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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
VANELLIHUMAN

Ειδικά επιλεγμένα προϊόντα με 
ΦΥΣΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ



Αγαπάμε τα ζώα, αγαπάμε τα λουλούδια, αναζητούμε τις απαντήσεις στα πιο απλά 
αλλά ισχυρά ερωτήματα που βελτιώνουν τη ζωή και επιθυμούμε μόλις βρούμε αυτές τις 
απαντήσεις να μας βοηθήσουν εμάς και τους συνανθρώπους μας να κατανοήσουμε τη 

συμβίωση με τη φύση.

λίγα λόγια για τη Vanelli

be healthier
live better  live longer 

be happier 

H O W  T O 



Σε συνέχεια μίας πολύ έντονης διετίας 
προκλήσεων,  ανακατατάξεων και 
επαναπροσδιορισμών, όπου καταφέραμε 
να μείνουμε πιστοί στις αρχές και στα 
οράματά μας… είναι  μεγάλη η χαρά και 

η δικαίωση που νοιώθω να σας παρουσιάσω την νέα 
μας συνεργασία με την πρωτοπόρο στο είδος της… 
φαρμακευτική εταιρεία Vanelli SRL.

Πρόκειται για μια εταιρεία που επί δεκαετίες καταφέρνει 
να δραστηριοποιείται με απόλυτη επιτυχία στον χώρο 
της φυσικής υγείας, παράγοντας “μοναδικές συνταγές 
από τη Φύση”,  προϊόντα που συνδυάζουν άριστα 
αγιουρβεδικά βότανα, και όχι μόνον, με βιταμίνες, 
μέταλλα και ιχνοστοιχεία…δίνοντας έτσι πρακτικές και 
μοναδικές λύσεις υγείας σύμφωνα πάντα με τα δυτικά 
standards και πρότυπα.

Είμαι δε ιδιαίτερα ενθουσιασμένη από την επαφή 
μου με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας, που, όπως και 
στην περίπτωση της Ayurveda Hellas, δεν είναι απλά 
επιχειρηματίες αλλά και επιστήμονες (γιατροί, χημικοί) 
…γεγονός που καθιστά τα στοιχεία της έμπνευσης, της 
δημιουργίας και της σε βάθος ουσιαστικής βοήθειας 
υγείας, κυρίαρχα.

Σας καλούμε λοιπόν να τα γνωρίσετε, να ζήσουμε αυτή 
την εμπειρία μαζί  καθώς και τα οφέλη της νέας αυτής 
προοπτικής για “ολοκληρωμένες προτάσεις φυσικού 
ευ ζην και μακροζωίας” στο… “The Home of Ayurveda”! 
                                                                                                
                                                                     Namaste!

Σοφία Παπαδοπούλου
 Χημικός- Ερευνήτρια Ayurveda

 Πρόεδρος Ayurveda Hellas

Ayurveda Hellas & Vanelli
 

Είναι γεγονός ότι ξεκίνησε η συνεργασία μας με την 
πρωτοπόρο φαρμακευτική στο χώρο της υγείας Vanelli 
Human.

Όραμά της εταιρείας; “Χιλιάδες χρόνια έχουν φέρει 
στην ανθρωπότητα τη γνώση της δύναμης των φυτών, 
των ορυκτών και του ζωικού βασιλείου.
Τα αποκρυπτογραφούμε συνεχώς και διατηρώντας 
την ισορροπία με τη φύση, μέσα από την καινοτομία, 
την αφοσίωση και την επιμονή, κάνουμε αυτές τις 
ιδιότητες να αναγνωρίζονται μέσω των αυθεντικών 
μας προϊόντων, που παράγονται σε συνεργασία με 
τους πιο καταξιωμένους επιστήμονες στον χώρο της 
φαρμακοποιίας και φυσικής υγείας.”
Κοινό μας όραμα; Τα αρχαία θεραπευτικά συστήματα 
έχοντας κοινές αρχές και στόχους να συναντιόνται 
στα απαιτητικά μονοπάτια του σήμερα μέσα από 
τις καινοτόμες πρακτικές των υψηλών standards 
τεχνολογίας  με αγάπη πίστη και αφοσίωση στην 
Επιστήμη που υπηρετούμε και στους αγαπημένους 
Φίλους που μας εμπιστεύονται και συνοδοιπορούν 
με την Αγιουρβέδα Ελλάς 22 και πλέον χρόνια! 
Συνεχίζουμε να προσφέρουμε τα καλύτερα και πιο 
επιλεκτικά προϊόντα φυσικής υγείας & ευεξίας που 
δίνουν εναλλακτικές λύσεις στις διάφορες προκλήσεις 
της τόσο σύνθετης καθημερινότητας και που αντάξια 
ανταποκρίνονται στο επιτυχημένο πρόγραμμα για 
Ολοκληρωμένες προτάσεις φυσικού “ευ-ζην” και 
μακροζωίας.
Στα πλαίσια αυτά, καλωσορίζουμε αυτή τη νέα 
συνεργασία με την Vanelli Human και θα είναι 
ιδιαίτερη χαρά να μοιραστούμε αυτή την εμπνευστική 
εμπειρία γι’ αυτό μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί 
μας για περισσότερες πληροφορίες!



1 1. Συμπληρώματα διατροφής 
με standardized φυτικά 
εκχυλίσματα
Artrovan
SiMeSAN H
Imunovan H
Temana
Calmdigest
Festigest 
Uroremed H
Neurodens
Cardiodens 
Renodrage
Artrodens
Memodens 
Vanagran
Oxidrage
Vanagran max
Imunodens
Temana sleep
Hepatodens



A r t r o v a n

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: φιάλη με 60 ταμπλέτες
κουτί με 3 blisters x 10 δισκία
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 1500 mg

Το ARTROVAN είναι ένα συμπλήρωμα 
διατροφής που εξασφαλίζει την πρόσληψη 
χονδροπροστατευτικών ουσιών, βιταμινών και 
μετάλλων, απαραίτητο για το μεταβολισμό των 
συστατικών των αρθρώσεων σε περίπτωση 
μηχανικής υπερφόρτωσης (έντονη σωματική 
δραστηριότητα, υπερβολικό βάρος, τραύματα, 
χρόνια εκφυλιστικές παθήσεις), συμβάλλοντας 
στη καλή ελαστικότητα και ευκαμψία των 
αρθρώσεων. Βοηθά την αρθρική παραγωγή 
υαλουρονικού οξέος, την σύνθεση κολλαγόνου, 
χονδροκυττάρων και πρωτεογλυκανών, που 
χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της υγείας 
των αρθρώσεων. 
Η θειική γλυκοζαμίνη είναι ένα φυσικό προϊόν 
που βοηθά στην ανακούφιση του πόνου και 
στην αποκατάσταση βλαβών αρθρικού χόνδρου.
Η χονδροϊτίνη βοηθά στη μείωση των 
φλεγμονών των αρθρώσεων, διεγείρει τη σύνθεση 
των πρωτεογλυκανών και του υαλουρονικού 
οξέος.Το MSM (μεθυλοσουλφονυλμεθάνιο) 
είναι μια μορφή οργανικού θείου, με ρόλο στη 
σύνθεση κολλαγόνου, στην αποτοξίνωση του 
σώματος και στη καλή κυκλοφορία του αίματος. 
Το MSM βοηθά στη διατήρηση της υγείας των 
αρθρώσεων, στη βέλτιστη λειτουργία ανάπτυξης 
και αναγέννησης των μαλακών ιστών, δέρματος, 
μαλλιών και νυχιών.
Η βιταμίνη Ε είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό 
και αντιφλεγμονώδης παράγοντας, και η 
βιταμίνη C παίζει σημαντικό ρόλο στον 
σχηματισμό των οστών, στη σύνθεση και 
συντήρηση κολλαγόνου.
Το μαγγάνιο απαιτείται για την βιοσύνθεση 
γλυκοπρωτεϊνών και βλεννοπολυσακχαριτών  
(όπως το υαλουρονικό οξύ), με ρόλο στο 
σχηματισμό των οστών και στην καλή 
λειτουργεία του μυοσκελετικού συστήματος.

Περιγραφή Οφέλη

Ανακούφιση του πόνου 
και αποκατάσταση βλαβών 

αρθρικού χόνδρου

Μείωση της φλεγμονής 
των αρθρώσεων

Συμβάλλει στη ευελιξία 
των αρθρώσεων

ελαστικότητα και ευελιξία

Οδηγίες Χρήσης:
1-2 ταμπλέτες την ημέρα, με ένα ποτήρι νερό, 
μετά τα γεύματα. Για καλύτερα αποτελέσματα, 
η θεραπεία προτείνεται να είναι τουλάχιστον 
τρίμηνη. 

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Active ingredients/ 
tablet

Composition/ tablet NRV*Adults

Glucosamine 
Sulfate 2KCl

500 mg -

Chondroitin Sulfate

Methyl Sulfonyl 
Methane

Ascorbic Acid

300 mg

75 mg

30 mg

Vitamin E 
Acetate 50%

Manganese gluconate 

20 mg

0,34 mg Mn

-

-

37%

17%

75,5%



S i M e S A N  H

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: φιάλη με 60 ταμπλέτες
κουτί με 3 blisters x 10 δισκία
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 1000 mg

To SiMeSAN H είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής 
που παρέχει προστασία και αναγέννηση στα 
ηπατικά κύτταρα μέσω των αντιοξειδωτικών και 
αποτοξινωτικών επιδράσεων, μειώνοντας τόσο 
την συσσώρευση βαρέων μετάλλων όσο και 
το επίπεδο χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. 
Το προϊόν συνιστάται για τη διασφάλιση 
της απαραίτητης πρόσληψης βιοδραστικών 
ουσιών στη στήριξη της δίαιτας σε περιόδους 
ανάρρωσης, όταν η δραστηριότητα των 
ηπατικών κυττάρων έχει διαταραχθεί ή μετά 
την κατανάλωση βαριών φαγητών.
Το SiMeSan έχει ως κύριο συστατικό το 
standardized εκχύλισμα γαϊδουράγκαθου  
(Silybum marianum), με ένα σύμπλεγμα 
βιοφλαβονοειδών, που ονομάζεται σιλυμαρίνη, 
η οποία δρα στον μεταβολισμό του ήπατος: 
προστατεύει τα ηπατικά κύτταρα από τις 
βλαβερές συνέπειες των ελεύθερων ριζών 
(αντιοξειδωτικός ρόλος), επίσης ως διαδικασία 
αναγέννησης ηπατικών κυττάρων. 
Η σιλυμαρίνη διατηρεί την υγεία του ήπατος 
και υποστηρίζει τη φυσιολογική διαδικασία 
της αποτοξίνωσης του ήπατος, μπλοκάρει 
τη συσσώρευση τοξινών στο συκώτι, ενώ 
ταυτόχρονα εξαλείφει τις τοξίνες από τα ηπατικά 
κύτταρα.
Η μεθειονίνη είναι απαραίτητο αμινοξύ 
που το σώμα δεν μπορεί να το παράγει, 
επομένως χρειάζονται εξωτερικές πηγές για 
την εξασφάλιση των καθημερινών αναγκών. 
Η μεθειονίνη έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και 
ηπατοπροστατευτική δράση.
Η βιταμίνη C και η βιταμίνη Ε συμβάλλουν 
ενεργά στη διακοπή των οξειδωτικών και 
εκφυλιστικών διεργασιών στο σώμα.

Περιγραφή Οφέλη

Συμβάλλει στην 
προστασία ηπατικών 
κυττάρων από την 

επιβλαβή επίδραση των 
ελεύθερων ρίζων

Ηπατοαναγεννητικό, 
ηπατοπροστατευτικό

Ηπατική αποτοξίνωση

προστασία και αναγέννηση των ηπατικών κυττάρων

Οδηγίες Χρήσης:
Μόνο για ενήλικες: 1-2 ταμπλέτες την ημέρα 
μετά το φαγητό,  για 4-6 εβδομάδες, ανάλογα 
με κάθε κατάσταση και ανάλογα με τις οδηγίες 
του γιατρού ή του θεραπευτή. Η χορήγηση 
μπορεί να επαναληφθεί μετά από ένα διάλειμμα 
1-2 εβδομάδων.

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Active ingredients
/ tablet            

 Composition
/tablet      NRV*Adults

L-Methionine 200 mg -

Standardized thistle 
seed extract (> 80%

 silymarin)                              

Vitamin C
(Ascorbic acid)                             

Vitamin E 
Acetate 50%

175 mg

30 mg

6 mg

-

37%

45,5%



I m u n o v a n  H

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: μπουκάλι 60 δισκίων
κουτί με 3 blisters x 10 ταμπλέτες
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 1000 mg

Περιγραφή

Οφέλη
Ενισχύει το 

ανοσοποιητικό σύστημα 
και την αντίσταση του 
οργανισμού σε πολλές 

παθήσεις

Αντιικό, ανοσοποιητικό, 
αντιφλεγμονώδες

Προστασία των κυττάρων 
από οξειδωτικό στρες 

Οδηγίες Χρήσης: 
1-2 ταμπλέτες 2-3 φορές την ημέρα, μεταξύ 
των γευμάτων, σε θεραπείες 2-4 εβδομάδων. 
Επαναλαμβάνεται μετά από ένα μήνα. 
Συνιστάται να αποφεύγονται τα φαγητά και τα 
υγρά για 30 λεπτά μετά την χορήγηση.

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

αντιιικές και αντιβιοτικές ιδιότητες
To IMUNOVAN H περιέχει φυσικά ενεργά 
συστατικά, απαραίτητα  στην αποκατάσταση 
της υγείας του σώματος, για τη φυσιολογική 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Echinacea purpurea, το standardized 
εκχύλισμα σε 4% πολυφαινόλες, έχει αντιιικές 
και αντιβιοτικές ιδιότητες, αυξάνει την 
αντοχή του οργανισμού σε καταστάσεις με 
χαμηλή ανοσία. Η εχινάκεια ενεργοποιεί το 
ανοσοποιητικό σύστημα, κινητοποιώντας τα 
μακροφάγα και κοκκιοκύτταρα να εκτελούν 
την φαγοκυττάρωση. 

Το standardized εκχύλισμα πρόπολης, 
περιέχει περισσότερες από 300 ενώσεις, 
συμπερ ιλαμβανομένων φλαβονών , 
πολυφαινολών, φαινολικών αλδεΰδων, 
αμινοξέα και ανόργανες ενώσεις. Είναι γνωστό 
για αντιική, ανοσοποιητική, αντιφλεγμονώδη 
δράση του, και θεωρείται το πιο ισχυρό φυσικό 
αντιμολυσματικό.

Η βιταμίνη C συμβάλλει στο φυσιολογικό 
ενεργειακό μεταβολισμό και προστατεύει τα 
κύτταρα κατά του οξειδωτικού στρες. Μέσω 
της αντιοξειδωτικής της δράσης, η βιταμίνη C 
προλαμβάνει την υποβάθμιση των δραστικών 
συστατικών της πρόπολης.
 

Οφέλη

Active ingredients/ 
tablet

Composition
/ tablet NRV* Adults

Standardized extract of 
Echinacea purpureea (4% 

polyphenols)
100 mg -

Standardized propolis 
extract (5% flavone)

Vitamin C (Ascorbic 
acid)

50 mg

100 mg

-

125%



NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

T e m a n a

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: φιαλίδιο 60 δισκίων
κουτί με 3 blisters x 10 δισκία
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 1000 mg

To TEMANA είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής 
που αποτελείται από ένα σύμπλεγμα φυσικών 
ουσιών και ορυκτών, απαραίτητες για την 
αποκατάσταση φυσιολογικών λειτουργιών της 
υγείας του σώματος, με θετικά αποτελέσματα 
στο κεντρικο νευρικο συστήματος (ΚΝΣ), σε 
περιπτώσεις υπερδιέγερσης, άγχους, διαταραχών 
ύπνου,  για την πρόληψη πολλών ασθενειών 
που σχετίζονται με το στρες. 

Το ξηρό εκχύλισμα ρίζας βαλεριάνας 
(Valeriana officinalis) πλούσιο σε βαλεριανικό 
οξύ, παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση 
συναισθηματικών διαταραχών, στη νευρικότητα, 
στην ευερεθιστότητα, στον φόβο και το άγχος. 

Το standardized εκχύλισμα από λουλούδι 
του πάθους (Passiflora incarnata) περιέχει 
φλαβονοειδή και χρησιμοποιείται με επιτυχία 
στην ανακούφιση διαταραχών του νευρικού 
συστήματος, σε αϋπνία και στο πονοκέφαλο. 

Το μαγνήσιο παίζει σημαντικό ρόλο στη 
διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης και 
θεωρείται γενικό τονωτικό. 

Περιγραφή Οφέλη

Θετικές επιδράσεις στη 
δραστηριότητα του ΚΝΣ, 
αντιμετώπιση του άγχους

Μειώνει τις 
συναισθηματικές 
διαταραχές, την 

νευρικότητα, την 
ευερεθιστότητα, τον 

φόβο και την ανησυχία

Δρα κατά της 
αϋπνίας, μειώνει τους 

πονοκεφάλους, παρέχει 
ευεξία

Οδηγίες Χρήσης: 
Καταστάσεις ψυχοκινητικής διέγερσης: 1-2 δισκία 
την ημέρα, με ένα ποτήρι νερό. Σε περίπτωση 
αϋπνίας, για να έχετε έναν ήρεμο ύπνο: 1 δισκίο 30-
60 λεπτά πριν τον ύπνο. Η χορήγηση του προϊόντος 
με άλλα αντικαταθλιπτικά, ηρεμιστικά, υπνωτικά 
προϊόντα θα γίνεται μόνο μετά από σύσταση 
γιατρού ή θεραπευτή. Συνιστάται να αποφευχθεί η 
λήψη του προϊόντος σε συνδυασμό με αλκοόλ.    

για το άγχος και τη νευρικότητα 

Active ingredients/ 
tablet

 Composition
/tablet  NRV* Adults

Dry extract of valerian root 
(Valeriana officinalis) 160 mg -

Passiflora flower extract 
(Passiflora incarnata) (4% 

flavonoids)

Magnesium oxide

100 mg

100 mg

-

16,2%



C a l m d i g e s t

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: φιάλη με 60 κάψουλες
κουτί με 3 blisters x 10 κάψουλες
Καθαρό βάρος ανά κάψουλα: 840 mg

Με την ισορροπημένη του φόρμουλα, 
το, CALMGIGEST είναι ένα συμπλήρωμα 
διατροφής που απευθύνεται κυρίως στο 
πεπτικό σύστημα και στη λειτουργία του. 

Η Melissa υποστηρίζει την πέψη και 
συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του 
εντέρου *.

Ο μάραθος μειώνει τον κοιλιακό σπασμό 
και υποστηρίζει την απεκκριτική λειτουργία 
των νεφρών*. 

Το τζίντζερ ομαλοποιεί τη λειτουργία του 
εντέρου και αποτρέπει την δυσφορία που 
σχετίζεται με τα ταξίδια (έμετος, ζάλη, ναυτία 
) *.

Η βιταμίνη Β12 υποστηρίζει το μεταβολισμό, 
την βέλτιστη λειτουργία του νευρικού 
συστήματος, μειώνοντας την κόπωση και 
την εξάντληση. 

Η βιταμίνη Β2 προστατεύει τα κύτταρα 
κατά του οξειδωτικού στρες και βοηθά στη 
βελτιστοποίηση του μεταβολισμού του 
σιδήρου στο σώμα.

(*  σύμφωνα με τον Καν. 1924/2006)

Περιγραφή
Οφέλη

Σπασμολυτικό, κατά του 
μετεωρισμού

Χωνευτικό και διουρητικό, 
μειώνει τη συσσώρευση 

φυσικών αερίων στο 
εντερικό σύστημα

Διεγείρει την απορρόφηση 
και αυξάνει τη 

δραστηριότητα των  
εντερικών τοιχωμάτων

Οδηγίες Χρήσης:
Παιδιά άνω των 12 ετών και ενήλικες: 1 
κάψουλα πριν και 1 κάψουλα αμέσως μετά 
τα κύρια γεύματα. Χρήση από άτομα κάτω 
των 12 ετών, έγκυες, γυναίκες που επιθυμούν 
να μείνουν έγκυες ή θηλάζουσες, ή άτομα με 
αλλεργίες σε οποιοδήποτε από τα συστατικά, 
μόνο κατόπιν σύστασης γιατρού ή θεραπευτή.

Μειώνει την κοιλιακή δυσφορία

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Active ingredients/ 
capsule

 Quantity/
capsule  

15: 1 aqueous fennel seed 
extract (Foeniculum vulgare) 200 mg -

Active coal

Ginger root extract (Zingiber 
officinale), standardized in 

5% gingerol

Vitamin B2 

200 mg

100 mg

1.875 mg

-

133.92%

-

4: 1 extract of rhubarb 
leaves (Melissa officinalis), 

standardized in 1% 
rosemary acid

200 mg -

NVR* Adults

Vitamin B12 2.5 mcg 100%



F e s t i g e s t

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: φιάλη με 60 κάψουλες
κουτί με 3 blisters x 10 κάψουλες
Καθαρό βάρος ανά κάψουλα: 790 mg

To FESTIGEST είναι ένα συμπλήρωμα 
διατροφής με σύνθετη φόρμουλα, η οποία 
περιέχει έναν συνδυασμό βιταμινών (C και 
E) και βοτάνων που υποστηρίζουν την πέψη 
και συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του 
εντερικού σωλήνα (Melissa, Αγκινάρα)*, 
ανακουφίζει από πεπτικές διαταραχές: 
ναυτία, έμετος, φούσκωμα, μετεωρισμός 
(Αγκινάρα)*, μειώνει τον μετεωρισμό και 
τον κοιλιακό σπασμό (Μάραθος)*.

Η βιταμίνη C συμβάλλει στον μεταβολισμό, 
αυξάνει την απορρόφηση σιδήρου και μαζί 
με τη βιταμίνη Ε προστατεύει τα κύτταρα 
του σώματος ενάντια στο οξειδωτικό στρες.

(* σύμφωνα με τον Καν. 1924/2006)

Περιγραφή
Οφέλη

Υποστηρίζει την 
πέψη μέσω ενζυμικής 
δραστηριότητας της 

βρωμελίνης

Ενεργοποιεί την πέψη, 
μειώνει τη γαστρεντερική 
δυσφορία, βελτιώνει την 
κυκλοφορία του αίματος

Αντισπασμωδική δράση, 
ανακουφίζει από τον 

μετεωρισμό

Οδηγίες Χρήσης: 
Παιδιά άνω των 12 ετών και ενήλικες: 1-2 
κάψουλες μετά το γεύμα, με αρκετά υγρά. 
Χρήση από άτομα κάτω των 12 ετών, έγκυες, 
γυναίκες που επιθυμούν να μείνουν έγκυες 
ή θηλάζουσες, ή άτομα με αλλεργίες σε 
οποιοδήποτε από τα συστατικά, μόνο κατόπιν 
σύστασης γιατρού ή θεραπευτή.

 Υποστηρίζει την πέψη

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Active ingredients/ 
capsule

 Quantity/
capsule  

4: 1 extract of rhubarb leaves 
(Melissa officinalis), standard-

ized in 1% rosemary acid
150 mg -

20: 1 extract of artichoke 
leaves (Cynara scolymus)

15: 1 aqueous fennel seed 
extract (Foeniculum vulgare)

Vitamin C (ascorbic acid)

100 mg

50 mg

50 mg

-

62.50%

-

Bromelain - pineapple 
strain (Ananasus comosus), 

guaranteed 2400GDU 
enzymatic activity / gram

300 mg -

NVR* capsule

DL-alpha tocopheryl acetate 
50% (containing Vitamin E 

2 mg)
4 mg 16.66%



U r o r e m e d  H

Συμπλήρωμα διατροφής
Συσκευασία: Κουτί με 30 δισκίων
Μπουκάλι με 60 δισκίων
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 1000 mg

Περιγραφή Οφέλη

Μειώνει τις επώδυνες 
καταστάσεις φλεγμονής 
που σχετίζονται με οξεία 

και υποτροπιάζουσα 
λοίμωξη του 

ουροποιητικού 
συστήματος

Μειώνει τον κίνδυνο 
υποτροπής και 

υποστηρίζει την 
ανοσολογική απόκριση

Ρυθμίζει την κινητικότητα 
και βιωσιμότητα του E. 

Coli στα ούρα.Δοσολογία: 
Για τη διατήρηση της υγείας του ουροποιητικού 
συστήματος, 1-2 δισκία/ημέρα, με άφθονο 
νερό, για 1 μήνα εναλλάξ με ίσες περιόδους 
ανάπαυσης. Για την αντιμετώπιση διαταραχών 
του ουροποιητικού 1 δισκίο 3 φορές την ημέρα, 
με άφθονο νερό. Μπορεί να  συνδυαστεί, εάν 
χρειαστεί, και με αντιβιοτική θεραπεία.

αναγεννητικό του ουροποιητικού συστήματος

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

To UROREMED H είναι ένα συμπλήρωμα 
διατροφής που περιέχει μια μοναδική 
φόρμουλα με εκχύλισμα URSOLIA® από 
φύλλα φασκόμηλου (Salvia officinalis) 
και εκχύλισμα φρούτων Αμερικανικού 
κράνμπερι (Vaccinium macrocarpon), τα 
οποία, μαζί με τη βιταμίνη C, εξασφαλίζουν 
την φυσική προστασία του ουροποιητικού 
συστήματος, διεγείρουν την αναγέννηση των 
κυττάρων του ουροποιητικού συστήματος.

Το standardized εκχύλισμα από φύλλα 
φασκόμηλου είναι πλούσιο σε ουρσολικό 
οξύ, δραστικό συστατικό με αντιφλεγμονώδη 
δράση, αποσυμφορητικό και αντιοξειδωτικό, 
βοηθά στην προστασία των κυττάρων από 
τις ελεύθερες ρίζες.

Το standardized εκχύλισμα  από τα 
φρούτα του Αμερικάνικου κράνμπερι, 
πλούσιο σε προανθοκυανιδίνες, μειώνει τον 
κίνδυνο εμφάνισης των επαναλαμβανόμενων 
ουρολοιμώξεων, βοηθά στην αποκόλληση των 
βακτηρίων που στερεώνονται στα τοιχώματα 
του ουροποιητικού συστήματος, ιδιαίτερα 
των βακτηρίων Ε. coli.

Η βιταμίνη C έχει αντιοξειδωτικό και 
ενισχυτικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα, 
κάνει τα ούρα πιο όξυνα αναστέλλοντας έτσι 
τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων.

Active ingredients/ 
tablet

Composition
/tablet NRV* Adults

225 mg

50 mg

-

62,5%

Standardized dried 
sage leaf extract (Salvia 
officinalis) and American 

cranberry fruit (Vaccinium 
macrocarpon) (40% 
proanthocyanidins)

Vitamin C (Ascorbic 
acid)



NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

C a r d i o d e n s

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 3 blisters x 10 δισκία
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 750 mg

Το CARDIODENS είναι ένα συμπλήρωμα 
διατροφής που περιέχει  ABG10+®  
standardized extract σκόρδου (Allium 
sativum) επεξεργασμένο με τη μέθοδο της 
επιταχυνόμενης ωρίμανσης σε ελεγχόμενη 
υγρασία και θερμοκρασία, η οποία αφαιρεί τα 
δυσάρεστα  αισθητικά χαρακτηριστικά, αλλά 
ανεβάζει τη συγκέντρωση των φαινολών, τα 
οποία έχουν αντιοξειδωτική δράση και αυξάνει 
τη σταθερότητα του ενεργού βιοσυστατικού 
όπως η S-αλλυλ-κυστεΐνη (SAC). 
Το προϊόν συνιστάται για τη διασφάλιση 
της πρόσληψης βιοδραστικών ουσιών που 
είναι απαραίτητα συμπληρώματα διατροφής 
και σε περίπτωση βακτηριακών και ιογενών 
λοιμώξεων.
Το standardized extract μαύρου σκόρδου 
συμβάλλει στην:

• διατήρηση στο βέλτιστο  του επιπέδου 
χοληστερόλης, SAC εξουδετερώνοντας 
την ισχυρή οξειδωτική δράση της LDL 
χοληστερόλης, με αποτέλεσμα τη μείωση 
του κινδύνου υψηλής αρτηριακής πίεσης 
και καρδιαγγειακών παθήσεων.

• μείωση των επιπτώσεων του οξειδωτικού 
στρες, ιδιαίτερα σε άτομα με υψηλή 
αρτηριακή πίεση

• διατήρηση της αρτηριακής πίεσης 
σε φυσιολογικές τιμές, προκαλώντας 
περιφερική αγγειοδιαστολή

• μείωση του κινδύνου στεφανιαίων 
προβλημάτων, όπως  καρδιακές 
προσβολές, στηθάγχη και ισχαιμία

• υγεία των νεφρών και του ήπατος
Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην:

• προστασία των κυττάρων από το 
οξειδωτικό στρες.

περιγραφή Οφέλη

Διατήρηση στο βέλτιστο 
του επιπέδου προφίλ 

λιπιδίων

Διατήρηση πίεσης 
του αίματος στα 

φυσιολογικά επίπεδα, 
προκαλώντας περιφερική 

αγγειοδιαστολή

Μείωση του κινδύνου 
στεφανιαίων 

προβλημάτων, όπως  
καρδιακές προσβολές, 
στηθάγχη και ισχαιμίαΟδηγίες Χρήσης:

Χορηγείται ως συμπλήρωμα διατροφής για 
ενήλικες, 1 ταμπλέτα την ημέρα, πριν από τα 
γεύματα ή ανάλογα με τις οδηγίες του γιατρού.

μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων

Active ingredients/ 
tablet

Composition
/tablet NRV* Adults

10: 1 black garlic bulb 
extract (Allium sativum) 250 mg -

Vitamin E acetate 50% 6 mg 50%



N e u r o d e n s

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 3 blisters x 10 δισκία
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 750 mg

Το NEURODENS είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με 
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, που περιέχει άλφα 
λιποϊκό οξύ (ALA), μια ουσία που βρίσκεται φυσικά 
στον οργανισμό, και βιοτίνη (βιταμίνη Β7), που 
μαζί παρέχουν υποστήριξη στο νευρικό σύστημα 
και προστασία των νευρώνων απο εγκεφαλικές 
διαταραχές. Η βιταμίνη Ε είναι ένας ισχυρός 
αντιοξειδωτικός και αντιφλεγμονώδης παράγοντας.

Η βιταμίνη Β7 συμβάλλει στην:
• διατήρηση της υγείας του κεντρικού νευρικού 

συστήματος
• φυσιολογική λειτουργία του νευρικού 

συστήματος
• φυσιολογικός ενεργειακός μεταβολισμός
• φυσ ι ο λο γ ι κ ό ς  μ ε τ αβολ ι σμό ς   των 

μακροθρεπτικών συστατικών
• διατήρηση της υγείας των μαλλιών, του 

δέρματος και των βλεννογόνων

Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην:
• • προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό 

στρες.

περιγραφή Οφέλη

Διατήρηση της βέλτιστης 
υγείας των νεύρων

Μείωση του σακχάρου 
στο αίμα σε άτομα με 

διαβήτη

Αντιοξειδωτικό, γενικό 
τονωτικό, διατηρεί το 

ενεργειακό επίπεδο του 
οργανισμούΟδηγίες Χρήσης:

1-2 ταμπλέτες την ημέρα, με ένα ποτήρι νερό, 
μετά τα γεύματα.

διατήρηση της ψυχικής υγείας

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Active ingredients/ 
tablet

Composition
/tablet NRV* Adults

300 mg

50 µg

6 mg

-

300%

Alpha lipoic acid 
(thioctic acid)

Biotin 
(Vitamin B7)

Vitamin E 
Acetate 50%

50-100%



NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

R e n o d r a g e

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 3 blisters x 10 δισκία
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 750 mg

To RENODRAGE είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής 
που περιέχει τον βέλτιστο συνδυασμό από τα πιο 
ευεργετικά βότανα για αποτοξίνωση του σώματος. 
Η Λεσπεδέζα και το γαϊδουράγκαθο με την πλούσια 
περιεκτικότητα σε βιοφλαβονοειδή, σε συνδυασμό 
με τη βιταμίνη Ε, αυξάνουν τα επίπεδα ενέργειας 
και δυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Λεσπεδέζα (Lespedeza capitata) standardized 
extract  6:1 συμβάλλει στην:

• διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας 
των νεφρών 

• ρύθμιση μεταβολικών ανισορροπιών 
• αναζωογόνηση του σώματος

Σιλυμαρίνη (γαϊδουράγκαθο) από standardized 
extract  γαϊδουράγκαθου συμβάλλει στην:

• προστασία των ηπατικών κυττάρων από τις 
επιβλαβείς επιδράσεις των ελεύθερων ρίζων

• διαδικασία αναγέννησης των ηπατικών 
κυττάρων

• αποτοξίνωση του οργανισμού
• καλή λειτουργία των νεφρών, του σπλήνα 

και της χοληδόχου κύστης

Η βιταμίνη Ε συμβάλλει ενεργά στη διακοπή 
των οξειδωτικών και εκφυλιστικών διεργασιών 
στο σώμα.

Περιγραφή Οφέλη

Καλή λειτουργία των 
νεφρών, σπλήνας και 

χοληδόχου κύστης

Ενεργοποιεί το 
μεταβολισμό

Υποστηρίξει τη διαδικασία 
της αναγέννησης των 
ηπατικών κυττάρων

Οδηγίες Χρήσης: 
Ενήλικες: 1 δισκίο κατά τη διάρκεια του 
γεύματος, με άφθονα υγρά, για 4-6 εβδομάδες, 
ανάλογα με την περίπτωση και τη σύσταση 
του γιατρού ή θεραπευτή. Η χορήγηση μπορεί 
να επαναληφθεί μετά από διάλειμμα 1-2 
εβδομάδων.

φυσιολογική λειτουργία των νεφρών, του ήπατος 
και της χοληδόχου κύστης

Active ingredients/ 
tablet

 Composition/
tablet  NRV* Adults

4: 1 dry extract of 
Lespedeza (Lespedeza 

capitata)
200 mg -

Thistle seed extract 
(Silybum marianum)

Vitamin E 
Acetate 50%

100 mg

12 mg

-

100%



NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

A r t r o d e n s

Συμπλήρωμα διατροφής 
Παρουσίαση: Κουτί με 30 κάψουλες
Μπουκάλι με 60 κάψουλες
Καθαρό βάρος ανά κάψουλα: 720 mg

Περιγραφή Οφέλη

Διατήρηση της υγείας 
των αρθρώσεων, των 

συνδέσμων, των τενόντων 
και των μυών

Αντιφλεγμονώδη και 
αντιοξειδωτική δράση

Διατηρεί τη λειτουργία 
του μυοσκελετικού 
συστήματος εντός 
κανονικών ορίωνΟδηγίες Χρήσης:

2 κάψουλες την ημέρα, με ένα ποτήρι νερό, 
μετά τα γεύματα. Συνιστάται η χορήγηση για 
μια περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών, για βέλτιστη 
απόδοση.

διατηρεί την κανονική λειτουργία του οστεοαρθρικό 
σύστημα

Το ARTRODENS είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής 
που εξασφαλίζει την πρόσληψη αντιοξειδωτικών 
και αντιφλεγμονωδών ουσιών, συμβάλλοντας 
στη φυσιολογική λειτουργία του μυοσκελετικου 
συστήματος. 

Το standardized  εκχύλισμα Boswellia serrata, 
είναι πλούσια σε boswellic οξέα, γνωστά για τις 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες τους. 

Το εκχύλισμα Harpagophytum procumbens 
standardized σε 4% harpagoside, είναι ένα 
βότανο που βοηθά στη διατήρηση της υγείας των 
αρθρώσεων, των συνδέσμων, των τενόντων και 
των μυών.

Το εκχύλισμα Curcuma longa standardized σε 
κουρκουμίνη, έχει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες και μαζί με την πιπερίνη, 
οι επιδράσεις της κουρκουμίνης ενισχύονται, 
εξασφαλίζοντας βιοδιαθεσιμότητα άνω του 2000%.

Το υαλουρονικό οξύ δρα αποτελεσματικά για μια 
νεανική εμφάνιση του δέρματος, ενδυναμώνει τα 
μαλλιά και τα νύχια, αλλά διατηρεί εντός φυσιολογικών 
ορίων τη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος.

Η βιταμίνη Ε είναι ένας ισχυρός αντιοξειδωτικός 
και αντιφλεγμονώδης παράγοντας και η βιταμίνη C 
παίζει σημαντικό ρόλο στον σχηματισμό των οστών, 
τη σύνθεση και τη συντήρηση του κολλαγόνου.

Το μαγγάνιο είναι απαραίτητο για τη βιοσύνθεση 
γλυκοπρωτεϊνών και βλεννοπολυσακχαριτών (όπως 
το υαλουρονικό οξύ), και υποστηρίζει στο μέγιστο 
την υγεία των οστών.

Active ingredients/ 
capsule

Composition/
capsule NRV* Adults

Indian frankincense (Boswellia 
serrata) resin, 5-10:1 dry extract 

with 70% Boswellic acids
300 mg -

Devil’s Claw Root Powder Extract (Harp-
agophytum procumbens) standardized to 

4% harpagosides

Vitamin C (ascorbic acid)

Hyaluronic  acid
(from sodium hyaluronate)

Manganese (from manga-
nese gluconate)

Turmeric root powder (Curcuma 
longa) standardized in curcumin

Vitamin E (from D-L alpha 
tocopherol acetate 50%)

BioPerine ® (dry extract  50:1 from 
black pepper fruits/Piper nigrum), 
standardized in 95,56% piperine

100 mg

50 mg

9,5 mg

0,23 mg

100 mg

12 mg

3 mg

-

62,5%

-

11,5%

-

100%

-



NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

M e m o d e n s

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 30 δισκία
μπουκάλι με 60 δισκία
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 1200 mg

Περιγραφή

Οφέλη

Καλύτερη  συγκέντρωση, 
βελτίωση της μνήμης και 
της διανοητικής διαύγειας

Μείωση των επιπτώσεων 
της γήρανσης και 

βελτίωση της μακροζωίας

Αύξηση και διατήρηση της 
ενέργειας του σώματος

Οδηγίες Χρήσης:
1 ταμπλέτα 1-2 φορές/ημέρα κατά τη διάρκεια 
των γευμάτων ή ανάλογα με τις οδηγίες του 
γιατρού η του θεραπευτή. 

Το MEMODENS είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής 
που περιέχει φυσικά εκχυλίσματα, με ευεργετικό 
ρόλο στη μείωση της κούρασης και της πνευματικής 
εξάντλησης, αυξάνοντας τη ζωτικότητα του σώματος και 
συμβάλλοντας στη βελτίωση της γνωστικής ικανότητας.
Το standardized extract του Bacopa monnieri 
συμβάλλει στην:

• διατήρηση της υγείας του νευρικού συστήματος
• αύξηση της ικανότητας συγκέντρωσης, βελτίωση 

της μνήμης και της πνευματικής διαύγειας
• διατήρηση της φυσιολογικής κυκλοφορίας του 

αίματος σε κεντρικό και περιφεριακό επίπεδο, με 
ευεργετική δράση στην έλλειψη προσοχής και 
απώλεια μνήμης

Ο κουρκουμάς (Curcuma longa) συμβάλλει στην:
• φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού και 

του νευρικού συστήματος
• προστασία του οργανισμού μέσω των 

αντιφλεγμονωδών και αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων 
του

• διατήρηση των επιπέδων χοληστερόλης και 
σακχάρου στο αίμα εντός των φυσιολογικών ορίων

• μείωση των επιπτώσεων της γήρανσης και βελτίωση 
της μακροζωίας

• αποτοξίνωση του οργανισμού
Το standardized extract Bioperine® βοηθά στην:

• τόνωση της πέψης
• αύξηση της απορρόφησης του κουρκουμά, 

αυξάνοντας σημαντικά τη βιοδιαθεσιμότητα του 
κουρκουμά (πάνω από 2000%) 

Η βιταμίνη Β9 συμβάλλει στην:
• διατήρηση της ψυχικής υγείας 
• φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού 

συστήματος
• rμείωση της κόπωσης και της εξάντλησης

Η βιταμίνη Β6 συμβάλλει στην:
• διατήρηση της ψυχικής υγείας
• φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος
• μείωση της κόπωσης και της εξάντλησης
• φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού 

συστήματος
• ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας
• στον φυσιολογικό ενεργειακό μεταβολισμό

μειώνει την πνευματική κόπωση και βελτιώνει τις 
γνωστικές διαδικασίες

Active ingredients/ 
tablet

Composition/ 
tablet NRV* Adults

Standardized extract of 
Bacopa (Bacopa monnieri) 400 mg -

Turmeric (Curcuma longa) 
root powder, standardized in 

curcumin

Vitamin B6

BioPerine ® (50: 1 dry extract of 
black pepper fruit / Piper nigrum), 
standardized in 95.56% piperine

Vitamin B9 (Folic acid)

150 mg

0,7 mg

5 mg

150 µg

-

50%

-

75%



V a n a g r a n

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 1 blister  x 10 δισκία
κουτί με 3 blisters x 10 δισκία
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 1000 mg

To VANAGRAN είναι ένα συμπλήρωμα 
διατροφής με βασικό συστατικό το εκχύλισμα 
Liboost® standardized από το Νταμιάνα 
(Turnera Difussa), βότανο  με προέλευση 
από την Κεντρική Αμερική γνωστό για την 
αφροδισιακή του δράση από τον πολιτισμό των 
Μάγια, και χρησιμοποιείται για τη βελτίωση 
της σεξουαλικής ζωής.

Η Νταμιάνα (Turnera diffusa) συμβάλλει 
στην:

• διατήρηση της σεξουαλικής έλξης μεταξύ 
των συντρόφων

• αύξηση της λίμπιντο, τόσο στις γυναίκες 
όσο και στους άνδρες

• διέγερση των γεννητικών περιοχών, με 
αύξηση της ροής του αίματος 

• αύξηση της καλής διάθεσης, της ευεξίας

Η L-αργινίνη συμβάλλει στην:
• φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ 

κυκλοφορικού συστήματος
• αύξηση της σεξουαλικής απόδοσης των 

ανδρών

Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην:
• προστασία των κυττάρων από το 

οξειδωτικό στρες

Το σελήνιο συμβάλλει στην:
• φυσιολογική σπερματογένεση
• διατήρηση της υγείας των μαλλιών και 

των νυχιών
• προστασία των κυττάρων από το 

οξειδωτικό στρες
• φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς 

αδένα

Περιγραφή
Οφέλη

Διατήρηση της 
σεξουαλικής έλξης μεταξύ 

των συντρόφων

Αύξηση της λίμπιντο τόσο 
σε γυναίκες όσο και σε 

άνδρες

Βελτίωση της σεξουαλικής 
απόδοσης των ανδρών

Οδηγίες Χρήσης: 
Ενήλικες: 1 δισκίο την ημέρα, όταν χρειάζεται, 
45-60 λεπτά πριν από τη σεξουαλική 
δραστηριότητα, με άδειο στομάχι, με ένα 
ποτήρι νερό, ή ανάλογα με τις οδηγίες του 
γιατρού ή του θεραπευτή. Επίσης, το προϊόν 
μπορεί να χορηγηθεί, αν χρειαστεί, ως θεραπεία 
αρκετών μηνών, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
γιατρού ή του θεραπευτή.

διατήρηση της σεξουαλικής έλξης μεταξύ των 
συντρόφων

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Active ingredients/ 
tablet

Composition/ 
tablet NRV* Adults

Standardized Damiana 
Leaf Extract 

(Turnera diffusa)
300 mg -

L-arginine

Vitamin E acetate 50%

Selenium

200 mg

6 mg

55 µg

200%

100%

50%



O x i d r a g e

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 30 δισκία
μπουκάλι με 60 ταμπλέτες
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 1200 mg

To OXIDRAGE είναι ένα συμπλήρωμα 
διατροφής με υψίστη βιοδιαθεσιμότητα, 
απορροφάται γρήγορα και αποτελεσματικά, 
ε π ι τ α χ ύ ν ο ν τ α ς  τ ο  μ ε τ α β ο λ ι σ μ ό , 
προστατεύοντας το ανοσοποιητικό, το 
νευρικό και το πεπτικό σύστημα. Το 
Curcuma longa περιέχει κουρκουμινοειδή 
(συμπεριλαμβανομένης της κουκουμίνης, 
της δεμεθοξυ-κουρκουμίνης και της 
βισδεμεθοξυκουρκουμίνης) με αντιοξειδωτικές 
και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Ο κουρκουμάς (Curcuma longa) συμβάλλει 
στην:

• φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ 
ανοσοποιητικού και του νευρικού 
συστήματος

• προστασία του οργανισμού μέσω των 
αντιφλεγμονωδών και αντιοξειδωτικών 
ιδιοτήτων του

• διατήρηση του επιπέδου χοληστερόλης 
εντός των φυσιολογικών ορίων

• αποτοξίνωση του οργανισμού

Το standardized εκχύλισμα πιπερίνης 
στο Bioperine® σε πατενταρισμένη 
μορφή, βοηθά στην τόνωση της πέψης, 
αυξάνει σημαντικά τη βιοδιαθεσιμότητα 
του κουρκουμά και την απορρόφησή του. Η 
πιπερίνη ενισχύει τη δράση της κουρκουμίνης, 
διασφαλίζοντας τη βιοδιαθεσιμότητά της 
πάνω από 2000%.

Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην προστασία 
των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες..

Περιγραφή
Οφέλη

Συμβάλλει στην 
αποτοξίνωση και 

την αναγέννηση των 
κυττάρων

Αυξάνει την ικανότητα  
του σώματος να 
καταπολέμα το 

οξειδωτικό
στρες και τις φλεγμονές

Βελτιώνει την άμυνα 
ενάντια στους ιούς, 

μικρόβια, μύκητες και 
παράσιτα

Οδηγίες Χρήσης:
Ενήλικες: 2 ταμπλέτες την ημέρα, με 
ένα ποτήρι νερό, μετά τα γεύματα ή όπως 
συνιστάται από τον γιατρό  ή τον θεραπευτή.

αντιοξειδωτικό για συνολική προστασία

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Active ingredients/ 
tablet

Composition/ 
tablet

%NRV* Adults

Standardized curcumin 
extract> 80% turmeric

Vitamin E (DL-alpha-
tocopheryl acetate 50%)

BioPerine ®, Standardized 
Black Pepper Fruit Extract 

(Piper nigrum)

600 mg

12 mg

10 mg

-

-

100%



V a n a g r a n  m a x

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 1 blister x 10 κάψουλες
μπουκάλι με 60 κάψουλες
Καθαρό βάρος ανά κάψουλα: 780 mg

Περιγραφή
Οφέλη

Αφροδισιακές ιδιότητες, 
υποστηρίζει τη 

σεξουαλική λειτουργία, 
βελτιώνει την λίμπιντο, 
προάγει τη γονιμότητα

Ρυθμίζει την ορμονική 
ισορροπία στις γυναίκες  

και στους άνδρες

Υποστηρίζει την 
κανονική λειτουργία 
του αναπαραγωγικού 

συστήματος

Οδηγίες Χρήσης: 
Ενήλικες: 1 κάψουλα την ημέρα, όταν 
χρειάζεται, 45-60 λεπτά πριν από τη σεξουαλική 
δραστηριότητα, με άδειο στομάχι, με ένα 
ποτήρι νερό, ή ανάλογα με τις οδηγίες του 
γιατρού ή του θεραπευτή. Επίσης, το προϊόν 
μπορεί να χορηγηθεί, αν χρειαστεί, ως θεραπεία 
αρκετών μηνών, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
γιατρού ή του θεραπευτή.

αυξάνει τη σεξουαλική απόδοση

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

To Vanagran Max είναι ένα συμπλήρωμα 
διατροφής, γενικό τονωτικό, που συντελεί σημαντικά 
στη βελτίωση της σεξουαλικής ζωής.

Το standardized εκχύλισμα Tribulus (Tribulus 
terrestris)  έχει αφροδισιακές ιδιότητες, 
συμβάλλοντας στη βελτίωση της σπερματογένεσης 
και  παραγωγής τεστοστερόνης. 

Το εκχύλισμα Mάκα (Lepidium meyenii) 
υποστηρίζει τη σεξουαλική λειτουργία, τη λίμπιντο, 
αυξάνει τη γονιμότητα, ανακουφίζει από τα 
προβλήματα της περιόδου και την εμμηνόπαυσης. 

Το standardized εκχύλισμα Liboost® από το 
φυτό Damiana (Turnera Difussa) συμβάλλει 
στην:

• διατήρηση της σεξουαλικής έλξης μεταξύ των 
συντρόφων

• αύξηση της λίμπιντο, τόσο στις γυναίκες όσο 
και στους άνδρες

• διέγερση των γεννητικών περιοχών, με αύξηση 
της ροής του αίματος 

• αύξηση της γενικής διάθεσης

Η L-αργινίνη συμβάλλει στην:
• φυσιολογική λειτουργία του κυκλοφορικού 

συστήματος
• αύξηση της σεξουαλικής απόδοσης των ανδρών

Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην:
• προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό 

στρες

Το σελήνιο συμβάλλει στην:
• φυσιολογική σπερματογένεση
• διατήρηση της υγείας των μαλλιών και των 

νυχιών
• προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό 

στρες
• φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα

Active ingredients/ 
capsule

 Composition/ 
capsule

Tribulus extract (Tribulus 
terestris) standardized with 

40% saponins
300 mg -

Maca Extract (Lepidium 
meyenii)

L-arginine

Selenium

Liboost® standardized damiana 
extract (Turnera diffusa)

Vitamin E

180 mg

50 mg

20 µg

100 mg

6 mg

-

-

36,36 %

-

50 %

 %NRV* capsule



I m u n o d e n s

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 3 blisters x 10 cps
Καθαρό βάρος ανά κάψουλα: 720 mg

Περιγραφή
Οφέλη

Υποστηρίξει το 
ανοσοποιητικό σύστημα

Υποστηρίζει 
την ικανότητα 

εξουδετέρωσης 
των ελεύθερων 

ριζών, μειώνει τις 
φλεγμονώδεις 

διεργασίες

Βελτιώνει το γενικό 
μεταβολισμό και αυξάνει 

την αντίσταση του 
οργανισμού

Οδηγίες Χρήσης:
1 κάψουλα/ημέρα, 20-30 λεπτά πριν από τα 
γεύματα. Για έγκυες και θηλάζουσες συνιστάται 
η συμβουλή του γιατρού ή του θεραπευτή τους. 

υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

To IMUNODENS περιέχει ενεργά φυσικά 
συστατικά, απαραίτητα για τη φυσιολογική 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Το εκχύλισμα φύλλων ελιάς περιέχει 
πολυφαινόλες, οι οποίες συμβάλλουν στην:

• αύξηση της ενέργειας του σώματος και 
τόνωση του ανοσοποιητικού

• προστασία των λιπιδίων του αίματος 
κατά του οξειδωτικού στρες

• διατήρηση των τριγλυκεριδίων και της 
LDL-χοληστερόλης σε φυσιολογικά 
επίπεδα

Η βιταμίνη C συμβάλλει στην:
• διατήρηση της κανονικής λειτουργίας 

του ανοσοποιητικού συστήματος 
κατά τη διάρκεια και μετά από έντονη 
σωματική άσκηση

• προστασία των κυττάρων από 
οξειδωτικό στρες

• μείωση της κόπωσης και της 
εξάντλησης

Η βιταμίνη D3 συμβάλλει στην: 
• κανονική απορρόφηση/χρήση του 

ασβέστιού και φώσφορου
• διατήρηση του ασβεστίου στο αίμα σε 

φυσιολογικά επίπεδα
• κανονική λειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήματος
• συμμετέχει στη διαδικασία κυτταρικής 

διαίρεσης

Ο Ψευδάργυρος συμβάλλει στην:
• κανονική λειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήματος
• διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης και 

στην φυσιολογική σύνθεση DNA
• προστασία των κυττάρων από 

οξειδωτικό στρες

Active ingredients/ 
capsule

Quantity/
capsule %NRV Adults*/capsule

Olive leaf extract (Olea 
europaea L.) standardized to at 

least 30% Oleuropein)
500 mg -

Vitamin C (ascorbic acid)

Zinc (from zinc citrate)

Vitamin D3 800 IU

50 mg

10 mg

20 µg

62,5%

400%

100%



T e m a n a  s l e e p

Συμπλήρωμα διατροφής 
Παρουσίαση: Κουτί με 3 blisters x 10 κάψουλες
Καθαρό βάρος ανά κάψουλα: 820 mg

TEMANA SLEEP είναι ένα συμπλήρωμα 
διατροφής που αποτελείται από ένα 
σύμπλεγμα από φυσικές ουσίες και μέταλλα, 
απαραίτητα για τη ρύθμιση των διαταραχών 
του ύπνου, για διαταραχές του Αυτόνομου 
Νευρικού Συστήματος, για πρόληψη πολλών 
ασθενειών που σχετίζονται με το άγχος, για 
να εξασφαλίζει έναν ήρεμο ύπνο.

• Το εκχύλισμα ρίζας βαλεριάνας 
(Valeriana officinalis), standardized σε 
οξέα βαλεριάνας 0,8%, έχει συμπληρωματική 
δράση στη μείωση των συναισθηματικών και 
νευρικών διαταραχών,  στην ευερεθιστότητα, 
στον φόβο και άγχος, προκαλώντας μια 
κατάσταση ηρεμίας.

• Το standardized εκχύλισμα φύλλων 
του λουλουδιού του πάθους (Passiflora 
incarnata) περιέχει 4% φλαβονοειδή και 
χρησιμοποιείται με επιτυχία στην βελτίωση 
των παθήσεων του νευρικού συστήματος, 
αϋπνία, πονοκέφαλος.

• Το  standardized εκχύλισμα φύλλων 
Μελισσόχορτου (Melissa officinalis) 
με 1% ροσμαρινικά οξέα, εξασφαλίζει την 
ευεξία και τη χαλάρωση του οργανισμού, έχει 
ευεργετική δράση στη ρύθμιση του νευρικού 
συστήματος 

• Το μαγνήσιο βοηθά στη μείωση της 
κόπωσης και της εξάντλησης, στη διατήρηση 
της ψυχικής υγείας, στη φυσιολογική 
λειτουργία του νευρικού συστήματος

• Η βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη) συμβάλλει 
στην φυσιολογική λειτουργία του νευρικού 
συστήματος , μειώνοντας την κόπωση και 
την εξάντληση.

• Η μελατονίνη προκαλεί φυσικά τον ύπνο και 
βελτιώνει την ποιότητά του, προλαμβάνοντας 
την αϋπνία και τις διαταραχές του ύπνου. 

Περιγραφή
Οφέλη

Βελτιώνει την διαδικασία 
τον ύπνου

Μειώνει την νευρικότητα, 
ηρεμιστικό, υπνωτικό

Ελέγχει το άγχος και 
διατηρεί το ηθικό.

Οδηγίες Χρήσης: 
Σε περίπτωση αϋπνίας, για να έχετε έναν 
ήρεμο ύπνο: 1 δισκίο, 30-60 λεπτά πριν τον 
ύπνο. Η χορήγηση του προϊόντος με άλλα 
αντικαταθλιπτικά, ηρεμιστικά, υπνωτικά 
προϊόντα θα γίνεται μόνο μετά από σύσταση 
γιατρού ή του θεραπευτή. Συνιστάται να 
αποφευχθεί η λήψη του προϊόντος σε 
συνδυασμό με αλκοόλ.

προάγει και διατηρεί τον αρμονικό ύπνο

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Magnesium citrate 100 mg (with 
15 mg Mg)

Magnesium oxide

Pyridoxine Hydrochloride 
(Vitamin B6)

Melatonin

75 mg (with 
45 mg Mg)

3 mg

1 mg -

214,2%

Active ingredients/ 
capsule

 Composition/ 
capsule  

NRV* Adults

Valeriana officinalis with 
valerian acids 0.8%

Passion flower extract 
(Passiflora incarnata) with 

4% flavonoids

Rosemary leaf extract 
(Meliss officinalis) with 1% 

rosemary acids
100 mg

200 mg

200 mg -

-

-

16%



H e p a t o d e n s

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 3 blisters x 10 δισκία
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 750 mg

To HEPATODENS είναι ένα συμπλήρωμα 
διατροφής για την προστασία και την 
αναγέννηση των ηπατικών κυττάρων 
μέσω αντιοξειδωτικών και αποτοξινωτικών 
δράσεων,  με ιώνε ι  τη  συσσώρευση 
βαρέων μετάλλων, καθώς και τα επίπεδα 
χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. Το 
προϊόν συνιστάται για τη διασφάλιση της 
πρόσληψης βιοδραστικών ουσιών που είναι 
απαραίτητες για τη συμπλήρωση της δίαιτας 
σε περιόδους ανάρρωσης, όταν διαταράσσεται 
η δραστηριότητα των ηπατικών κυττάρων ή 
μετά από κατανάλωση βαριάς τροφής. 

Η σιλυμαρίνη, το standardized εκχύλισμα 
ειδικής ποικιλίας γαϊδουράγκαθου 
(Si lybum marianum) ,  με  μεγάλη 
περιεκτικότητα σε βιοφλαβονοειδή, δρα στο 
μεταβολισμό του ήπατος και συμβάλλει στην:

• προστασία των ηπατικών κυττάρων από 
την επιβλαβή επίδραση των ελεύθερων 
ριζών (αντιοξειδωτικός ρόλος)

• διαδικασία αναγέννησης των ηπατικών 
κυττάρων

• υποστήριξη της διαδικασίας φυσιολογικής 
αποτοξίνωσης του ήπατος

• μπλοκάρει τη συσσώρευση τοξινών 
στο ήπαρ και εξαλείφει τις υπάρχουσες 
τοξικές συσσωρεύσεις από τα ηπατικά 
κύτταρα 

Το standardized εκχύλισμα αγκινάρας 
(Cynara scolymus) συμβάλλει στην:

• διασφάλιση της ηπατικής λειτουργίας, 
έχοντας διουρητικές ιδιότητες

• αποτοξίνωση του ήπατος και της  
χοληδόχου κύστης

Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην:
• προστασία των κυττάρων από το 

οξειδωτικό στρες

Το σύμπλεγμα των απαραίτητων 
αμινοξέων (Μεθειονίνη και L-αργινίνη) 
έχε ι  αντ ιοξε ιδωτ ικές  ιδ ιότητες  κα ι 
ηπατοπροστατευτικό ρόλο.

Περιγραφή
Οφέλη

Συμβάλλει στην 
αποτοξίνωση, στην 
προστασία και στην 

αναγέννηση του ήπατος 
και της χοληδόχου 

κύστης

Μειώνει την 
χοληστερόλη, ευνοεί 

την έκκριση της χολής

Βοηθά στον σχηματισμό 
νέων ηπατοκυττάρων, 

βελτιώνοντας τη 
λειτουργία του ήπατος

Οδηγίες Χρήσης: 
Χορηγείται ως συμπλήρωμα διατροφής για 
ενήλικες, 1-2 κάψουλες την ημέρα, μετά τα 
γεύματα, για 4-6 εβδομάδες, ανάλογα με την 
περίπτωση και τη σύσταση του γιατρού ή του 
θεραπευτή. Η χορήγηση μπορεί να επαναληφθεί 
μετά από διάλειμμα 1-2 εβδομάδων.

αποτοξίνωση του ήπατος και της  χοληδόχου κύστης

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Active ingredients/ 
capsule

 Composition/
capsule  NRV* Adults

Artichoke extract (Cynara 
scolymus) 20: 1 200 mg -

L-arginine

Methionine

Vitamin E

50 mg

50 mg

3 mg

-

25%

-

Standardized extract 
of milk thistle seeds 

(Silybum marianum)> 80% 
silymarin

312.5 mg -



2 Βιταμίνες και μέταλλα
Vanevit E+Se
Calcidens
Kadens forte    
K2dens 
Tridens
Tridens kids
Vanevit hair&nails
Vanevit E+ Omega 3
Vanevit Omega 3 Kids
Vanevit B complex



V a n e v i t  E  +  S e

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 30 κάψουλες
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 400 mg

Το σελήνιο είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο, 
το οποίο σε συνδυασμό με τη βιταμίνη Ε 
παρέχουν αντιοξειδωτική υποστήριξη και 
συμβάλλει στην:

• φυσιολογική σπερματογένεση
• διατήρηση της υγείας των μαλλιών και 

των νυχιών
• φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ 

ανοσοποιητικού συστήματος
• φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς 

αδένα
• προστασία των κυττάρων από το 

οξειδωτικό στρες

Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην προστασία των 
κυττάρων από το οξειδωτικό στρες

ΟφέληΠεριγραφή

Οδηγίες Χρήσης:
1-2 κάψουλες την ημέρα, χορηγούμενες κατά 
τη διάρκεια των γευμάτων, με επαρκή ποσότητα 
υγρού.

υγεία των ενδοκρινικών αδένων και του 
ανοσοποιητικού συστήματος

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Διατήρηση της υγείας 
των μαλλιών και των 

νυχιών

Φυσιολογική λειτουργία 
του ανοσοποιητικού 

συστήματος

Φυσιολογική λειτουργία 
του θυρεοειδούς αδέναActive ingredients/ 

capsule
 Composition/ 

capsule NRV* Adults

Vitamin E (DL-alpha-
tocopheryl acetate)

Selenium (L-
selenomethionine)

150 mg

100 mcg 

1250 %

181,8 %



C a l c i d e n s

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 30 δισκία
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 1500 mg

Το ασβέστιο είναι το απαραίτητο στοιχείο 
που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός για 
τις καθημερινές σωματικές δραστηριότητες. 
Η φυσιολογική λειτουργία του μυοσκελετικού 
συστήματος, καθώς και η διατήρηση της δομής 
και της δύναμης των οστών, εξαρτάται από 
τη σωστή πρόσληψη αυτού του μετάλλου, 
αλλά και από βιταμίνες που συμβάλλουν στον 
σχηματισμό των οστών, στη πρόσληψη και 
σταθεροποίηση του ασβεστίου στο επίπεδο 
των οστών.

Οι βιταμίνες Κ και D3 ενισχύουν την 
απορρόφηση του ασβεστίου και την 
συσσώρευση οστεοκαλσίνης στα οστικά 
κύτταρα, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά 
την οστική πυκνότητα.

Τόσο το ασβέστιο όσο και η βιταμίνη Κ 
παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του 
μηχανισμού της πήξης του αίματος, στην 
επίσταξη (ρινορραγία)  και στις  διαταραχές 
της εμμήνου ρύσεως όπως μητρορραγία κ.λπ.

ΟφέληΠεριγραφή

Οδηγίες Χρήσης: 
1-2 ταμπλέτες την ημέρα, με το φαγητό, με 
επαρκή ποσότητα υγρού.

σχηματισμός οστών, πήξη του αίματος

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Διατήρηση της υγείας του 
οστικού συστήματος, των 
δοντιών και του μυϊκού 

συστήματος

Ρύθμιση του μηχανισμού 
της πήξης του αίματος

Φυσιολογική λειτουργία 
του ανοσοποιητικού 

και του νευρικού 
συστήματος, λόγω της 

συμβολής του ασβεστίου 
στην  φυσιολογική 

νευροδιαβίβαση στον 
εγκέφαλο

Active ingredients/ 
tablet

 Composition/ 
tablet  NRV* Adults

Calcium (carbonate/
lactate/gluconate)

Vitamin D3 
(200UI)

Vitamin K   

400 mg

5 μg

100 μg

50 %

100 %

133.3 %



K a d e n s  f o r t e

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 3 blisters x 10 δισκία
Καθαρό βάρος ανά κάψουλα: 750 mg

Η βιταμίνη C βοηθά στο σχηματισμό του 
κολλαγόνου. Χωρίς βιταμίνη C, το σώμα δεν μπορεί 
να παράγει κολλαγόνο, την κύρια πρωτεΐνη του 
συνδετικού ιστού. Η έλλειψη βιταμίνης C επηρεάζει 
το δέρμα, τους τένοντες, τους συνδέσμους και τα 
οστά. Η βιταμίνη C είναι ένα από τα πιο σημαντικά 
αντιοξειδωτικά στο σώμα.

Οι βιταμίνες Κ1 και D3  ενισχύουν την απορρόφηση 
του ασβεστίου, η δράση των δύο βιταμινών 
βελτιώνουν τη συσσώρευση οστεοκαλσίνης στα 
οστικά κύτταρα,  βελτιώνει σημαντικά την οστική 
πυκνότητα. Η βιταμίνη Κ1 παίζει σημαντικό ρόλο 
στη ρύθμιση του μηχανισμού πήξης του αίματος.

Η βιταμίνη Κ1 παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση 
του μηχανισμού πήξης του αίματος.

Το μαγνήσιο επηρεάζει πολλές ζωτικές φυσιολογικές 
αντιδράσεις στο σώμα, παρεμβαίνοντας στο 
μεταβολισμό σακχάρων, λιπών και πρωτεϊνών, 
στις ενζυμικές δραστηριότητες, νευρομυϊκή 
διεγερσιμότητα, κυτταρική διαπερατότητα κ.λπ. 
Συμμετέχει άμεσα στον σχηματισμό των οστών μέσω 
της επίδρασης στη δραστηριότητα των οστεοβλαστών 
και των οστεοκλαστών, αλλά και στη δραστική 
μορφή της βιταμίνης D. Το μαγνήσιο βοηθά στη 
βελτίωση των συμπτωμάτων της οστεοπόρωσης 
λόγω απορρόφησης του ασβεστίου.

Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο 
για το σώμα, το οποίο αποτελεί συστατικό πολλών 
ενζύμων με θεμελιώδεις μεταβολικούς ρόλους.

ΟφέληΠεριγραφήυγεία του μυϊκού συστήμαtoς, οστεοαρθρίτιδα, 
αναζωογόνηση

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Κανονικός σχηματισμός 
του κολλαγόνου για τη 

φυσιολογική λειτουργία 
των οστών, αρθρώσεων 

και τενόντων, για το 
δέρμα και τα αιμοφόρα 

αγγεία. 

Ρύθμιση του μηχανισμού 
της πήξης του αίματοςΟδηγίες Χρήσης: 

2 κάψουλες την ημέρα, με το φαγητό, με 
επαρκή ποσότητα υγρού. Για να επιτύχετε το 
επιθυμητό ευεργετικό αποτέλεσμα, συνιστάται 
να λαμβάνετε το προϊόν καθημερινά, 
σύμφωνα με τις οδηγίες.

Φυσιολογική λειτουργία 
του ανοσοποιητικού 

συστήματος, του 
νευρικού συστήματος, 
μείωση της εξάντλησης

Active ingredients/ 
capsule

 Composition/ 
capsule 

NRV* Adults

Vitamin C

Zinc (from Zinc 
citrate 16.67 mg)

Vitamin D3 (200 UI)

Magnesium (from 
magnesium citrate 

400 mg)

300 mg

62,4 mg

5,17 mg

5 μg

375 %

16,64 %

51,7 %

100 %

Vitamin K1 100 μg 133,3 %



K 2 d e n s

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 3 blisters x 10 δισκία
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 550 mg

K2dens, μια σύνθετη φόρμουλα που 
αποτελείται από βιταμίνες και ωμέγα 3 λιπαρά 
οξέα. Το DHA (εικοσιδυαεξανοϊκό οξύ) συμβάλλει 
στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας 
του εγκεφάλου και της φυσιολογικής όρασης 
και σε συνδυασμό με το EPA (εικοσαπεντανοϊκό 
οξύ), συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία 
της καρδιάς .

Βιταμίνη Κ2 MENA Q7:
• συμβάλει στη πρόληψη της βλαπτικής 

συσσώρευσης του ασβεστίου στα 
τοιχώματα των αγγείων, βελτιώνοντας 
σημαντικά την αγγειακή ελαστικότητα

• βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη 
και μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

• συμβάλλει στη φυσιολογική πήξη του 
αίματος

Τα ωμέγα 3 οξέα (EPA/DHA) συμβάλλουν 
στην:

• φυσιολογική καρδιακή λειτουργία
• ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης
• διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας 

του εγκεφάλου
• διατήρηση της φυσιολογικής όρασης

Η βιταμίνη D3 συμβάλλει στην:
• διατήρηση φυσιολογικών συγκεντρώσεων 

ασβεστίου στο αίμα

ΟφέληΠεριγραφήπροστασία του καρδιαγγειακού και του 
μυοσκελετικού συστήματος

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Διατηρεί την 
ελαστικότητα των 

αγγείων, αναστέλλοντας 
την ασβεστοποίηση και 

τη σκλήρυνσή τους

Υποστηρίζει τη σωστή 
εναπόθεση ασβεστίου 
στη μήτρα των οστών

Οδηγίες Χρήσης:
Ενήλικες: Συνιστάται η λήψη μίας κάψουλας 
ημερησίως, κατά τη διάρκεια του γεύματος, 
με επαρκή ποσότητα υγρών. Μπορεί να 
χορηγηθεί σε παρατεταμένη θεραπεία. Το 
ευεργετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με 
ημερήσια κατανάλωση 250 mg EPA και 
DHA. Το DHA βοηθά στη διατήρηση της 
φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου και 
στη διατήρηση της φυσιολογικής όρασης, με 
ημερήσια κατανάλωση 250 mg.

Υποστηρίζει την υγεία 
του καρδιαγγειακού 

συστήματος

Active ingredients/ 
capsule

Composition/ capsule %NRV*/capsule

Microencapsulated fish 
oil with essential fatty 

acids:
• EPA
• DHA

Vitamin D3

520 mg

minimum 31,2 mg
minimum 10,4 mg

25 µg

-

-
-

500 %

Vitamin K2 Mena Q7 180  µg 240%



Ingrediente 
active/comprimat

 Compoziție/
comprimat  

T r i d e n s

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 3 blisters x 10 δισκία
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 1000 mg

Το TRIDENS υποστηρίζει το ανοσοποιητικό 
σύστημα του οργανισμού.

Η βιταμίνη C συμβάλλει στην:
• φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ 

ανοσοποιητικού συστήματος
• προστασία των κυττάρων από το 

οξειδωτικό στρες
• μείωση της κόπωσης και της εξάντλησης
• διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας 

του ανοσοποιητικού συστήματος κατά τη 
διάρκεια και μετά από έντονη σωματική 
άσκηση

Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στην:
• φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ 

ανοσοποιητικού συστήματος
• προστασία των κυττάρων από το 

οξειδωτικό στρες
• φυσιολογική πρωτεϊνοσύνθεση

Η βιταμίνη D3 συμβάλλει στην:
• φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ 

ανοσοποιητικού συστήματος
• φυσιολογική απορρόφηση/χρήση 

ασβεστίου και φωσφόρου
• διατήρηση φυσιολογικών συγκεντρώσεων 

ασβεστίου στο αίμα

ΟφέληΠεριγραφήπολυλειτουργικό ανοσορυθμιστικό συμπλήρωμα

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Ρυθμίζει την 
ανοσοποιητική απόκριση 

σε εξωτερικούς 
παράγοντες

Συντομεύει την περίοδο 
αποκατάστασης του 

οργανισμού, επαναφέρει 
τα μέταλλα στα 

φυσιολογικά επίπεδα, 
αντιοξειδωτική δράση

Vitamina C

Zinc (citrat de zinc)

500 mg

12,5 mg 125 %

Οδηγίες Χρήσης:
1-2 ταμπλέτες/ημέρα κατά τη διάρκεια των 
γευμάτων. Για βέλτιστα οφέλη, χορηγήστε 
το τακτικά, κάθε μέρα. Οι δόσεις για παιδιά 
μπορούν να συστηθούν από τον παιδίατρο ή τον 
οικογενειακό γιατρό.

Μειώνει τα συμπτώματα 
του κρυολογήματος 
και της γρίπης, των 

λοιμώξεων του 
αναπνευστικού 

συστήματος

Vitamina D3 20 µg 400 %

VNR* Adulți

625 %



T r i d e n s  k i d s

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 3 blisters x 10 δισκία
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 500 mg

Το Tridens Kids υποστηρίζει το φυσικό 
αμυντικό σύστημα του οργανισμού.

Η βιταμίνη C συμβάλλει στην:
• φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ 

ανοσοποιητικού συστήματος
• προστασία των κυττάρων από το 

οξειδωτικό στρες
• μείωση της κόπωσης και της εξάντλησης

Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στην:
• φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ 

ανοσοποιητικού συστήματος
• προστασία των κυττάρων από το 

οξειδωτικό στρες
• διατήρηση της υγείας του μυοσκελετικού 

συστήματος, των μαλλιών, του δέρματος 
και των νυχιών

Η βιταμίνη D3 συμβάλλει:
• φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ 

ανοσοποιητικού συστήματος

ΟφέληΠεριγραφήπολυλειτουργικό ανοσορυθμιστικό συμπλήρωμα για 
παιδιά

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Ενισχύει το 
ανοσοποιητικό, μειώνει τα 
συμπτώματα της γρίπης, 

του κρυολογήματος 
και των λοιμώξεων 
του αναπνευστικού 

συστήματος

Συμβάλλει στην υγεία 
του οστικού συστήματος, 
των μυών, των δοντιών 

και του δέρματοςΟδηγίες Χρήσης:
Παιδιά άνω των 4 ετών: 1-2 μασώμενα δισκία 
την ημέρα. Τα δισκία αφήνονται να διαλυθούν 
στο στόμα ή να μασηθούν. Για βέλτιστα οφέλη, 
χορηγήστε το τακτικά, κάθε μέρα. Οι δόσεις για 
παιδιά μπορούν να συστηθούν από τον παιδίατρο 
ή τον οικογενειακό γιατρό.

Ενεργοποιεί τον 
μεταβολισμό, βοηθά 
την απορρόφηση του 

σιδήρου, αντιοξειδωτικό

Active ingredients/ 
tablet

 Composition/ 
tablet  

NRV* 

Vitamin C

Zinc (Zinc citrate)

180 mg

2 mg

225 %

20 %

Vitamin D3 5 µg (200 UI) 100 %



V a n e v i t   h a i r & n a i l s

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 3 blisters x 10 δισκία
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 550 mg

ΟφέληΠεριγραφήζωντάνια, λάμψη, αναγέννηση των μαλλιών και 
νυχιών 

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Διατήρηση της υγείας των 
μαλλιών, των νυχιών και 

του δέρματος

Βοηθά στην αναγέννηση 
των μαλλιών, των νυχιών 

και των κυττάρων του 
δέρματοςΟδηγίες Χρήσης:

Ενήλικες: 1 κάψουλα την ημέρα, το πρωί, 
με πολύ νερό, σε διάρκεια 2-4 μηνών. Να 
χρησιμοποιείται από έγκυες ή θηλάζουσες 
γυναίκες μόνο κατόπιν σύστασης του ειδικού 
γιατρού.

Επαναφέρει τη ζωντάνια 
και τη σφριγηλότητα των 
μαλλιών, δυναμώνει τα 

νύχια

VANEVIT HAIR & NAILS είναι ένα σύμπλεγμα 
αμινοξέων, βιταμινών και μετάλλων, για τη 
διατήρηση της υγείας των μαλλιών και των νυχιών.
Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στην:

• διατήρηση της υγείας των μαλλιών, του 
δέρματος και των νυχιών

• φυσιολογική σύνθεση DNA
• φυσιολογικός μεταβολισμός της βιταμίνης Α

Η βιοτίνη (βιταμίνη Β7) συμβάλλει στην:
• διατήρηση της υγείας των μαλλιών, των 

νυχιών και των βλεννογόνων
Το σελήνιο συμβάλλει στην:

• διατήρηση της υγείας των μαλλιών, του 
δέρματος και των νυχιών

• προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό 
στρες

Η βιταμίνη D3 συμβάλλει στην: 
• κανονική απορρόφηση του ασβεστίου και 

του φωσφόρου
• διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης
• φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού 

συστήματος
Το παντοθενικό οξύ (βιταμίνη Β5) συμβάλλει:

• στον φυσιολογικό ενεργειακό μεταβολισμό
• στην φυσιολογική σύνθεση και μεταβολισμό 

στεροειδών ορμονών, βιταμίνης D και 
ορισμένων νευροδιαβιβαστών

Το φυλλικό οξύ (βιταμίνη Β9) συμβάλλει:
• στη διαδικασία κυτταρικής διαίρεσης
• φυσιολογική σύνθεση αμινοξέων

Το υαλουρονικό οξύ παίζει ρόλο στην 
ενυδάτωση, διατήρηση της υγείας και της 
σφριγηλότητας του δέρματος.
Το σύμπλεγμα των απαραίτητων αμινοξέων 
(Μεθειονίνη και L-αργινίνη) εισέρχεται στη 
δομή της κερατίνης των μαλλιών και των νυχιών.

Active ingredients/ 
capsule

 Composition/ 
capsule  

NRV* Adults

Citrate Zinc 
(with 20 mg Zinc)

Biotin (vitamin B7)

Cholecalciferole
(with 25 μg Vitamin D3)

Folic acid (vitamin B9)

3 mg

200 μg

150 μg

10 mg

-

100 %

300 %

500 %

 L-selenomethionine 
(with 50 μg Selenium)

10 mg 90,9 %

L-Arginine 150 mg -

L-Methionine 150 mg -

Panthenol
 (vitamin B5)

30 mg

375 %

Hyaluronic acid

500 %

200 %63.3 mg



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

Συμπλήρωμα διατροφής 
Παρουσίαση: Κουτί με 3 blisters x 10 κάψουλες
Καθαρό βάρος ανά κάψουλα: 720 mg

VANEVIT E + OMEGA 3 είναι μια σύνθετη 
φόρμουλα με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, 
πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Για να 
λειτουργήσει σε φυσιολογικούς παραμέτρους, 
το σώμα χρειάζεται βιταμίνες, πρωτεΐνες και 
Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. 

Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα (EPA και DHA) 
είναι απαραίτητα στοιχεία για τη βέλτιστη 
λειτουργία του μεταβολισμού.

Ο ρόλος του EPA είναι να σχηματίσει πολλά 
μόρια που ονομάζονται εικοσανοειδή. Αυτός ο 
τύπος εικοσανοειδών έχει το ρόλο της μείωσης 
των φλεγμονών.

Ο ρόλος του DHA, απαραίτητος για την 
ανάπτυξη του εγκεφάλου κατά την παιδική 
ηλικία, αλλά και για τη σωστή λειτουργία του 
κατά την ενήλικη ζωή, έχει πολλά οφέλη για την 
υγεία, και από τα πιο σημαντικά αναφέρουμε 
είναι να ελέγχει την υπέρταση, τον διαβήτη, να 
διατηρεί σε φυσιολογικό επίπεδο το λιπιδαιμικό 
προφίλ.

Τα ωμέγα 3 οξέα (EPA/DHA) συμβάλλουν 
στην:

• διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας 
του εγκεφάλου

• διατήρηση της φυσιολογικής όρασης
• φυσιολογική καρδιακή λειτουργία

Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην:
• προστασία των κυττάρων από το 

οξειδωτικό στρες

ΟφέληΠεριγραφήυγεία του καρδιαγγειακού συστήματος

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Διατηρεί την ισορροπία 
του λιπιδαιμικού προφίλ, 

μειώνει την επιβλαβή 
χοληστερίνη LDL 

Διατηρεί την υγεία της 
καρδιάς μειώνοντας την 
οξείδωση των λιπαρών 

οξέωνΟδηγίες Χρήσης:
Ενήλικες: από 2 κάψουλες, 3 φορές την 
ημέρα, κατά τη διάρκεια ή μετά τα κύρια 
γεύματα, με επαρκή ποσότητα υγρών. Μπορεί 
να χορηγηθεί σε παρατεταμένη θεραπεία. Το 
ευεργετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με 
ημερήσια κατανάλωση 250 mg EPA και DHA.

Διατηρεί την υγεία του 
εγκεφάλου και της 

όρασης

Active ingredients / 
capsule 

 Composition 
/capsule  

%NRV* /capsule

Microencapsulated 
fish oil with essential 

fatty acids:
• EPA+DHA
• Total Omega 3

583.50 mg
58.35 mg
70.02 mg

-

DL-alpha tocopheryl 
acetate 50% 

(with 2 mg Vitamin E)
4 mg 16.6 %



Vanevit Omega3 kids

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 3 blisters x 10 δισκία
Καθαρό βάρος ανά δισκίο: 650 mg

VANEVIT OMEGA 3 KIDS , με ιχθυέλαιο και 
βιταμίνες, είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των 
παιδιών. 
Τα ωμέγα 3 οξέα (EPA/DHA) συμβάλλουν στην:

• διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας 
του εγκεφάλου

• διατήρηση της φυσιολογικής όρασης
Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην: 

• προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό 
στρες

Η βιταμίνη C συμβάλλει στην:
• διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του 

ανοσοποιητικού συστήματος κατά τη διάρκεια 
και μετά από έντονη σωματική άσκηση

• προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό 
στρες και στη μείωση της κόπωσης και της 
εξάντλησης

• σχηματισμό του κολλαγόνου για τη 
φυσιολογική λειτουργία των αιμοφόρων 
αγγείων, του οστικού συστήματος, των 
συνδέσμων, των ούλων, των δοντιών, του 
δέρματος

• τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού 
συστήματος και τη διατήρηση της ψυχικής 
υγείας

• αύξηση της απορρόφησης σιδήρου
Η βιταμίνη Κ2 συμβάλλει στην:

• διατήρηση φυσιολογικών συγκεντρώσεων 
ασβεστίου στο αίμα

• φυσιολογική πήξη του αίματος
Η βιταμίνη D3 συμβάλλει στην:

• φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος

• κανονική απορρόφηση ασβεστίου και 
φωσφόρου για τη διατήρηση της υγείας 
του οστικού συστήματος, των δοντιών και 
του μυϊκού συστήματος

ΟφέληΠεριγραφήαναζωογονητικό, υποστηρίζει την συγκέντρωση και την 
προσοχή (για παιδιά)

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Προστατεύει τα κύτταρα 
από το οξειδωτικό στρες 
και μειώνει την κούραση 

και την εξάντληση

Διορθώνει τις ελλείψεις 
βιταμινών λόγω 

μη ισορροπημένης 
διατροφήςΟδηγίες Χρήσης: 

Παιδιά άνω των 6 ετών: 1 κάψουλα την ημέρα. 
Χορηγείται ως συμπλήρωμα διατροφής, κατά 
τη διάρκεια ή μετά τα κύρια γεύματα, με 
επαρκή ποσότητα υγρών. Μπορεί να χορηγηθεί 
για παρατεταμένη θεραπεία. Το ευεργετικό 
αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με ημερήσια 
κατανάλωση 250 mg EPA και DHA.

Βελτιώνει τις διαταραχές 
συμπεριφοράς και 

προσοχής

Active ingredients / 
capsule

 Composition 
/capsule  

%NRV* /capsule

DL-alpha-tocopheryl ace-
tate (with 2.5 mg Vitamin E)

Vitamin D3 cholecalciferol 
(with Vitamin D3 12.5 µg)

208.333 mg
14.35 mg
8.73 mg
25 mg

5 mg

5 mg

-

20.83 %

250 %

Mena Q7 
(with Vitamin K2  15 µg)

1.5 mg 20 %

Microencapsulated fish 
oil with:
• EPA
• DHA

• Omega 3

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



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

Συμπλήρωμα διατροφής
Παρουσίαση: κουτί με 30 κάψουλες
Καθαρό βάρος ανά κάψουλα: 475 mg

To VANEVIT B Complex περιέχει έναν  συγκεκριμένο 
συνδυασμό 8 βιταμινών από το σύμπλεγμα Β, τα οποία 
συμβάλλουν συνεργικά στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού 
συστήματος, στη διατήρηση της ψυχικής υγείας και στη μείωση 
της κούρασης και εξάντλησης, στη φυσιολογική λειτουργία 
της καρδιάς, στο ανοσοποιητικό σύστημα. , στη φυσιολογική  
διαδικασία κυτταρικής διαίρεσης και στην ανάπτυξη του μητρικού 
ιστού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

• Η βιταμίνη Β1 (Θειαμίνη) συμβάλλει: στη φυσιολογική 
λειτουργία του νευρικού συστήματος, στη     φυσιολογική 
λειτουργία της καρδιάς

• Η βιταμίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη) συμβάλλει: στη 
διατήρηση της υγείας του δέρματος, στη διατήρηση 
της φυσιολογικής όρασης.

• Η βιταμίνη Β3 (Νιασίνη) συμβάλλει: στη διατήρηση 
της υγείας του δέρματος.

• Η βιταμίνη Β5 (Παντοθενικό οξύ) συμβάλλει: 
στη φυσιολογική σύνθεση και μεταβολισμό των 
στεροειδών ορμονών, της βιταμίνης D και ορισμένων 
νευροδιαβιβαστών.

• Η βιταμίνη Β6 (Υδροχλωρική πυριδοξίνη) συμβάλλει: 
στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης, 
στον φυσιολογικό μεταβολισμό των πρωτεϊνών και 
του γλυκογόνου, στη διατήρηση της ψυχικής υγείας.

• Η βιταμίνη Β7 (Βιοτίνη) συμβάλλει: στον φυσιολογικό 
μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών.

• Η βιταμίνη Β9 (Φολικό οξύ) συμβάλλει: στην 
ανάπτυξη του μητρικού ιστού κατά την εγκυμοσύνη, στη 
φυσιολογική σύνθεση αμινοξέων, στην καλή λειτουργία 
της αιμοποίησης.

• Η βιταμίνη Β12 (Κυανοκοβαλαμίνη) συμβάλλει: 
στη διατήρηση της ψυχικής υγείας, στον φυσιολογικό 
σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Οφέλη
Περιγραφή

Οδηγίες Χρήσης: 
Ενήλικες: 1 κάψουλα την ημέρα, κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων, με επαρκή ποσότητα 
υγρού. Για να αποκτήσετε το επιθυμητό 
ευεργετικό αποτέλεσμα, συνιστάται η λήψη 
του προϊόντος καθημερινά, σύμφωνα με τις 
ενδείξεις. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν 
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν εάν είστε 
έγκυος ή θηλάζετε.

Συνολική υγεία του σώματος

NRV = Τιμή Αναφοράς Θρεπτικών Συστατικών σύμφωνα με τον Kανονισμό CE 1169 / 2011

Υποστήριξη του 
καρδιαγγειακού, του 
ανοσοποιητικού, του 
νευρικού, του μυϊκού 
συστήματος και της 

φυσιολογικής όρασης

Διατήρηση ψυχικής 
υγείας, μείωση της 
κόπωσης και της 

εξάντλησης

Υποστηρίζει τις 
μεταβολικές διεργασίες 

και τον κυτταρικό 
σχηματισμό

Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Active ingredients/
 capsule

  Composition 
/capsule    

Vitamin B7 (D-biotin)
Vitamin B9 (Folate/Folic Acid)

Vitamin B5 (Pantothenic Acid)

Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride)

Vitamin B2 (Riboflavin)

Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)

Vitamin B3 (Niacin) 25 mg

NRV*Adults

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 Ιατρικές συσκευές
Aurivan H
Vanotic H
VAN ICE RECUPERATOR



A u r i v a n  H

Ιατρική συσκευή
Μαλακτικό ελαιώδες ωτικό διάλυμα
Παρουσίαση: σταγονόμετρο που περιέχει 25 ml διαλύματος

To AURIVAN H είναι ειδικά σχεδιασμένο 
για να καθαρίζει και να μαλακώνει το δέρμα 
και τις εκκρίσεις του έξω ακουστικού πόρου, 
συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας του 
αυτιού και στην πρόληψη των μολύνσεων του.
Περιέχει ένα μείγμα φυσικών ελαίων 
εμπλουτισμένων με βιταμίνες, που έχουν 
αντ ιφλεγμονώδε ις  (δεντρολ ίβανο) , 
αντιμυκητιακές και αντιβακτηριδιακές (neem), 
μαλακτικές (έλαιο σταφυλιού), επουλωτικές 
και αναπλαστικές ιδιότητες του επιθηλίου 
του αυτιού.

Σύνθεση: βιταμίνη Α, βιταμίνη D3, βιταμίνη 
Ε, αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου, έλαιο neem, 
έλαιο σταφυλιού.

Περιγραφή Οφέλη

Καθαρίζει, απομακρύνει 
τις οσμές και μαλακώνει 

το δέρμα και τις εκκρίσεις 
του εξωτερικού τμήματος 

του αυτιού

Επούλωση και ανάπλαση 
του επιθηλίου του αυτιού

Αφαιρεί και διαλύει το 
βύσμα κυψελίδας από τα 

αυτιά (κερί στο αυτί)

καθαρά αυτιά χωρίς κερί 

Τρόπος χρήσης:
Για να αφαιρέσετε τα βύσματα του κεριού με διάλυση, το σταγονόμετρο τοποθετείται στην είσοδο του 
έξω ακουστικού πόρου, χωρίς πίεση, και χορηγούνται 3-4 σταγόνες σε θερμοκρασία σώματος, πρωί και 
βράδυ. Αφήστε το να δράσει για περίπου ένα λεπτό. Αφαιρέστε την περίσσεια του διαλύματος με ένα 
καθαρό βαμβάκι ή πανί. Κάντε απαλό μασάζ στο λοβό του αυτιού. Επαναλάβετε 3-4 ημέρες στη σειρά. Για 
την τακτική υγιεινή των αυτιών χορηγείται 2 φορές την εβδομάδα, 2 σταγόνες σε κάθε αυτί. Η κεφαλή 
του σταγονόμετρου θα απολυμανθεί πριν και μετά από κάθε χρήση.



V a n o t i c  H

Ιατρική συσκευή
Σπρέι αυτιών- διάλυμα για ωτική χρήση
Παρουσίασης: Φιάλη 50 ml

To VANOTIC H περιέχει έναν συνδυασμό 
βορικού οξέος και φυτικών εκχυλισμάτων, 
γνωστά για τις ευεργετικές ιδιότητες, με 
αποτελέσματα στην πρόληψη και ανακούφιση 
από κοινές παθήσεις του αυτιού. Έτσι, το 
προϊόν προτείνεται για πόνους, λοιμώξεις, 
ερεθισμούς των αυτιών και συσσώρευση 
κεριού, για καθημερινή υγιεινή, με ρόλο στον 
καθαρισμό και απομάκρυνση των οσμών του 
εξωτερικού αυτιού. Επίσης, το προϊόν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα της ειδικής 
θεραπείας, σε περίπτωση μικροβιακών και 
μυκητιασικών λοιμώξεων του εξωτερικού 
αυτιού, έχοντας την ιδιότητα να μειώνει τα 
φαινόμενα που σχετίζονται με τον τοπικό 
ερεθισμό.

Το έλαιο δεντρολίβανου (Rosmarinus 
officinalis) έχει αντισηπτικές, βακτηριοκτόνες, 
μυκητοκτόνες ιδιότητες και το αιθέριο 
έλαιο του βαλσαμόχορτου (Hypericum 
perforatum) έχει επικουρικό ρόλο στην 
επούλωση του δέρματος.

Το έλαιο τεϊόδεντρου (Melaleuca 
Alternifolia) έχει αντιμυκητιακές, αντιικές, 
αντιφλεγμονώδεις, αντισηπτικές και 
αντιβιοτικές ιδιότητες.

Περιγραφή Οφέλη

Πρόληψη και 
ανακούφιση από κοινές 

παθήσεις του αυτιού

Επικουρικός ρόλος στην 
επούλωση του δέρματος

Αντιιικές, 
αντιφλεγμονώδεις, 

επουλωτικές ιδιότητες, 
καθώς και αντιβιοτική 

δράση
Τρόπος χρήσης:
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Το διάλυμα πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία σώματος.
Χορηγήστε 2-3 puffs στον έξω ακουστικό πόρο, 2 φορές την ημέρα. Επαναλάβετε τη διαδικασία στο 
άλλο αυτί. Χρησιμοποιήστε το 2-3 φορές την εβδομάδα ή καθημερινά σε περίπτωση διαγνωσμένων 
λοιμώξεων. Παιδιά: Η συνιστώμενη δόση είναι 2 puffs διαλύματος την ημέρα στον έξω ακουστικό 
πόρο.

υγιή και καθαρά αυτιά



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

Τζελ μασάζ
Δροσιστικό και χαλαρωτικό αποτέλεσμα στους μύες
Παρουσίαση: Σωληνάριο 150 ml, φιάλη 500 ml

Λόγω της σύνθεσής του, το Van Ice 
Recuperator έχει σαν αρχική δράση το 
φαινόμενο του πάγου που προκύπτει ως 
αποτέλεσμα της διαδικασίας εξάτμισης και στη 
συνέχεια την θέρμανση της περιοχής στην 
οποία εφαρμόζεται. Έτσι, στο πρώτο στάδιο, 
το αλκοόλ, η μενθόλη και η ευκαλυπτόλη 
εξατμίζονται, γεγονός που προκαλεί πτώση 
της θερμοκρασίας του δέρματος, παρόμοια με 
την δράση του πάγου. Στο επόμενο στάδιο, 
ουσίες με θερμαντικό ρόλο (καμφορά και 
σαλικυλικό μεθύλιο) απελευθερώνουν την 
αποθηκευμένη θερμική ενέργεια, παρέχοντας 
μια ευχάριστη αίσθηση ζεστασιάς. Το κρύο-
ζεστό αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε ανακούφιση 
από τον πόνο στις αρθρώσεις και στους μύες.
Συνιστάται για την ανακούφιση του 
πόνου σε αρθρίτιδα, περιαρθρίτιδα, μυϊκό 
πόνο, τενοντίτιδα, θυλακίτιδα, μώλωπες, 
διαστρέμματα, μυϊκές καταπονήσεις. Το 
προϊόν ενδείκνυται πριν και μετά από έντονες 
δραστηριότητες (αθλητική προπόνηση κ.λπ.) 
για να ηρεμήσει τον μυϊκό πόνο (πιάσιμο) ή 
να κατευνάσει τον κνησμό του δέρματος.

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το τζελ 3-4 
φορές/ημέρα σε καθαρό και στεγνό δέρμα, 
κάνοντας έντονο μασάζ στην πάσχουσα 
περιοχή.

Περιγραφή Οφέλη

Βοηθητικό για την 
αντιμετώπιση του πόνου 

στους μύες, τένοντες, 
συνδέσμους

Μυϊκή ενδυνάμωση και 
χαλάρωση πριν από 

αθλητικές δραστηριότητες

Μειώνει τη φλεγμονή, 
τους σπασμούς και τον 
πόνο μετά από έντονη 

μυϊκή καταπόνηση Ιδιαίτερες προφυλάξεις: 
Το προϊόν μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να προκαλέσει ευαισθησία και ερεθισμό. Εύφλεκτο προϊόν. 
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και τους βλεννογόνους. Αφού χρησιμοποιήσετε το τζελ, πλύνετε τα 
χέρια σας με σαπούνι και νερό. Αποφύγετε περιοχές με επιφανειακά τραύματα.

Μυϊκή ενδυνάμωση και μυοχαλαρωτικό 



4 ΟΜΟΡΦΙΆ
Vanprotect INSECT COMBAT

Van Ice tired feet

Vanateea protect

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

Εντομοκτόνο - Spray
Παρουσίαση: Φιάλη 100 ml

To VANPROTECT  βοηθά στην καταπολέμηση 
των εντόμων που προκαλούν δυσφορία, έχει 
απωθητική δράση στα κουνούπια, τσιμπούρια, 
σκνίπες, μύγες, ψύλλους, ψείρες, σφήκες. 
Τα φυσικά συστατικά έχουν αντισηπτικές 
και καταπραϋντικές ιδιότητες, γεγονός που 
συνιστά το προϊόν για αλλεργική δερματίτιδα 
που προκαλείται από τσιμπήματα εντόμων. 
Δίνει ευχάριστη οσμή στο δέρμα, όντας 
δυνατό φυσικό αποσμητικό, μη τοξικό και 
μπορεί να χορηγηθεί σε ενήλικες και παιδιά 
άνω των 3 ετών.

Σύνθεση: 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.

Περιγραφή Οφέλη

Καταπολέμηση εντόμων, 
παρασίτων που 

προκαλούν δυσφορία

Αντισηπτικές και 
ηρεμιστικές ιδιότητες

Δίνει ευχάριστη μυρωδιά 
στο δέρμα όντας 

ένα δυνατό φυσικό 
αποσμητικόΤρόπος χρήσης:

Ψεκάστε σε καθαρό δέρμα και ρούχα από απόσταση 10-15 cm αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών και 
του στόματος. Μέγιστη απωθητική απόδοση 8 ώρες. Μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται. Να 
μην χρησιμοποιείται σε άτομα που είναι αλλεργικά σε ένα από τα συστατικά του προϊόντος. Δοκιμάστε για 
ευαισθησία πριν τη χρήση σε μια μικρή περιοχή του δέρματος και προσέξτε για ερυθρότητα.

Φυσικό απωθητικό για έντομα και παράσιτα, 
αποσμητικό 



V A N  I C E 
t i r e d  f e e t

Τζελ μασάζ
Δροσιστικό αποτέλεσμα για κουρασμένα πόδια
Παρουσίασης: Σωληνάριο 150 ml

Χρησιμοποιείται μετά από έντονες ασκήσεις 
(αθλητική προπόνηση κ.λπ.) ή κουρασμένα 
και πρησμένα πόδια μετά από παρατεταμένη 
ορθοστασία. VAN ICE εφαρμόζεται κάνοντας 
ελαφρύ μασάζ στο δέρμα για χαλάρωση και 
αποσυμφόρηση της τεταμένης περιοχής.
Το τοπικό φαινόμενο ψύξης εμφανίζεται 
αμέσως και επιμένει για 20-30 λεπτά, γεγονός 
που οδηγεί στην τόνωση και ηρεμία της 
περιοχής που επηρεάζεται από την παρούσα 
δυσφορία ακολουθούμενη από μια ελαφριά 
θέρμανση.

Χρήση:
Ευχάριστη φόρμουλα με μενθόλη, μη λιπαρή 
και δεν λερώνει, το τζελ εφαρμόζεται σε 
καθαρό και στεγνό δέρμα, κάνοντας ελαφρό 
μασάζ (όταν εφαρμόζεται στα πόδια οι κινήσεις 
είναι ανοδικές). Επαναλάβετε όσο χρειάζεται.

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

Περιγραφή
Οφέλη

Χαλάρωση και 
αποσυμφόρηση 

τεταμένων περιοχών

Τονώνει και καταπραΰνει 
τις περιοχές που 

επηρεάζονται από 
δυσφορία

Δροσίζει τα κουρασμένα 
πόδια

Ιδιαίτερες προφυλάξεις:
Το προϊόν μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να προκαλέσει ευαισθησία και ερεθισμό. Αποφύγετε την 
επαφή με τα μάτια και τους βλεννογόνους. Αφού χρησιμοποιήσετε το τζελ, πλύνετε τα χέρια σας με 
σαπούνι και νερό. Αποφύγετε περιοχές με ανοιχτές πληγές. Εύφλεκτο προϊόν.

Αποσυμφορητικό για κουρασμένα πόδια



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

Skin Care-  μαλακτικό, καθαριστικό σαπούνι χεριών. Περιέχει εκχύλισμα Tea Tree.
Παρουσίαση: φιάλη 300 ml 

Μαλακτικό, καθαριστικό σαπούνι χεριών.

Προορίζεται για άτομα με ευαίσθητο δέρμα, 
συμβάλλοντας στη διατήρηση της υγείας 
του δέρματος.

Το εκχύλισμα τεϊόδεντρου (tea tree) έχει 
την ιδιότητα να καταπραΰνει τους ερεθισμούς, 
τον κνησμό του δέρματος και να μειώνει 
το βακτηριακό, μυκητιακό και ιικό φορτίο 
στο δέρμα.
Καθαρίζει απαλά και χαρίζει ευχάριστη 
μυρωδιά, αποτελώντας μια φόρμουλα 
που θρέφει και αναζωογονεί το δέρμα με 
επαναλαμβανόμενες χρήσεις χάρη στο 
εκχύλισμα αλόης βέρα.
Τονωτικό και ενυδατικό, λεπτό άρωμα 
τριαντάφυλλου.

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

Περιγραφή

Οφέλη

Λεπτό άρωμα 
τριαντάφυλλου

 μαλακτικό, ενυδατικό υγροσάπουνο για βαθύ 
καθαρισμό

Καθαρισμός του δέρματος 
χάρη στις αντισηπτικές, 

αντιμυκητιακές και 
αντιικές του ιδιότητες

Ενυδατώνει και 
μαλακώνει το δέρμα



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

Μαλακτικό τζελ
Φόρμα παρουσίασης: Σωληνάριο 75 ml

Diavan feet care 30% uree – μαλακτικό 
τζέλ με αλόη βέρα,  λάδι από κουκούτσι 
σταφυλιού, χυμό από φύλλα αλόη Barbadensis 
και urea για κατεστραμμένο ή τραυματισμένο 
δέρμα. Οι μαλακτικές, ενυδατικές και 
απολεπιστικές ιδιότητες του διευκολύνουν 
τις απαραίτητες διαδικασίες για επιδιόρθωση 
του ξηρού, ξεφλουδισμένου ή παχύ δέρμα 
στα πόδια και τις φτέρνες.

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

Περιγραφή Οφέλη

Αποκαθιστά τον 
επιδερμικό φραγμό, 

ενυδατώνει και μαλακώνει 
το δέρμα

Επιταχύνει την 
αποκατάσταση του 
δερματικού ιστού 

με απολέπιση, 
επιθηλιοποίηση, επούλωση 

του δέρματος

Μειώνει την εγκατάσταση 
μυκητιασικών λοιμώξεων 
σε διάφορες δερματικές 

παθήσεις

αποκαθιστά, ενυδατώνει, μαλακώνει το δέρμα 
των ποδιών



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

Ενυδατικό τζελ
Φόρμα παρουσίασης: Σωληνάριο 75 ml

Diavan hand care - Μη λιπαρή φόρμουλα, 
για περιποίηση χεριών,  με περιεκτικότητα σε 
αλόη βέρα και γλυκερίνη, χυμό από φύλλα 
αλόη Barbadensis και 5% σε urea καταπραΰνει, 
θρέφει και προάγει την κυτταρική αναγέννηση 
του ξηρού και ευαίσθητου δέρματος των χεριών. 
Με την εφαρμογή του τζελ το δέρμα γίνεται 
απαλό και βελούδινο εξασφαλίζοντας έντονη 
ενυδάτωση του δέρματος. Συνιστάται στην 
καθημερινή περιποίηση των χεριών. 

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

Περιγραφήεντατική περιποίηση χεριών Οφέλη

Καταπραΰνει και 
προστατεύει το δέρμα

Ενυδατώνει και μαλακώνει 
εντατικά και για μεγάλο 

χρονικό διάστημα

Ρευστή υφή, άμεση 
απορρόφηση, ευχάριστο 

στην αφή



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: κρέμα τζελ για 
περιποίηση του δέρματος, πλήρης και 
ισορροπημένη φόρμουλα που συνδυάζει 
αντιοξειδωτικές βιταμίνες, αλλαντοΐνη, 
κολλαγόνο, τζελ αλόης, εκχύλισμα άρνικας 
και έλαιο σταφυλιού, εξασφαλίζοντας έντονη 
και λεπτή φροντίδα για σφριγηλό και βελούδινο 
δέρμα.

Συστατικά: 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

Περιγραφήτόνωση, κυτταρική ανανέωση Οφέλη

Βελτιώνει την 
ελαστικότητα και τη 
σφριγηλότητα του 

δέρματος

Μειώνει τη φλεγμονή, 
επιταχύνει την 

επανόρθωση και 
επουλώνει

Τονώνει, ανανεώνει και 
αναδομεί τα κύτταρα του 

δέρματος



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

Μαλακτικό τζελ
Φόρμα παρουσίασης: roll on 10 ml

Diavan finger tips: - για δάχτυλα – φόρμουλα 
με φυσικές δραστικές ουσίες, που συμβάλλουν 
στην αναγέννηση και την απαλότητα του 
δέρματος των δακτύλων. Συνιστάται για 
διαβητικούς ασθενείς ή για όσους χρειάζονται 
επαναλαμβανόμενη παρακέντηση των άκρων 
για τη συλλογή δειγμάτων ή για άτομα που 
λόγω δραστηριότητας  επαναλαμβανόμενα 
τραυματίζονται στην περιοχή των χεριών.

Συστατικά:  AQUA, VITIS 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

Περιγραφήδιευκολύνει τις επουλωτικές διαδικασίες Οφέλη

Μαλακώνει, ενυδατώνει 
και αναπλάθει  

κατεστραμμένο/
ξεφλουδισμένο δέρμα 

των δακτύλων 

Μειώνει τη φλεγμονή 
και διευκολύνει τις 

διαδικασίες επανόρθωσης 
και επούλωσης

Protejează și favorizează 
funcția normală a pielii



R E D  H O T

Τζελ μασάζ για περιποίηση του δέρματος με θερμαντικό, τονωτικό και 
χαλαρωτικό αποτέλεσμα, μείωση της κυτταρίτιδας.
Παρουσίαση: Σωληνάριο 200 ml

Η μη λιπαρή φόρμουλα του  RED HOT 
revulsive gel, περιέχει εκχυλίσματα καυτερής 
πιπεριάς, ελαίου λεβάντας, εσπεριδοειδών, 
δεντρολίβανου και θυμαριού με διπλό 
αποτέλεσμα:

•  θερμαντικό στο σημείο εφαρμογής. Η 
θερμότητα χαλαρώνει τις τεταμένες και 
επώδυνες περιοχές ενεργοποιώντας τη 
περιφερειακή κυκλοφορία στο δέρμα. 
•  μειώνει την κυτταρίτιδα χρησιμοποιώντας 
το σε καθημερινή βάση, τουλάχιστον για 1 
μήνα, βελτιώνοντας έτσι την ελαστικότητα, 
τον τόνο και την υφή του δέρματος.

Χρήση: Εφαρμόστε στην πληγείσα περιοχή 
με ενεργητικό μασάζ (όταν εφαρμόζεται στα 
πόδια οι κινήσεις είναι ανοδικές). Επαναλάβετε 
όταν χρειάζεται. Το αίσθημα καύσου και 
η ερυθρότητα του δέρματος μπορεί να 
εμφανιστούν κατά τη διάρκεια του μασάζ 
και να επιμείνουν έως και 30 λεπτά -1 ώρα. 
Η άφθονη εφίδρωση εμφανίζεται στο επίπεδο 
του δέρματος, βοηθώντας στην αποβολή των 
τοξινών και της περίσσειας ποσότητας νερού 
από τους ιστούς.
Συστατικά: A Q U A , A L C O H O L , 
ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL, 
LIMONENE, THYMUS MASTICHINA HERB OIL, 
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, OCTYLDODECANOL.

Περιγραφή Οφέλη

Μείωση της κυτταρίτιδας, 
βελτίωση της 

ελαστικότητας, του 
τόνου και της υφής του 

δέρματος.

Ενεργοποίηση της 
περιφερειακής 

κυκλοφορίας στο δέρμα

Αποβολή των τοξινών και 
της περίσσειας ποσότητας 

νερού από τους ιστούςΙδιαίτερες προφυλάξεις:
Το προϊόν μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να προκαλέσει ευαισθησία και ερεθισμό. Αποφύγετε την επαφή με 
τα μάτια και τους βλεννογόνους. Δεν χρησιμοποιείται  κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, 
στην περίπτωση ατόμων που έχουν κιρσούς, σπασμένα αιμοφόρα αγγεία, ευθραυστότητα των τριχοειδών, 
υπέρταση, καρδιακά προβλήματα ή δερματολογικές παθήσεις. Δεν εφαρμόζεται σε ανοιχτές πληγές. Μετά τη 
χρήση, τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά, σχολαστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποφύγετε την έκθεση 
των περιοχών εφαρμογής στον ήλιο.

μυοχαλαρωτικό, μειώνει την κυτταρίτιδα


