
1 Suplimente alimentare cu 
extracte standardizate din 
plante
Artrovan
SiMeSAN H
Imunovan H
Temana
Calmdigest
Festigest 
Uroremed H
Neurodens
Cardiodens 
Renodrage
Artrodens
Memodens 
Vanagran
Oxidrage
Vanagran max
Imunodens
Temana somn
Hepatodens



A r t r o v a n

Supliment alimentar
Forma de prezentare: flacon cu 60 comprimate
cutie cu 3 blistere x 10 comprimate
Greutate netă per comprimat: 1500 mg

ARTROVAN este un supliment alimentar 
care asigură aportul de substanțe 
condro-protectoare și vitamino-minerale, 
necesare metabolismului componentelor 
articulațiilor în caz de suprasolicitare 
mecanică (activitate fizică intensă, 
supraponderal, traumatisme, afecțiuni 
cronice degenerative), contribuind 
la o bună elasticitate și flexibilitate a 
articulațiilor. Ajută producția sinovială 
de acid hialuronic, sinteza colagenului, 
condrocitelor și proteoglicanilor, fiind 
indicat pentru menţinerea sănătăţii 
articulaţiilor. 
Glucozamina sulfat este un produs 
natural care contribuie la ameliorarea 
disconfortului și la refacerea cartilajului 
articular.
Condroitina favorizează reducerea 
inflamației articulațiilor, stimulează sinteza 
proteoglicaniilor și a acidului hialuronic. 
MSM (metilsulfonilmetan) este un 
produs biologic sulfurat cu rol în sinteza 
colagenului, detoxifierea organismului și 
buna funcționare a circulației sanguine. 
MSM ajută la menținerea sănătății 
articulațiilor, la funcționarea optimă a 
proceselor de creștere și regenerare a 
țesuturilor moi, a pielii, părului și unghiilor.
Vitamina E este un puternic agent 
antioxidant și antiinflamator, iar vitamina C 
joacă un rol important în formarea osoasă, 
în sinteza și menținerea colagenului.
Manganul este necesar pentru biosinteza 
glicoproteinelor și a mucopolizaharidelor 
(precum acidul hialuronic), cu rol în 
formarea matricilor osoase și este esențial 
funcționării sistemului osos.

descriere

Ingrediente 
active/comprimat

 Compoziție/
comprimat  VNR* Adulți

Glucozamina 
Sulfat 2KCl

500 mg -

beneficii

Ameliorarea 
disconfortului și 

refacerea cartilajului 
articular

Reducerea inflamației
 articulațiilor

Contribuie la menținerea 
flexibilității articulației

elasticitate și flexibilitate

Condroitină Sulfat

Metil Sulfonil Metan

Acid Ascorbic

300 mg

75 mg

30 mg

Vitamina E 
Acetat 50%

Gluconat de Mangan

Doze și mod de administrare: 
1-2 comprimate pe zi, cu un pahar cu apă, 
după mese. Se recomandă administrarea pe 
o perioadă de minim 3 luni, pentru eficiență 
optimă.

20 mg

0,34 mg Mn

-

-

37%

17%

75,5%

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.



S i M e S A N  H

Supliment alimentar
Forma de prezentare: flacon cu 60 comprimate
cutie cu 3 blistere x 10 comprimate
Greutate netă per comprimat: 1000 mg

SiMeSAN H este un supliment alimentar 
care asigură protecția și regenerarea 
celulelor hepatice prin efecte antioxidante 
și detoxifiante, reduce atât acumularea 
de metale grele, cât și nivelul de colesterol 
și trigliceride.  
Produsul este recomandat pentru 
asigurarea aportului de substanțe 
bioactive necesare suplimentării dietei 
în perioadele de convalescență, când 
activitatea celulelor hepatice este 
perturbată, sau după consumul de 
alimente grele. 
SiMeSan are ca principale componente 
extractul standardizat de armurariu 
(Silybum marianum), cu un conținut 
complex de bioflavonoide, denumit 
silimarină, care acționează la nivelul 
metabolismului hepatic: contribuie la 
protejarea celulelor hepatice de efectul 
nociv al radicalilor liberi (rol antioxidant), 
precum și la procesul de regenerare a 
celulelor hepatice. 
Silimarina menține sănătatea funcțiilor 
hepatice și susține procesul fiziologic 
de detoxifiere al ficatului, blochează 
acumularea de toxine în ficat, determinând 
totodată eliminarea acumulărilor toxice 
existente în celulele hepatice. 
Metionina este un aminoacid esențial 
care nu poate fi sintetizat în organism; 
prin urmare este nevoie de surse externe 
pentru asigurarea necesarului zilnic. 
Metionina are proprietăți antioxidante și 
rol hepatoprotector. 
Vitamina C și vitamina E contribuie 
activ la stoparea proceselor oxidative și 
degenerative din organism.

descriere beneficii

Contribuie la protejarea 
celulelor hepatice de 

efectul  nociv al 
radicalilor liberi 

Hepatoregenerator, 
hepatoprotector

Detoxifiere hepatică

protecția și regenerarea celulelor hepatice 

Ingrediente 
active/comprimat

 Compoziție/
comprimat  VNR* Adulți

L-Metionină 200 mg -

Extract standardizat 
de seminţe de armu-
rariu (>80%sylimarin)

Vitamina C 
(Acid ascorbic)

Vitamina E acetat 50%

175 mg

30 mg

6 mg

-

37%

45,5%

Doze și mod de administrare: 
Doar pentru adulți: 1 - 2 tablete pe zi, după 
mese, timp de 4-6 săptamâni, în funcție de 
afecțiune și recomandarea medicului. 
Administrarea se poate repeta după o pauză de 
1-2 săptămâni.

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.



I m u n o v a n  H

Supliment alimentar
Forma de prezentare: flacon cu 60 comprimate
cutie cu 3 blistere x 10 comprimate
Greutate netă per comprimat: 1000 mg

descriere beneficii

Crește rezistența 
organismului în stări cu 

imunitate scăzută

Efect antiviral, 
imunostimulator, 

antiinflamator

Protejarea celulelor 
împotriva stresului 

oxidativIngrediente 
active/comprimat

 Compoziție/
comprimat  VNR* Adulți

Extract standardizat de 
Echinacea purpureea 

(4% polifenoli)
100 mg -

Extract standardizat de 
propolis (5% flavone)

Vitamina C  (Acid 
ascorbic)

50 mg

100 mg

-

125%

Doze și mod de administrare: 
1-2 comprimate de 2-3 ori pe zi, între mese, 
în cure de 2-4 săptămâni, cu repetare după 
o pauză de o lună. Se recomandă evitarea 
consumului de alimente și lichide timp 30 
minute de la administrare. 

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

proprietăți antivirale și antibiotice
IMUNOVAN H conține ingrediente active 
naturale, necesare pentru suplimentarea 
dietei în restabilirea funcțiilor fiziologice 
și a stării de sănătate a organismului, 
pentru funcționarea normală a sistemului 
imunitar.

Echinaceea purpureea ,  ex t ract 
standardizat în 4% polifenoli ,  are 
proprietăți antivirale și antibiotice, 
crește rezistența organismului în stări 
cu imunitate scăzută. Echinaceea 
stimulează sistemul imunitar, prin 
activarea fagocitozei de către macrofage 
și granulocite. 

Extractul de propolis standardizat, în 
flavone, conţine peste 300 de compuşi, 
printre care flavone, polifenoli, aldehide 
fenol ice ,  aminoaciz i  ş i  compuşi 
anorganici. Este cunoscut pentru 
efectul său antiviral, imunostimulator, 
antiinflamator, fiind considerat cel mai 
puternic antiinfecțios natural. 

Vitamina C contribuie la metabolismul 
energetic normal și la protejarea celulelor 
împotriva stresului oxidativ. Prin acţiunea 
sa antioxidantă, vitamina C împiedică 
degradarea principiilor active din 
propolis. 



VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

T e m a n a

Supliment alimentar
Forma de prezentare: flacon cu 60 comprimate
cutie cu 3 blistere x 10 comprimate
Greutate netă per comprimat: 1000 mg

TEMANA este un supliment alimentar 
format dintr-un complex de substanțe 
naturale și minerale, necesar pentru 
suplimentarea dietei în restabilirea 
funcțiilor fiziologice și a stării de sănătate 
a organismului ,  cu efecte pozitive 
asupra activității SNC în cazurile de 
hiperexcitabilitate, anxietate, tulburări 
de somn, tulburări vegetative sau alte 
manifestări cauzate de stres.  

Extractul uscat din rădacină de valeriană 
(Valeriana officinalis), bogată în acizi 
valerenici are rol adjuvant în reducerea 
tulburări lor afective,  a stări lor de 
nervozitate, iritabilitate, teamă și neliniște. 

Extractul standardizat din floarea pasiunii 
(Passiflora incarnata) conține flavonoide 
și este utilizat cu succes ca adjuvant în 
ameliorarea afecțiunilor sistemului nervos, 
în insomnie, cefalee.

Magneziul contribuie la procesul de 
diviziune celulară și este considerat tonic 
general.

descriere beneficii

Efecte pozitive asupra 
activității SNC în 

manifestări cauzate 
de stres

Reducerea tulburărilor 
afective, a stărilor de 

nervozitate, iritabilitate, 
teamă și neliniște

Contribuie la ameliorarea 
insomniei, reduce 
cefaleea, conferă 

stare de bine

Ingrediente active/ 
comprimat

 Compoziție/
comprimat  VNR* Adulți

Extract uscat din 
rădăcină de valeriană 
(Valeriana officinalis)

160 mg -

Extract din flori de passiflora 
(Passiflora incarnata) 

(4% flavonoide)

Oxid de Magneziu

100 mg

100 mg

-

16,2%

Doze și mod de administrare: 
Stări de agitație psihomotorie: se administrează oral câte 1-2 
comprimate pe zi, cu un pahar cu apă. 
În insomnie, pentru inducerea unui somn liniștit: 1 COMPRIMAT, 
cu 30 - 60 minute înainte de culcare. Asocierea produsului cu 
produse antidepresive, sedative, hipnotice se va face numai 
la recomandarea specialistului. Se va evita administrarea 
produsului în asociere cu consumul de alcool.

reducerea sărilor de nervozitate



VNR* Capsulă
Ingrediente 

active/capsulă
 Cantitatea/

capsulă  

Extract apos 15:1 din 
semințe de fenicul (Foenic-

ulum vulgare)
200 mg -

Cărbune activ

Extract de rădăcină de 
ghimbir (Zingiber officinale), 
standardizat în 5% gingerol 

Vitamina B12

200 mg

100 mg

6 mg

-

25%

-

C a l m d i g e s t

Supliment alimentar
Forma de prezentare: flacon cu 60 capsule
cutie cu 3 blistere x 10 capsule
Greutate netă per capsulă:  840 mg

Prin formula sa echilibrată, CALMGIGEST 
este un supliment alimentar care se 
adresează în principal aparatului digestiv 
și functiei acestuia. 

Roinița susține digestia și  contribuie 
la functionarea normală a tractului 
intestinal*. 

Feniculul reduce spasmul abdominal și 
sprijină funcția de excreție a rinichilor*.
 
Ghimbirul normalizează funcția tractului 
intestinal și preîntâmpină discomfortul 
asociat cu călătoriile (vărsături, amețeli, 
rău de mare sau de avion) *. 

Vitamina B12 sustine metabolismul 
energetic normal, funcționarea optimă 
a sistemului nervos, reducerea oboselii 
și extenuării.

Vitamina B2 protejează celulele 
împotriva stresului oxidativ și ajută 
la metabolizarea optimă a fierului în 
organism.

(* mențiune conform Reg. 1924/2006; nu 
se regăsește în Reg. 432/2012)

descriere
beneficii

Reduce spasmul şi 
dispepsia flatulentă

Carminativ, digestiv  şi  
diuretic

Stimulează absorbţia 
şi creşte activitatea 
musculară la nivel 

intestinal

Doze și mod de administrare: 
Copii peste 12 ani şi adulți: 1 capsulă înainte 
și 1 capsulă imediat după mesele principale. 
Utilizarea de către persoanele sub 18 ani, 
femeile însărcinate, care doresc să rămână 
însărcinate sau care alăptează, persoanele 
cu alergii la oricare dintre ingrediente, se 
face doar la recomandarea medicului de 
specialitate.

Reduce disconfortul abdominal

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Extract 4:1 din frunze de 
roiniță (Melissa officinalis), 

standardizat în 1% acid 
rozmarinic

200 mg -

Vitamina B2 1.875 mg 133.92%
2.5 μg 100%



Ingrediente 
active/capsulă

 Cantitatea/
capsulă  VNR* Capsulă

Extract 20:1 din frunze de anghinare 
(Cynara scolymus) 100 mg -

Extract apos 15:1 din semințe de fenicul 
(Foeniculum vulgare)

Vitamina C (acid ascorbic)

DL-alpha tocopheryl acetate 50% (care 
conține Vitamina E 2 mg)

50 mg

50 mg

4 mg

-

16.66%

62.50%

F e s t i g e s t

Supliment alimentar
Forma de prezentare: flacon cu 60 capsule
cutie cu 3 blistere x 10 capsule
Greutate netă per capsulă:  790 mg

FESTIGEST este un supliment alimentar 
cu o formulă complexă, ce conține 
o combinație de vitamine (C şi E) și 
plante care susțin digestia și contribuie 
la funcționarea normală a tractului 
intest inal  (Roiniță, Anghinare)* , 
ameliorează tulburările digestive: greață, 
vărsături, senzație de balonare, flatulență 
(Anghinare)*, reduc flatulența și spasmul 
abdominal (Fenicul)*. 

Vitamina C contribuie la metabolismul 
energetic normal, crește absorbția fierului 
și împreună cu vitamina E protejează 
celulele organismului împotriva stresului 
oxidativ.  

(* mențiune conform Reg. 1924/2006; nu 
se regăsește în Reg. 432/2012)

descriere
beneficii

Susţine digestia prin 
activitatea enzimatică 

marcantă a bromelainei

Activează digestia, 
reduce discomfortul 

gastro-intestinal, 
îmbunătăţeşte circulaţia 

sângelui

Acţiune antispastică, 
proprietăţi carminative

Doze și mod de administrare: 
Copii peste 12 ani şi adulţi: 1-2 capsulă după 
masă, cu suficient lichid. Utilizarea de către 
persoanele sub 18 ani, femeile însărcinate, 
care doresc să rămână însărcinate sau 
care alăptează, persoanele cu alergii la 
oricare dintre ingrediente, se face doar la 
recomandarea medicului de specialitate.

Stimulează digestia

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Extract 4:1 din frunze de roiniță 
(Melissa officinalis), standardizat în 1% 

acid rozmarinic
150 mg -

Bromelaina – tulpină de ananas 
(Ananasus comosus), garantat 

2400GDU activitate enzimatică / 
gram

300 mg 250 mg



Ingrediente 
active/comprimat

 Compoziție/
comprimat  VNR* Adulți

225 mg

50 mg

-

62,5%

U r o r e m e d  H

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 30 cp sau 10 cp
flacon x 60 comprimate
Greutate netă per comprimat: 1000 mg

descriere beneficii

Reduce fenomenele 
inflamatorii dureroase 

asociate infecției 
urinare acute şi recurente

Scade riscul de recidivă 
și susține răspunsul 

imunitar  

Modifică mobilitatea 
și viabilitatea E. colli 

în urinăDoze și mod de administrare: 
Pentru menținerea sănătății tractului urinar: 
1-2 comprimate pe zi, în cure de 1-2 luni, 
alternate cu perioade egale de pauză.
Ca adjuvant la terapia cu antibiotice: 
1 comprimat de 3 ori pe zi.

regenerarea ţesutului aparatului urinar

Extract uscat standardizat  
din frunze de salvie (Salvia 

officinalis) și fructe de 
merișor american (Vac-

cinium macrocarpon) (40% 
proantocianidine)

Vitamina C  (Acid 
ascorbic)

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

UROREMED H  este un supl iment 
alimentar care conține o formulă unică 
standardizată de URSOLIA® extract din 
frunze de salvie (Salvia officinalis) și 
extract din fructe de merișor american 
(Vaccinium macrocarpon), care, 
împreună cu vitamina C, asigură 
protecția naturală a tractului urinar, 
stimulează intens regenerarea ţesutului 
aparatului urinar.

Extractul standardizat din frunze 
de salvie este bogat în acid ursolic, 
ingredient activ cu rol antiinflamator, 
decongestionant și antioxidant, ajută 
la protejarea celulelor de radicalii liberi. 

Extractul standardizat din fructe 
de merișor american ,  bogat  în 
proantocianidine, scade riscul de apariţie 
a infecţiilor urinare recidivante, ajută la 
desprinderea bacteriilor fixate pe pereții 
tractului urinar, în special a bacteriei 
E. coli. 

Vitamina C are rol antioxidant, fortifică 
sistemul imunitar, acidifică urina, ajutând 
astfel la inhibarea proliferării bacteriene. 



VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

C a r d i o d e n s

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere x 10cp
Greutate netă per comprimat: 750 mg

CARDIODENS  este un supl iment 
alimentar care conține ABG10+® extract 
standardizat de usturoi (Allium sativum) 
tratat prin metoda îmbătrânirii accelerate 
la umiditate și temperatură controlate, 
care îndepartează caracteristicele 
senzoriale neplăcute, dar crește 
concentrația fenolilor cu rol antioxidant 
și stabilitatea biocomponentelor active 
cum este S-allil -cisteina (SAC).
Produsul este recomandat pentru 
asigurarea aportului de substanțe 
bioactive necesare suplimentării dietei 
și în cazul infecțiilor bacteriene și virale.
Extractul standardizat de usturoi negru 
contribuie la:

• menținerea nivelului optim al 
colesterolului, SAC contracarând 
efectul putenic oxidant al LDL 
colesterolului, rezultând reducerea 
riscului aparției hipertensiunii 
arteriale și bolilor cardiovasculare.

• reducerea efectelor stresului 
oxidativ, în special persoanelor cu 
tensiune arteriala ridicată

• menținerea presiunii sângelui 
la valori normale, determinând 
vasodilatație periferică

• reducerea riscului problemelor 
coronariene, cum ar fi atacurile 
de cord, angina și ischemia

• sănătatea rinichilor și a ficatului
Vitamina E contribuie la:

• protejarea celulelor împotriva 
stresului oxidativ.

descriere beneficii

Menținerea unui nivel 
optim al profilului lipidic

Menținerea presiunii 
sângelui la valori 

normale, determinând 
vasodilatație periferică

Reducerea riscului 
problemelor 

coronariene, cum ar fi 
atacurile de cord, 

angina și ischemia
Ingrediente 

active/ comprimat
 Compoziție/
comprimat  VNR* Adulți

Extract din bulb de usturoi 
negru 10:1 (Allium sativum) 250 mg -

Vitamina E acetat 50% 6 mg 50%

Doze si mod de administrare: 
Se administrează ca supliment alimentar pentru adulți, 
1 comprimat pe zi, înainte de masă, sau în funcție de 
recomandările specialistului. 

reducerea riscului de boli cardiovasculare



Ingrediente 
active/ comprimat

 Compoziție/
comprimat  VNR* Adulți

300 mg

50 µg

6 mg

-

300%

N e u r o d e n s

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere a 10cp
Greutate netă per comprimat: 750 mg

NEURODENS este un supliment alimentar cu 
puternică acțiune antioxidantă, care conține 
acid alfa lipoic (ALA), substanță care se găsește 
în mod natural în organism și biotină (vitamina 
B7), care împreună asigură suport sistemului 
nervos și protecția neuronilor în afecțiuni ale 
creierului. Vitamina E este un puternic agent 
antioxidant și antiinflamator.
Acidul alfa lipoic contribuie la:

• menținerea sănătății optime a nervilor
• îmbunătățirea funcției endoteliale și a 

fluxului sangvin la nivel cerebral, cardiac 
și periferic 

• protejarea celulelor și  țesuturi lor 
organismului de atacul radicalilor liberi

• reducerea glicemiei în cazul persoanelor 
cu diabet

• menținerea greutății corporale normale 
• normalizează nivelul utilizării oxigenului în 

mușchi și menține un tonus general ridicat 
• antioxidant, tonic general, menține nivelul 

de energie a organismului 
• stimulează metabolizarea glucozei în 

organism
Vitamina B7 contribuie la:

• menținerea sănătății sistemului nervos 
central 

• funcționarea normală a sistemului nervos
• metabolismul energetic normal 
• metabolismul normal al macronutrienților
• menținerea sănătății părului, pielii și a 

membranelor mucoase
Vitamina E contribuie la:

• protejarea celulelor împotriva stresului 
oxidativ.

descriere beneficii

Menținerea sănătății 
optime a nervilor

Reducerea glicemiei în 
cazul persoanelor cu 

diabet

Antioxidant, tonic 
general, menține 

nivelul de energie a 
organismuluiDoze și mod de administrare: 

Adulți: 1 comprimat de 2 ori/zi în timpul mesei.

menținerea sănătății psihice

Acidul alfa lipoic
 (acid tioctic)

Biotină
 (Vitamina B7)

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Vitamina E 
Acetat 50%

50-100%



VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

R e n o d r a g e

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere X 10 cp
Greutate netă per comprimat: 750 mg

RENODRAGE este un supliment alimentar 
care conține o combinație optimă a celor 
mai benefice plante pentru detoxifierea 
organismului: Lespedeza și armurariu cu 
un conținut complex de bioflavonoide care, 
împreună cu vitamina E, acționează sinergic 
și facilitează un nivel crescut de energie și 
un sistem imunitar puternic. 

Lespedeza (Lespedeza capitata) extract 
standardizat 6:1 contribuie la:

• menține funcția normală a rinichilor 
• reglarea dezechilibrelor metabolice 
• revitalizarea organismului

Silimarina (armurariu) din extract 
standardizat de armurariu contribuie la:

• protejarea celulelor hepatice de efectul 
nociv al radicalilor liberi

• procesul de regenerare a celulelor 
hepatice

• detoxifierea organismului
• buna funcționare a rinichilor, splinei și 

vezicii biliare

Vitamina E contribuie activ la stoparea 
proceselor oxidative și degenerative din 
organism.

descriere beneficii

Buna funcționare a 
rinichilor, splinei și vezicii 

biliare

Reglarea dezechilibrelor 
metabolice

Susține procesul 
de regenerare 

a celulelor hepatice

Ingrediente active/ 
comprimat

 Compoziție/
comprimat  VNR* Adulți

Extract uscat 4:1 de 
Lespedeza (Lespedeza 

capitata) 
200 mg -

Extract de semințe de 
armurariu 

(Silybum marianum)

Vitamina E (acetat 
50%)

100 mg

12 mg

-

100%

Doze și mod de administrare: 
Adulți: 1 comprimat în timpul mesei, cu multe lichide, timp 
de 4-6 săptamâni, în funcție de afecțiune și recomandarea 
medicului. 
Administrarea se poate repeta după o pauză de 1-2 săptămâni.

funcția normală a rinichilor, ficatului și 
funcțiilor biliare



VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

A r t r o d e n s

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie x 30 capsule
flacon cu 60 capsule
Greutate netă per capsulă: 720 mg

descriere beneficii

Menţinerea sănătăţii 
articulaţiilor, ligamentelor, 
tendoanelor şi muşchilor

Efecte antiinflamator și 
antioxidant

Menține în limite normale 
funcționarea sistemului 

osteoarticular

Ingrediente active/ 
capsulă

 Compoziție/
capsulă VNR* Capsulă

Arbore-de-tămâie (Boswellia 
serrata), rășină,  extract 5-10:1, 

uscat cu 70% acizi boswelici
300 mg -

Extract pudră din rădăcină de Gheara 
diavolului (Harpagophytum procumbens) 

standardizat la 4% harpagoside

Vitamina C (acid ascorbic)

Acid hialuronic 
(din hialuronat de sodiu)

Mangan (din gluconat de 
mangan)

Ppulbere din rădăcină de 
turmeric (Curcuma longa), 
standardizat în curcumină

Vitamina E (din D-L alfa 
tocoferol acetat 50%)

BioPerine ® (extract uscat 50:1 din 
fruct de piper negru/Piper nigrum), 

standardizat în 95,56% piperina

100 mg

50 mg

9,5 mg

0,23 mg

100 mg

12 mg

3 mg

-

62,5%

-

11,5%

-

100%

-
Doze și mod de administrare: 
Se administrează oral câte 2 capsule pe zi, cu un pahar cu apă, 
după mese. Se recomandă administrarea pe o perioadă de 
minim 3 luni, pentru eficiență optimă.

menține funcția normală a sistemului 
osteoarticular

ARTRODENS este un supliment alimentar 
care asigură aportul de substanțe cu efect 
antioxidant și antiinflamator, contribuind la 
funcționarea normală a sistemelor osteo-
articular și muscular. 

Boswellia serrata extract standardizat în 
acizi bosvelici, are un conținut bogat de acizi 
boswellici, cunoscuți pentru proprietățile 
antiinflamatorii.

Harpagophytum procumbens extract 
standardizat în 4% harpagoside, este o plantă 
care ajută la menţinerea sănătăţii articulaţiilor, 
ligamentelor, tendoanelor şi muşchilor.

Curcuma longa  extract standardizat în 
curcumină, are proprietăți antiinflamatoare 
și antioxidante puternice, iar împreună cu 
piperina, efectele curcuminului sunt potenţate, 
asigurându-i o biodisponibilitate de peste 
2000%.

Acidul hialuronic acționează cu eficiență 
pentru un aspect tânăr și tonifiat al pielii, 
părului și unghiilor, pentru mușchi și menține 
în limite normale funcționarea sistemului 
osteoarticular.

Vitamina E este un puternic agent antioxidant 
și antiinflamator, iar vitamina C joacă un rol 
important în formarea osoasă, în sinteza și 
menținerea colagenului.

Manganul este necesar pentru biosinteza 
glicoproteinelor și a mucopolizaharidelor 
(precum acidul hialuronic), cu rol în formarea 
matricilor osoase și este esențial funcționării 
sistemului osos.



VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

M e m o d e n s

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie x 30 comprimate
flacon cu 60 comprimate
Greutate netă per comprimat: 1200 mg

descriere
beneficii

Creșterea capacității 
de concentrare, 

îmbunătățirea memoriei 
și clarității mentale

Reducerea efectelor 
îmbătrânirii și 
îmbunătățirea 

longevității

Menținerea tonusului și 
energiei organismului

Ingrediente 
active/comprimat

 Cantitate/
comprimat  %VNR* /Comprimat

Extract standardizat de 
Bacopa

(Bacopa monnieri) 5:1
400 mg -

Pulbere din rădăcină de 
turmeric (Curcuma longa), 
standardizat în curcumina

Vitamina B6
(pirodoxina)

BioPerine ® (extract uscat 50:1 din 
fruct de piper negru/Piper nigrum), 

standardizat în 95,56% piperina

Vitamina B9
(acid folic)

150 mg

0,7 mg

5 mg

150 µg

-

50%

-

75%

Doze și mod de administrare: 
1 comprimat de 1-2 ori/zi în timpul mesei, sau conform 
recomandării consultantului de specialitate.

MEMODENS este un supliment alimentar 
care conține extracte naturale, cu rol benefic 
în reducerea oboselii și a extenuării psihice, 
sporind vitalitatea organismului și contribuind 
la îmbunătățirea capacității cognitive.
Extractul standardizat de Bacopa monnieri 
contribuie la:

• menținerea sănătății sistemului nervos
• creșterea capacității de concentrare, 

îmbunătățirea memoriei și clarității mentale
• menținerea circulației normale a sângelui 

la nivel central și periferic, având efect 
benefic pentru deficitul de atenție, pierderi 
de memorie

Curcuma (Curcuma longa) contribuie la:
• funcționarea normală a sistemelor imunitar 

și nervos
• protejarea organismului prin proprietățile 

sale antiinflamatoare și antioxidante
• menținerea în limite normale a nivelului 

colesterolului și a glicemiei
• reducerea efectelor îmbătrânirii și 

îmbunătățirea longevității
• detoxifierea organismului

Extractul standardizat în  Bioperine® ajută la:
• stimularea digestiei
• creșterea absorbției curcumei, prin sporirea 

semnificativă a biodisponibilității curcumei 
(de peste 2000%) 

Vitamina B9 contribuie la:
• menținerea sănătății psihice 
• funcționarea normală a sistemului imunitar
• reducerea oboselii și extenuării

Vitamina B6 contribuie la:
• menținerea sănătății psihice
• funcționarea normală a sistemului nervos
• reducerea oboselii și extenuării
• funcționarea normală a sistemului imunitar
• reglarea activității hormonale
• metabolismul energetic normal

reduce oboseala psihică și îmbunătățește 
procesele cognitive



Ingrediente 
active/comprimat

 Compoziție/
comprimat  VNR* Adulți

Extract standardizat din 
frunze de 

damiana (Turnera diffusa)
300 mg -

L-arginină

Vitamina E acetat 50%

Seleniu

200 mg

6 mg

55 µg

200%

100%

50%

V a n a g r a n

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 1 blister x  10 cp 
cutie cu 3 blistere x 10 cp
Greutate netă per comprimat: 1000 mg

VANAGRAN este un supliment alimentar 
care are ca principal component Liboost® 
extract standardizat din Damiana 
(Turnera Difussa) plantă originară din 
America Centrală cunoscută pentru 
efectul afrodisiac încă din perioada 
civi l izației Maya, folosită  pentru 
îmbunătățirea vieții sexuale.

Damiana (Turnera difussa) contribuie 
la:

• menținerea atracției sexuale dintre 
parteneri

• creșterea libidoului, atât în cazul 
femeilor, cât și în cazul bărbaților

• stimularea zonelor genitale, prin 
creșterea fluxului sanguin 

• creșterea generală a stării de spirit

L-arginina contribuie la:
• funcționarea normală a sistemului 

circulator
• creșterea performantelor sexuale 

ale bărbaților

Vitamina E contribuie la:
• protejarea celulelor împotriva 

stresului oxidativ

Seleniul contribuie la:
• spermatogeneză normală
• menținerea sănătății părului și 

unghiilor
• protejarea celulelor împotriva 

stresului oxidativ
• funcționarea normală a glandei 

tiroide

descriere
beneficii

Menținerea atracției 
sexuale între parteneri

Creșterea libidoului, atât 
în cazul femeilor, cât și în 

cazul bărbaților

Creșterea performantelor 
sexuale ale bărbaților.

Doze și mod de administrare: 
Adulți: 1 comprimat pe zi, la nevoie, cu 45-60 
de minute înainte de activitatea sexuală, pe 
stomacul gol, cu un pahar de apa plată, sau la 
recomandarea medicului specialist.
Produsul se poate administra la nevoie sub 
forma unei cure de câteva luni.

menținerea atracției sexuale între parteneri

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.



Ingrediente 
active/comprimat

 Compoziție/
comprimat  

%VNR* /comprimat

Extract standardizat de 
curcumină >80% curcumim

Vitamina E (acetat de DL-al-
fa-tocoferil 50%

BioPerine ®, Extract 
standardizat din fructe de 

piper-negru  (Piper nigrum)

600 mg

12 mg

10 mg

-

-

100%

O x i d r a g e

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 30 comprimate
flacon cu 60 comprimate
Greutate netă per comprimat: 1200 mg

OXIDRAGE este un supliment alimentar 
cu o biodisponibilitate superioară, se 
absoarbe rapid și eficient, accelerând 
metabolismul, protejează sistemul 
imunitar, nervos, digestiv. Curcuma longa 
conține curcuminoizi (incluzând cucumin, 
demetoxi-curcumin și bisdemetoxi-
curcumin) cu proprietăți antioxidante 
și antiinflamatorii.  

Curcuma (Curcuma longa) contribuie la:
• funcționarea normală a sistemelor 

imunitar și nervos
• protejarea organismului prin 

proprietățile sale antiinflamatoare 
si antioxidante.

• menținerea în limite normale a 
nivelului colesterolului

• detoxifierea organismului

Extractul standardizat de piperină 
din Bioperine® sub formă patentată, 
ajută la stimularea digestiei, sporește 
semnificativ biodisponibilitatea curcumei 
prin creșterea absorbției acesteia. 
Piperina potenţează efectul curcuminei, 
asigurându-i biodisponibilitate de peste 
2000%.

Vitamina E contribuie la: protejarea 
celulelor împotriva stresului oxidativ.

descriere
beneficii

Contribuie la detoxifierea  
şi regenerarea celulară

Creşte capacitatea 
organismului în lupta 
cu stresul oxidativ şi 

inflamaţia

Îmbunātāţeşte apārarea 
organismului împotriva 
virusurilor, microbilor, 
fungilor şi paraziţilor

Doze și mod de administrare: 
Adulţi: se administrează oral câte 2 
comprimate pe zi, cu un pahar cu apă, după 
mese, sau conform recomandării consultantului 
de specialitate. 

antioxidant pentru protecţia multisistemică

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.



V a n a g r a n  m a x

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 1 blister x  10 cps
flacon cu 60 capsule
Greutate netă per capsulă: 780 mg

descriere
beneficii

Proprietăţi afrodisiace, 
susţine funcţia sexuală, 

libidoul, favorizează 
fertilitatea

Reglează balanţa 
hormonală atât la femei 

cât şi la bărbaţi

Susţine funcţionarea 
normală a sistemului 

reproducător

Doze și mod de administrare: 
Adulţi: 1 capsulă pe zi, la nevoie, cu 45-60 
de minute înainte de activitatea sexuală, pe 
stomacul gol, cu un pahar de apă plată, sau la 
recomandarea medicului specialist. Produsul 
se poate administra la nevoie sub forma unei 
cure de câteva luni.

creşte performanţa sexuală

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Ingrediente active/ 
capsulă

 Cantitatea/
capsulă

Extract de Tribulus (Tribulus 
terestris) standardizat cu 

40% saponine 
300 mg -

Extract de Maca (Lepidium 
meyenii)

L-arginina 

Seleniu (din 4 mg L-Seleniu 
metionină)

Liboost® extract standardizat 
de damiana (Turnera diffusa)

Vitamina E (din 12 DL-alpha 
tocopheryl acetate 50%)

180 mg

50 mg

20 µg

100 mg

6 mg

-

-

36,36 %

-

50 %

 %VNR*/
capsulă

Vanagran Max este un supliment                                
alimentar, tonic general, destinat 
îmbunătățirii vieții sexuale.

Extractul standardizat de Tribulus (Tribulus 
terrestris)  sau  “Colţii babei” are proprietăţi 
afrodisiace, ajutând la îmbunătăţirea 
spermatogenezei şi intensificarea producţiei 
de testosteron. 

Extractul de Maca (Lepidium meyenii) 
sustine funcţia sexuala, libidoul, creşte               
fertilitatea, ameliorează problemele                     
menstruale şi menopauza. 

Liboost® extract standardizat damiana 
(Turnera difussa) contribuie la:

• menținerea atracției sexuale dintre           
parteneri

• creșterea libidoului, atât în cazul 
femeilor, cât și în cazul bărbaților

• stimularea zonelor genitale, prin 
creșterea fluxului sanguin 

• creșterea generală a stării de spirit

L-arginina contribuie la:
• funcționarea normală a sistemului                   

circulator
• creșterea performantelor sexuale ale       

bărbaților

Vitamina E contribuie la:
• protejarea celulelor împotriva stresului       

oxidativ

Seleniul contribuie la:
• spermatogeneză normală
• menținerea sănătății părului și unghiilor
• protejarea celulelor împotriva stresului 

oxidativ
• funcționarea normală a glandei tiroide



Ingrediente 
active/capsulă

 Cantitate/
capsulă  %VNR Adulți*/capsulă

Extract de frunze de măslin 
(Olea europaea L.) (standardizat 

la minim 30% Oleuropeină, 
10% Acid oleanoic)

500 mg -

Vitamina C (acid ascorbic)

Zinc 
(din citrat de zinc 31.65 mg)

Vitamina D3 800 UI (din 
Colecalciferol 8 mg)

50 mg

10 mg

20 µg

62,5%

400%

100%

I m u n o d e n s

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere x  10 cps 
Greutate netă per capsulă: 720 mg

descriere
beneficii

Asigură suport imunitar 
prin mecanism multiplu

Susţine capacitatea de 
neutralizare a radicalilor 
liberi, reduce procesele 

inflamatorii

Îmbunătățește 
metabolismul general 

și crește rezistența 
organismului

Doze și mod de administrare: 
1 capsulă/zi, cu 20-30 minute înainte de masă. 
Utilizarea de către persoanele sub 18 ani, 
femeile însărcinate, care doresc să rămână 
însărcinate sau care alăptează, persoanele cu 
alergii la oricare dintre ingrediente, sau care se 
află sub tratament cu antibiotice, se face doar la 
recomandarea medicului de specialitate. 

suport multifactorial al imunității

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

IMUNODENS conține ingrediente active 
naturale, necesare pentru funcționarea 
normală a sistemului imunitar.

Extractul din frunze de măslin conține 
polifenoli, care contribuie la:

• creșterea nivelul general de 
energie a organismului și 
stimularea imunității

• protejarea lipidelor din sânge 
împotriva stresului oxidativ

• menţinerea normală a nivelului de 
trigliceride şi LDL-colesterol

Vitamina C contribuie la:
• menținerea funcționării normale 

a sistemului imunitar în timpul 
exercițiilor fizice intense și după 
acestea

• protejarea celulelor împotriva 
stresului oxidativ

• reducerea oboselii și extenuării

Vitamina D3 contribuie la: 
• absorbția/utilizarea normală a 

calciului și fosforului
• menținerea concentrațiilor 

normale de calciu în sânge
• funcționarea normală a sistemului 

imunitar
• participă la procesul de diviziune 

celulară

Zincul contribuie la:
• funcţionarea normală a sistemului 

imunitar
• procesul de diviziune celulară şi la 

sinteza normală de ADN
• protejarea celulelor împotriva 

stresului oxidativ



Citrat de magneziu 100 mg (cu 15 mg Mg)

Oxid de magneziu

Clorhidrat de piridoxină 
(Vitamina B6)

Melatonină

75 mg (cu 45 mg Mg)

3 mg

1 mg -

214,2%

T e m a n a  s o m n

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere x  10 cps
Greutate netă per capsulă: 820 mg

TEMANA SOMN este un supliment 
alimentar format dintr-un complex de 
substanțe naturale și minerale, necesar 
pentru reglarea tulburărilor de somn, 
tulburări vegetative sau alte manifestări 
cauzate de stres, pentru asigurarea unui 
somn odihnitor.

• Extrasul din rădacină de valeriană 
(Valeriana officinalis), standardizat 
în acizi valerianici 0,8% are rol 
adjuvant în reducerea tulburărilor 
afective, a stărilor de nervozitate, 
iritabilitate, teamă și neliniște, 
inducerea stării de calm. 

• Extrasul standardizat din frunze 
de floarea pasiunii (Passiflora 
incarnata) conține 4% flavonoide și 
este utilizat cu succes ca adjuvant în 
ameliorarea afecțiunilor sistemului 
nervos, în insomnie, cefalee.

• Extractul standardizat din frunze 
de roiniță (Melissa officinalis) cu 1% 
acizi rozmarinici, asigură starea de 
bine și relaxarea organismului, are 
efect benefic în reglarea activității 
sistemului nervos.

• Magneziul contribuie la reducerea 
oboselii și extenuării, menținerea 
sănătății psihice, funcționarea 
normală a sistemului nervos. 

• Vitamina B6 (piridoxina) contribuie 
la funcționarea normală a sistemului 
nervos, reducerea oboseli i  și 
extenuării.

• Melatonina induce în mod natural 
somnul și îi îmbunătățește calitatea, 
prevenind stările de insomnie sau 
tulburările de somn.

descriere
beneficii

Îmbunătățește 
arhitectura somnului

Reduce iritabilitatea 
sedativ, hipnotic

Controlează stresul și 
menține moralul

Doze și mod de administrare: 
În insomnie, pentru inducerea unui somn 
liniștit: 1 capsulă, cu 30 - 60 minute înainte 
de culcare. Asocierea produsului cu produse 
antidepresive, sedative, hipnotice se va face 
numai la recomandarea specialistului. Se va 
evita administrarea produsului în asociere cu 
consumul de alcool.

induce şi păstrează arhitectutura somnului

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Ingrediente 
active/capsulă

 Compoziție/
capsulă  

VNR* Adulți

Extract din rădăcină de va-
leriană (Valeriana officinalis) 

cu acizi valerianici 0,8%

Extract din frunze de 
floarea pasiunii (Passiflora 
incarnata) cu 4% flavonoide

Extract din frunze de roiniţă
 (Meliss officinalis) cu 1% 

acizi rozmarinici
100 mg

200 mg

200 mg -

-

-

16%



Ingrediente 
active/capsulă

 Compoziție/
capsulă  VNR* Adulți

Extract de anghinare 
(Cynara scolymus) 20:1 200 mg -

L-arginină

Metionină

DL-alph tocopheryl acetate 
50% (care conţine 
Vitamnina E 3 mg)

50 mg

50 mg

6 mg

-

25%

-

H e p a t o d e n s

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere x  10 cps
Greutate netă per capsulă:  750 mg

HEPATODENS  este un supl iment 
alimentar care asigură protecția și 
regenerarea celulelor hepatice prin 
efecte antioxidante și detoxifiante, reduce 
acumularea de metale grele, precum 
și nivelul de colesterol și trigliceride. 
Produsul este recomandat pentru 
asigurarea aportului de substanțe 
bioactive necesare suplimentării dietei 
în perioadele de convalescență, când 
activitatea celulelor hepatice este 
perturbată, sau după consumul de 
alimente grele. 

Extractul standardizat de armurariu 
(Silybum marianum), cu un conținut 
complex de bioflavonoide, denumit 
s i l imarină,  acționează la nivelul 
metabolismului hepatic şi contribuie la:

• protejarea celulelor hepatice de 
efectul nociv al radicalilor liberi (rol 
antioxidant)

• procesul de regenare a celulelor 
hepatice

• susținerea procesului fiziologic de 
detoxifiere al ficatului

• blocarea acumulării de toxine în 
ficat, şi eliminarea acumulărilor 
toxice existente în celulele hepatice

Extractul standardizat de anghinare 
(Cynara scolymus) contribuie la:

• asigurarea funcției hepatice, având 
proprietăţi coleretice şi diuretice

• detoxifierea ficatului şi a vezicii 
biliare

Vitamina E contribuie la:
• protejarea celulelor împotriva 

stresului oxidativ

Complexul de aminoacizi esențiali 
(Metionina şi L-arginina) are proprietăți 
antioxidante și rol hepatoprotector.

descriere
beneficii

Contribuie la 
detoxifierea, protecția și 
regenerarea ficatului și a 

căilor biliare

Contribuie la reducerea 
colesterolului, 

favorizează secreția 
biliară

Stimulează formarea 
hepatocitelor noi, 

îmbunătățind funcția 
ficatului

Doze și mod de administrare: 
Se administrează ca supliment alimentar 
pentru adulţi, 1-2 capsule pe zi, după mese, 
timp de 4-6 săptamâni, în funcție de afecțiune 
și recomandarea medicului. Administrarea se 
poate repeta după o pauză de 1-2 săptămâni.

detoxifiere hepatică şi drenaj biliar

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Extract de semințe de 
armurariu (Silybum 

marianum) standardizat în 
min 80.62% silimarină, cu 

250 mg silimarină
312.5 mg -



2 Vitamine și minerale
Vanevit C600+Zn
Vanevit Zn
Vanevit D3 4000 U.I.
Vanevit Mg+B6
Vanevit E+Se
Calcidens
Kadens forte    
K2dens 
Tridens
Tridens kids
Vanevit C200 
Vanevit păr&unghii
Vanevit E+ Omega 3
Vanevit Omega 3 Kids
Vanevit B complex



Ingrediente 
active/comprimat

 Compoziție/
comprimat  VNR* Adulți

Vitamina C 600 mg 750%

Zinc (citrat de zinc) 10 mg 100%

V a n e v i t 
C 6 0 0 + Z n

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 30 comprimate
flacon cu 60 comprimate
Greutate netă per comprimat: 200 mg

Vitamina C contribuie la:
• funcționarea normală a sistemului 

imunitar
• protejarea celulelor împotriva 

stresului oxidativ
• reducerea oboselii și extenuării
• formarea normală a colagenului 

pentru funcționarea normală a 
vaselor de sânge, a sistemului osos, 
a ligamentelor, pielii, dinților și a 
gingiilor

• regenerarea formei reduse a 
vitaminei E

• creșterea absorbției fierului

Zincul contribuie la:
• funcţionarea normală a sistemului 

imunitar
• protejarea celulelor împotriva 

stresului oxidativ
• funcția cognitivă normală
• menținerea fertilității și reproducerii 

normale
• menținerea concentrațiilor normale 

de testosteron din sânge
• menținerea vederii normale
• menţinerea sănătăţii sistemului 

osos, a părului, a unghiilor şi a pielii 

descriere

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Doze și mod de administrare: 
Ca supliment alimentar, câte 1-1/2 comprimate pe 
zi. Comprimatul se lasă să se topeasca în gură sau 
se mestecă.

beneficii

Susține sistemul 
natural de apărare a 

organismului

Menţinerea sănătăţii 
sistemului osos, a 

părului, a unghiilor 
şi a pielii

Menținerea vederii 
normale

funcționarea normală a sistemului imunitar



V a n e v i t  Z n

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 30 comprimate
Greutate netă per comprimat: 200mg

Deficitul sever de zinc deprimă funcția 
imunitară. Gradele ușoare până la 
moderate ale deficienței de zinc 
pot afecta funcțiile macrofagelor și 
neutrofilelor, activitatea celulelor ucigașe 
naturale și activarea complementului 
(sistemul complement este un ansamblu 
complex de proteine activabile în 
cascadă, cu rol important în distrugerea 
agenţilor patogeni, aparţinând imunităţii 
umorale împreună cu imunoglobulinele). 
Corpul necesită zinc pentru a dezvolta 
și activa limfocitele T.

Zincul ajută la menținerea integrității 
piel i i  ș i  membranelor mucoasei .
Zincul este un oligomineral esenţial 
organismului care intră în compoziţia 
unor sisteme enzimatice cu roluri 
metabolice fundamentale. 

Deficiența de zinc poate reduce 
rezistența organismului față de diverse 
infecții, unele dintre semnele comune 
ale deficienței de zinc fiind problemele 
digestive, inclusiv diareea, malabsorbția. 

Organizația Mondială a Sănătății 
recomandă administrarea suplimentelor 
cu zinc, alături de rehidratarea orală, 
suplimentele cu zinc contribuind la 
reducerea duratei și severității diareii 
acute sau persistente la copiii sub 5 ani.

descriereimunitate, acuitatea vizuală, diareea
 prelungită și malabsorbția. ADHD

Ingrediente 
active/comprimat

 Compoziție/
comprimat  VNR* Adulți

Zinc citrat (31,75mg) Zn elemental 10 mg

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Doze și mod de administrare: 
Copii sub 3 ani: la recomandarea medicului 
pediatru/specialitate. Adulți: 2 comprimate pe 
zi.Comprimatele pot fi administrate în timpul meselor, 
ca atare sau dizolvate în apă sau altă băutură. 

beneficii

Menținerea sănătății 
pielii, părului, unghiilor și 

sistemului osos

Menținerea vederii 
și funcției cognitive 

normale

Funcționarea normală 
a sistemului imunitar

100 %



V a n e v i t  D 3 
4 0 0 0  U I

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 3blistere X 10 comprimate
Greutate netă per comprimat: 750 mg 

Organismul uman își asigură necesarul 
de vitamina D în urma expunerii la soare 
și prin aport din anumite alimente sau 
suplimente alimentare. Vitamina D este 
produsă în mod normal de organism, 
în urma expunerii zilnice la soare, 10-
15 minute. Cantitatea de vitamina D 
depinde astfel de anotimp, timp de 
expunere, poluare sau zona geografică. 
Deficitul de vitamina D poate fi indus și 
de utilizarea anumitor medicamente 
care accelerează absorbția sa, aport 
alimentar redus sau tulburări de absorbție 
intestinală. Corectarea carențelor se 
poate realiza printr-un plan alimentar 
ce include alimente care conțin vitamina 
D (există un număr redus de alimente 
cu un conținut mare de vitamina D) și/
sau utilizarea suplimentelor alimentare.

beneficii
descriereoase, dinți și mușchi sănătoși, 15 min de soare

Funcționarea normală 
a sistemului imunitar

Menținerea densității 
osoase

Ingrediente 
active/comprimat

 Compoziție/
comprimat  VNR* Adulți

Vitamina D3 100µg (4000 UI) 2000 %

Participă la procesul de 
diviziune celulară

Doze și mod de administrare: 
Adulți: 1 comprimat pe zi, în timpul mesei. 

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.



Ingrediente active VNR* Adulți

V a n e v i t 
M g + B 6

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 30 capsule
Greutate netă per capsulă: 510 mg

Magneziul este un mineral necesar 
funcționării tuturor celulelor organismului. 
60% se găsește în oase, restul se află 
în mușchi, țesuturi moi, fluide inclusiv 
sânge. Unul dintre rolurile principale ale 
magneziului este acționarea cofactor 
sau „moleculă de ajutor” în reacțiile 
biochimice continue efectuate de 
enzime, fiind implicat în mai mult de 
600 de reacții în corp. Combinație de 
săruri de magneziu care asigură o mai 
bună biodisponibilitate.

Vitamina B6 (piridoxina), face parte 
din complexul de vitamine B şi are un rol 
important în formarea hemoglobinei, în 
metabolismul aminoacizilor, proteinelor, 
glucidelor şi lipidelor (îndeosebi al acizilor 
graşi esenţiali). Ea contribuie la sinteza 
neurotransmițătorilor, molecule ce permit 
trecerea influxului nervos, esențial în 
elaborarea gândirii, emoțiilor, memoriei – 
cu rol în funcționarea sistemului nervos.
Are influenţă benefică asupra pielii, 
precum şi în procesul de creştere. De 
asemenea, piridoxină ameliorează 
simptomele sindromului premenstrual, 
depresiei.  

beneficii

descriereîmbunătățește metabolismul energetic

Funcționarea normală 
a sistemului nervos și 
menținerea sănătății 

psihice, reducerea 
oboselii și extenuării

Funcționarea normală a 
sistemului muscular

Contribuie la o 
hemosinteză normală 
și reglează activitatea 

hormonală
Magneziu (din oxid de 

magneziu, citrat de 
magneziu, carbonat de 

magneziu)

Vitamina B6 
(clorhidrat de piridoxină)

53.33%

714%

Doze și mod de administrare: 
1 capsulă pe zi, administrată în timpul mesei, 
cu o cantitate suficientă de lichid.

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Cantitate/capsulă

200 mg

10 mg



Ingrediente 
active/capsulă

 Compoziție/
capsulă VNR* Adulți

V a n e v i t  E  +  S e

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 30 capsule
Greutate netă per capsulă: 400 mg

Seleniul este un oligoelement esențial 
care acționează sinergic împreună cu 
vitamina E pentru a furniza suportul 
antioxidant și contribuie la:

• spermatogeneza normală
• menținerea sănătății părului și 

unghiilor
• funcționarea normală a sistemului 

imunitar
• funcționarea normală a glandei 

tiroide
• protejarea celulelor împotriva 

stresului oxidativ

Vitamina E contribuie la protejarea 
celulelor împotriva stresului oxidativ

beneficiidescriere

Doze și mod de administrare: 
1-2 capsule pe zi, administrate în timpul  
meselor, cu o cantitate suficientă de lichid.

sănătatea glandelor endocrine și a
 sistemului imunitar

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Menținerea sănătății 
părului și unghiilor

Funcționarea normală 
a sistemului imunitar

Funcționarea normală 
a glandei tiroide

Vitamina E (acetat de 
DL-alfa-tocoferil) 

Seleniu 
( L-selenometionină)

150 mg

100 mcg 

1250 %

181,8 %



Ingrediente 
active/comprimat

 Compoziție/
comprimat  VNR* Adulți

C a l c i d e n s

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 30 comprimate
Greutate netă per comprimat: 1500 mg

Calciul  este e lementul  esenț ia l 
necesar organismului uman pentru 
desfășurarea efortului fizic zilnic fiind 
folosit în numeroase procese biologice. 
Funcționarea normală a sistemului 
osos, a sistemului muscular precum 
și menținerea structurii și rezistenței 
osoase este dependentă de un aport 
corect din acest mineral dar și de 
vitamine ce contribuie la desfășurarea 
normală a schimburilor metabolice 
care influențează preluarea și fixarea 
calciului la nivel osos.

Vitaminele K și D3 intensifică absorbția 
de calciu, efectul sinergic al celor două 
vitamine îmbunătățind acumularea de 
osteocalcin în celulele osoase fapt ce 
îmbunătățește  semnificativ densitatea 
osoasă.

Atât calciul, cât și vit K joacă un rol 
important în reglarea mecanismului 
de coagulare al sângelui, combinația 
fiind utilă în tulburări menstruale cu 
metroragii, epistaxis, etc.

beneficiidescriere

Doze și mod de administrare: 
1-2 comprimate pe zi, administrate în timpul 
meselor, cu o cantitate suficientă de lichid.

formarea osului, coagularea sângelui

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Menținerea sănătății 
sistemului osos, a dinților
și a sistemului muscular

Reglarea mecanismului 
de coagulare a sângelui

Funcționarea normală a 
sistemului imunitar, 

nervos, calciul 
contribuind la o 
neurotransmisie 

normală
Calciu (carbonat/
lactat/gluconat)

Vitamina D3 
(200UI)

Vitamina K   

400 mg

5 mcg

100 mcg

50 %

100 %

133.3 %



Ingrediente 
active/capsulă

 Compoziție/
capsulă 

VNR* Adulți

K a d e n s  f o r t e

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere x 10 cps
Greutate netă per capsulă: 750 mg

Vitamina C ajută la formarea colagenului. 
Fără vitamina C, corpul nu poate să sintetizeze 
colagenul, principala proteină din țesutul 
conjunctiv. Deficiența de vitamina C afectează 
pielea, tendoanele, ligamentele și oasele. 
Vitamina C este unul dintre cei mai importanți 
antioxidanți din organism.

Vitaminele K1 și D3 intensifică absorbția de 
calciu, efectul sinergic al celor două vitamine 
îmbunătățind acumularea de osteocalcin 
în celulele osoase fapt ce îmbunătățește  
semnificativ densitatea osoasă. 
Vitamina K1 joacă un rol important în reglarea 
mecanismului de coagulare al sângelui

Magneziul influentează la nivelul organismului 
multe reacții fiziologice vitale intervenind 
în metabolismul zaharurilor, grăsimilor şi 
proteinelor, activitățile enzimatice, excitabilitatea 
neuromusculară, permeabilitatea celulară, etc. 
În mod direct este implicat în formarea oaselor 
prin influența asupra activității osteoblastelor și 
osteoclastelor dar și a formei active a vitaminei 
D. Magneziul ajuta la ameliorarea simptomelor 
osteoporozei prin rolul pe care îl are în procesul 
de absorbție a calciului.

Zincul este un oligomineral esenţial 
organismului care intră în compoziţia unor 
sisteme enzimatice cu roluri metabolice 
fundamentale. 

beneficiidescrieresănătatea sistemului muscular, osteo articular, 
revitalizant

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Formarea normală a 
colagenului pentru 

funcționarea normală 
a sistemului osos, a  

ligamentelor, pielii și a 
vaselor de sânge

Reglarea mecanismului 
de coagulare a sângelui

Vitamina C 

Zinc (din citrat de 
zinc 16,67 mg) 

Vitamina D3 (200 U.I.)

Magneziu (din 
magneziu citrat 

400 mg)

300 mg

62,4 mg

5,17 mg

5 μg

375 %

16,64 %

51,7 %

100 %

Doze și mod de administrare: 
2 capsule pe zi, administrate în timpul 
meselor, cu o cantitate suficientă de lichid. 
Pentru a obține efectul benefic dorit este 
recomandată administrarea produsului zilnic, 
conform indicațiilor.

Funcționarea normală a 
sistemului imun, nervos, 

reducerea extenuării

Vitamina K1 100 μg 133,3 %



Ingrediente 
active/capsulă

 Compoziție/capsulă  %VNR*/capsulă

K 2 d e n s

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere x 10 cps
Greutate netă per capsulă: 550 mg

K2dens, formulă complexă alcătuită 
din vitamine și acizi grași omega 3. DHA 
(acidul docosahexaenoic) contribuie la 
menţinerea funcţiei normale a creierului 
şi a vederii normale, iar asocierea cu EPA 
(acidul eicosapentaenoic), contribuie la 
funcţionarea normală a inimii.

Vitamina K2 MENA Q7:
• inhibă calcificarea vasculară și 

rigidizarea pereților arterelor, legată 
de vârstă, îmbunătățind semnificativ 
elasticitatea vasculară

• îmbunătăţește sensibilitatea la 
insulină şi reduce riscul de diabet 
zaharat de tip 2

• contribuie la coagularea normală 
a sângelui

Acizii omega 3 (EPA/DHA) contribuie la:
• funcția normală a inimii
• reglarea presiunii sangvine
• menținerea funcției normale a 

creierului
• menținerea vederii normale

Vitamina D3 contribuie la:
• menținerea concentrațiilor normale 

de calciu în sânge

beneficiidescriereprotecția aparatului cardiovascular și 
osteo-articular

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Menţine flexibilitatea 
vaselor, inhibând 

calcificarea şi rigidizarea 
acestora

Sprijină depunerea 
corectă a calciului în 

matricea osoasă

Ulei de peşte 
microîncapsulat:

• Total Omega 3
• EPA
• DHA

Vitamina D3 1000 UI

520 mg

62.4 mg
minim 31,2 mg
minim 10,4 mg

25 µg

-

-
-
-

500 %

Doze și mod de administrare: 
Adulți: Se recomandă administrarea unei 
capsule zilnic, în timpul mesei, cu suficient 
lichid. Se poate administra în cure prelungite. 
Efectul benefic se obține în condițiile unui 
consum zilnic de 250 mg de EPA și DHA. 
DHA ajută la menținerea funcție normale a 
creierului și menținerea vederii normale, în 
condițiile unui consum zilnic de 250 mg.

Susţine sănătatea 
sistemului cardiovascular

Vitamina K2 180  µg 240%



Ingrediente 
active/comprimat

 Compoziție/
comprimat  

T r i d e n s

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere x 10 cp
Greutate netă per comprimat: 1000 mg

TRIDENS susține sistemul natural de 
apărare a organismului.

Vitamina C contribuie la:
• funcționarea normală a sistemului 

imunitar
• protejarea celulelor împotriva 

stresului oxidativ
• reducerea oboselii și extenuării
• menținerea funcționării normale 

a sistemului imunitar în timpul 
exercițiilor fizice intense și după 
acestea

Zincul contribuie la:
• funcționarea normală a sistemului 

imunitar
• protejarea celulelor împotriva 

stresului oxidativ
• sinteza normală a proteinelor

Vitamina D3 contribuie la:
• funcționarea normală a sistemului 

imunitar
• absorbția/utilizarea normală a 

calciului și fosforului
• menținerea concentrațiilor normale 

de calciu în sânge

beneficiidescrieresupliment imunitar multifuncţional

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Modulează răspunsul 
imun în faţa factorilor 

externi

Scurtează perioada 
de recuparare a 

organismului, facilitează 
remineralizarea, efect 

antioxidantVitamina C

Zinc (citrat de zinc)

500 mg

12,5 mg 125 %

Doze și mod de administrare: 
Câte 1, 2 comprimate/zi în timpul mesei. 
Pentru beneficii optime administraţi cu 
regularitate, în fiecare zi. Dozele pentru copii 
pot fi recomandate de către medicul pediatru 
sau medicul de familie.

Reduce simptomele 
răcelilor şi gripelor; a 
infecţiilor respiratorii

Vitamina D3 20 µg 400 %

VNR* Adulți

625 %



Ingrediente 
active/comprimat

 Compoziție/
comprimat  

VNR* 

T r i d e n s  k i d s

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere x 10 cp
Greutate netă per comprimat: 500 mg

Tridens Kids susține sistemul natural de 
apărare a organismului.

Vitamina C contribuie la:
• funcționarea normală a sistemului 

imunitar
• protejarea celulelor împotriva 

stresului oxidativ
• reducerea oboselii și extenuării

Zincul contribuie la:
• funcționarea normală a sistemului 

imunitar
• protejarea celulelor împotriva 

stresului oxidativ
• menținerea sănătății sistemului osos, 

a părului, pielii și unghiilor

Vitamina D3 contribuie la:
• funcționarea normală a sistemului 

imunitar

beneficiidescrieresupliment imunitar multifuncţional pentru copii

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Consolidează imunitatea, 
reduce simptomele din 
gripă, răceală şi infecţii 

respiratorii

Contribuie la sănătatea 
sistemului osos, 

muşchilor, dinţilor şi a 
pielii

Vitamina C

Zinc (citrat de zinc)

180 mg

2 mg

225 %

20 %

Doze și mod de administrare: 
Copii cu vârsta peste 4 ani : 1-2 comprimate 
masticabile pe zi. Comprimatele se lasă să se 
dizolve în gură sau se mestecă. Pentru beneficii 
optime administraţi cu regularitate, în fiecare 
zi. Dozele pentru copii pot fi recomandate de 
către medicul pediatru sau medicul de familie.

Intervine în metabolismul 
energetic, absorbţia 
fierului, antioxidant

Vitamina D3 5 µg (200 UI) 100 %



V a n e v i t  C 2 0 0

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere x 10 comprimate
Greutate netă per comprimat: 500 mg

VANEVIT C200 susține sistemul natural 
de apărare a organismului.

Vitamina C contribuie la:
• funcționarea normală a sistemului 

imunitar
• protejarea celulelor împotriva 

stresului oxidativ
• reducerea oboselii și extenuării
• menținerea funcționării normale 

a sistemului imunitar în timpul 
exercițiilor fizice intense și după 
acestea

• formarea normală a colagenului 
pentru funcționarea normală a 
vaselor de sânge, a sistemului osos, 
a ligamentelor, pielii, dinților şi a 
gingiilor

• metabolismul energetic normal
• funcționarea normală a sistemului 

nervos
• menținerea sănătății psihice
• regenerarea formei reduse a 

vitaminei E
• creșterea absorbției fierului

beneficiidescrieresănătatea sistemului natural de apărare

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Susţine sistemul 
imunitar şi metabolismul 

energetic normal

Regenerează forma 
redusă a vitaminei E şi 

creşte obsorbţia fierului

Vitamina C 200 mg 250 %

Doze și mod de administrare: 
Copii cu vârsta între 5 şi 12 ani: 1-2 comprimate 
masticabile pe zi; Adolescenţi cu vârsta 
de peste 12 ani și adulți: 2-3 comprimate 
masticabile pe zi. Comprimatele se lasă să se 
dizolve în gură sau se mestecă. Pentru beneficii 
optime administraţi cu regularitate, în fiecare zi.

Favorizează formarea 
normală a colagenului, 
menţine funcţionarea 
normală a sistemului 

circulator

VNR* Adulți
 Compoziție/
comprimat  

Ingrediente 
active/comprimat



Ingrediente 
active/capsulă

 Compoziție/
capsulă  

VNR* Adulți

V a n e v i t   p ă r & u n g h i i

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere x 10 cps
Greutate netă per capsulă: 550 mg

beneficiidescrierevitalitate, strălucire, regenerare

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Menţinerea sănătăţii 
părului, unghiilor 

şi a pielii

Stimulează regenerarea 
părului, unghiilor şi a 

celulelor dermului

Citrat de zinc 
(cu 20 mg Zinc)

Biotină 
(vitamina B7)

Colecalciferaol 
(cu 25 μgVitamina D3)

Acid folic 
(vitamina B9)

3 mg

200 μg

150 μg

10 mg

-

100 %

300 %

500 %

Doze și mod de administrare: 
Adulți: Câte 1 capsulă pe zi, dimineața, 
recomandat în cure de 2-4 luni. Se recomandă 
administrarea cu un pahar mare cu apă. A se 
utiliza de către femeile însărcinate sau care 
alăptează doar la recomandarea medicului 
specialist.

Restabileşte vitalitatea 
şi fermitatea părului, 

întăreşte unghiile

L-selenometionină 
(cu 50 μg Seleniu)

10 mg 90,9 %

L-arginină 150 mg -
L-metionină 150 mg -

Pantenol
 (vitamina B5) 30 mg

375 %

Hialuronat de sodiu

500 %

200 %63.3 mg

VANEVIT PĂR & UNGHII,  complex de 
aminoacizi, vitamine şi minerale, pentru 
menținerea sănătății părului și unghiilor.
Zincul contribuie la:

• menținerea sănătății părului, pielii și 
unghiilor

• sinteza normală de ADN
• metabolismul normal al vitaminei A

Biotina (Vitamina B7) contribuie la:
• menținerea sănătății părului, unghiilor 

și membranelor mucoase.
Seleniul contribuie la:

• menținerea sănătății părului, pielii și 
unghiilor

• protejarea celulelor împotriva stresului 
oxidativ

Vitamina D3 contribuie la: 
• absorbția/utilizarea normal a calciului 

și fosforului
• procesul de diviziune celulară
• funcționarea normală a sistemului 

imunitar
Acidul pantotenic (Vitamina B5) contribuie 
la:

• metabolismul energetic normal
• sinteza normală și la metabolizarea 

hormonilor steroizi, a vitaminei D și a 
unor neurotransmițători

Acidul folic (Vitamina B9) contribuie la:
• la procesul de diviziune celulară
• sinteza normală a aminoacizilor

Acidul hialuronic are rol în hidratarea pielii 
și menținerea fermității acesteia.
Complexul de aminoacizi esențiali 
(Metionină şi L-arginină) intră în structura 
keratinei firului de păr şi a unghiilor.



Ingrediente 
active/capsulă

 Compoziție/
capsulă  

%VNR* /capsulă

V a n e v i t  E + O m e g a 3

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere x 10 cps
Greutate netă per capsulă: 720 mg

VANEVIT E + OMEGA 3, formulă  complexă 
cu efect puternic antioxidant, bogat în 
acizi grași omega 3. Pentru a funcționa 
în parametrii normali, organismul are 
nevoie de vitamine, proteine și de acizi 
grași Omega 3. 

Omega 3(EPA şi DHA) sau acizii graşi 
esențiali sunt elemente necesare pentru 
funcționarea metabolismului într-un 
mod optim.

Rolul EPA este acela de a forma mai 
multe molecule numite eicosanoide. 
Acest tip de eicosanoide au rolul de a 
reduce inflamația.

Rolul DHA, estențial pentru dezvoltarea 
creierului în perioada copilăriei, dar și 
pentru buna lui funcționare în perioada 
de maturitate. Are numeroase beneficii 
pentru sănătate, iar printre cele mai 
importante amintim: hipertensiunea, 
diabetul, controlul profilului lipidi.

Acizii omega 3 (EPA/DHA) contribuie la:
• menținerea funcției normale a 

creierului
• menținerea vederii normale
• funcția normală a inimii

Vitamina E contribuie la:
• protejarea celulelor împotriva 

stresului oxidativ

beneficiidescrieresănătatea sistemului cardiovascular

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Menține echilibrul 
profilului lipidic, reduce 

LDL colesterolul

Menține sănătatea 
creierului și a vederiiUlei de pește 

microîncapsulat cu 
acizi grași esențiali:

• EPA+DHA
• Total Omega 3

583.50 mg
58.35 mg
70.02 mg

-

Doze și mod de administrare: 
Adulți: Câte 2 capsule, de 3 ori pe zi, în timpul 
sau după mesele principale, cu suficient 
lichid. Se poate administra în cure prelungite. 
Efectul benefic se obține în condițiile unui 
consum zilnic de 250 mg de EPA și DHA.

Suport în menținerea 
sănătății inimii prin 

reducerea oxidării acizilor 
grași esențiali

Dl-alfa-tocopheryl 
acetate 50% 

(cu 2 mg Vitamina E)
4 mg 16.6 %



Ingrediente 
active/capsulă

 Compoziție/
capsulă  

%VNR* /capsulă

Vanevit Omega3 kids

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 3 blistere x 10 cps
Greutate netă per capsulă: 650 mg

VANEVIT OMEGA 3 KIDS cu ulei de pește 
și vitamine, importante pentru creşterea 
şi dezvoltarea copiilor. 
Acizii omega 3 (EPA/DHA) contribuie la:

• menținerea funcției normale a 
creierului

• menținerea vederii normale
Vitamina E contribuie la 

• protejarea celulelor împotriva 
stresului oxidativ

Vitamina C contribuie la:
• menținerea funcționării normale 

a sistemului imunitar în timpul 
exercițiilor fizice intense și după 
acestea

• protejarea celulelor împotriva 
stresului oxidativ și  reducerea 
oboselii și extenuării

• formarea normală a colagenului 
pentru funcționarea normală a 
vaselor de sânge, a sistemului osos, 
ligamentelor, gingiilor, dinților, pielii

• funcționarea normală a sistemului 
nervos și  menținerea sănătății 
psihice

• creșterea absorbției fierului
Vitamina K2 contribuie la:

• menținerea concentrațiilor normale 
de calciu în sânge

• coagularea normală a sângelui
Vitamina D3 contribuie la:

• funcționarea normală a sistemului 
imunitar

• absorbția/utilizarea normală a 
calciului și fosforului în menținerea 
sănătății sistemului osos , a dinților 
și a sistemului muscular

beneficiidescriererevitalizant, suport multifactorial al concentrării 
și atenției

VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Protejează celulele 
împotriva stresului 

oxidativ și reducerea 
oboselii și extenuării

Corectează carențele de 
vitamine datorate unei 
nutriții dezechilibrate

Acetat de 
DL-alfa-tocoferil 

(cu 2.5 mg Vitamina E)  

Colecalciferol (cu 
Vitamina D3 12.5μg)

208.333 mg
14.35 mg
8.73 mg
25 mg

5 mg

5 mg

-

20.83 %

250 %

Doze și mod de administrare: 
Copii de peste 6 ani: 1 capsulă pe zi. Se 
administrează ca supliment alimentar, în timpul 
sau după mesele principale, cu suficient lichid. 
Se poate administra în cure prelungite. Efectul 
benefic se obține în condițiile unui consum 
zilnic de 250 mg de EPA și DHA.

Îmbunătățește 
problemele de 

comportament și atenție

Mena Q7
(cu Vitamina K2 15 μg)

1.5 mg 20 %

Ulei de pește 
microîncapsulat cu:

• EPA
• DHA

• Omega 3

Vitamina C 
(acid L-ascorbic) 30 mg 37.50 %



V a n e v i t
B  C o m p l e x

Supliment alimentar
Forma de prezentare: cutie cu 30 capsule
Greutate netă per capsulă: 475 mg

VANEVIT B Complex conține o combinație 
specifică de 8 vitamine din complexul B, ce 
contribuie sinergic la funcționarea normală 
a sistemului nervos, menținerea sănătății 
psihice și reducerea oboselii și extenuării, 
funcționarea normală a inimii, a sistemului 
imunitar, desfășurarea normală a procesului 
de diviziune celulară și dezvoltarea țesutului 
matern pe timpul sarcinii.

• Vitamina B1 (Tiamină) contribuie la: 
funcționarea normală a sistemului 
nervos, funcționarea normală a inimii.

• Vitamina B2 (Riboflavină) contribuie la:  
menținerea sănătății pielii, menținerea 
vederii normale.

• Vitamina B3 (Niacină) contribuie la: 
menținerea sănătății pielii.

• Vitamina B5 (Acidul pantotenic) 
contribuie la:  s inteza normală a 
hormonilor steroizi, a vitaminei D și a 
unor neurotransmițători.

• Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) 
contribuie la: metabolismul normal al 
homocisteinei, metabolismul normal al 
proteinelor și al glicogenilor, menținerea 
sănătății psihice.

• Vitamina B7 (Biotină) contribuie la: 
metabolismul normal al macronutrienților.

• Vitamina B9 (Folatul/Acidul folic) 
contribuie la: creșterea țesutului matern 
în timpul sarcinii, sinteza normală a 
aminoacizilor, buna funcționare a 
hematopoiezei.

• Vitamina B12 (Cianocobalamină) 
contribuie la:  menținerea sănătății 
psihice, formarea normală a globulelor 
roșii.

beneficii
descriere

Doze și mod de administrare: 
Adulți: 1capsulă pe zi, administrată în timpul 
meselor, cu o cantitate suficientă de lichid. 
Pentru a obține efectul benefic dorit este 
recomandată administrarea produsului zilnic, 
conform indicațiilor. 
Consultați medicul înainte de a folosi acest 
produs dacă sunteți însărcinată sau alăptați.

sănătatea întregului organism

Vitamina B12 (Cianocobalamină)
VNR= Valoarea nutrițională de referință conform Regulament CE 1169 / 2011.

Susţinerea sistemului 
cardiovascular, imunitar, 

nervos, muscular şi 
vederea normală

Menținerea 
sănătății psihice, reduce 
oboselea şi extenuarea 

Susține procesele 
metabolice şi de formare 

celulară

Ingrediente 
active/capsulă

 Compoziție/
capsulă  

Vitamina B7 (D-biotină)
Vitamina B9 (Acid folic)

Vitamina B5 (acid pantotenic)

Vitamina B1 (Clorhidrat de timină)

Vitamina B2 (Riboflavină)

Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină)

Vitamina B3 (Nicotinamidă) 25 mg

VNR* Adulţi

6.5 mg

5.5 mg

5.5 mg

10 mg

600 μg
25 μg
12 μg

156.2%

464.2%

392.8%

500%

166.6%

300%
50%

480%



3 Dispozitive medicale
Aurivan H
Vanotic H
VAN ICE RECUPERATOR



A u r i v a n  H

Dispozitiv medical
Soluţie otică uleioasă emolientă
Forma de prezentare: flacon cu picurător ce conține 25 ml soluţie 

AURIVAN H este special conceput  
pentru a curăţa, dezodoriza şi emolia 
tegumentul și secrețiile conductului 
auditiv extern, contribuie la menţinerea 
sănătăţii urechii şi la prevenirea infecţiilor 
acesteia. 

Conține un amestec de uleiuri naturale 
îmbogățit cu vitamine, care au proprietăți 
anti-inflamatorii (rozmarin), antimicotice 
și antibacteriene (neem), emoliere (ulei 
sâmburi de struguri), de cicatrizare și 
regenerare a epiteliului auricular.

Compoziție: vitamina A,  vitamina D3, 
vitamina  E, ulei esenţial de rozmarin, 
ulei de neem, ulei de sâmburi de 
struguri.

descriere beneficii

Curăţarea, dezodorizarea 
şi emolierea tegumentul 
și secrețiilor conductului 

auditiv extern

Cicatrizare și regenerare 
a epiteliului auricular

Eliminarea dopurilor de 
cerumen prin dizolvare

fără dopuri în urechi

Mod de utilizare :
Pentru eliminarea dopurilor de cerumen prin dizolvare, capul picurător se poziționează la intrarea 
în conductul auditiv extern, fără forțare și se administrează în pavilionul urechii câte 3-4 picături 
de soluție la temperatura corpului, dimineaţa şi seara. Se lasă aproximativ un minut să acţioneze 
soluţia. Îndepărtați excesul  de soluție cu un tampon curat de vată sau material textil. Masați ușor 
pavilonul urechii. Repetați  3-4 zile consecutiv. Pentru igiena regulată a urechii se administrează 
de 2 ori pe săptămână câte 2 picaturi în fiecare ureche. Capul picurător se va igieniza înainte 
și după fiecare utilizare.



V a n o t i c  H

Dispozitiv medical
Soluție pentru utilizare otică
Spray auricular
Forma de prezentare: Flacon 50 ml.

VANOTIC H conține o combinație de  acid 
boric și extracte din plante, cunoscute 
pentru efectele terapeutice benefice în 
prevenirea și ameliorarea afecțiunilor 
uzuale ale urechilor. Astfel, produsul 
este recomandat în dureri, infecții, iritații 
la nivelul urechilor și acumularea de 
cerumen, pentru igiena uzuală, cu rol de 
a curăța și dezodoriza conductul auditiv 
extern. De asemenea, produsul poate 
fi folosit în completarea tratamentului 
specific, în cazul infecțiilor microbiene 
și fungice ale urechii externe, având 
proprietatea de a reduce fenomenele 
asociate iritației locale.

Uleiul de rozmarin (Rosmarinus 
officinalis) are proprietăți antiseptice, 
bactericide, fungicide, iar uleiul esențial 
de sunătoare (Hypericum perforatum) 
are  ro l  adjuvant  în  c icat i zarea 
tegumentelor.

Uleiul de tea tree (Melaleuca Alternifolia) 
are proprietăți antifungice, antivirale, 
antiinflamatorii, antiseptice, cicatrizante, 
precum și acțiune antibiotică. 

descriere beneficii

Prevenirea și ameliorarea 
afecțiunilor uzuale 

ale urechilor

Rol adjuvant în 
cicatrizarea 

tegumentelor

Proprietăți antivirale, 
antiinflamatorii, 

cicatrizante, precum și 
acțiune antibioticăMod de utilizare :

Agitați bine înainte de utilizare. Soluția trebuie adusă la temperatura corpului.
Se administrează 2-3 pufuri, instilate în conductul auditiv extern, de 2 ori pe zi. Repetați procedura și în 
cealaltă ureche. Utilizați de 2-3 ori pe săptămână, sau zilnic în cazul infecțiilor diagnosticate. 
Copii: Doza recomandată este de 2 pufuri soluţie auriculară pe zi, instilate în conductul auditiv extern. 

urechi sănătoase și curate



V A N  I C E 
R E C U P E R A T O R

Dispozitiv medical
Gel pentru masaj
Efect răcire și relaxare pentru picioare obosite
Forma de prezentare: Tub 150 ml, flacon 500 ml

Datorită compoziției, dispozitivul medical 
are ca principiu de acțiune efectul de 
gheaţă ce apare în urma procesului de 
evaporare, şi ulterior încălzirea zonei pe 
care se aplică. Astfel, în prima etapă  
se produce o evaporare a alcoolului, 
mentolului şi  eucaliptolului ceea ce 
determină scăderea temperaturii de la 
nivelul pielii, similară cu efectul aplicării 
gheții. În etapa următoare, substanțele 
cu rol de încălzire (camforul și salicilatul 
de metil), eliberează energia termică 
înmagazinată, oferind o senzație plăcută 
de căldură. Efectul de rece - cald va 
conduce la calmarea durerilor articulare 
și relaxarea musculară.

Recomandat în ameliorarea durerilor 
în cazul artritelor, periartritelor, durerilor 
musculare, tendinițelor, bursitelor, 
contuziilor, entorselor, întinderilor 
musculare. Dispozitivul este indicat 
înainte ş i  după efortur i  intense 
(antrenamente sportive, etc.) pentru 
calmarea febrei musculare sau pentru 
calmarea pruritului cutanat.

Instrucțiuni de utilizare: gelul se aplică 
de 3-4 ori/zi pe pielea curată și uscată, 
masând energic regiunea afectată. 

descriere beneficii

Adjuvant în tratamentul 
durerilor musculo-

tendino-ligamentare

Tonifiere și relaxare 
musculară înaintea 
activităților sportive  

Reduce inflamația, 
spasmul și durerea după 

solicitarea intensă a 
mușchilor Precauții speciale:

Produsul poate avea efect sensibilizant sau iritant. Produs inflamabil.
Evitaţi contactul cu ochii și mucoasele. După utilizarea gelului, spălaţi mâinile cu apă și săpun. 
Evitaţi zonele cu răni superficiale.

pentru mușchi  tonifiați  și relaxați



4 Cosmetice
Vanprotect INSECT COMBAT

Van Ice picioare obosite

Șervețele igienizante pentru mâini

Șervețele igienizante pentru suprafețe

Vanateea protect - săpun cu Tea Tree

Vanateea profesional -săpun cu parfum de lavandă

Diavan feet care 30% uree

Diavan hand care

Diavan skin care

Diavan finger tips

RED HOT gel



V a n p r o t e c t
I n s e c t  C o m b a t

Spray împotriva insectelor
Forma de prezentare: Flacon 100 ml.

VANPROTECT face parte din strategia 
de combatere a insectelor ce produc 
discomfort și are efect repelent pentru 
ţânţari, căpuşe, tăuni, muşte, purici, 
păduchi, viespi. Componentele naturale 
au proprietăți antiseptice şi calmante, 
ceea ce recomandă produsul și în 
dermatitele alergice determinate 
de muşcătura insectelor. Conferă 
miros plăcut  pielii fiind un puternic 
dezodorizant natural, nu este toxic și se 
poate administra adulților și copiilor în 
vârstă de peste 3 ani.

Compoziţie: AQUA, POLYSORBATE 80, 
CYMBOPOGON CITRATUS LEAF OIL , 
CYMBOPOGON WINTERIANUS HERB 
OIL, EUGENIA CARYOPHYLLUS LEAF OIL, 
MENTHA ARVENSIS LEAF OIL, MELALEUCA 
ALTERNIFOLIA LEAF OIL, THYMUS VULGARIS 
FLOWER/LEAF OIL, MALTODEXTRIN, VANILLIN, 
EUGENOL, LIMONENE, GERANIOL, LINALOOL.

descriere beneficii

Combaterea insectelor 
ce produc discomfort 

Proprietăți antiseptice 
şi calmante

Conferă miros plăcut 
pielii fiind un puternic 
dezodorizant naturalMod de utilizare :

Se pulverizează pe pielea intactă și pe haine de la o distanță de 10-15 cm evitând zona ochilor și a 
gurii. Eficiență maximă repelentă 8h. Se poate repeta de câte ori este nevoie. A nu se utiliza la indivizii 
care sunt alergici la unul dintre componenţii produsului. Testați sensibilitate înainte de utilizare, pe o 
suprafață mică de piele și urmăriți dacă apare roșeață.

adio insecte, salut miros plăcut!



V A N  I C E 
picioare obosite

Gel pentru masaj
Efect răcire pentru picioare obosite
Forma de prezentare: Tub 150 ml

După eforturi intense (antrenamente 
sportive, etc.) sau picioare obosite și 
umflate după staționare prelungă. 

VAN ICE  Se apl ică pr in  masare 
ușoară pe piele pentru relaxarea și 
decongestionarea zonei tensionate. 
Efectul local de răcire apare imediat și 
persistă 20-30 min, ceea ce conduce la 
tonifierea şi calmarea regiunii afectate 
de disconfortul prezent urmat apoi de 
o încălzire ușoară. 

Folosire:
Formulă plăcut mentolată, care nu este 
grasă și nu colorează, gelul se aplică pe 
pielea curată şi uscată, masând în sens 
ascendent piciorul, gamba, coapsa. Se 
repetă la nevoie. 

Ingrediente: AQUA, ALCOHOL, MENTHOL, 
EUCALYPTOL CAMPHOR,  METHYL SALICYLATE 
POLYSORBATE 80, POLYACRYLIC ACID, 
SODIUM HYDROXIDE.

descriere
beneficii

Relaxarea și 
decongestionarea 
zonelor tensionate

Tonifierea și calmarea 
regiunilor afectate de 

disconfort

Răcorirea picioarelor 
obosite

Precauții speciale:
Produsul poate avea efect sensibilizant sau iritant. Produs inflamabil.
Evitaţi contactul cu ochii și mucoasele. După utilizarea gelului, spălaţi mâinile cu apă și săpun. 
Evitaţi zonele cu răni superficiale.

decongestionant



Șervețele umede 
igienizante 
pentru mâini

Șervețel igienizant pentru mâini
Forma de prezentare: cutie cu 20 șervețele

Șervețel umed utilizat pentru curățarea 
și împrospătarea pielii, ce conține alcool, 
clorură de benzalconiu, glicerină și aloe 
vera pentru îngrijirea în profunzime a pielii.

Ingrediente :  AQUA,  VIT IS VINIFERA 
SEED OIL ,  POLYSORBATE  80 ,  ALOE 
BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, 
UREA, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER 
EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, RETINYL 
PALMITATE, PHENOXYETHANOL, CARBOMER, 
TRIETHANOLAMINE, ARNICA MONTANA 
FLOWER EXTRACT, PARFUM, HEXYL CINNAMAL

descriereigienizarea și curățarea pielii

beneficii

Șervețele ambalate 
individual, ușor de folosit

Asigură igiena mâinilor, în 
locuri aglomerate

Protecția tegumentului 
prin efectul hidratant și 

reparator 



Șervețele umede
igienizante 
pentru suprafețe

Șervețel igienizant pentru suprafețe
Forma de prezentare: cutie cu 20 șervețele

Șervețel umed utilizat pentru ștergerea 
și igienizarea rapidă a suprafețelor fizice 
(telefoane, mânere uși, tastaturi, birouri, 
jucării copii etc.), atunci când nu este la 
îndemână apa ș săpun. Aceste șervețele 
se pot utiliza în domeniul sanitar, școli, 
alimentație publică, centre sportive, locul 
de muncă, acasă etc.

Ingrediente :  AQUA,  VIT IS VINIFERA 
SEED OIL ,  POLYSORBATE  80 ,  ALOE 
BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, 
UREA, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER 
EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, RETINYL 
PALMITATE, PHENOXYETHANOL, CARBOMER, 
TRIETHANOLAMINE, ARNICA MONTANA 
FLOWER EXTRACT, PARFUM, HEXYL CINNAMAL

descriereigienizarea și curățarea suprafețelor

beneficii

Șervețele ambalate 
individual, ușor de folosit

Dezinfecția rapidă a 
suprafețelor

Curăță și protejează



V a n a t e e a 
P r o t e c t 

Săpun emolient, clarifiant pentru mâini Skin Care. Conține extract de Tea Tree. 
Forma de prezentare: flacon 300 ml

Săpun emolient, clarifiant pentru 
mâini.

Se adresează persoanelor cu pielea 
sensibilă, contribuind la menţinerea 
stării de sănătate şi de igienă a pielii.
Extractul de tea tree are proprietatea 
de a calma iritaţiile, pruritul cutanat şi 
reduce încărcătura bacteriană, fungică 
şi virală la nivelul pielii. 
Curaţă delicat şi conferă miros plăcut, 
f i ind o formulă care hrăneşte şi 
revitalizează pielea la utilizări repetate 
datorită extractului de aloe vera.
Tonic şi hidratant, parfum delicat de roze.

Compoziție: AQUA, SODIUM LAURETH 
SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
COCO-GLUCOZIDE, GLYCERIN, ALOE VERA 
BARBADENSIS OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA 
OIL, SODIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, 
PARFUM, CITRIC ACID.

descriere

beneficii

Parfum delicat de roze

acțiune benefică asupra pielii

Purificarea și curățarea 
pielii datorită 
proprietăților 

antiseptice, antifungice 
și antivirale

Hidratează și emoliază 
pielea



V a n a t e e a 
p r o f e s i o n a l 

Săpun emolient cu parfum de lavandă
Forma de prezentare: flacon 300 ml, 500 ml

Săpun pentru mâini, cu proprietăţi 
emoliente.

Contribuie la menţinerea stării de 
sănătate şi de igienă a pielii.
 
Curăţă delicat şi conferă miros plăcut, 
f i ind o formulă care hrăneşte şi 
revitalizează pielea la utilizări repetate 
datorită extractului de aloe vera şi 
glicerinei.
Tonic şi hidratant, parfum delicat de 
lavandă.

Compoziție: AQUA, SODIUM LAURETH 
SULFATE, SODIUM CHLORIDE, GLYCERIN, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, CAPRYL 
GLUCOSIDE, ALOE VERA BARBADENSIS 
LEAF JUICE, SODIUM BENZOATE, PARFUM 
(BUCHET LV 50), CITRIC ACID.

descriere

beneficii

Parfum de lavandă

acțiune benefică asupra pielii

 Curățarea delicată a  
pielii

Hidratează și emoliază 
pielea



D i a v a n  f e e t 
c a r e  3 0 %  u r e e

Gel emolient
Forma de prezentare: tub 75 ml

Diavan feet care 30% uree – gel emolient  
cu aloe vera, uree și ulei de sâmburi de 
struguri pentru piele degradată sau care 
a suferit injurii. Propietățile emoliente, 
hidratante  și de exfoliere superficială 
facilitează procesele reparatorii necesare 
pielii uscate, descuamate sau îngroșate 
la nivelul picioarelor și călcâielor.

Ingrediente: AQUA, UREA, PROPILEN GLYCOL, 
VITUS VINIFERA SEED OIL, POLYSORBATE  
80,  CARBOMER, ALOE BARBADENSIS LEAF 
JUICE, TRIETHANOLAMINE, PARFUM, HEXYL 
CINNAMAL

descriere beneficii

Reface bariera hidro-
lipidică, hidratează și 

catifelează

Grăbește vindecarea 
prin descuamarea, 

epitelizarea și 
cicatrizarea pielii

Reduce instalarea 
infecțiilor micotice în 

diverse afecțiuni ale pielii

reface, hidratează, catifelează



D i a v a n 
H a n d  c a r e

Gel hidratant
Forma de prezentare: tub 75 ml

Diavan hand care - Formulă non grasă 
cu un conţinut de uree 5%, aloe vera şi 
glicerină, calmează, hrăneşte şi favorizează 
regenerarea celulară a pielii uscate şi 
sensibile a mâinilor. Aplicarea gelului 
asigură o hidratare intensă a pielii, fiind 
recomandat în îngrijirea zilnică a mâinilor, 
pielea devenind moale şi catifelată.

Ingrediente: AQUA , ISOPROPYL MYRISTATE, 
UREA,  GLYCERIN,  POLYSORBATE 80, 
PANTHENOL, CARBOMER , TRIETHANOLAMINE, 
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, POTASIUM 
SORBATE, SODIUM BENZOATE, PARFUM , 
HEXYL CINNAMAL

descriereîngrijirea intensivă a mâinilor beneficii

Calmează și protejează 
pielea

Hidratează și emoliază 
intens și de durată

Textură fluidă, absorbție 
imediată, plăcut la 

atingere



D i a v a n 
s k i n  c a r e

Gel cremă
Forma de prezentare: roll on 50 ml

Diavan gel skin care: gel cremă, formulă 
completă și echilibrată care reunește, 
vitamine antioxidante, alantoină, colagen, 
gel de aloe vera și extract de arnică, 
ulei de sâmburi de struguri, asigurând o 
îngrijire intensă și delicată pentru o piele 
fermă și catifelată. 

Ingrediente: AQUA, VITUS VINIFERA SEED 
OIL, POLYSORBATE 80, GLYCERIN, ALOE 
BARBADENSIS LEAF JUICE, HYDROLYZED 
COLLAGEN, ALLANTOIN, TOCOPHERYL 
ACETATE, TRIETHANOLAMINE, CARBOMER, 
PHENOXYETHANOL, ARNICA MONTANA 
FLOWER EXTRACT, SODIUM BENZOATE, 
PARFUM, HEXYL CINNAMAL

descrieretonifiere, reînnoire celulară beneficii

Îmbunătățește 
elasticitatea și fermitatea 

pielii

Reduce inflamația, 
accelerează cicatrizarea 

și vindecarea

Tonifică, reînnoiește și 
restructurează celulele 

pielii



D i a v a n 
f i n g e r  t i p s

Gel emolient
Forma de prezentare: roll on 10 ml

Diavan finger tips: Diavan gel  finger tips 
– formula cu principii active naturale, ce 
contribuie la regenerarea și emolierea 
pielii degetelor de la mână. Recomandat 
pacienților diabetici sau celor care 
necesită puncționarea repetată a 
extremităților în vederea recoltărilor de 
probe sau persoanelor care prin activitate 
suferă microtraumatisme repetate în 
zona mâinilor.

Ingrediente :  AQUA,  VIT IS VINIFERA 
SEED OIL ,  POLYSORBATE  80 ,  ALOE 
BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, 
UREA, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER 
EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, RETINYL 
PALMITATE, PHENOXYETHANOL, CARBOMER, 
TRIETHANOLAMINE, ARNICA MONTANA 
FLOWER EXTRACT, SODIUM BENZOATE, 
PARFUM, HEXYL CINNAMAL

descrierefacilitează procesele reparatorii beneficii

Emoliază, hidratează 
și regenerează pielea 
lezată/descuamată a 

degetelor

Reduce inflamația și 
facilitează procesele 

reparatorii și de vindecare

Protejează și favorizează 
funcția normală a pielii



R E D  H O T

Gel de masaj Skin Care cu efect de încălzire, tonifiere, 
relaxare, reduce aspectul de celulită.
Forma de prezentare: Tub 200 ml

Formulă non-grasă a gelului revulsiv RED 
HOT conține extracte de ardei iute, ulei 
de lavandă, citrice, rosmarin și cimbru 
cu efect dublu: încălzire la locul aplicării, 
căldura aplicată la nivelul pielii relaxează 
zonele tensionate și dureroase prin 
activarea circulației periferice la nivelul 
pielii. De asemenea, folosit zilnic, repetat 
pe o periodă de cel puțin 1 lună,  reduce 
aspectul de celulită, îmbunătățește 
elasticitatea, tonusul și textura pielii. 
Folosire: Se aplică pe zona afectată  
printr-un masaj energic (masând în sens 
ascendent piciorul, gamba, coapsa. Se 
repetă la nevoie). Senzația de arsură 
și roseața pielii pot să apară în timpul 
masajului și persistă până la 30min -1h. 
Se produce o transpirație abundentă 
la nivelul pielii, ajutând la eliminarea 
toxinelor și excesul de apă din țesuturi.

I n g r e d i e n t e :  A Q U A ,  A L C O H O L , 
OCTYLDODECANOL, LIMONENE, CITRUS  
LIMON PEEL OIL, CAPSICUM ANNUUM FRUIT 
EXTRACT, LAVANDULA HYBRIDA OIL, ISOAMYL 
SALICYLATE, POLYACRYLIC ACID, METHYL 
NICOTINATE, LINALYL ACETATE, CITRAL, 
CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL, 
HOMOSALATE, SODIUM HYDROXIDE, THYMUS 
MASTICHINA HERB OIL, ROSMARINUS 
OFFICINALIS LEAF OIL.

descriere beneficii

Reduce aspectul de 
celulită, îmbunătățește 
elasticitatea, tonusul și 

textura pielii.

Activarea circulației 
periferice la nivelul pielii

Eliminarea toxinelor și 
excesul de apă din 

țesuturiPrecauții speciale:
Produsul poate avea efect sensibilizant, iritant. Se va evita contactul cu ochii și mucoasele. Nu se 
utilizează în timpul sarcinii și alăptării, în cazul persoanelor care au varice, vase de sânge sparte, 
fragilitate capilara, hipertensiune, probleme cardiace sau boli dermatologice. Nu se aplică pe răni 
deschise. După utilizare, mâinile trebuie spălate cu grijă, în întregime, prelungit. Se evita expunerea la 
soare a zonelor de aplicare. 

reduce aspectul de celulită



5 Dezinfectanți

Vanocid ready to use
Vanocid
Vanogel Hand Protect
Vancare Hand Protect



V a n o c i d 
r e a d y  t o  u s e

Dezinfectant  lichid gata de utilizat pentru suprafeţe
Forma de prezentare: Flacon  x 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 5 litri, 10 litri și 20 litri 

descriere

beneficii

Dezinfecție generală

Dezinfecția suprafețelor

Acțiune bactericidă, 
fungicidă, levuricidă și 

virucidăIndicaţii de folosire şi dozare:
Produsul se utilizează ca atare, nediluat. Pentru dezinfecţia şi curăţarea suprafeţelor, se recomandă 
umectarea completă prin aplicare directă, pulverizare sau imersarea obiectelor ce necesită decontaminare 
cu soluţia dezinfectantă. După expirarea timpului de contact se va efectua o clătire finală cu apă. Pentru 
spații închise, produsul se poate utiliza prin aerosolizare (nebulizare). 
Testat pentru efect: Bactericid (EN 13727+A2/2016 şi   EN 1276; EN 13697:2015+A1/2019), Fungicid (EN 
1650), Levuricid (EN 13624; EN 13697:2015+A1/2019); Virucid (EN 14476:2013+A2:2019)

acțiune biocidă: uz general și suprafețe
VANOCID ready to use este un dezinfectant  lichid 
gata de utilizat pentru  suprafeţe în condiţii de 
murdărie şi curăţenie, cu acţiune bactericidă, 
fungicidă, virucidă şi levuricidă.

Compoziţie: 100 g produs conţin: 
Clorura de benzalconium (CAS : 68424-85-1, CE: 
270-325-2) – 0,25 g

Domeniul şi aria de aplicare: Produs biocid care 
nu este destinat aplicării directe la oameni sau 
animale. Dezinfectarea  suprafeţelor care nu sunt 
utilizate în contact direct cu produsele alimentare 
sau cu hrana pentru animale, inclusiv în unităţi 
sanitare, industria farmaceutică, în unităţile publice 
şi private, gospodării.

Spectru de acţiune: Produsul are acţiune 
bactericidă şi fungicidă în condiţii de murdărie 
şi curăţenie, levuricidă şi virucidă în condiţii de 
curăţenie. 

Se recomandă  pentru dezinfecţia igienică a 
suprafeţelor în unităţile sanitare (spitale, cabinete 
medicale, cabinete stomatologice, centre de 
diagnostic imagistic).

Este destinat dezinfecţiei şi curăţării echipamentelor, 
recipientelor, ustensilelor de consum, suprafețelor 
sau conductelor folosite pentru producția, 
transportul, depozitarea sau consumul produselor 
alimentare sau al hranei pentru animale (inclusiv 
apa potabilă) destinate oamenilor şi animalelor.

De asemenea este indicat pentru dezinfectarea 
şi curăţarea suprafețelor, materialelor, și 
mobilierului, a pereților și podelelor, a  aerului 
din amplasamente private, publice și industriale 
și din alte amplasamente destinate activităților 
profesionale. 

NO U
Produs



V a n o c i d

Dezinfectant  lichid concentrat de uz general şi suprafeţe
Forma de prezentare: Flacon  x 100 ml,  200 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 litri, 10 litri 

descriere beneficii

Dezinfecție generală

Dezinfecția suprafețelor

Acțiune bactericidă, 
fungicidă, virucidă și 

levuricidăIndicaţii de folosire şi dozare:
Diluaţi produsul concentrat cu apă la concentraţia indicată, respectiv 2% (2 ml de produs la 100 ml apă). 
Pentru dezinfecţia şi curăţarea suprafeţelor, se recomandă umectarea completă prin aplicare directă, 
pulverizare sau imersarea obiectelor ce necesită decontaminare cu soluţia dezinfectantă de lucru. După 
expirarea timpului de contact se va efectua o clătire finală cu apă potabilă/apa purificată/demineralizată. 
Pentru spații închise, produsul se poate utiliza prin aerosolizare (nebulizare). 
Testat pentru efect: Bactericid (EN 13727+A2 /2016 și EN 1276; EN 13697:2015+A1/2019), Fungicid (EN 
1650), Levuricid (EN 13624 și EN 13697Ș2015+A1/2019), Virucid (EN 14476:2013+A2:2019)

acțiune biocidă: uz general și suprafețe
VANOCID este un dezinfectant  lichid concentrat 
pentru suprafeţe în condiţii de murdărie şi curăţenie, 
cu acţiune bactericidă, fungicidă, levuricidă, virucidă 
asupra virusurilor anvelopate

Compoziţie: 100 g produs conţin: 
Clorură de benzalconium (CAS : 68424-85-1, CE: 
270-325-2) – 12,5 g

Domeniul şi aria de aplicare: Produs biocid care nu 
este destinat aplicării directe la oameni sau animale.
Dezinfectarea  suprafeţelor care nu sunt utilizate 
în contact direct cu produsele alimentare sau cu 
hrana pentru animale, inclusiv în unităţi sanitare, 
industria farmaceutică, în unităţile publice şi private, 
gospodării.

Spectru de acţiune: Produsul are acţiune bactericidă 
şi fungicidă în condiţii de murdărie şi curăţenie, 
levuricidă şi virucidă în condiţii de curăţenie. 

Se recomandă  pentru dezinfecţia igienică a 
suprafeţelor în unităţile sanitare (spitale, cabinete 
medicale, cabinete stomatologice, centre de 
diagnostic imagistic).

De asemenea este indicat pentru dezinfectarea 
şi curăţarea suprafețelor, materialelor, și 
mobilierului, a pereților și podelelor, a  aerului 
din amplasamente private, publice și industriale 
și din alte amplasamente destinate activităților 
profesionale. 



V a n o g e l  H a n d
P r o t e c t

descriere

beneficii

Gel dezinfecatnt, 
hidroalcoolic

Acțiune bactericidă, 
fungicidă, virucidă, 
micobactericidă și 

levuricidă

Glicerină pentru 
protecția mâinilorIndicaţii de folosire şi dozare:

Aplicaţi o cantitate suficientă de gel nediluat  în podul palmei, pe pielea curată, uscată şi intactă. Frecaţi foarte bine, acoperind 
complet toată suprafaţa mâinilor, insistând pe zonele cutate şi cele dintre degete. A se evita contactul cu ochii şi mucoasele. Testat 
pentru efect: Bactericid (EN 13727+A2/ EN 1276), Fungicid şi levuricid (EN 13624/ EN 1650), Micobactericid şi 
tuberculicid (EN 14348), Virucid (SR EN 14476:2013+A2:2019) 
Categorii de utilizatori:  profesionali şi populaţie. 

acțiune bactericidă, fungicidă, virucidă
Vanogel Hand Protect  este un 
dezinfectant gel hidroalcoolic cu 
glicerină pentru mâini, cu acţiune 
bactericidă, fungicidă, levuricidă, 
micobactericidă şi virucidă asupra 
virusurilor anvelopate

Compoziţie:
100 g produs conţin: Etanol (CAS: 64-
17-5, CE: 200-578-6)  -  70 g

Aria de aplicare: Dezinfecţia igienică 
a mâinilor prin frecare din domeniul 
medical, agroalimentar, industrial, 
casnic și în colectivități

Domeniul de utilizare: Igienă umană. 

Spectru de acţiune: Produsul are 
acţiune acţiune bactericidă, fungicidă, 
levuricidă, micobactericidă şi virucidă 
asupra virusurilor anvelopate. Produs 
destinat pentru dezinfecţia igienică 
a mâinilor personalului din unităţile 
sanitare (spitale, cabinete medicale, 
cabinete stomatologice, centre de 
diagnostic imagistic, etc), grădiniţe, 
şcoli, birouri, industria farmaceutică, 
industria cosmetică,  industria 
alimentară (carne, lapte, peşte, 
preparare/gătire, panificaţie, etc) şi a 
băuturilor alcoolice,  restaurante (zone 
de preparare, bucătării, băi), industria 
transporturilor (în mijloacele de 
transport în comun: autobuz, tramvai, 
metrou, avion, private şi comerciale), 
HoReCa, locuri de joacă pentru copii, 
saloane de înfrumuseţare, de coafură, 
frizerii, săli de sport şi agrement,  uz 
casnic, etc .

Dezinfectant gel hidroalcoolic pentru mâini
Forma de prezentare: Flacon  x 100 ml, 150 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 litri, 10 litri



acțiune bactericidă, fungicidă, virucidă

V a n c a r e  H a n d 
P r o t e c t

Dezinfectant pentru mâini
Forma de prezentare: Flacon  x 50 ml,  100 ml, 150 ml, 200 ml, 500 ml, 10 litri 

descriere

Indicaţii de folosire şi dozare:
Aplicaţi o cantitate suficientă de soluţie nediluată  în podul palmei, pe pielea curată, uscată şi intactă. 
Frecaţi foarte bine, acoperind complet toată suprafaţa mâinilor, insistând pe zonele cutate şi cele dintre 
degete. A se evita contactul cu ochii şi mucoasele. 
Testat pentru efect: Biocid (EN 1500), Bactericid (EN 13727+A2/ EN 1276), Fungicid şi levuricid (EN 13624/ 
EN 1650), Micobactericid şi tuberculicid (EN 14348), Virucid (SR EN 14476:2013+A2:2019)
Categorii de utilizatori: profesionali și populaţie. 

VanCare Hand Protect este un dezinfectant 
hidroalcoolic cu glicerina şi Aloe vera pentru 
mâini, cu acţiune bactericidă, fungicidă, levuricidă, 
micobactericidă şi virucid.

Compoziţie:
100 g produs conţin: 
Etanol (CAS: 64-17-5, CE: 200-578-6)  -  70 g
Clorură de benzalconium (CAS : 68424-85-1, CE: 
270-325-2) – 2g.

Aria de aplicare: Dezinfecţia igienică a mâinilor 
prin frecare din domeniul medical, agroalimentar, 
industrial, casnic și în colectivități.

Domeniul de utilizare: Igienă umană.

Spectru de acţiune: Produsul are acţiune acţiune 
bactericidă, fungicidă, levuricidă, micobactericidă 
şi virucidă. Produs destinat pentru dezinfecţia 
igienică a mâinilor personalului din unităţile 
sanitare (spitale, cabinete medicale, cabinete 
stomatologice, centre de diagnostic imagistic, 
etc), grădiniţe, şcoli, birouri, industria farmaceutică, 
industria cosmetică,  industria alimentară (carne, 
lapte, peşte, preparare/gătire, panificaţie, etc) 
şi a băuturilor alcoolice,  restaurante (zone de 
preparare, bucătării, băi), industria transporturilor 
(în mijloacele de transport în comun: autobuz, 
tramvai, metrou, avion, private şi comerciale), 
HoReCa,  locuri de joacă pentru copii, saloane 
de înfrumuseţare, de coafură, frizerii, săli de sport 
şi agrement,  uz casnic, etc .

beneficii

Dezinfectant soluție 
hidroalcoolică

Acțiune bactericidă, 
fungicidă, virucidă, 
micobactericidă și 

levuricidă

Glicerină și extract 
de aloe vera pentru 
protecția mâinilor


