ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО

ИМУННА СИСТЕМА
Търговско наименование

Продукт

Опаковка Класификация

20
таблетки

Есберитокс форте 16 mg
таблетки НОВО

60
таблетки

Есберитокс 3,2 mg
тaблетки

Показания

Състав

Дозировка

За укрепване на съпротивителните
Лекарствен
сили на организма, като поддържащо
продукт (без
Бял кедър (западна туя),
лечение на вирусни инфекции на
лекарско
ехинацея и диво индиго
горните дихателни пътища, както
предписание
общи настинки.

Възрастни и юноши над 12год.: приемат 3 пъти дневно х
1 таблетка.

Лекарствен
продукт (без
лекарско
предписание)

За деца от 4 до 6 години: 3
пъти х 1–2 таблетки.
За деца от 7 до 11 год.: 3
пъти х 2 таблетки.
Възрастни и юноши над 12
години: 3 пъти х 3 табл.

За укрепване на съпротивителните
сили на организма, като поддържащо Бял кедър (западна туя),
лечение на вирусни инфекции на
ехинацея и диво индиго
горните дихателни пътища.

ПРИ КАШЛИЦА И
ПРОСТУДА
Търговско наименование

Цефабронхин 50g/21g/100g
перорални капки, разтвор

Продукт

Опаковка Класификация

50 ml

Показания

За улесняване втечняването на
Лекарствен секрета в дихателните пътища и
продукт (без облекчаване дразненето в гърлото,
лекарско
причинени от простуда. Продукт с
предписание) отхрачващо и бронхолитично
действие.

Състав
Мащерка, течен екстракт от
стръкове/Течен екстракт
съставен от: Исландски лишей:
Лечебно сапунче, корен; Голяма
бедреница, корен; Евкалипт,
лист; Резене, плод и
Звездовиден анасон, плод.

Дозировка

Възрастни: на всеки 2 часа
по 20 капки, до 6 пъти дневно
Деца над 4 години: на всеки
2 часа по 10 капки, до 6 пъти
дневно.

Кармолис перорални
капки, разтвор/разтвор
за кожа/разтвор за
инхалация с пара

Кармолис бонбони със
захар

Кармолис бонбони без
захар

Перорално приложение: 1020 капки Кармолис разтвор
Левоментол/Масло от
се приемат с горещ чай, вода
мащерка/Анасоново масло/Масло или върху захар до 5 пъти
Кармолис перорални капки, разтвор,
от китайско канелено дърво/Масло дневно.
разтвор за кожа, разтвор за инхалации
от цвят на карамфилово
Прилагане върху кожата:
40 ml, 80 ml Лекарствен с пара, действа бързо при стомашни
дърво/Лимоново
Кармолис разтвор се втрива
перорални продукт (без оплаквания, нервност, смущения по
масло/Лавандулово масло/Масло няколко пъти дневно върху
капки,
лекарско време на пътуване, болките в
от широколистна лавандула/Масло болезненото място.
разтвор предписание) мускулите и крайниците, при леки
от яванска цитронела/Масло от
Инхалаторно приложение: 20
възпалителни заболявания на
градински чай/Масло от индийско капки Кармолис разтвор се
дихателните пътища и простуда;
орехче/Спиртен извлек от листа на прибавят към гореща вода
маточина
или чай, след което се
вдишват парите.

бонбони

Ментол и Етерично кармелитово
Благоприятно повлиява функцията на
масло, съставено от анасон, касиа,
Хранителна дихателната система, успокоява
мента, мащерка, салвия, маточина, 1-3 бонбона, 3-4 пъти дневно
добавка лигавицата на устната кухина и
карамфил, мускат, лимон,
гърлото.
лавандула

бонбони

Ментол и Етерично кармелитово
Благоприятно повлиява функцията на
масло, съставено от анасон, касиа,
Хранителна дихателната система, успокоява
мента, мащерка, салвия, маточина, 1-3 бонбона, 3-4 пъти дневно
добавка лигавицата на устната кухина и
карамфил, мускат, лимон,
гърлото.
лавандула

Кармолис бонбони с
мед

бонбони

Кармолис бонбони с
мед и витамин C /с
вкус на череша/
НОВО

бонбони

Кармолис бонбони с
мед и витамин C /с
вкус на лимон/ НОВО

бонбони

Кармолис бонбони с
мед и витамин C /с
вкус на портокал/
НОВО

бонбони

Кармолис пастили

25
пастили

Ментол и Етерично кармелитово
Благоприятно повлиява функцията на
масло, съставено от анасон,
Хранителна
дихателната система, успокоява лигавицата касиа, мента, мащерка, салвия,
добавка
на устната кухина и гърлото.
маточина, карамфил, мускат,
лимон, лавандула
Благоприятно повлияват функцията на
дихателната система и на лигавицата на Ментол, Етерично кармелитово
устната кухина и гърлото, a витамин С
масло, съставено от анасон,
Хранителна
допринася за нормалната функция на
касиа, мента, мащерка, салвия,
добавка
имунната система, за защита на клетките от маточина, карамфил, мускат,
оксидативен стрес и за намаляването на лимон, лавандула, Витамин С.
чувството на отпадналост и умора.
Благоприятно повлияват функцията на
дихателната система и на лигавицата на Ментол, Етерично кармелитово
устната кухина и гърлото, a витамин С
масло, съставено от анасон,
Хранителна
допринася за нормалната функция на
касиа, мента, мащерка, салвия,
добавка
имунната система, за защита на клетките от маточина, карамфил, мускат,
оксидативен стрес и за намаляването на лимон, лавандула, Витамин С.
чувството на отпадналост и умора.
Благоприятно повлияват функцията на
дихателната система и на лигавицата на Ментол, Етерично кармелитово
устната кухина и гърлото, a витамин С
масло, съставено от анасон,
Хранителна
допринася за нормалната функция на
касиа, мента, мащерка, салвия,
добавка
имунната система, за защита на клетките от маточина, карамфил, мускат,
оксидативен стрес и за намаляването на лимон, лавандула, Витамин С.
чувството на отпадналост и умора.
Благоприятно повлиява функцията на
Ментол и Етерично кармелитово
дихателната система, успокоява лигавицата
масло, съставено от анасон,
Хранителна на устната кухина и гърлото. Доказано
касиа, мента, мащерка, салвия,
добавка действие при пресипналост и раздразнено
маточина, карамфил, мускат,
гърло. За всички, които много говорят, пеят
лимон, лавандула
и пушат.

1-3 бонбона, 3-4 пъти дневно

1-3 бонбона, 3-4 пъти дневно

1-3 бонбона, 3-4 пъти дневно

1-3 бонбона, 3-4 пъти дневно

1-3 пастила, 3-4 пъти дневно

ПРЕДМЕНСТУАЛЕН
СИНДРОМ
Търговско наименование

Продукт

Опаковка

Класификац
ия

Показания

Състав

За лечение на нарушения в
Лекарствен менструалния цикъл, предшестващи
60 твърди продукт (без началото на менструацията
Сух екстракт от плодове на
капсули
лекарско (предменструален синдром), чувство за Аврамово дърво
предписание)напрежение и подуване в гърдите
(мастодиния). Без хормони.

Фемикур Н 4 mg твърди
капсули

Дозировка

1 път дневно х 1 твърда
капсула

ЗА ЖЕНИ В МЕНОПАУЗА
Търговско наименование

Продукт

Опаковка

Класификац
ия

Показания

За облекчаване на климактерични
Лекарствен прояви като топли вълни, спонтанни
60, 100 продукт (без изпотявания, разстройства на съня,
таблетки лекарско нервност и депресивни състояния.
предписание)Лекарство без хормони, без
изофлавони.

Ремифемин 20 mg таблетки

Състав

Дозировка

Гроздовидна цимицифуга, течен Сутрин и вечер (2 пъти на
екстракт от коренище
ден по 1 таблетка).

ЗА ЗДРАВИ ПИКОЧНИ
ПЪТИЩА
Търговско наименование

Цистинол акут 238,7-297,5
mg обвити таблетки

Продукт

Опаковка

Класификац
ия

Показания

Състав

Лекарствен
30
продукт (без За лечение на инфекции на пикочните Сух стандартизиран екстракт от
таблетки лекарско пътища.
листа от Мечо грозде
предписание)

Дозировка

За възрастни и юноши над 18
год.: 3 пъти дневно х 2
таблетки.

ЗА СПОКОЕН СЪН
Търговско наименование

Продукт

Мелатонин Амброз Форте
контролирано
освобождаване

Опаковка Класификация

30
таблетки

Показания

Състав

При безсъние от различен произход.
Осигурява бързо заспиване,
Хранителна
продължителен нощен сън, регулира 5 mg Мелатонин
добавка
биологичния часовник на организма,
подобрява качеството на съня.

Лекарствен
Сух екстракт от:
За симптоматично лечение при
50
продукт (без
Валериана, корен, хмел,
повишена нервна възбудимост и леки
таблетки
лекарско
шишарки, маточина, лист
нарушения в съня.
предписание)

Седакур форте 75 mg/23
mg/45 mg обвити таблетки

Дозировка

1 таблетка дневно

При повишена нервна
възбудимост при възрастни и
деца над 12 години: 1-2
табл., 2 до 3 пъти дневно;
При леки нарушения на съня:
1-2 табл. около 1 час преди
лягане

ПРИ СЕЛЕНОВ ДЕФИЦИТ
Търговско наименование

Цефасел 100 микрограма
таблетки

Продукт

Опаковка Класификация

Показания

Състав

При доказан дефицит на селен, в
резултат на: нарушено хранене,
Лекарствен
стомашно-чревни заболявания,
20
продукт (по
100 µg селен, като натриев
парентерално хранене, хемодиализа.
таблетки
лекарско
селенит
Селенът нормализира функцията на
предписание)
щитовидната жлеза, повишава
имунитета.

Дозировка

1 – 3 таблетки дневно.

ЗА ПО-ДОБРО
КРЪВООБРЪЩЕНИЕ
Търговско наименование

Продукт

Опаковка Класификация
Показания
Хомеопатичен
лекарствен За лечение на циркулаторни
50 ml
продукт (без нарушения придружени с
лекарско
главоболие
предписание)

Продукт

Опаковка Класификация

Цефавора1,3 g/2,7 g/7,5 g
перорални капки, разтвор

ЗА РЕДУКЦИЯ НА
ТЕГЛОТО
Търговско
наименование

100
таблетки

Цефамадар 250 mg таблетки

Показания

Хомеопатичен
лекарствен
продукт (без За лечение на наднормено тегло.
лекарско
предписание)

Състав

Дозировка
Възрастни и юноши над 12
години: по 20-30 капки 3 пъти
Гинко билоба TM, Бял имел TM,
дневно.
Глог TM
Деца между 6-12 години: по
10-15 капки 3 пъти дневно.

Състав

Мадар D4 (калотроп)

Дозировка
При възрастни: 3 х 1
таблетка дневно.
Деца от 4-6 години:
половината от дозата за
възрастни.
Деца от 6 до 12 години:
взимат не повече от 2/3 от
дозата за възрастни - 2 табл.
/ дневно

ПРИ КОЖНИ
РАЗДРАЗНЕНИЯ
Търговско наименование

Цефабене скин кеър крем

Продукт

Опаковка Класификация

25 g

Козметичен
продукт

Показания

Състав

Поддържа кожата в добро
състояние, облекчава и успокоява Червеното кучешко грозде
зачервената, суха и стресирана
(Solanum Dulcamara L.)
кожа.

Дозировка

3-5 пъти дневно върху
кожата

ПРИ НЕДОСТИГ НА
ВИТАМИН К1
Търговско наименование

Продукт

Опаковка Класификация

5 ml
Лекарствен
перорални продукт (без
капки,
лекарско
емулсия предписание)

КА-ВИТ 20 mg/ml перорални
капки, емулсия

Показания

За лечение, а също и с цел
предотвратяване на болестни
състояния, свързани с недостиг на
витамин К1.

Състав

Фитоменадион (Витамин K1),

Дозировка

Обичайна доза е 1-5 капки (15 mg) на ден по време на
хранене за 10 дни.

ПРИ ЛОКАЛНИ
БАКТЕРИАЛНИ
ИНФЕКЦИИ
Търговско наименование

Гентамицин Медфано

Продукт

Опаковка Класификация

Показания

Състав

За лечение на бактериални
инфекции на кожата (кожните гънки),
0.1% крем Лекарствен предизвикани от чувствителни
- 15g /
продукт по агенти. В някои случаи за
Гентамицинов сулфат
0.1% маз лекарско краткотрайно приложение при
(Гентамицин)
15g
предписание декубитални рани или рани на
долните крайници, вследствие на
хронична венозна недостатъчност.

Дозировка

2-3 пъти дневно се нанся на
тънък слой върху
засегнатите участъци.

ЧЕРЕН ДРОБ И ДОБРО
ЧРЕВНО ЗДРАВЕ
Търговско наименование

Цефасилимарин 105 mg
филмирани таблетки НОВО

Провиотик Хеликобактер
НОВО

Провиотик За Деца НОВО

Кокиче Мултивитаминен
Сироп с растителен
пробиотик GLB44 НОВО

Продукт

Опаковка Класификация

Показания

Състав

Дозировка

За лечение на чернодробни
заболявания. Използва се за
Лекарствен
20
поддържащо лечение на хронични Сух екстракт от Бял трън,
Възрастни и юноши над 12
продукт (без
филмиран
възпалителни заболявания на
плодове, съответстващ на 105 mg год.: 2-3 пъти дневно х 1
лекарско
и таблетки
черния дроб, чернодробна цироза и Силимарин като Силибинин
филмирана таблетка.
предписание)
токсични увреждания на черния
дроб.
Всяка таблетка съдържа 7,5
милиарда живи клетки на
Пробиотик, който действа
Възрастни и деца над 1
10
Хранителна
Лактобацилус
благоприятно на храносмилателната
година: 1 таблетка дневно
таблетки
добавка
булгарикус (Lactobacillus
система.
(750 mg).
bulgaricus) GLB44, извлечен от
кокиче, био моркови.
10 сашета
Спомага храносмилането, чревната
растителен Хранителна
флора и укрепва имунната система
био
добавка
на детския организъм.
пробиотик

Лактобацилус
булгарикус (Lactobacillus
Деца над 8 месечна възраст:
bulgaricus) GLB44, био морковено 1 саше (1,75 g) дневно.
брашно.

Мултивитаминен сироп с
витамини, минерали,
Възрастни и деца над 3
микроелементи и сашета,
2 флакона
Нормализира чревната флора,
години - 10 ml дневно, 2 пъти
Хранителна
съдържащи (Lactobacillus
х 25 ml + 2
подсилва имунитета след вирусни и
дневно по 5 ml.
добавка, с вкус
bulgaricus) GLB44. 1 саше от 1,4 g
сашета х
бактериални инфекции, след и по
Деца от 1 - 3 год. - 5 ml
на портокал
съдържа 0,5 g (Lactobacillus
1,4 g
време на лечение с антибиотици.
дневно, 2 пъти дневно по 2,5

Провиотик капсули

10
растителни
капсули

Провиотик таблетки за
смучене

24
таблетки
за смучене

Хранителна
добавка

Всяка капсула съдържа над 2,5
млрд. живи клетки на
Пробиотик за добра чревна флора и
Lactobacillus bulgaricus GLB44.
имунна защита.

Хранителна
добавка

Всяка таблетка съдържа 5 млрд.
Пробиотик за добра чревна флора и живи клетки на
Възрастни и деца над 1г.: 1
имунна защита.
Lactobacillus bulgaricus GLB44. таблетка (500 mg) дневно.

Възрастни и деца над 1г.: 1
капсула (250 mg) до 2
капсули (500 mg) дневно.

БРЕМЕННОСТ И
КЪРМЕНЕ
Търговско наименование

Фемибион 400
Бременност 1

Фемибион 400
Бременност 2

Продукт

Опаковка Класификация

30
таблетки

Хранителна
добавка

30
таблетки +
30 капсули

Хранителна
добавка

Показания

Състав

Дозировка

Допринася за покриването на
повишените нужди на организма от Метафолин®, фолиева киселина, 1 таблетка дневно с
витамини, минерали и
всички витамин от В-групата,
течност, по време на
микроелементи. Предназначен е за биотин и пантотенова киселина, хранене.
жени от момента на планиране на
ниацин, витамин Е, витамин С и
бременност до края на първия
йод.
триместър от нея.
Допринася за покриването на
повишените нужди на организма от
витамини, минерали и
DHA (Омега-3-мастни киселини),
1 таблетка и 1 капсула /
микроелементи, като съдейства за Метафолин®, фолиева киселина,
дневно с течност, по време
нормалното протичане на
всички витамин от В-групата,
на хранене.
бременността и развитие на плода. биотин, пантотенова киселина,
Предназначен е за бременни жени от ниацин, витамин Е, витамин С,
втория триместър на бременността йод.
(от 13-та гестационна седмица) до
края на периода на кърмене.

ДЕТСКА ГРИЖА
Търговско наименование

Продукт

Опаковка Класификация

7,5 g
пилули

Осадент пилули НОВО

Хомеопатичен
лекарствен
продукт (без
лекарско
предписание)

Показания

За облекчаване оплакванията при
никнене на зъби при кърмачета,
свързани с болка, повишена
температура, диария,
раздразнителност, безпокойство и
безсъние. Без захар.

Състав

Дозировка

На всяка 30-та минута се
Стръкове лайка D6, Калциев
поставят по 8 пилули върху
фосфат D12, Магнезиев фосфат
езика на детето. В случай на
C6, Калциев карбонат Ханеман
силни болки – на всяка 15-та
C8, Железен (III) фосфат C8
минута.

ПРИ СТРЕС И
ЕМОЦИОНАЛЕН
ДИСБАЛАНС
Търговско наименование

Продукт

Опаковка Класификация

Показания

Състав

Дозировка

Холеон - 5 Амброз
контролирано
освобождаване

15
многослой
ни
таблетки

Бърз ефект при състояние на
Хранителна
5-хидрокситриптофан (5-HTP) и L- Еднократен дневен прием: 1
тревожност, стрес, леки до умерени
добавка
триптофан (LT)
таблетка дневно
депресии. Без странични ефекти.

Магнезий Опти 250

75
таблетки

Хранителна Допринася за намаляването на
Магнезий 250 mg
добавка
чувството на отпадналост и умора.

1 таблетка дневно

20
таблетки

Допринася за нормалното
Мурсалски чай (Екстракт от
Хранителна функциониране на нервната
Sideritis), Витамини B6, B1, B12,
добавка
система, като намалява чувството за
фолиева кислеина
отпадналост и умора.

2 таблетки дневно

Есбери Баланс НОВО

ЗА ЖИЗНЕНИ И ЗДРАВИ
СТАВИ
Търговско наименование

Продукт

Геленк Таблетки плюс

Екстракт от Зеленоуста
Мида

Опаковка Класификация

Състав

Дозировка

75
таблетки

За поддържане нормалното
Глюкозамин сулфат, хондроитин
Хранителна състояние на костите. Допринася за
сулфат, Витамин Е (естествен), 1 таблетка дневно.
добавка
поддържането на нормалното
Витамин В6, цинк, манган, мед
състояние на съединителната тъкан.

180
капсули

Допринася за поддържането на
нормалното състояние на
Хранителна съединителната тъкан и за
добавка
образуването на колаген за
нормалната функция на костите и
хрущяла.

60 меки
желатинов
и капсули

Омега-3 меки желатинови
капсули за дъвчене (с вкус
на лимон, без захар)

Показания

Хранителна Допринася за поддържането на
добавка
нормалното състояние на костите.

Екстракт от Зеленоуста Мида
1 капсула 3 пъти дневно.
(Perna canaliculus), Витамин C,
При повишена нужда може
Витамин Е, Витамин B6, Мед,
да се приемат по 2 капсули 3
Фолиева киселина, Витамин B12
пъти дневно.

Рибено масло (от което ЕПК и
ДХК), Витамин D3

За деца (4-10 години): по 1
капсула един път на ден
За деца (11-17 години): по 1
капсула два пъти на ден
За възрастни: по 1 капсула
три пъти на ден

ЗА ЗДРАВО СЪРЦЕ
Търговско наименование

Омега-3 Масло от сьомга

Продукт

Опаковка Класификация

220
капсули

Показания

Състав

Дозировка

Масло от сьомга
Благоприятно повлиява функциите
Хранителна
С полиненаситени омега-3-мастни
на сърцето, кръвообращението и
3 пъти дневно по 2 капсули.
добавка
киселини ЕПА и ДХА
кръвоносните съдове.

