare pianka myjąca
Pianka myjąca z ichtiolem jasnym (3%) to preparat 

przeznaczony do pielęgnacji uzupełniającej w czyszcze-

niu skóry z dolegliwościami dermatologicznymi (np. trą-

dzikiem czy łuszczycą). Nadaje się do mycia cery suchej 

i cechuje się doskonałą tolerancją również w przypadku 

długotrwałego stosowania na skórę całego ciała.

W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów należy sto-

sować 2-3x dziennie przez okres 4 do 6 tygodni.
100 ml

IchthyoCare mydło
Mydło zawierające 2,5% ichtiolu jasnego to pre-

parat do czyszczenia skóry ze skłonnością do pro-

blemów związanych z powstawaniem swędzących 

miejsc, które towarzyszy różnym dolegliwościom 

dermatologicznym.
100 g
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Koenzym Q10 to substancja podobna do witamin, znajdująca się w każdej komórce ciała. 

Jest jedynym niebiałkowym elementem w systemie przenoszenia elektronów (a tym samym 

energii) w komórkach. Od poziomu jego zawartości i działania zależna jest szybkość otrzymywania 

energii w komórkach. Q10 to ważny środek przeciwutleniający w błonach komórkowych 

i tkankach tłuszczowych.

Koenzym Q10

Coenzymax® Q10 60 mg kapsułki
Suplement diety ze środkami słodzącymi 

Każda kapsułka zawiera 60 mg koenzymu Q10.

Skład: olej sojowy, żelatyna, koenzym Q10, olej palmowy, sub-

stancja nawilżająca (glicerol), olej kokosowy, woda oczyszczona, 

substancja nawilżająca (sorbitol), emulgator (lecytyna sojowa), 

wosk pszczeli, barwniki (azorubina, dwutlenek tytanu, żółcień po-

marańczowa)

Skład w 100 g w 1 kapsułce % RWS* 
   w 1 kapsułce

koenzym Q10 9,7 g 60 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 1 kapsułka dziennie, połknąć i popić 

wystarczającą ilością płynu.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 kapsułce

Wartość energetyczna 2 680 kJ / 649 kcal 16,6 kJ / 4,0 kcal

Tłuszcz 61,3 g 380 mg
   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 14,4 g 89,3 mg

Węglowodany 7,1 g 44,3 mg

   w tym cukry 0 g 0 mg

   w tym alkohole cukrowe 7,1 g 44,3 mg

Białko 16,5 g 102,4 mg

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie należy stosować u dzieci. Żółcień i azoru-

bina mogą niekorzystnie wpływać na aktywność i skupienie uwagi 

u dzieci. Przechowywać z dala od dzieci.

Masa zawartości: 18,6 g ± 5 %

30 kapsułek

Coenzymax® pasta do zębów 
z koenzymem Q10

Doskonały preparat przeznaczony do higieny jamy 

ustnej, o korzystnym działaniu koenzymu Q10 

i aminofl uorku.

Koenzym Q10

• pielęgnuje dziąsła i odsłonięte szyjki zębowe

Aminofl uorek

• jedna z najbardziej skutecznych postaci fl uor-

ków w pielęgnacji szkliwa zębów
75 ml

Coenzym Q10 (30 mg) 
+ witamina E (12 mg)
w kapsułkach

Suplement diety ze środkami słodzącymi 

Każda kapsułka zawiera 30 mg koenzymu Q10 

i 12 mg witaminy E.

Vitamin E • přispívá ochronie komórek przed 

stresem tlenowym
Skład: olej sojowy, żelatyna, olej palmowy, substancja nawil-

żająca (glicerol), koenzym Q10, olej kokosowy, octan DL-?-tokofe-

rolu, woda oczyszczona, substancja nawilżająca (sorbitol), emul-

gator (lecytyna sojowa), barwniki (dwutlenek tytanu, żółcień 

chinolinowa). Żółć chinolinowa może mieć negatywny wpływ na 

aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Skład w 100 g w 1 kapsułce % RWS* 
   w 1 kapsułce

koenzym Q10 5,6 g 30 mg nie określono

witamina E

(octan 
DL-α-tokoferolacetát) 2,2 g 12 mg 100 %

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 1 kapsułka dziennie, połknąć i popić 

wystarczającą ilością płynu.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 kapsułce

Wartość energetyczna 2 565 kJ / 621 kcal 13,9 kJ / 3,4 kcal

Tłuszcz 57,8 g 312 mg

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 14,6 g 79 mg

Węglowodany 8,4 g 45,2 mg

   w tym cukry 0 g 0 g

   z toho polyalkoholy 8,4 g 45,2 mg

Białko 20,2 g 109,2 mg

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie należy stosować u dzieci do lat 12. Prze-

chowywać z dala od dzieci. 

Masa zawartości: 16,2 g ± 5 % 30 kapsułek
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Lecytyna to mieszanka fosfolipidów występujących w sposób naturalny w organizmie 

jako składniki błon komórkowych. Z postępującym wiekiem zapotrzebowanie 

na nią w organizmie wzrasta, przez co konieczne jest jej uzupełnianie.

Lecytyna

Kapsułki z lecytyną 1200 mg
Suplement diety 

Każda kapsułka zawiera 1200 mg lecytyny, pozy-

skiwanej z nasion soi.

Skład: lecytyna sojowa, żelatyna, substancja nawilżająca (gli-

cerol), woda oczyszczona

Skład w 100 g w 1 kapsułce % RWS* 
   w 1 kapsułce

lecytyna sojowa 68,6 g 1 200 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 1 do 3 kapsułek dziennie, połknąć 

i popić wystarczającą ilością płynu. Dla osiągnięcia optymalnych 

rezultatów zaleca się zażywanie 1 kapsułki 3 razy dziennie.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 kapsułce

Wartość energetyczna 2 949 kJ / 714 kcal 51,6 kJ / 12,5 kcal

Tłuszcz 68,6 g 1 200 mg

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 15,2 g 265 mg

Węglowodany 8,2 g 144 mg

   w tym cukry 0 g 0 mg

   w tym alkohole cukrowe 8,2 g 144 mg

Białko 19,4 g 339 mg

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Niewskazany do stosowania u dzieci do lat 3. 

Przechowywać z dala od dzieci.

Masa zawartości: 141,7 g ± 5 %

90 kapsułek

Ty&Já® żel intymny 
bezzapachowy

Wyrób medyczny

Bezzapachowy żel intymny Ty&Já® to preparat 

utrzymujący naturalną wilgotność śluzówki po-

chwy oraz przyjemnie intensyfi kujący i urozmaica-

jący doznania intymne. Eliminuje bolesne dozna-

nia wynikające z niewystarczającego nawilżenia 

śluzówki. Nadaje się do stosowania w połączeniu 

z prezerwatywą. Żel intymny jest również zale-

cany w celu ułatwienia wkładania do pochwy 

termometru lub tamponów higienicznych oraz do-

odbytniczego mierzenia temperatury. Żel jest na 

bazie wody, nie zawiera substancji zapachowych, 

olejów ani barwników. Posiada neutralny smak. 

Nie pozostawia plam. Nie jest wchłaniany przez 

organizm. Nie zastępuje antykoncepcji!
50 ml

100 ml
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Żele intymne Ty&Já®

Intymny preparat nawilżający to lekko płynny lub sztywny żel o wysokiej 

zawartości wody, przeznaczony do nanoszenia na narządy płciowe 

przed stosunkiem płciowym. Nowoczesne żele intymne zawierają 

jako substancję poślizgową hydroksyetylocelulozę - zmodyfi  kowaną 

celulozę naturalną, nieposiadającą skutków ubocznych i nieuszkadzającą 

prezerwatyw. Zastosowanie żelu zwiększa poślizg, co ogranicza 

powstawanie mikrourazów (drobnych otarć), jakie zwykle ma miejsce 

podczas stosunku płciowego. Nawilżenie narządów płciowych 

towarzyszące podnieceniu jest jednym z warunków zadowalającego 

stosunku płciowego i osiągnięcia orgazmu przez kobietę. Odpowiedni żel 

spotęguje przyjemność w chwilach intymnych. Jeżeli jednak odczuwasz 

ból podczas stosunku, konieczne jest, aby lekarz wykluczył chorobę.
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Ty&Já® żel intymny
o zapachu brzoskwini

Wyrób medyczny

Żel intymny Ty&Já® o zapachu brzoskwini to 

preparat utrzymujący naturalną wilgotność ślu-

zówki pochwy, a także przyjemnie intensyfi kujący 

i urozmaicający doznania intymne. Eliminuje bo-

lesne doznania wynikające z niewystarczającego 

nawilżenia śluzówki. Nadaje się do stosowania 

w połączeniu z prezerwatywą. Żel intymny jest 

również zalecany w celu ułatwienia wkładania 

do pochwy termometru lub tamponów higienicz-

nych oraz doodbytniczego mierzenia tempera-

tury. Żel jest na bazie wody, nie zawiera olejów 

ani barwników. Nie pozostawia plam. Nie jest 

wchłaniany przez organizm. Nie zastępuje anty-

koncepcji!
100 ml

Ty&Já® silikonowy
żel intymny 

Silikonowy żel intymny Ty&Já® to preparat o do-

skonałych właściwościach lubrykujących, który 

umila i urozmaica chwile intymne, dostarczając 

zarazem dłuższej i bardziej intensywnej przyjem-

ności. Nie zawiera bazy wodnej, nie wchłania 

się i nie wyparowuje w krótkim czasie. Dzięki 

temu przyczynia się do eliminacji nieprzyjemnych 

doznań związanych z niedostatecznym nawilże-

niem. Nadaje się również do stosowania w cha-

rakterze żelu do masażu.
50 ml

Ty&Já® żel intymny
o zapachu truskawek

Wyrób medyczny

Żel intymny Ty&Já® o zapachu truskawki to pre-

parat utrzymujący naturalną wilgotność śluzówki 

pochwy, a także przyjemnie intensyfi kujący i uroz-

maicający doznania intymne. Eliminuje bolesne 

doznania wynikające z niewystarczającego na-

wilżenia śluzówki. Nadaje się do stosowania w 

połączeniu z prezerwatywą. Żel intymny jest rów-

nież zalecany w celu ułatwienia wkładania do po-

chwy termometru lub tamponów higienicznych 

oraz doodbytniczego mierzenia temperatury. Żel 

jest na bazie wody, nie zawiera olejów ani barw-

ników. Nie pozostawia plam. Nie jest wchłaniany 

przez organizm. Nie zastępuje antykoncepcji! 
100 ml
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Ty&Já® żel intymny 
z olejkiem z drzewa
herbacianego

Żel intymny Ty&Já® z olejkiem z drzewa herba-

cianego to preparat przyjemnie intensyfi kujący 

i urozmaicający doznania intymne oraz eliminują-

cy nieprzyjemne odczucia wynikające z niedosta-

tecznego nawilżenia. Żel jest na bazie wody, nie 

zawiera barwników. Nie pozostawia plam. 
50 ml

100 ml

Zapewnia prawidłową czynność układu nerwowego i aktywności psychicznych.Mozkovit®

Mozkovit®

Suplement diety 

Omega-3 + resveratrol + zelený čaj

Witaminy B1, B2 i B6

• pomaga w utrzymaniu prawidłowej czynności 

układu nerwowego

• pomagają w zachowaniu prawidłowych funk-

cji psychicznych

Kwas dokozaheksaenowy (DHA)

• pomaga w zachowaniu prawidłowej pracy 

mózgu i prawidłowego stanu wzroku

• aby osiągnąć korzystne skutki, należy spoży-

wać 250 mg DHA dziennie

Zielona herbata

• przeciwdziała związanym z wiekiem proble-

mom z pamięcią

• pomaga w ochronie procesów powstawania 

komórek mózgu

Skład: kwasy tłuszczowe omega 3, żelatyna, substancja nawil-

żająca (glicerol), wyciąg z zielonej herbaty, resweratrol, woda 

oczyszczona, octan DL-alfa-tokoferolu, pantotenian wapnia, chlo-

rowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, rybofl awina, kwas 

foliowy, cholekalcyferol, emulgator (lecytyna sojowa), środek 

przeciwzbrylający (krzemionka koloidalna), maltodekstryna, barw-

niki (chlorofi lina, dwutlenek tytanu)

Skład w 100 g w 1 kap- % RWS* 
  sułce w 1 kapsułce

kwasy tłuszczowe 28,3 g 300 mg nie określono
omega 3  (w tym 250 mg 
  DHA, EPA 50 mg)

resweratrol 2,8 g 30 mg nie określono

wyciąg z zielonej herbaty 7,1 g 75 mg  
  (EGCG 52,5 mg) nie określono

witamina B1 
(chlorowodorek tiaminy) 94,3 mg 1 mg 90,9 %

witamina B2 (rybofl awina) 94,3 mg 1 mg 71,4 %

witamina B5 
(pantotenian wapnia) 471,7 mg 5 mg 83,3 %

witamina B6 
(chlorowodorek 
pirydoksyny) 283,0 mg 3 mg 214,3 %

witamina E 
(octan DL α-tokoferolacetát) 943,4 mg 10 mg 83,3 %

kwas foliowy 37,7 mg 400 μg 200 %

witamina D 
(cholekalcyferol) 472 μg 5 μg 100 %

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 1-2 kapsułek dziennie

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 kapsułce

Wartość energetyczna 2 236 kJ / 541 kcal 23,7 kJ / 5,7 kcal

Tłuszcz 48,7 g 516 mg

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 22,8 g 217 mg

Węglowodany 9,9 g 104 mg
   w tym cukry 0,1 g 1 mg

   z toho polyalkoholy 9,8 g 103 mg

Białko 19,7 g 209 mg

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży 

i karmiących piersią. Nie należy stosować u dzieci. Przechowy-

wać z dala od dzieci. 

Masa zawartości: 63,6 g ± 5 % 60 kapsułek
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Popularne oryginalne pastylki Müllerovy pastilky® różnią się zawartością 

wyważonych kompozycji wyciągów ziołowych. Zawarte w nich miód i witamina C 

udoskonalają ich walory smakowe. Witamina C wspomaga prawidłową pracę 

układu odpornościowego, przyczynia się też do zmniejszenia zmęczenia 

i wyczerpania. Pastylki Müllerovy pastilky® przeznaczone są dla dorosłych 

i większość również dla dzieci, wyśmienicie nadają się też do łączenia z syropami 

Müllerovy sirupy®.

Müllerovy pastilky®

Müllerovy pastilky® 
z olejkiem 
z drzewa herbacianego
(dolegliwości w gardle i ustach)

Suplement diety 

Olejek z drzewa herbacianego

• odświeża oddech i poprawia uczucie w ustach

Skład: sacharoza, słodzik (syrop glukozowy), olejek z drzewa her-

bacianego, olejek eteryczny mięty pieprzowej

Skład w 100 g w 1 pastylce % RWS* 
   w 1 pastylce

olejek z drzewa herbacianego 
(Tea Tree Oil, 
Melaleuca alternifolia) 1,0 g 25,0 mg nie określono

olejek eteryczny mięty pieprzowej  
(Mentha piperita) 0,5 g 12,5 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 3 razy dziennie, najlepiej po posiłku, 

rozpuścić w ustach 1-2 pastylki.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 pastylce

Wartość energetyczna 1 582 kJ / 372 kcal 39,5 kJ / 9,3 kcal

Tłuszcz 0 g 0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 93 g 2,3 g

   w tym cukry 93 g 2,3 g

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży 

i karmiących piersią. Nie należy stosować u dzieci. Przechowy-

wać z dala od dzieci.

12 pastylek • masa zawartości 30 g ±5 %

Müllerovy pastilky® 
z szałwią i witaminą C
(przeziębienie)

Suplement diety 

Szałwia

• łagodzi podrażnienia gardła

• działa kojąco i łagodząco na gardło i struny gło-

sowe

• wzmacnia zdolności obronne organizmu i układ 

odpornościowy

• zwalcza drobnoustroje

Skład: sacharoza, słodzik (syrop glukozowy), miód pszczeli, wy-

ciąg z liści szałwii lekarskiej [woda oczyszczona, szałwia lekarska 

(Salvia offi cinalis L.), maltitol], wyciąg z mieszanki ziół (woda 

oczyszczona, mieszanka ziół, miód pszczeli), miód pszczeli, kwas 

askorbinowy, olejek eteryczny z szałwii lekarskiej, mentol, anetol

Skład w 100 g w 1 pastylce % RWS* 
   w 1 pastylce

wyciąg 
z ziela szałwii lekarskiejé 1,5 g 37,5 mg nie określono

kwas askorbinowy 
(witamina C) 240 mg 6 mg 7,5 %

olejek eteryczny 
szałwii lekarskiej 180 mg 4,5 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: Dorośli 6 razy dziennie, dzieci od lat 

3 – 3 razy dziennie, pozostawić jedną pastylkę w ustach do roz-

puszczenia.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 pastylce

Wartość energetyczna 1 654 kJ / 389 kcal 41,4 kJ / 9,7 kcal

Tłuszcz 180 mg 4,5 mg

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 97,1 g 2,4 g

   w tym cukry 70,7 g 1,8 g

   w tym alkohole cukrowe 0,4 g 9,8 mg

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substy-

tutu zróżnicowanej diety. Niewskazany do stosowania u dzieci 

do lat 3. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży. Przechowy-

wać z dala od dzieci.  

12 pastylek • masa zawartości 30 g ±5 %
24 pastylek • masa zawartości 60 g ±5 % 
36 pastylek • masa zawartości 90 g ±5 %
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Müllerovy pastilky® 
z jeżówką i witaminą C
(odporność)

Suplement diety 

Jeżówka

• wzmacnia układ odpornościowy i zdolności 

obronne organizmu

• terapia uzupełniająca w nawracających sta-

nach zapalenia górnych dróg oddechowych

• przynosi ulgę w podrażnieniach gardła i strun 

głosowych

Skład: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med, extrakt 

třapatky nachové, extrakt směsi bylin, kyselina askorbová, men-

thol, anethol, eukalyptový olej, barvivo (karamel)

Skład w 100 g w 1 pastylce % RWS* 
   w 1 pastylce

wyciąg z jeżówki purpurowej  
(Echinacea purpurea) 1,5 g 37,5 mg nie określono

kwas askorbinowy 
(witamina C) 240 mg 6 mg 7,5 %

wyciąg z mieszanki ziół 1,0 g 25 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: Dorośli i dzieci od lat 3 kilka razy dzien-

nie pozostawić jedną pastylkę w ustach do rozpuszczenia.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 pastylce

Wartość energetyczna 1 615 kJ / 380 kcal 40,8 kJ / 9,6 kcal

Tłuszcz 0 g 0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 95 g 2,4 g
   w tym cukry 95 g 2,4 g

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 
zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży 
i karmiących piersią. Niewskazany do stosowania u dzieci do 

lat 3. Przechowywać z dala od dzieci.

12 pastylek • masa zawartości 30 g ±5 %
24 pastylek • masa zawartości 60 g ±5 %

Müllerovy pastilky® 
z babką, macierzanką 
i witaminą C (wykrztuśne)

Suplement diety 
Babka • działa korzystnie na gardło i struny gło-

sowe, łagodząc związane z nimi dolegliwości

• przynosi ulgę w uczuciu drapania w gardle

Macierzanka
• działa kojąco i łagodząco na gardło i struny gło-

sowe

• przynosi ulgę w dolegliwościach związanych z 

drogami oddechowymi

Skład: sacharoza, słodzik (syrop glukozowy), miód pszczeli, wyciąg 

z liści babki płesznik, wyciąg z ziela macierzanki, wyciąg z mieszanki 

ziół, kwas askorbinowy, mentol, anetol, olejek eukaliptusowy

Skład w 100 g w 1 pastylce % RWS* 
   w 1 pastylce

wyciąg z babki płesznik 1,5 g 37,5 mg nie określono

wyciąg z ziela macierzanki 1,5 g 37,5 mg nie określono

kwas askorbinowy 
(witamina C)  240 mg 6 mg 7,5 %

wyciąg z mieszanki ziół 1,5 g 37,5 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: Dorośli 6 razy dziennie, dzieci od 

lat 3 – 3 razy dziennie, pozostawić jedną pastylkę w ustach do 

rozpuszczenia.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 pastylce

Wartość energetyczna 1 632 kJ / 384 kcal 40,8 kJ / 9,6 kcal

Tłuszcz 0 g 0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 96 g 2,4 g
   w tym cukry 96 g 2,4 g

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Niewskazany do stosowania u dzieci do 

lat 3. Przechowywać z dala od dzieci. 

12 pastylek • masa zawartości 30 g ±5 %
24 pastylek • masa zawartości 60 g ±5 %
36 pastylek • masa zawartości 90 g ±5 %

Müllerovy pastilky® 
z rokitnikiem i witaminą C
(witalność)

Suplement diety 

Rokitnik • wzmacnia naturalne mechanizmy 

obronne organizmu i odporność • wspomaga 

przemianę materii

Skład: sacharoza, słodzik (syrop glukozowy), miód pszczeli, wy-

ciąg z mieszanki ziół, wyciąg z rokitnika zwyczajnego, substancja 

wzmacniająca smak i zapach (mentol, anetol, olejek eukaliptuso-

wy, aromat cytrynowy, aromat pomarańczowy), kwas askorbinowy

Skład w 100 g w 1 pastylce % RWS* 
   w 1 pastylce

wyciąg z rokitnika 
zwyczajnego 
(Hippophae rhamnoides) 0,5 g 12,5 mg nie określono

kwas askorbinowy 
(witamina C) 240 mg 6 mg 7,5 %

wyciąg z mieszanki ziół 1,0 g 25 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: Dzieci do lat 12 – 3 pastylki, dzieci 

od lat 12 i dorośli 6 pastylek dziennie pozostawić w ustach do 

rozpuszczenia.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 pastylce

Wartość energetyczna 1 612 kJ / 380 kcal 40,3 kJ / 9,5 kcal

Tłuszcz 0 g 0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 95 g 2,37 g

   w tym cukry 95 g 2,37 g

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytu-
tu zróżnicowanej diety. Niewskazany do stosowania u dzieci do 

lat 3. Przechowywać z dala od dzieci. 

12 pastylek • masa zawartości 30 g ±5 %
24 pastylek • masa zawartości 60 g ±5 %
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Müllerovy pastilky® 
z olejkiem kadżeputowym
(dolegliwości w gardle)

Suplement diety

Olejek kadżeputowy

• wzmacnia układ odpornościowy i zdolności 

obronne organizmu (przeciwutleniacz)

• odświeża oddech i poprawia uczucie w ustach

Skład: sacharoza, słodzik (syrop glukozowy), olejek kadżeputowy, 

olejek eteryczny mięty pieprzowej

Skład w 100 g w 1 pastylce % RWS* 
   w 1 pastylce

olejek kadżeputowy 
(Melaleuca leucodendron) 1,0 g 25,0 mg nie określono

olejek eteryczny mięty pieprzowej 
(Mentha piperita) 0,5 g 12,5 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 3 razy dziennie, najlepiej po posiłku, 

rozpuścić w ustach 1-2 pastylki.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 pastylce

Wartość energetyczna 1 581 kJ / 372 kcal 39,1 kJ / 9,2 kcal

Tłuszcz 0 g 0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 93 g 2,3 g
   w tym cukry 93 g 2,3 g

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w cią-

ży i karmiących piersią. Nie należy stosować u dzieci do lat 12. 

Przechowywać z dala od dzieci.  

12 pastylek • masa zawartości 30 g ±5 %
24 pastylek • masa zawartości 60 g ±5 %
36 pastylek • masa zawartości 90 g ±5 %

Müllerovy pastilky®

z porostem 
islandzkim i witaminą C
(struny głosowe)

Suplement diety 

Porost islandzki

• działa kojąco i łagodząco na gardło i struny 

głosowe

• zawiera substancje wzmacniające układ odpor-

nościowy

• wspomaga odkrztuszanie

Skład: sacharoza, słodzik (syrop glukozowy), wyciąg z płucnicy is-

landzkiej, [syrop glukozowy, woda oczyszczona, płucnica islandzka 

(Cetraria islandica)], wyciąg z mieszanki ziół (woda oczyszczona, 

mieszanka ziół, miód pszczeli), miód pszczeli, kwas askorbinowy, 

mentol, anetol, olejek eukaliptusowy

Skład w 100 g w 1 pastylce % RWS* 
   w 1 pastylce

wyciąg z płucnicy islandzkiej 1,5 g 37,5 mg nie określono

kwas askorbinowy 
(witamina C) 240 mg 6 mg 7,5 %

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: Dorośli i dzieci od lat 3 kilka razy dzien-

nie pozostawić jedną pastylkę w ustach do rozpuszczenia.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 pastylce

Wartość energetyczna 1 648 kJ / 388 kcal 41,2 kJ / 9,7 kcal

Tłuszcz 20 mg 500 μg

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 97,7 g 2,4 g
   w tym cukry 71,7 g 1,8 g

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Niewskazany do stosowania u dzieci do 

lat  3. Przechowywać z dala od dzieci. 

12 pastylek • masa zawartości 30 g ±5 %
24 pastylek • masa zawartości 60 g ±5 %
36 pastylek • masa zawartości 90 g ±5 %

Müllerovy pastilky® 
z rumiankiem i witaminą C
(dolegliwości w ustach)

Suplement diety

Rumianek

• łagodzi podrażnienia gardła

• działa kojąco i łagodząco na gardło i struny gło-

sowe

Skład: sacharoza, słodzik (syrop glukozowy), miód pszczeli, mentol, 

anetol, olejek eukaliptusowy, wyciąg z mieszanki ziół, wyciąg z ru-

mianku pospolitego, kwas askorbinowy, olejek eteryczny z rumianku 

pospolitego

Skład w 100 g w 1 pastylce % RWS* 
   w 1 pastylce

wyciąg 
z rumianku pospolitego 0,5 g 12,5 mg nie określono

kwas askorbinowy 
(witamina C) 240 mg 6 mg 7,5 %

wyciąg z mieszanki ziół 1,0 g 25 mg nie określono

olejek eteryczny 
rumianku pospolitego 0,1 g 2,5 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: Dzieci od lat 3 – 1 do 3 razy dziennie, 

dzieci od lat 12 oraz dorośli 1 do 6 razy dziennie pozostawić jedną 

pastylkę w ustach do rozpuszczenia.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 pastylce

Wartość energetyczna 1 619 kJ / 381 kcal 40,9 kJ / 9,6 kcal

Tłuszcz 0,1 g 2,5 mg 

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe < 0,1 g < 2,5 mg

Węglowodany 95 g 2,4 g

   w tym cukry 95 g 2,4 g

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Niewskazany do stosowania u dzieci do 

lat 3. Przechowywać z dala od dzieci. 

12 pastylek • masa zawartości 30 g ±5 %
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Müllerovy pastilky®z imbirem
i witaminą C (rozgrzewające)

Suplement diety

Imbir

• pomaga zapobiegać nudnościom podczas podróży

• wspomaga prawidłową czynność żołądka we 

wczesnym etapie ciąż

• wzmacnia odporność organizmu

• posiada właściwości przeciwutleniające
Skład: sacharoza, słodzik (syrop glukozowy), miód pszczeli, kwas 

askorbinowy, wyciąg z imbiru

Skład w 100 g w 1 % RWS* 
  pastylce w 1 pastylce

wyciąg z imbiru  (stosunek wyciąg : substancja czynna = 1 : 20)  
(tzn. 1 g wyciągu jest odpowiednikiem  
20 g suszonego korzenia imbiru) 100 mg 2,5 mg nie określono

kwas askorbinowy (witamina C) 480 mg 12 mg 15 %

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: Dorośli co 3-4 godziny 1 pastylka, 

jednak nie więcej niż 6 pastylek dziennie, pozostawić w ustach 

do rozpuszczenia, dzieci od lat 10 do 15 maks. 5 pastylek dziennie, 

dzieci od lat 3 do 10, kobiety ciężarne i karmiące piersią maks. 

3 pastylki dziennie.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 pastylce

Wartość energetyczna 1 646 kJ / 387 kcal 40,8 kJ / 9,6 kcal

Tłuszcz 0 g 0 g
   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 96,8 g 2,4 g
   w tym cukry 69,0 g 1,7 g

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Niewskazany do stosowania u dzieci do lat 

3. obietom w ciąży i karmiącym piersią wolno stosować preparat 

wyłącznie po uprzednim skonsultowaniu się z lekarzem. Przecho-

wywać z dala od dzieci.

12 pastylek • masa zawartości 30 g ±5 %
24 pastylek • masa zawartości 60 g ±5 %

Herbaty Müllerovy čaje® z imbirem i miętą, babką z macierzanką, jeżówką z czerwono- 

krzewem i kwiatem lipy, babką z macierzanką i prawoślazem oraz kwiatem czarnego bzu 

i lipy z lebiodką. Herbaty Müllerovy čaje® przeznaczone są dla dorosłych i dzieci, wyśmienicie 

nadają się też do łączenia z pastylkami Müllerovy pastilky® i syropami Müllerovy sirupy®.

Müllerovy čaje®

Müllerův čaj® z imbirem
i miętą  (działanie rozgrzewające)

Suplement diety 

Imbir • pomaga zapobiegać nudnościom podczas 

podróży • wspomaga prawidłową czynność żołądka 

we wczesnym etapie ciąż • wzmacnia odporność 

organizmu  • przeciwdziała uczuciu zmęczenia • 

posiada właściwości przeciwutleniające

Mięta • działa korzystnie na czynność układu po-

karmowego • wspomaga trawienie • pomaga na 

wzdęcia i skurcze brzucha

Skład w 100 g w 1 sa-   % RWS*
  szetce  w 1 saszetce

korzeń imbiru (Zingiberis radix) 35,0 g 525 mg nie określono

ziele mięty pieprzowej  
(Menthae piperitae herba) 35,0 g 525 mg nie określono

ziele palczatki 
(Cymbopogoni citrati herba) 30,0 g 450 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia, 1 saszetka = 1,5 g

Sposób przyrządzenia: 1 torebkę zalać 1/4 l wrzącej wody i pozo-
stawić pod przykryciem do parzenia przez 5 do 10 minut. Nie należy 
doprowadzać do wrzenia. Herbatę należy przyrządzać zawsze świeżą 
i pić letnią.
Zalecane dawkowanie: Dorośli 3 fi liżanki dziennie, kobiety ciężar-
ne i dzieci od lat 3 najwyżej 2 fi liżanki dziennie. Zawartość substancji 
odżywczych oraz wartość energetyczna 1 torebki są znikome.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu zróż-
nicowanej diety. Produkt nadaje się do stosowania u kobiet w ciąży 
i karmiących piersią oraz u dzieci powyżej trzech lat. Przechowywać 
z dala od dzieci. 
Masa: 20 torebek po 1,5 g = 30 g netto 20 torebek

Müllerův čaj® z kwiatem
czarnego bzu, lipy i lebiodki
(przeziębienie)

Suplement diety 

Kwiat czarnego bzu • łagodzi przeziębienie

• przynosi ulgę w uczuciu drapania w gardle

Kwiat lipy • ułatwia odkrztuszanie • działa kojąco 

na podrażnione gardło

Lebiodka • łagodzi zapalenia oskrzeli • wspomaga 

odkrztuszanie

Skład w 100 g w 1 sa-  % RWS*
  szetce  w 1 saszetce

kwiat czarnego bzu (Sambuci fl os) 50,0 g 750 mg nie określono

kwiat lipy (Tiliae fl os) 40,0 g 600 mg nie określono

ziele lebiodki (Origani herba) 10,0 g 150 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia, 1 saszetka = 1,5 g

Sposób przyrządzenia: 1 torebkę zalać 1/4 l wrzącej wody i pozostawić 

pod przykryciem do parzenia przez 5 do 10 minut. Nie należy doprowa-

dzać do wrzenia. Herbatę należy przyrządzać zawsze świeżą i pić letnią.

Zalecane dawkowanie: 1-3 fi liżanki dziennie. Zawartość substan-

cji odżywczych oraz wartość energetyczna 1 torebki są znikome.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu zróż-

nicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i karmią-

cych piersią. Nie należy stosować u dzieci do lat 12. Przechowywać 

z dala od dzieci. Masa: 20 torebek po 1,5 g = 30 g netto

20 torebek
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Müllerův čaj® z prawo-
ślazem, melisą i kwiatem lipy
(działanie wykrztuśne)

Suplement diety 

Prawoślaz • działa przeciwbakteryjnie 

• przynosi ulgę w uczuciu drapania w gardle

Melisa • działa korzystnie na gardło i struny głoso-

we, łagodząc związane z nimi dolegliwości • przy-

nosi ulgę w uczuciu drapania w gardle

Kwiat lipy • ułatwia odkrztuszanie • działa kojąco 

na podrażnione gardło

Skład w 100 g w 1 sa-  % RWS*
  szetce  w 1 saszetce

kwiat lipy (Tiliae fl os) 40,0 g 600 mg nie określono

korzeń prawoślazu (Althaeae radix) 20,0 g 300 mg nie określono

liść melisy (Melissae folium) 20,0 g 300 mg nie określono

owoc anyżu (Anisi fructus) 10,0 g 150 mg nie określono

ziele nostrzyka (Meliloti herba) 5,0 g 75 mg nie określono

korzeń kozłka (Valerianae radix) 5,0 g 75 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia, 1 saszetka = 1,5 g

Sposób przyrządzenia: 1 torebkę zalać 1/4 l wrzącej wody i pozo-

stawić pod przykryciem do parzenia przez 5 do 10 minut. Nie należy 

doprowadzać do wrzenia. Herbatę należy przyrządzać zawsze świeżą 

i pić letnią.

Zalecane dawkowanie: 1-3 fi liżanki dziennie. Zawartość sub-

stancji odżywczych oraz wartość energetyczna 1 torebki są znikome.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży 

i karmiących piersią. Nie należy stosować u dzieci do lat 12. Nie 

należy stosować u osób z zaburzeniami krzepliwości krwi. Przecho-

wywać z dala od dzieci. 

Masa: 20 torebek po 1,5 g = 30 g netto

20 torebek

Müllerův čaj® z jeżówką,
czerwonokrzewem
i owocem róży (odporność)

Suplement diety 

Echinacea purpurea • wzmacnia prawidłową 

odporność organizmu • terapia uzupełniająca w na-

wracających stanach zapalenia górnych dróg odde-

chowych • przynosi ulgę w podrażnieniach gardła 

i strun głosowych

Lukrecja • wzmacnia układ odpornościowy • wy-

kazuje silne właściwości przeciwutleniające

Owoc róży • wspomaga pracę nerek i pęcherza 

moczowego

Skład w 100 g w 1 sa-  % RWS*
  szetce  w 1 saszetce

czerwonokrzew (Aspalathi folium) 60,0 g 900 mg nie określono

owoc róży bez nasion  
(Cynosbati fructus sine semine) 30,0 g 450 mg nie określono

korzeń lukrecji (Liquiritiae radix) 4,0 g 60 mg nie określono

korzeń jeżówki purpurowej  
(Echinaceae radix) 6,0 g 90 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia, 1 saszetka = 1,5 g

Sposób przyrządzenia: 1 torebkę zalać 1/4 l wrzącej wody i pozo-

stawić pod przykryciem do parzenia przez 5 do 10 minut. Nie należy 

doprowadzać do wrzenia. Herbatę należy przyrządzać zawsze świeżą 

i pić letnią.

Zalecane dawkowanie: 1-3 fi liżanki dziennie. Zawartość sub-

stancji odżywczych oraz wartość energetyczna 1 torebki są znikome.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży 

i karmiących piersią. Nie należy stosować u dzieci do lat 12. Prze-

chowywać z dala od dzieci. 

Masa: 20 torebek po 1,5 g = 30 g netto 

20 torebek
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Müllerův čaj® z babką,
macierzanką i prawoślazem
(oskrzela)

Suplement diety 

Babka

• działa korzystnie na gardło i struny głosowe, łago-

dząc związane z nimi dolegliwości

• przynosi ulgę w uczuciu drapania w gardle

Macierzanka

• działa kojąco i łagodząco na gardło i struny głoso-

we • przynosi ulgę w dolegliwościach związanych 

z drogami oddechowymi

Prawoślaz • działa przeciwbakteryjnie • przynosi 

ulgę w uczuciu drapania w gardle

Skład w 100 g w 1 sa-  % RWS*
  szetce  w 1 saszetce

kwiat lipy (Tiliae fl os) 30,0 g 450 mg nie określono

korzeń prawoślazu (Althaeae radix) 25,0 g 375 mg nie określono

owoc anyżu (Anisi fructus) 20,0 g 300 mg nie określono

liść babki (Plantaginis folium) 10,0 g 150 mg nie określono

korzeń lukrecji (Liquiritiae radix) 5,0 g 75 mg nie określono

kwiat pierwiosnka (Primulae fl os) 5,0 g 75 mg nie określono

ziele macierzanki (Serpylli herba) 5,0 g 75 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia, 1 saszetka = 1,5 g

Sposób przyrządzenia: 1 torebkę zalać 1/4 l wrzącej wody i pozo-

stawić pod przykryciem do parzenia przez 5 do 10 minut. Nie należy 

doprowadzać do wrzenia. Herbatę należy przyrządzać zawsze świeżą 

i pić letnią.

Zalecane dawkowanie: 1-3 fi liżanki dziennie. Zawartość sub-

stancji odżywczych oraz wartość energetyczna 1 torebki są znikome.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży 

i karmiących piersią. Nie należy stosować u dzieci do lat 12. Prze-

chowywać z dala od dzieci. 

Masa: 20 torebek po 1,5 g = 30 g netto 

20 torebek
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Preparaty Neurozal® ułatwiają zasypianie i poprawiają jakość snu.Neurozal®

Neurozal® tabletki uspokajające
Suplement diety ze środkami słodzącymi 

Tabletki ułatwiają zasypianie i poprawiają jakość 

snu.

Dziurawiec • pomaga w utrzymaniu zdrowego 

snu • pomaga w osiągnięciu optymalnego stanu 

odprężenia

Korzeń kozłka • ułatwia zasypianie • pomaga 

w utrzymaniu naturalnej ciągłości snu

Melisa • pomaga w prawidłowym, spokojnym 

wypoczynku • pomaga w osiągnięciu optymal-

nego stanu odprężenia • pomaga w utrzymaniu 

dobrego nastroju

Skład: wypełniacz (sorbitol), wyciąg z melisy lekarskiej, wyciąg 

z kozłka lekarskiego, stabilizator (skrobia kukurydziana), wyciąg 

z dziurawca zwyczajnego, środek przeciwzbrylający (krzemionka 

koloidalna, stearynian magnezu)

Skład powłoki: hydroksypropylmetyloceluloza

Skład w 100 g w 1 tabletce % RWS* 
   w 1 tabletce

wyciąg z ziela melisy lekarskiej 
(stosunek wyciąg : substancja czynna = 1:3,  
odpowiednik 300 mg  
suszu liści) 16,7 g 100 mg  nie określono

wyciąg z kozłka lekarskiego  
(stosunek wyciąg : substancja czynna = 1:4, 
odpowiednik 300 mg  
suszonego korzenia) 12,5 g 75 mg nie określono

wyciąg z dziurawca zwyczajnego 
(stosunek wyciąg : substancja czynna = 1:9, 
odpowiednik 300 mg 
suszu z ziela) 5,6 g 33 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 

1 tabletka około pół godziny przed udaniem się na spoczynek.

Sposób użycia: tabletki zawierają wyciągi z dziurawca zwyczaj-

nego, kozłka lekarskiego oraz melisy lekarskiej. Stosować w go-

dzinach wieczornych lub na noc.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 tabletce

Wartość energetyczna 673 kJ / 161 kcal 4,0 kJ / 1,0 kcal

Tłuszcz 0 g  0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 62,6 g 375,7 mg

   w tym cukry 6,7 g 40 mg

   w tym alkohole cukrowe 55,9 g 335,7 mg

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u dzieci, młodzie-

ży oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią. Spożycie nadmiernej 

ilości może mieć efekt przeczyszczający. U osób wrażliwych może 

wywoływać fotosensybilizację. Przechowywać z dala od dzieci. 

Masa zawartości: 18,0 g ± 5 %

30 tabletek

Neurozal® herbata ziołowa
Suplement diety 

Uspokajająca herbata ziołowa. Działa korzystnie 

w przypadkach wyczerpania nerwowego, roz-

drażnienia, lęku i napięcia. Herbatę stosuje się 

także na noc w przypadku łagodniejszych odmian 

bezsenności. Nadaje się do długotrwałego stoso-

wania.

Melisa • pomaga w prawidłowym, spokojnym 

wypoczynku • pomaga w osiągnięciu optymal-

nego stanu odprężenia • pomaga w utrzymaniu 

dobrego nastroju

Dziurawiec • pomaga w utrzymaniu zdrowego 

snu • pomaga w osiągnięciu optymalnego stanu 

odprężenia

Korzeń kozłka • ułatwia zasypianie • pomaga 

w utrzymaniu naturalnej ciągłości snu

Skład w 100 g w 1 sa-  % RWS*
  szetce  w 1 saszetce

liść melisy  
(Melissae folium) 50,0 g 750 mg nie określono

ziele palczatki 
(Cymbopogoni citrati herba) 30,0 g 450 mg nie określono

ziele dziurawca 
(Hyperici herba) 10,0 g 150 mg nie określono

korzeń kozłka 
(Valerianae radix) 10,0 g 150 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia, 1 saszetka = 1,5 g

Sposób przyrządzenia: 1 torebkę zalać 1/4 l wrzącej wody 

i pozostawić pod przykryciem do parzenia przez 5 do 10 minut. 

Nie należy doprowadzać do wrzenia. Herbatę należy przyrządzać 

zawsze świeżą i pić letnią.

Zalecane dawkowanie: U dorosłych zaleca się picie 1 do 2 fi li-

żanek dziennie, u dzieci od lat trzech do dwunastu 1/2 do 1 fi liżanki 

dziennie. Zawartość substancji odżywczych oraz wartość energe-

tyczna 1 torebki są znikome.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży 

i karmiących piersią. U osób wrażliwych może wywoływać fo-

tosensybilizację. Niewskazany do stosowania u dzieci do lat 3. 

Przechowywać z dala od dzieci. 

Masa: 20 torebek po 1,5 g = 30 g netto 

20 torebek
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Skóra wprawdzie posiada mechanizmy obronne, jednak 

długotrwałe działania szkodliwe (np. częste mycie) powodują 

obniżenie ich sprawności. Uszkodzenie może dać o sobie znać 

w postaci zaczerwienienia, wysuszenia, bolesnego popękania 

lub swędzenia. Ręce należy myć ostrożnie, łagodnymi środkami 

myjącymi. Nie mniej ważne jest naniesienie na ręce po umyciu 

specjalnych kremów. W ramach linii Primalona® opracowano 

preparaty ochronne do stosowania podczas pracy w wszystkich 

dziedzinach przemysłu i usług.

Ochronne kremy do rąk

Primalona® 
z gliceryną i Aloe vera

Krem regeneracyjny do rąk z Aloe vera i gliceryną 

zmiękcza skórę rąk wysuszoną po pracy z deter-

gentami. Środek ochrony osobistej dla pracow-

ników w wszystkich gałęziach przemysłu i usług.
100 ml

Primalona® krem
z rumiankiem do dezynfekcji

Łagodzący krem do rąk z wyciągiem z rumianku 

przeznaczony jest do regularnej pielęgnacji skó-

ry wysuszonej po pracy z detergentami. Środek 

ochrony osobistej dla pracowników w wszystkich 

gałęziach przemysłu i usług.
100 ml

Primalona® krem
regenerujący z nagietkiem

Regenerujący krem do rąk z wyciągiem z nagietka 

przeznaczony jest do regularnej pielęgnacji skóry 

wysuszonej częstym używaniem mydła. Środek 

ochrony osobistej dla pracowników w wszystkich 

gałęziach przemysłu i usług.
100 ml
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Olejek eteryczny z dziko rosnących, niewysokich drzew (Melaleuca alternifolia) ze wschodnich wybrzeży 

Australii od tysiącleci wykorzystywany jest przez rdzenną ludność Australii w leczeniu wielu chorób. 

Współcześnie olejek drzewa herbacianego - Tea Tree Oil (TTO) - pozyskiwany jest z roślin uprawianych 

na plantacjach. Jego doskonałe właściwości przeciw bakteryjne, przeciw grzybiczne i przeciw zapalne 

wykorzystywane są w medycynie i kosmetyce. TTO zwalcza całą gamę bakterii, przyczyniając się do 

wzmocnienia odporności organizmu. Niezwykle ważna jest jego jakość, ponieważ nie wszystkie olejki 

posiadają wysoką zawartość substancji czynnych (przede wszystkim 4-Terpineolu). Dr. Müller Pharma 

wykorzystuje w swoich produktach zasadniczo tylko farmaceutyczny Tea Tree Oil najwyższej jakości.

Olejek z drzewa herbacianego

Czysty, 100% olejek
z drzewa herbacianego

Olejek z drzewa herbacianego Dr. Müller 

Pharma to standaryzowany olejek o najwyższej 

czystości i jakości, pozyskiwany wyłącznie z drze-

wa Melaleuca alternifolia dzięki specjalnej łagod-

nej metodzie destylacji, która zapewnia wysoką 

skuteczność olejku i pozostawia charakterystycz-

ny delikatny aromat.

Właściwości:
• wysoce skuteczny naturalny środek antysep-

tyczny
• zwalcza szerokie spektrum drobnoustrojów
• mocne działanie odstraszające owady

• minimalna drażliwość dla skóry

Wpływa korzystnie na:
• zapalne zmiany trądzikowe
• afty, brodawki, opryszczkę
• swędzenie po ukąszeniu przez owady

• działa odstraszająco na kleszcze
10 ml
30 ml

Roll-on z olejkiem
z drzewa herbacianego

Olejek z drzewa herbacianego Dr. Müller 

Pharma to standaryzowany olejek o najwyższej 

czystości i jakości, pozyskiwany wyłącznie z drze-

wa Melaleuca alternifolia dzięki specjalnej łagod-

nej metodzie destylacji, która zapewnia wysoką 

skuteczność olejku i pozostawia charakterystycz-

ny delikatny aromat.

Właściwości:
• wysoce skuteczny naturalny środek antysep-

tyczny
• zwalcza szerokie spektrum drobnoustrojów
• mocne działanie odstraszające owady

• minimalna drażliwość dla skóry

Wpływa korzystnie na:
• zapalne zmiany trądzikowe
• afty, brodawki, opryszczkę
• swędzenie po ukąszeniu przez owady

• działa odstraszająco na kleszcze

Roll-on z TTO jest wygodny w aplikacji i mieści się 

w każdej kieszeni.
4 ml
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Żel oczyszczający do twarzy
z olejkiem
z drzewa herbacianego

Żel z drzewa herbacianego jest używany do re-

gularnej pielęgnacji skóry skłonnej do trądziku 

i podobnych dermatologicznych problemów. Sku-

tecznie przeciwdziała przyczynom powstawania 

trądziku: usuwa nadmiar tłuszczu z wydalanego 

przez skórę i oczyszcza pory skóry, oraz zmniejsza 

tworzenie się zaskórników.Intensywnym działa-

niem  olejku z drzewa herbacianego jest wyjąt-

kowe wzmacniane unikatowymi mikrokapsułkami 

bogatymi  w witamine  E. 
30 ml

Krem do masażu stóp
z olejkiem z drzewa herbacianego

Nadzwyczaj skuteczny, zawierający antyseptyczny 

olejek z drzewa herbacianego krem do masażu 

stóp stosowany jest w celu pozbycia się uczucia 

zmęczonych czy spuchniętych stóp i poprawienia 

ich ukrwienia. Działa przeciwzapachowo i zapo-

biega poceniu się stóp, skutecznie eliminując ich 

zapach. Zmiękcza i wygładza zrogowaciałą skórę 

stóp.
30 ml

Tonik do twarzy z TTO
Tonik do twarzy czyści, przyjemnie odświeża i ła-

godzi skórę oraz skutecznie usuwa niepożądane 

zanieczyszczenia nie wysuszając jej. Jest szcze-

gólnie odpowiedni dla osób o wrażliwej skórze lub 

podatnych na problemy dermatologiczne. Zawiera 

antyseptyczny olejek z drzewa herbacianego i wy-

ciąg z oczaru wirginijskiego (Hammamelis), co 

ma korzystny wpływ na pory skóry. Aby uzyskać 

najlepsze wyniki, należy używać jednocześnie  żel 

oczyszczający do twarzy Dr Müller Pharma.
150 ml

Krem do masażu stóp
z olejkiem z drzewa herbacianego

Nadzwyczaj skuteczny, zawierający antyseptyczny 

olejek z drzewa herbacianego krem do masażu 

stóp stosowany jest w celu pozbycia się uczucia 

zmęczonych czy spuchniętych stóp i poprawienia 

ich ukrwienia. Działa przeciwzapachowo i zapo-

biega poceniu się stóp, skutecznie eliminując ich 

zapach. Zmiękcza i wygładza zrogowaciałą skórę 

stóp. 
150 ml

Mleczko do ciała i cery
z olejkiem z drzewa herbacianego

Łagodne mleczko zawierające olejek z drzewa 

herbacianego przeznaczone jest do codziennej 

pielęgnacji skóry po myciu, prysznicu, goleniu itp. 

Przynosi ulgę w stanach podrażnienia lub swę-

dzenia skóry. Działa kojąco na skórę poparzoną 

przez promieniowanie słoneczne, a także wpływa 

korzystnie na cerę problematyczną ze skłonnością 

do trądziku oraz spękaną i zgrubiałą skórę. Działa 

odstraszająco na owady (komary, kleszcze i inn.).
150 ml
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Balsam do ust 
z olejkiem z drzewa herbacianego

Balsam do ust przynosi natychmiastową ulgę spę-

kanym i suchym wargom. Zapewnia wargom dłu-

gotrwałą ochronę przed szkodliwymi wpływami 

pogody (chłód, wiatr, słońce) i promieniowaniem 

UV, szczególnie w lecie podczas pobytu nad mo-

rzem lub zimą w górach. Można go również stoso-

wać w celu regeneracji warg po opryszczce. Jego 

działanie zostaje wzmocnione dzięki zawartości 

dodatkowych substancji czynnych - pantenolu, 

alantoiny i witaminy E.
10 ml

Szampon przeciwłupieżowy 
z olejkiem z drzewa herbacianego

Szampon z olejkiem z drzewa herbacianego deli-

katnie i skutecznie ogranicza  powstawanie łupie-

żu.Skutecznie usuwa  z  włosów i skóry głowy  łu-

pież  i zanieczyszczenia, pozostawiając je miękkie, 

błyszczące i  łatwiejsze w układaniu. Najlepsze 

rezultaty daje regularne stosowanie. 
200 ml

Naturalne mydło glicerynowe
z olejkiem z drzewa herbacianego 

Czyste, naturalne nie perfumowane mydło zawie-

ra 1% oleju z drzewa herbacianego i 0,5% liści 

z drzewa herbacianego. Olej z drzewa herbaciane-

go nadaje mu długotrwałe działanie dezodorantu 

a zawarte w nim liście działają jako naturalny 

środek złuszczający. Mydło działa szczególnie 

korzystnie u osób ze  skłonnościami  do trądziku 

i innych dermatologicznych problemów. Zalecany 

do codziennego oczyszczania skóry całego ciała. 

Mydło jest odpowiednei dla całej rodziny.
100 g

Żel oczyszczający do twarzy  
z olejkiem z drzewa herbacianego

Łagodny żel z olejkiem z drzewa herbacianego 

przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji cery 

tłustej oraz cery osób młodych ze skłonnością do 

trądziku i innych problemów dermatologicznych. 

Połączenie łagodnych substancji czyszczących 

pochodzenia roślinnego doskonale usuwa z cery 

zanieczyszczenia, zbędne natłuszczenie oraz 

resztki makijażu, nie powodując niepożądanego 

wysuszenia. Olejek z drzewa herbacianego udraż-

nia pory, które przyczyniają się do powstawania 

trądziku, przez co łagodzi jego objawy. Stosować 

zamiast mydła. W celu osiągnięcia optymalnych 

rezultatów zaleca się równoczesne stosowanie 

toniku do twarzy z TTO Dr. Müller PHARMA. 
150 ml
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Pasta do zębów z olejkiem
z drzewa herbacianego 
- na naturalną biel zębów

Pasta do zębów z olejkiem z drzewa herbacianego  

na naturalną biel zębów Dr. Müller Pharma zawie-

ra specjalne środki  ścierne, dzięki  którym zęby 

odzyskują naturalną biel. Stanowi doskonały śro-

dek higieny ust w przypadku problemów w jamie 

ustnej i próchnicy. Pomaga usuwać niepożądane 

drobnoustroje z powierzchni zębów i śluzówki 

dziąseł. Zawarty w niej aminofl uorek to naj-

skuteczniejsza postać fl uorków stosowanych w 

walce z próchnicą zębów. Regularne stosowanie 

zapewnia zdrowe zęby i świeży oddech.
75 ml

Pasta do zębów z olejkiem
z drzewa herbacianego
- pielęgnacja zębów 
dotkniętych  próchnicą

Pasta do zębów z olejkiem z drzewa herbacianego  

stanowi doskonały środek higieny ust w przypad-

ku problemów w jamie ustnej i próchnicy. Pomaga 

usuwać niepożądane drobnoustroje z powierzchni 

zębów i śluzówki dziąseł. Zawarty w niej ami-

nofl uorek to najskuteczniejsza postać fl uorków 

stosowanych w walce z próchnicą zębów. Regu-

larne stosowanie zapewnia zdrowe zęby i świeży 

oddech.
75 ml

Prezerwatywy 
z olejkiem z drzewa herbacianego

Wyrób medyczny

Stosowane w prawidłowy sposób, prezerwatywy 

stanowią skuteczny środek ochrony przed ciążą 

oraz obniżają ryzyko zarażenia chorobami prze-

noszonymi drogą płciową, włącznie z AIDS, i ich 

rozprzestrzeniania. Antyseptyczny olejek z drzewa 

herbacianego dodatkowo ogranicza dyskomfort w 

przypadku stanów zapalnych pochodzenia bakte-

ryjnego, drożdżakowego i grzybiczego, łagodząc 

ich niepożądane objawy.
3 sztuki
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Pianka myjąca
do higieny intymnej 
z olejkiem z drzewa herbacianego

Łagodna pianka myjąca z olejkiem z drzewa her-

bacianego przeznaczona jest do codziennej higie-

ny okolic intymnych, nie podrażnia i nie wysusza 

skóry. Regularne stosowanie wpływa korzystnie 

na dolegliwości, którym towarzyszy swędzenie 

czy pieczeniem okolic intymnych.
100 ml

Żel do higieny intymnej 
z olejkiem z drzewa herbacianego

Łagodny żel myjący z olejkiem z drzewa herbacia-

nego zalecany jest do codziennej higieny okolic 

intymnych. Regularne stosowanie pozwala za-

pobiegać dolegliwościom w okolicach intymnych 

oraz ogranicza ich nieprzyjemne objawy. Kwas 

mlekowy pomaga w utrzymaniu naturalnego pH 

okolic intymnych.
200 ml

Żel do higieny intymnej
z olejkiem z drzewa herbacianego

Żel do higieny intymnej z olejkiem z drzewa her-

bacianego Dr. Müller Pharma przeznaczony jest 

do pielęgnacji zewnętrznych narządów płciowych 

u kobiet cierpiących na dolegliwości objawiające 

się swędzeniem, pieczeniem czy suchością okolic 

intymnych. Ich pojawienie się bywa najczęściej 

związane z terapią antybiotykami, zmianą jakości 

wody, stosowaniem mydła i żeli pod prysznic lub 

też zmianą partnera seksualnego.

Preparat zawiera 4-Terpineol, będący uzyskaną w 

wyniku destylacji substancją czynną olejku z drze-

wa herbacianego, nazywanego również Tea Tree 

Oil (Melaleuca Alternifolia Leaf Oil). W procesie 

destylacji usunięte zostają składniki drażniące 

i potencjalnie alergenne.

Żel nadaje się również do stosowania w chara-

terze lubrykacji, zalecany jest też przed korzysta-

niem i po powrocie z basenu czy pływalni. 

7 tubek po 7,5 ml
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PantheHair® szampon
do włosów normalnych

Szampon PantheHair® do włosów normalnych 

zawiera 3% pantenolu, znanego z korzystnego 

działania na włosy. Włosy po umyciu szamponem 

będą piękne i delikatne.

• do codziennej pielęgnacji włosów

• do pielęgnacji włosów w przypadku pogorsze-

nia ich jakości

Sposób użycia:

Szampon wmasować w mokre włosy i skórę gło-

wy, spienić i pozostawić przez chwilę na włosach. 

Następnie dokładnie spłukać z włosów.
200 ml

PantheHair® szampon
do włosów
przetłuszczających się

Szampon PantheHair® do włosów przetłuszcza-

jących się zawiera 3% pantenolu, znanego z ko-

rzystnego działania na włosy. Włosy po umyciu 

szamponem będą piękne i delikatne.

• pielęgnacja włosów przetłuszczających się

• pielęgnacja swędzącej skóry głowy

Sposób użycia:

Szampon wmasować w mokre włosy i skórę gło-

wy, spienić i pozostawić przez chwilę na włosach. 

Następnie dokładnie spłukać z włosów.
200 ml

Linia preparatów do pielęgnacji włosów została opracowana na bazie 

najnowocześniejszych substancji czynnych przeznaczonych do ochrony, odżywiania 

i poprawy wyglądu włosów oraz łagodnie myjących tensydów, stosowanych w 

kosmetykach do włosów.

Najistotniejszym składnikiem aktywnym, zawartym we wszystkich preparatach, jest 

pantenol, który jako główna substancja czynna obecny jest w stężeniu aktywnym 

biologicznie - w szamponach w wysokości 3%, w odżywkach 4%. Prowitamina B5 

ma istotne znaczenie dla pięknego wyglądu włosów.

PantheHair®
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PantheHair® szampon
do włosów zniszczonych

Szampon PantheHair® do włosów zniszczonych 

zawiera 3% pantenolu, znanego z korzystnego 

działania na włosy. Włosy po umyciu szamponem 

będą piękne i delikatne.

• pielęgnacja włosów poddawanych częstej on-

dulacji i suszeniu suszarką

• pielęgnacja rozdwajających się końcówek wło-

sów

• pielęgnacja włosów po trwałej ondulacji i far-

bowaniu

Sposób użycia:

Szampon wmasować w mokre włosy i skórę gło-

wy, spienić i pozostawić przez chwilę na włosach. 

Następnie dokładnie spłukać z włosów.
200 ml

PantheHair® szampon
przeciwłupieżowy

Szampon przeciwłupieżowy PantheHair® zawiera 

oprócz 3% pantenolu również dwie substancje 

czynne o stężeniu zapewniającym skuteczność - 

klimbazol i oktopiroks (piroctone olamine) - prze-

ciwdziałające za pomocą różnych mechanizmów 

powstawaniu łupieżu.

• pielęgnacja przy nadmiernym łuszczeniu się 

skóry

• pielęgnacja włosów przetłuszczających się

• pielęgnacja swędzącej skóry głowy

Sposób użycia:

Szampon wmasować w mokre włosy i skórę gło-

wy, spienić i pozostawić przez chwilę na włosach. 

Następnie dokładnie spłukać z włosów.
200 ml

PantheHair® odżywka
Odżywka PantheHair® zawiera 4% pantenolu 

oraz wosk pomarańczowy, zapewniając łatwe 

rozczesywanie włosów. Regularne stosowanie 

powoduje, że włosy są delikatne, lśniące i łatwe 

w rozczesywaniu.

Sposób użycia:

Niewielką ilość wetrzeć w mokre włosy, po ich 

uprzednim umyciu szamponem. Na chwilę pozo-

stawić, a następnie spłukać wodą.
200 ml
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Pantenol, a dokładniej kwas pantotenowy, jest niezbędny do zachowania zdrowej skóry oraz pięknych 

włosów i paznokci. Jego niedobór w organizmie wyraźnie daje o sobie znać na skórze - w postaci 

zmniejszenia elastyczności, przyśpieszonego starzenia skóry, pomarszczenia i powstawania zmarszczek, 

na włosach natomiast - w postaci pogorszenia ich jakości, utraty połysku i zwiększonej łamliwości. 

Dlatego też wykorzystuje się go w dermatologii i preparatach kosmetycznych. Istotne jest także stężenie 

- jako skuteczne wykazały się preparaty o zawartości pantenolu 1% i więcej.

Panthenol

Pianka
z pantenolem 6%

• Przynosi ulgę, łagodzi i przyjemnie ochła-

dza skórę po nadmiernym narażeniu na 

promieniowanie słoneczne lub inne po-

dobne podrażnienia.

• Łatwe wchłanianie umożliwia stosowa-

nie pianki również w wrażliwych miej-

scach, w których wcieranie sprawiałoby 

ból.

• Dekspantenol to niezbędny składnik po-

zwalający na utrzymanie zdrowej skóry.
150 ml

Mleczko do ciała
z pantenolem 7%

• Orzeźwiająca, lekka emulsja o in-

tensywnym działaniu D-pantenolu.

• Przeznaczone do pielęgnacji skó-

ry narażonej na promieniowanie 

lub nadwyrężanej opalaniem, 

kąpielami, pobytem w saunie, 

mrozem lub suchym powietrzem.

• Zalecane również do skóry szcze-

gólnie wrażliwej.
200 ml

Krem
z pantenolem 7%

• Krem nadaje się do co-

dziennej pielęgnacji skóry 

narażonej na obciążenie 

lub wpływy pogody (słońce, 

wiatr, mróz).

• Skóra po zastosowaniu sta-

je się jedwabista.
30 ml

Krem do ust
z pantenolem 7%

Krem do ust (7%) przynosi na-

tychmiastową ulgę spękanym 

i suchym wargom, natłuszcza-

jąc je i nadając im miękkość. 

Zalecany do stosowania przez 

cały rok, szczególnie w okresie 

zbyt mocnego promieniowania 

słonecznego lub mrozu. 
10 ml

Panthenol
pomadka do ust

Pomadka z panthenolem do 

szybkiego złagodzenia suchość  

ust. 
4,4 g

Żel
z pantenolem 7%

• Przynosi ulgę, łagodzi i przy-

jemnie ochładza skórę po 

nadmiernym narażeniu na pro-

mieniowanie słoneczne.

• Łatwo się rozprowadza.

• Dzięki niepowtarzalnemu 

składowi samoczynnie wchła-

nia się w kilka minut po na-

niesieniu, bez konieczności 

wcierania.
100 ml

•

•
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Kapsułki z pantenolem, 40 mg
Suplement diety ze środkami słodzącymi 

• na piękną skóre, włosy i paznokcie

• kwas pantotenowy jest substancją z grupy wi-

tamin B

Skład: substancja nawilżająca (politlenek etylenu), żelatyna, sub-

stancja nawilżająca (glicerol), dekspantenol, woda oczyszczona, 

substancja nawilżająca (sorbitol), barwniki (dwutlenek tytanu, żół-

cień pomarańczowa). Żółcień pomarańczowa może niekorzystnie 

wpływać na aktywność i uwagę u dzieci.

Skład w 100 g w 1 kapsułce % RWS* 
   w 1 kapsułce

Dekspantenol 
(kwas pantotenowy) 6 g 40 mg 667 %

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 1 kapsułka dziennie, połknąć i popić 

wystarczającą ilością płynu.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 kapsułce

Wartość energetyczna 463 kJ / 109 kcal 3,1 kJ / 0,7 kcal

Tłuszcz 0 g 0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 11,8 g 78,8 mg

   w tym cukry 0 g 0 mg

   w tym alkohole cukrowe 11,8 g 78,8 mg

Białko 20,3 g 136 mg

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Niewskazany do stosowania u dzieci do lat 3. 

Przechowywać z dala od dzieci. 

30 kapsułek • masa zawartości 20,1 g ±5 %
60 kapsułek • masa zawartości 40,2 g ±5 %

Tabletki z pantenolem, 40 mg
Suplement diety ze środkami słodzącymi 

Kwas pantotenowy:

• substancja z grupy witamin B

• pomaga w łagodzeniu zmęczenia i wyczerpania

•  pomaga w utrzymaniu prawidłowej przemiany 

materii

Skład: wypełniacz (sorbitol), dekspantenol, środek przeciwzbryla-

jący (stearynian magnezu)

Skład w 100 g w 1 tabletce % RWS* 
   w 1 tabletce

Dekspantenol 
(kwas pantotenowy) 3,6 g 40 mg 667 %

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 1 tabletkę dziennie pozostawić w ustach 

do powolnego rozpuszczenia.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 tabletce

Wartość energetyczna 943 kJ / 226 kcal 10,4 kJ / 2,5 kcal

Tłuszcz 0 g  0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 94,3 g 1 037 mg

   w tym cukry 0 g 0 g

   w tym alkohole cukrowe 94,3 g 1 037mg

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Spożycie nadmiernej ilości może mieć efekt 

przeczyszczający. Niewskazany do stosowania u dzieci do lat 3. 

Przechowywać z dala od dzieci. 

Masa zawartości: 26,4 g ± 5 %

24 tabletek

Tabletki z pantenolem, 100 mg
Suplement diety ze środkami słodzącymi 

Kwas pantotenowy:

• substancja z grupy witamin B

• pomaga w łagodzeniu zmęczenia i wyczerpania

•  pomaga w utrzymaniu prawidłowej przemiany 

materii

Skład: wypełniacz (sorbitol), dekspantenol, środek przeciwzbryla-

jący (stearynian magnezu) 

Skład w 100 g w 1 tabletce % RWS* 
   w 1 tabletce

Dekspantenol 
(kwas pantotenowy) 9,1 g 100 mg 1 667 %

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 1 tabletkę dziennie pozostawić w ustach 

do powolnego rozpuszczenia.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 tabletce

Wartość energetyczna 882 kJ / 212 kcal 9,7 kJ / 2,3 kcal

Tłuszcz 0 g  0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 88,2 g 970 mg

   w tym cukry 0 g 0 g

   w tym alkohole cukrowe 88,2 g 970 mg

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży 

i karmiących piersią.  Nie należy stosować u dzieci. Spożycie nad-

miernej ilości może mieć efekt przeczyszczający. Przechowywać 

z dala od dzieci. 

Masa zawartości: 26,4 g ± 5 %

24 tabletek
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Szampon z pantenolem 
do włosów normalnych 2%

• zapewnia piękne i zdrowe włosy

• przeznaczony do codziennej pielęgnacji wło-

sów

Kompleksowa pielęgnacja, dzięki której włosy są 

piękne, błyszczące i łatwe w układaniu. Szampon 

łagodnie myje włosy, przywracając im naturalny 

połysk i jedwabistość.

Sposób użycia: Szampon wmasować w mokre 

włosy i skórę głowy, spienić i na chwilę pozosta-

wić. Następnie dokładnie spłukać z włosów.
250 ml

Szampon z pantenolem 
do włosów zniszczonych 2%

• pielęgnacja włosów poddawanych częstej on-

dulacji i suszeniu suszarką

• pielęgnacja włosów po trwałej ondulacji i far-

bowaniu

Szampon zapewnia doskonałą pielęgnację 

i ochronę włosów przed szkodliwymi czynnikami 

zewnętrznymi. Zapewnia pielęgnację włosom 

nadwyrężanym mechanicznie, nadając im piękny 

wygląd i połysk.

Sposób użycia: Szampon wmasować w mokre 

włosy i skórę głowy, spienić i na chwilę pozosta-

wić. Następnie dokładnie spłukać z włosów.
250 ml

Szampon z pantenolem 
do włosów
przetłuszczających się 2%

• do przetłuszczających się włosów i skóry 

głowy

• zapobiega świądowi skóry głowy

Szampon łagodnie myje włosy, usuwając z wło-

sów oraz skóry głowy tłuszcz i zanieczyszczenia. 

Włosy po umyciu pozostają piękne i błyszczące.

Sposób użycia: Szampon wmasować w mokre 

włosy i skórę głowy, spienić i na chwilę pozosta-

wić. Następnie dokładnie spłukać z włosów.
250 ml

Szampon z pantenolem 
przeciwłupieżowy
z pantenolem 2%

• zapobiega nadmiernemu łuszczeniu się skóry

• do włosów przetłuszczających się

Szampon dokładnie myje włosy, usuwając płatki 

łupieżu z włosów i skóry głowy. Włosy po umyciu 

pozostają błyszczące, piękne i bez śladu łupieżu.  

Sposób użycia: Szampon wmasować w mokre 

włosy i skórę głowy, spienić i na chwilę pozosta-

wić. Następnie dokładnie spłukać z włosów.
250 ml

Odżywka z pantenolem 4%
Regularne stosowanie odżywki z pantenolem 

powoduje, że włosy są delikatne, lśniące i łatwe 

w rozczesywaniu.

Sposób użycia: Niewielką ilość wetrzeć w mo-

kre włosy, po ich uprzednim umyciu szamponem. 

Na chwilę pozostawić, a następnie spłukać wodą.
200 ml
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Żel
z pantenolem 7% i kwasem HA

Skład: pantenol 7% + kwas hialuronowy

• przynosi ulgę i działa kojąco na skórę po nad-

miernym narażeniu na promieniowanie sło-

neczne

• mocne działanie chłodzące

• żel ułatwia szybkie rozprowadzanie.

• dzięki specyfi cznemu składowi substancje 

czynne po naniesieniu szybko wchłaniają się

• zawarte w żelu substancje (pantenol, kwas 

hialuronowy i witamina E w mikrokapsułkach) 

korzystnie wpływają na skórę po opalaniu.
100 ml

Krem 
z pantenolem 7% i kwasem HA

Skład: pantenol 7% + kwas hialuronowy

• łatwo wchłaniająca się emulsja o działaniu ko-

jącym na skórę

• zalecany do pielęgnacji skóry suchej i wrażli-

wej

• zawarte w kremie substancje (pantenol i kwas 

hialuronowy) sprawiają, że skóra jest piękna 

i jedwabista
30 ml

Pantenol jest niezbędny do zachowania zdrowej skóry oraz pięknych włosów i paznokci. 

Jako skuteczne wykazały się preparaty o zawartości pantenolu 1% i więcej. Nowe preparaty 

z linii Pantenol HA zawierają także kwas hialuronowy. Pantenol i kwas hialuronowy posiadają 

doskonałe właściwości wiązania wody, pomagają w zachowaniu elastyczności skóry 

i przyśpieszają jej regenerację po narażeniu na promieniowanie słoneczne. 

Panthenol HA

Mleczko do ciała
z pantenolem 7% i kwasem HA

Skład: pantenol 7% + kwas hialuronowy

• orzeźwiająca, lekka emulsja

• przynosi ulgę i działa kojąco na skórę po nad-

miernym podrażnieniu promieniowaniem sło-

necznym

• natłuszczenie i regeneracja skóry wysuszonej 

przez słońce, kąpiele czy mróz

• zalecana do codziennej pielęgnacji skóry su-

chej i wrażliwej
200 ml
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PantheNose® spray
do nosa z Aloe vera

Wyrób medyczny

• delikatnie i łagodnie oczyszcza nos

• usuwa zaschniętą wydzielinę z ślu-

zówki nosa

• nawilża suchą śluzówkę nosa i chroni 

ją przed wysuszeniem

• regeneruje śluzówkę nosa

• chroni śluzówkę nosa w okresie czę-

stego występowania chorób układu 

oddechowego

Dekspantenol a Aloe vera działają 

łagodząco i kojąco na śluzówkę nosa 

podczas kataru i razem z gliceryną wspo-

magają jej nawilżanie.

Sposób użycia: W miarę potrzeby 

stosować kilka razy dziennie do każdej 

dziurki nosa. Nadaje się do stosowania 

u dorosłych, dzieci od lat 3 oraz kobiet 

ciężarnych i karmiących piersią.
20 ml

Spraye i maści do nosa PantheNose® delikatnie oczyszczają jamę nosową i zmniejszają wytwarzanie 

wydzieliny podczas kataru, ułatwiając oddychanie. Jednocześnie nie wysuszają śluzówki nosa. 

Zawarty w preparatach dekspantenol wpływa korzystnie na drobne rany powierzchniowe wewnątrz 

nosa, posiada też działanie regenerujące i nawilżające. Dodatkowe substancje czynne zawarte 

w poszczególnych sprayach i maściach udoskonalają działanie każdego z preparatów. Tokoferol 

(witamina E) w maściach PantheNose® wspomaga gojenie podrażnionej skóry w okolicach nosa. 

PantheNose®

PantheNose® spray
do nosa z magnezem

Wyrób medyczny

Prevence příznaků alergické rýmy

• nawilża suchą śluzówkę nosa i chroni 

ją przed wysuszeniem,

• regeneruje śluzówkę nosa,

• działanie profi laktyczne przeciwko:

 –  nawracającym zapaleniom bakte-

ryjnym górnych dróg oddechowych

 –  przewlekłym katarom

 –  zapaleniom części nosowej gardła 

i zatok

Magnez przyczynia się do obniżenia 

skłonności do reakcji alergicznych ślu-

zówki nosa. 

Dekspantenol działa łagodząco i ko-

jąco na śluzówkę nosa podczas kataru, 

przyczyniając się do jej nawilżenia. 

Sposób użycia: W miarę potrzeby 

stosować kilka razy dziennie do każdej 

dziurki nosa. Preparat nadaje się do sto-

sowania u dorosłych i dzieci od lat trzech 

jako profi laktyka objawów i preparat 

uzupełniający w leczeniu alergicznego 

nieżytu nosa. Może być stosowany rów-

nież przez kobiety ciężarne i karmiące 

piersią. 
20 ml

PantheNose® maść
z olejkami eterycznymi

Do pielęgnacji skóry wokół nosa podczas kataru

Zawiera aktywny składniki:

• panthenol

• witamina E

• olejki eteryczne

Sposób użycia: Kilka razy dziennie, w miarę po-

trzeby, wycisnąć ok. 1 cm maści i nanieść na po-

drażnioną katarem lub częstym czyszczeniem 

skórę wokół nosa. Nadaje się do stosowania u do-

rosłych i dzieci od lat 3.
7,5 ml

PantheNose® maść
z bisabololem

Do pielęgnacji skóry wokół nosa podczas kataru

Zawiera aktywny składniki:

• panthenol

• witamina E

• bisabolol

Sposób użycia: Kilka razy dziennie, w miarę po-

trzeby, wycisnąć ok. 1 cm maści i nanieść na po-

drażnioną katarem lub częstym czyszczeniem 

skórę wokół nosa. Nadaje się do stosowania u do-

rosłych i dzieci od lat 3.
7,5 ml
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PediCare® krem
do spękanej skóry pięt

Krem regenerujący do pielęgnacji spękanych pięt 

i skóry stóp. Krem doskonale natłuszcza skórę 

stóp, zmiękczając zrogowaciałe warstwy spękanej 

skóry. Regularne stosowanie sprawia, że skóra 

odzyskuje naturalną elastyczność i odporność. 

Przeciwdziała wysychaniu skóry pięt, zapobiega 

powstawaniu spękań i związanym z nimi nieprzy-

jemnym objawom.

Sposób użycia: Krem regenerujący do spękanych 

pięt PediCare® stosować codziennie na dokładnie 

umyte i wysuszone nogi, delikatnie wmasowując i 

najlepiej pozostawiając na noc.
100 ml

PediCare® balsam
do zrogowaciałej skóry

Balsam zmiękczający i nawilżający do zrogowa-

ciałej skóry stóp, rąk, kolan i łokci. Balsam dobrze 

się wchłania, skutecznie nawilżając i zmiękczając 

skórę. Chroni skórę przez wysuszeniem, zapobiega 

ponownemu rogowaceniu i łuszczeniu.

Sposób użycia: Aby osiągnąć pożądane rezulta-

ty, należy nanosić balsam PediCare® do zrogowa-

ciałej skóry kilka razy dziennie na dobrze umyte 

i wysuszone miejsca, delikatnie wcierając.
100 ml

PediCare® Stopy każdego człowieka codziennie znoszą znaczne trudy, przez co też bywają często narażone 

na różne powikłania medyczne. Wiele osób walczy ze zrogowaciałą skórą na piętach, częstymi 

odciskami, nadmiernym poceniem lub zapachem stóp. Największa liczba różnych problemów pojawia 

się w okresie od wiosny do jesieni, kiedy jest cieplej i stopy bardziej się pocą, co sprzyja bakteriom, 

drożdżakom i innym grzybom. Wtedy wystarczy nawet nieznaczna ranka, aby wprawić w ruch szereg 

kłopotów. Poniższe preparaty powinny stać się standardowym wyposażeniem łazienek, a pielęgnacja 

stóp sprawą codzienną.

PediCare® żel myjący
zwalczający zapach stóp

Żel myjący do stóp eliminuje zapach, zapewnia 

uczucie ulgi i orzeźwienia oraz ogranicza pocenie 

stóp. Preparat zawiera substancje przeciwdrobno-

ustrojowe zwalczające nieprzyjemny zapach stóp.

Sposób użycia: Żel myjący należy stosować do 

mycia nóg kilka razy dziennie. Żel tworzy z wodą 

piankę, którą należy dokładnie umyć miejsca mię-

dzy palcami oraz całą dolną powierzchnię stopy. 

Po umyciu należy spłukać żel myjący i dokładnie 

wysuszyć skórę stóp, szczególnie między palcami. 
100 ml
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Balsam do nacierania klatki
piersiowej

Zawarte w preparacie olejki eteryczne (z sosny, 

mięty pieprzowej, eukaliptusa i jodły) w połącze-

niu z mentolem i kamforą znacząco przyczyniają 

się do ułatwienia oddychania podczas przeziębie-

nia czy przy zatkanym nosie.
50 ml

Balsam
do nacierania
klatki
piersiowej

Balsam do nacierania klatki piersiowej zalecany jest do masażów 

klatki piersiowej, gardła, skroni, czoła i potylicy. Zawiera olejki 

eteryczne - lotne substancje lub ich mieszaniny produkowane przez 

rośliny i nierozpuszczalne w wodzie, o ostrym zapachu.
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Klimakterin® herbata ziołowa
na okres menopauzy

Suplement diety 

Koniczyna łąkowa • pomaga w opanowaniu 

objawów okresu przekwitania u kobiet (napady 

duszności, pocenie się, niepokój, podrażnienie)

Melisa • pomaga w osiągnięciu optymalnego 

stanu odprężenia • pomaga w utrzymaniu dobre-

go nastroju 

Skład w 100 g w 1 sa- % RWS*
  szetce  w 1 saszetce

kwiat koniczyny polnej  
(Trifolii rubri fl os) 70 g 1 050 mg nie określono

ziele melisy (Melissae herba) 30 g 450 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia, 1 saszetka = 1,5 g

Sposób przyrządzenia: 1 torebkę zalać 1/4 l wrzącej wody 

i pozostawić pod przykryciem do parzenia przez 5 do 10 minut. 

Nie należy doprowadzać do wrzenia. Herbatę należy przyrządzać 

zawsze świeżą i pić letnią.

Zalecane dawkowanie: 1 - 2 fi liżanki 2-3x dziennie. Zawartość 

substancji odżywczych oraz wartość energetyczna 1 torebki są 

znikome.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u dzieci, młodzieży 

oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią.  Nie zaleca się stosowa-

nia u kobiet w ciąży i karmiących piersią.  Nie należy stosować 

u dzieci.  Nie jest przeznaczona dla kobiet z historią raka piersi 

i raka macicy. Przechowywać z dala od dzieci. 

Masa: 20 torebek po 1,5 g = 30 g netto 20 torebek

W organizmie kobiety przebiega w ciągu życia szereg zmian. Choć większość 

z nich to zmiany przewidywalne, kobieta nie zawsze wita je z entuzjazmem. 

Wiele z nich może bowiem stać się dla niej prawdziwą udręką.

Preparaty dla kobiet

Gynoton® herbata ziołowa 
na dolegliwości miesiączkowe

Suplement diety 

Jasnota, przywrotnik

• pomagają w utrzymaniu dobrego samopoczucia 

przed i w trakcie miesiączki

• jasnota wspomaga prawidłową pracę jelit

Krwawnik • stosowany tradycyjnie w celu 

wspomagania trawienia

Mięta

• pomaga na wzdęcia i skurcze brzucha oraz uła-

twia osiągnięcie stanu odprężenia

Skład w 100 g w 1 sa- % RWS*
  szetce w 1 saszetce  

ziele jasnoty 30 g 450 mg nie określono

ziele przywrotnika 30 g 450 mg nie określono

ziele krwawnika  30 g 450 mg nie określono

ziele mięty pieprzowej 10 g 150 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia, 1 saszetka = 1,5 g

Sposób przyrządzenia: 1 torebkę zalać 1/4 l wrzącej wody 

i pozostawić pod przykryciem do parzenia przez 5 do 10 minut. 

Nie należy doprowadzać do wrzenia. Herbatę należy przyrządzać 

zawsze świeżą i pić letnią.

Zalecane dawkowanie: 3 fi liżanki dziennie. Zawartość substancji 

odżywczych oraz wartość energetyczna 1 torebki są znikome.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży 

i karmiących piersią. Nie należy stosować u dzieci do lat 12. Prze-

chowywać z dala od dzieci. 

Masa: 20 torebek po 1,5 g = 30 g netto 

20 torebek
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SulfaDerm®

mydło siarkowe 

SulfaDerm® - mydło siarkowe. Jest to tradycyjny środek odpowiedni 

do czyszczenia tłustej i problematycznej skóry ze skłonnością 

do trądziku. Pomaga usunąć tłuszcz ze skóry i oczyszcza pory 

skórne. Mydło jest bardzo łagodne dla skóry, i nie zakłóca równowagi 

wilgotności skóry.

SulfaDerm® mydło siarkowe
•  Mydło skutecznie pozbawia skórę zanieczysz-

czeń, zapewniając jej głębokie czyszczenie i na-

dając skórze naturalną delikatność.

•  Zawarta w mydle siarka obniża wytwarzanie 

łoju skórnego, udrażnia i czyści pory skórne oraz 

ogranicza powstawanie zaskórników.

Sposób użycia: Ostrożnie umyć skórę mydłem, 

a następnie spłukać. W celu wzmocnienia dzia-

łania można mydło przed spłukaniem pozostawić 

przez kilka minut na skórze. Należy chronić oczy 

i śluzówki! W razie wystąpienia podrażnienia skó-

ry należy zaprzestać stosowania.
100 g

Klimakterin® kapsułki
Suplement diety 

Produkt zawierający izofl awony z czerwonej koni-

czyny i soi oraz witaminę D dla kobiet w okresie 

menopauzy.

Koniczyna łąkowa

• pomaga w opanowaniu objawów okresu prze-

kwitania u kobiet (napady duszności, pocenie 

się, niepokój, podrażnienie)

Witamina D 

• wspomaga prawidłowe przyswajanie wapnia 

i fosforu

• pomaga w zachowaniu prawidłowego stanu 

kości i zębów 

Skład: olej rybny, żelatyna, wyciąg z koniczyny polnej, olej ko-

kosowy, substancja nawilżająca (glicerol), olej palmowy, wyciąg 

z soi, woda oczyszczona, substancja nawilżająca (sorbitol), emul-

gator (lecytyna sojowa), witamina D, barwniki (dwutlenek tytanu, 

carmin, czarny tlenek żelaza)

Skład w 100 g w 1 kapsułce % RWS* 
   w 1 kapsułce

wyciąg z koniczyny polnej 10,71 g 75 mg 
  (z toho izofl avony 
  30 mg) nie określono

wyciąg z soi 3,57 g 25 mg
  (z toho izofl avony
  10 mg) nie określono

witamina D 
(cholekalcyferol) 285,7 μg 2 μg 40 %

olej rybny (18 % EPA, 
12 % DHA) 42,86 g 300 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 2 kapsułka dziennie.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 kapsułce

Wartość energetyczna 2 481 kJ / 601 kcal 17,4 kJ / 4,2 kcal

Tłuszcz 57,1 g 400 mg

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 31,1 g 217 mg

Węglowodany 7,3 g 50,7 mg

   w tym cukry 0 g 0 mg

Białko 17,4 g 121,8 mg

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u dzieci, młodzieży 

oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie używać przy zaburze-

niach krzepliwości krwi lub jeśli zażywasz jakiekolwiek leki, które 

wpływają na krzepliwość krwi.  Nie jest przeznaczona dla kobiet 

z historią raka piersi i raka macicy. Przechowywać z dala od dzieci. 

Masa zawartości: 42,0 g ± 5 % 

60 kapsułek
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Szampony przeciwłupieżowe
W powstawaniu łupieżu kluczową rolę odgrywa działanie podrażniające, jakie wywierają na skórę 

głowy produkty oksydacji i peroksydacji lipidów skórnych, mogące pochodzić z różnych źródeł. 

Powszechnie przyjmuje się, że jednym z tych nieprzyjemnych źródeł są drożdżaki Pityrosporum 

ovale (forma Malassezia furfur). W walce z drożdżakami najlepiej sprawdzają się niektóre substancje 

zawierające siarkę (np. zinc pyrithione) lub azolowe leki przeciw grzybiczne (climbazole). Hamują one 

wzrost drożdżaków Malassezia furfur, a dokładniej wszystkich drożdżaków i grzybów, nie uszkadzając 

komórek skórnych człowieka. Zastosowane w postaci szamponu wykazują więc działanie specyfi czne 

wymierzone w Malassezia furfur, a zarazem pozostają całkowicie nieaktywne w stosunku do bakterii 

znajdujących się na zdrowej skórze głowy.

Danket® szampon
zwalczający łupież tłusty

Zwalcza przyczynę nasilonego złuszczania skóry, 

nadmiernego wydzielania łoju i świądu skóry. 

Przyczyną powstania i rozwoju łupieżu jest naru-

szenie równowagi fl ory drobnoustrojowej na skó-

rze głowy. Szampon przeciwłupieżowy DANKET® 

z pirytionianem cynku przeciwdziała czynnikom 

przyczyniającym się do nasilonego złuszczania 

skóry, nadmiernego wydzielania łoju i świądu skó-

ry głowy lub innych części ciała. Przede wszystkim 

skutecznie zwalcza główną przyczynę powstawa-

nia łupieżu - nadmierne rozmnażanie się drożdża-

ków Pityrosporum ovale. Zawarte w nim składniki 

oleju z oliwek i olejku kokosowego zapobiegają 

wysuszeniu skóry głowy. 
100 ml

Clinderm® szampon
zwalczający łupież suchy

Zwalcza przyczynę nasilonego złuszczania skóry 

głowy i pomaga w jej nawilżeniu. Przyczyną po-

wstania i rozwoju łupieżu jest naruszenie rów-

nowagi fl ory drobnoustrojowej na skórze głowy. 

Szampon CLINDERM® z klimbazolem i undecy-

lenamidem skutecznie zwalcza złuszczanie na-

skórka. Połączenie klimbazolu i undecylenamidu 

bardzo skutecznie zwalcza drożdżaki Pityrosporum 

ovale, których nadmierne rozmnożenie stanowi 

jedną z głównych przyczyn powstawania łupieżu. 

Mocznik pomaga w przywróceniu nawilżenia wy-

suszonej skóry głowy i usuwaniu płatków naskór-

ka. Dzięki temu szampon dokładnie usuwa płatki 

łupieżu i zapobiega ich dalszemu powstawaniu. 

Zawarte w nim składniki oleju z oliwek i olejku 

kokosowego zapobiegają wysuszeniu skóry. 
100 ml
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Varikosan® Linia Varikosan® została opracowana w oparciu o nowoczesną oraz tradycyjną wiedzę na temat 

budowy ścian naczyń krwionośnych. Choroby naczyń krwionośnych i układu krążenia są najczęstszą 

przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych, a zarazem w największym stopniu przyczyniają się do stałego 

pogarszania jakości życia chorych w wieku produkcyjnym. Preparaty Varikosan® zawierają zrównoważoną 

kompozycję różnych substancji naturalnych wykorzystywanych w pielęgnacji naczyń krwionośnych.

Żel do masażu Varikosan®

Preparat ziołowy przeciwdziałający uczuciu ciężkich 

nóg • zalecany do masażu nóg w przypadku bólu 

i uczucia ciężkich nóg • zapewnia uczucie orzeźwienia 

w zmęczonych nogach • zalecany po wyczerpującej 

pracy i wysiłku sportowym

Sposób użycia: Żel do masażu Varikosan® nanosić 

rano i wieczorem, w miarę potrzeby nawet kilka razy 

dziennie. Nadaje się również do okładów i masażów. 

Wykonując masaż, należy nanieść obfi tą ilość żelu 

na skórę nóg, a następnie delikatnie masować przez 

co najmniej 10 minut, w kierunku od stóp ku sercu. 

Po wchłonięciu żelu należy go nanieść ponownie.
100 ml

Spray Varikosan®

• preparat ziołowy zapewniający uczucie orzeź-

wienia w zmęczonych, ciężkich i nadwyręża-

nych nogach

• zalecany po wyczerpującej pracy i wysiłku 

sportowym.

Sposób użycia: Spray Varikosan® to preparat 

do prostej, bezdotykowej aplikacji na zmęczone, 

opuchnięte nogi. Sprayem należy spryskiwać nogi 

kilka razy dziennie. Po wchłonięciu można zasto-

sować ponownie.
75 ml

Varikosan® tabletki
Suplement diety ze środkami słodzącymi

Produkt zawiera wyciągi z nasion kasztanowca, 

nasion winogron i myszopłochu kolczastego oraz 

witamine C.

Kasztanowiec • stosowany tradycyjnie do po-

prawy krążenia krwi w naczyniach włosowatych 

• stosowany tradycyjnie w celu złagodzenia 

uczucia ciężkich nóg • pomaga w utrzymywaniu 

zdrowego układu krążenia

Myszopłoch • wspomaga krążenie żylne w 

kończynach dolnych podczas zmęczenia i uczucia 

ciężkich nóg

Nasiona winorośli • utrzymują sprawny stan 

układu żylnego • wspomagają funkcję błon ko-

mórkowych w ochronie przed niekorzystnym dzia-

łaniem wolnych rodników

Skład tabletki: wypełniacz (sorbitol), wyciąg z nasion kaszta-

nowca, wyciąg z nasion winorośli, kwas askorbinowy, stabilizator 

(skrobia kukurydziana), wyciąg z myszopłochu kolczastego, środek 

przeciwzbrylający (krzemionka koloidalna, stearynian magnezu)

Skład powłoki: Hypromeloza, polidekstroza, talk, skrobia ku-

kurydziana, politlenek etylenu, węglan wapnia, barwniki (tlenki 

żelaza)

Skład w 100 g w 1 tabletce % RWS* 
   w 1 tabletce

wyciąg z nasion 
kasztanowca 28,3 g 170 mg nie określono

wyciąg z nasion winorośli 8,3 g 50 mg nie określono

wyciąg z myszopłochu 
kolczastego 5,0 g 30 mg nie określono

witamina C 8,3 g 50 mg 62,5 %

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Zalecane dawkowanie: 1 do 2 tabletek dziennie. Połknąć i po-

pić wystarczającą ilością płynu.

Informacja o wartości odżywczej w 100 g w 1 tabletce

Wartość energetyczna 628,3 kJ / 149,3 kcal 3,8 kJ / 0,9 kcal

Tłuszcz 0 g  0 g

   w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g 0 g

Węglowodany 47,3 g 284 mg

   w tym cukry 0 g 0 g

   z toho polyalkoholy 40,7 g 244 mg

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży 

i karmiących piersią. Nie należy stosować u dzieci do lat 12. Nie 

należy zażywać przy wrzodach żołądka i dwunastnicy, niewydolno-

ści nerek i serca, w przypadku powikłań zakrzepowo-zatorowych 

i podczas zażywania leków mających wpływ na krzepnięcie krwi 

(np warfaryna). Nie zażywać długotrwale bez konsultacji z leka-

rzem. Przechowywać z dala od dzieci. 

Masa zawartości: 36,0 g ± 5 % 

60 tabletek
44



Varikosan® herbata ziołowa
Suplement diety 

Herbata ziołowa zawiera owies i grykę.

Nostrzyk

• stosowany w celu utrzymywania prawidłowe-

go krążenia krwi w naczyniach włosowatych

• pomaga złagodzić uczucie ciężkich nóg

Gryka

• pomaga w utrzymywaniu zdrowego układu na-

czyń żylnych

Skład w 100 g w 1 sa-  % RWS*
  szetce  w 1 saszetce

ziele owsa  (Avenae herba) 60,0 g 900 mg nie określono

ziele gryki (Fagopyri herba) 20,0 g 300 mg nie określono

ziele nostrzyka  
(Meliloti herba) 10,0 g 150 mg nie określono

ziele marzanki   
(Galii odorati herba) 5,0 g 75 mg nie określono

liść rozmarynu 
(Rosmarini folium) 5,0 g 75 mg nie określono

*RWS – referencyjna wartość spożycia, 1 saszetka = 1,5 g

Sposób przyrządzenia: 1 torebkę zalać 1/4 l wrzącej wody 

i pozostawić pod przykryciem do parzenia przez 5 do 10 minut. 

Nie należy doprowadzać do wrzenia. Herbatę należy przyrządzać 

zawsze świeżą i pić letnią.

Zalecane dawkowanie: 1-3 fi liżanki dziennie. Zawartość 

substancji odżywczych oraz wartość energetyczna 1 torebki są 

znikome.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stanowi substytutu 

zróżnicowanej diety.Produkt nadaje się do stosowania u kobiet 

w ciąży i karmiących piersią  U osób wrażliwych może wywoływać 

fotosensybilizacjęe. Niewskazany do stosowania u dzieci do lat 3. 

Przechowywać z dala od dzieci. 

Masa: 20 torebek po 1,5 g = 30 g netto 

20 torebek

Witamina E
Witamina E, alfa-tokoferol, jest rozpuszczalna w tłuszczach i występuje w sposób naturalny głównie 

w olejach roślinnych i kiełkach zbóż. Stosowana na skórę w dermatologii, witamina E poprawia jej 

nawilżenie, gładkość i jedwabistość. Powyższe skutki związane są przede wszystkim z jej działaniem 

przeciwutleniającym - zdolnością eliminowania wolnych rodników, powstających w wyniku oddziaływania 

różnych rodzajów promieniowania oraz niepożądanych czynników chemicznych lub innych w środowisku 

naturalnym. Stosowana zewnętrznie chroni w ten sposób komórki skóry przed uszkodzeniami, spowalnia 

proces starzenia i nadaje skórze elastyczność, jedwabistość oraz młody wygląd.

Krem z witaminą E
Krem z podwyższoną zawar-

tością naturalnej witaminy E 

i pantenolu, przeznaczony do 

codziennej, regularnej pielę-

gnacji cery. Dzięki zawartości 

substancji czynnych pielę-

gnuje skórę suchą w wyniku 

narażenia na promieniowa-

nie słoneczne.
30 ml

Mleczko do
ciała z witaminą E

Mleczko do ciała z podwyż-

szoną zawartością natural-

nej witaminy E i pantenolu, 

przeznaczone do łagodnej 

pielęgnacji skóry całego ciała 

po kąpieli. 

Doskonale nawilża skórę, 

utrzymując jej delikatność 

i gładkość.
150 ml

Maść z witaminą E
Maść o wysokiej zawartości 

witaminy E (5%) i panteno-

lu (2%) przeznaczona jest 

przede wszystkim do na-

tłuszczenia skóry suchej lub 

spękanej. Dzięki zawartym 

w maści substancjom czyn-

nym skóra pozostaje delikat-

na i jedwabista.
30 g

50 ml
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VšiVen® balsam
do włosów i szampon

Balsam do włosów

• zawiera skuteczne naturalne olejki eteryczne 

i wyciągi z owoców zapobiegające występowaniu 

wszy we włosach.

• łatwy w stosowaniu

• bezpieczny i skuteczny

Szampon

• wydłuża działanie balsamu do włosów 

• pielęgnuje skórę głowy i ogranicza nadmierne 

wysuszanie włosów

 

Sposób użycia:
Balsam do włosów

1. Nanieść obfi tą ilość na włosy (od korzonków 

na całą długość włosów)

2. Delikatnie masować włosy opuszkami palców, aby 

rozprowadzić preparat na skórze głowy.

3. Pozostawić przez co najmniej 2 godziny, naj-

lepiej na noc (owinąć w folię i ręcznik).

4. Następnie umyć włosy, najlepiej szamponem 

VšiVen®, osuszyć i ułożyć jak zwykle.

5. Aby zapewnić skuteczność kuracji, powtarzać za-

bieg co 2-3 dni, przez okres co najmniej 2 ty-

godni.

 

Szampon

1. Po naniesieniu balsamu VšiVen® i upływie mini-

malnego czasu działania 2 godzin dokładnie umyć 

włosy szamponem VšiVen®, pozostawić do wy-

schnięcia lub wysuszyć i ułożyć jak zwykle.

2. Aby zapewnić skuteczność kuracji, powtarzać cały 

zabieg, włącznie z zastosowaniem balsamu, co 

2-3 dni, przez okres co najmniej 2 tygodni. 
szampon 150 ml

balsam 150 ml

+

VšiVen® Wesz to pasożyt długości od 2 do 4 milimetrów, natomiast gnidy to brązowe jajeczka ściśle przylegające 

do włosów. Wszy składają je w miejscach położonych blisko skóry głowy. Wesz dziecięca rozprzestrzenia 

się głównie przez kontakt bezpośredni, szczególnie w grupach, takich jak rodzina, grupa w przedszkolu czy 

szkole, w schroniskach itp. W mniejszym stopniu również za pośrednictwem różnych przedmiotów (grzebieni, 

szczotek do włosów, nakryć głowy, pościeli). Narażone są przede wszystkim osoby o niskim poziomie higieny, 

może jednak zaatakować również osoby skrupulatnie przestrzegające higieny osobistej. Ogólnym założeniem 

profi laktyki wszawicy jest higiena osobista, przede wszystkim częste mycie włosów, natomiast w razie 

pojawienia się wszy natychmiastowa aplikacja odpowiedniego preparatu, a w przypadku grupy leczenie 

wszystkich osób. Wszy stają się coraz bardziej odporne na wiele preparatów. VšiVen® zawiera roślinne 

olejki eteryczne oraz wyciągi z owoców ograniczające obecność wszy we włosach. Jest prosty w aplikacji 

i bezpieczny.
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