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BIOLIT 
KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem produktów rosyjskiej marki Biolit na terenie krajów Unii Euro-
pejskiej. 

Pragniemy dzielić się zdobytą wiedzą i ponad 30 letnim dorobkiem rosyjskich ośrodków naukowo 
– badawczych nad syberyjskimi adaptogenami oraz naturalnymi produktami o dowiedzionych właści-
wościach prozdrowotnych. Pragniemy propagować zdrowy styl życia oparty na zasadach jedności czło-
wieka i natury. Aby to osiągnąć zalecamy wspomaganie naszymi suplementami diety o potwierdzonych 
właściwościach prozdrowotnych. 

Wszystkie suplementy diety oraz kosmetyki marki Biolit są pochodzenia naturalnego. Do ich produk-
cji wykorzystujemy adaptogeny roślinne i organiczne z czystych ekologicznie obszarów Syberii i Ałtaju. 
Unikalna w skali Europy wodna ekstraktacja pozwala na uzyskania bogactwa cennych związków aktyw-
nych i świadczy o wysokiej jakości i skutecznośći działania. Proponujemy gotowe rozwiązania nie tyl-
ko pojedyńczych produktów ale całych programów fitoterapeutycznych do preparatów przebadanych 
przedklinicznie oraz klinicznie, w zakresie wymogów preparatów leczniczych, co jest wyjątkiem w branży 
suplementów diety. Wszystkie  są  zarejestrowane  i  zatwierdzone  przez Główny Inspektorat Sanitarny 
w Polsce.

Prezentujemy dla Państwa rzetelną wiedzę, potwierdzoną badaniami naukowymi i badaniami klinicz-
nymi o proponowanych produktach firmy Biolit. W 2019 r. przyznano nam Międzynarodowy Certyfikat 
Jakości TGLS Quality Alliance, który stanowi o jakości prowadzonych przez nas działań na rynku Polskim. 
Pracując na Państwa zaufanie prowadzimy profesjonalne szkolenia, webinary, warsztaty, wyjazdy edu-
kacyjne na Ałtaj przy udziale kadry naukowej Instytutu Biolit z Tomska a także profesorów Syberyjskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Tomsku. Nasze produkty zdobywają liczne prestiżowe nagrody w Polsce 
m.inn na Międzynarodowym Sympozjum Diabetologicznym. Z kolei Stowarzyszenie Lekarzy Dermatolo-
gów Medycyny Estetycznej rekomenduje nasze produkty dla wsparcia i profilaktyki w chorobach wiru-
sowych. 

To czego dziś brakuje naszemu organizmowi to adaptacji do szybko zmieniających się warunków eko-
systemu naszej planety. Dlatego adaptogeny od wielu stuleci na Ałtaju i Syberii wykorzystywane były w 
medycynie naturalnej i diecie naszych przodków, a obecnie pomagają nam dostosować się psychicznie 
i fizycznie do niekorzystnych warunków środowiskowych. Adaptogeny Instytu Biolit z Ałtaju z uwagi na 
wyjątkową ekologię tego obszaru i technologię wytwarzania posiadają efektywne właściwości, korzyst-
ne dla profilaktyki zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą naszych produktów i wiedzą o 
adaptogenach Biolitu! 

Cieszmy się życiem i zachowajmy je w dobrej kondycji!
Materiał publikowany w katalogu służy wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych. Zawarte tu informacje i porady, 
w tym dotyczące suplementacji, nie powinny być traktowane jako porady medyczne, a w razie jakichkolwiek problemów 
zdrowotnych – nie zastąpią wizyty u lekarza.
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FLORENTA PLUSFLORENTA PLUS
Na odporność.Na odporność.

Immunomodulator wskazany dla wszystkich.Immunomodulator wskazany dla wszystkich. 
Nagrodzony na Diabetica Expo 2016r.Nagrodzony na Diabetica Expo 2016r.

Skład: ekstrakt wodny pąków jodły białej, taksyfolina z modrzewia dahur-
skiego, witaminy A, B i E, flawonoidy, sole mineralne, polifenole roślinne, 
biodostępne żelazo, miedź, cynk, selen, magnez, calcium.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Utrzymywanie  prawidłowego  funkcjonowania  układu  odpornościowe-

go  i  prawidłowego  stanu  górnych  dróg  oddechowych.
 » Wspomaganie  mechanizmów  obronnych  organizmu  w kontrola stanu 

bakterii, wirusów i grzybów.
 » Wspomaganie  mechanizmów  w organizmie odpowiedzialnych za kon-

trolę  w  zachowaniu  odpowiedniego  stanu  formuły  krwi.  Pomagają w 
adaptacji  organizmu  do  wzmożonego wysiłku fizycznego i psychicznego.

 » Wspomaganie  mechanizmów  w  organizmie odpowiedzialnych za kon-
trolę powstawania złogów miażdżycowych w naczyniach krwionośnych.

 » Wspomaganie  mechanizmów  w  organizmie odpowiedzialnych w  kon-
troli poziomu glukozy we krwi.

Zalecane spożycie: jedną miarkę (5 ml) produktu rozpuścić w 100 ml letniej wody. Spożywać trzy razy w 
ciągu dnia podczas posiłku lub między posiłkami.

Skład: ekstrakt z młodych pąków jodły syberyjskiej. Młode pędy jodły 
syberyjskiej zawierają kwercetynę, polifenole, związki lotne (fitoncydy), 
makro i mikroelementy (wapń, cynk, żelazo, selen).

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Naturalne związki biorą udział w kontroli stanu mikroorganizmów, 
wirusów i grzybów.

 » Wspomagają w zachowaniu naturalnej adaptacji organizmu podczas 
długiej pracy przy komputerze.

 » W utrzymaniu prawidłowej kondycji górnych dróg oddechowych.

Sposób użycia: niewielką ilość zakraplać minimum 5x dziennie na 
zainfekowane obszary ciała, obszary górnych dróg oddechowych, ręce, 
ubrania, pościel i pomieszczenia. Zalecany do stosowania w transporcie przy 
przemieszczaniu się i dużych skupiskach ludzi.

Produkt rekomendowany przez Polskie  Stowarzyszenie Lekarzy 
Dermatologów Medycyny Estetycznej.

FLORENTA SPRAYFLORENTA SPRAY
Skoncentrowany wodny ekstrakt pąków pichty syberyjskiej Skoncentrowany wodny ekstrakt pąków pichty syberyjskiej 

w utrzymaniu prawidłowej kondycji górnych dróg oddechowych.w utrzymaniu prawidłowej kondycji górnych dróg oddechowych.

200 ml

50 ml

UKŁAD ODDECHOWY i ODPORNOŚCIOWY
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UKŁAD ODDECHOWY i ODPORNOŚCIOWY

Skład: wodny wyciąg z pąków sosny, cukier, kwas cytrynowy. 

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wspomaganie mechanizmów obronnych organizmu w kontroli stanów zapalnych.
 » Łagodzą kaszel i ułatwiają oddychanie, wspomagają upłynnienie lepkiego śluzu oskrzelach 

(działanie wykrztuśne).
 » Utrzymują prawidłowy stan obronny organizmu w okresie przeziębienia i chorób wirusowych

Zalecane spożycie: dwie łyżeczki miarowe (5 ml - 1 łyżeczka) 30 minut przed posiłkami, po-
pijając  herbatą liściastą lub rozpuszczając w ciepłej wodzie, wspomagająco trzy razy dziennie.

Skład: ziele bodziszka, ziele lebiodki pospolitej, ziele babki lancetowatej, korzeń lu-
krecji gładkiej, nasiona lnu zwyczajnego, pąki sosny zwyczajnej.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wspomaganie w utrzymaniu komfortu oddychania w obszarze górnych dróg 

oddechowych. 
 » Działa kojąco na gardło, krtań i struny głosowe. Sosna wspiera układ oddechowy, 

w tym gardło oraz pomaga utrzymać drożność nosa.
 » Aktywne biologicznie substancje przyczyniają się do łagodzenia suchego 

uporczywego kaszlu, utrzymują prawidłowy stan błon śluzowych dróg 
oddechowych (przy podrażnieniach).

 » Przyczyniają się do utrzymania prawidłowego stanu korzystnej mikroflory bakteryjnej.

Zalecane spożycie: jedną łyżeczkę mieszanki zalać szklanką wrzącej wody. Parzyć pod przykryciem przez oko-
ło 10 minut. Napar z jednej łyżeczki mieszanki spożywać powoli, małymi łykami, dwa razy dziennie.

SYROP Z PĄKÓW SOSNYSYROP Z PĄKÓW SOSNY
    Zdrowie układu oddechowego.Zdrowie układu oddechowego.

BRONCHO-SANBRONCHO-SAN
  Na zdrowy układ oddechowy.  Na zdrowy układ oddechowy.

Mieszanka ziołowa.Mieszanka ziołowa.

200 ml

CHAGA- HUBA BRZOZOWACHAGA- HUBA BRZOZOWA
Na odpornośćNa odporność

Skład: błyskoporek podkorowy- chaga, taksyfolina z modrzewia dahurskiego.

Huba brzozowa - Chaga stosowana wśród narodów słowiańskich a szcze-
gólnie w tradycji rosyjskiej jako skuteczny środek przeciwwirusowy, który 
aktywuje układ odpornościowy.

Zalecane spożycie: Jedna kapsułka trzy razy dziennie pół godziny przed po-
siłkiem, popijać wodą. Zaleca się długotrwałą ciągłą suplementację.

100 g

50 
kapsułek
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OCZYSZCZANIE

190
kapsułek

Skład: nasiona łopianu większego.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych: 
 » Wspomagają mechanizmy odpowiedzialne w organizmie za 

utrzymanie prawidłowego procesu usuwania toksyn z organizmu.
 » Wpływają na zachowanie odpowiednich procesów trawiennych.
 » Wpływają na utrzymanie prawidłowego poziomu gospodarki 

hormonalnej.
 » Wspomagają mechanizmy odpowiedzialne w organizmie do 

kontroli stanu komórek.

Zalecane spożycie: jedną lub dwie kapsułki trzy razy dziennie podczas 
posiłku, popijając wodą. Kapsułki można rozpiąć i wsypać do pożywienia.

Skład: ekstrakt wodny z topoli czarnej (łac. Populus nigra), taksy-
folina z modrzewia dahurskiego.

Wskazany dla palaczy i osób z obniżoną odpornością oraz 
kolonizacją patogenów i pasożytów.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wspomagają utrzymanie prawidłowej kondycji układu sercowo 

naczyniowego i układu oddechowego.
 » Wspomagają mechanizmy odpowiedzialne w organizmie za 

kontrolę stanów zapalnych i rozwój wirusów.
 » Wspomagają w utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej.
 » Wspomagają mechanizmy w organizmie odpowiedzialne za regulację przepływów żółci i utrzymanie 

prawidłowego pH żołądka, prawidłowej funkcji trzustki, układu pokarmowgo a tym samym prawidłowy 
metabolizm.

 » Wspomagają mechanizmy w organizmie odpowiedzialne w kontroli rozwoju pasożytów (pasożyty obłe, 
przywry).

 » Wspomagają w utrzymaniu prawidłowej kondycji układu kostno-stawowego.

Zalecane spożycie: jedną  miarkę  (2,5  ml)  rozpuścić  w  połowie  szklanki  cieplej  wody,  wypić  bezpośred-
nio po przyrządzeniu. Spożywać trzy razy dziennie: pierwszą dawkę należy spożywać na czczo, drugą i trzecią 
dawkę 40 min po lub przed posiłkiem. Produkt stosować przynajmniej przez dwa tygodnie (lub dłużej).

NASIONA ŁOPIANUNASIONA ŁOPIANU
Dla ułatwienia trawienia.Dla ułatwienia trawienia.

Normalizacja gospodarki hormonalnej. Immunomodulator. Normalizacja gospodarki hormonalnej. Immunomodulator. 
Nagrodzony na Diabetica Expo 2016r.Nagrodzony na Diabetica Expo 2016r.

POPULIN PLUSPOPULIN PLUS
Na górne drogi oddechowe i układ sercowo-naczyniowy.Na górne drogi oddechowe i układ sercowo-naczyniowy.

Immunomodulator. Przeciw pasożytom.Immunomodulator. Przeciw pasożytom.

200 ml

100 g

200 ml
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OCZYSZCZANIE

Skład: liść porzeczki czarnej, owoc dzikiej róży, korzeń aralii wysokiej, ko-
rzeń eleuterokoka kolczastego, korzeń różeńca górskiego, nasiona cytryńca 
chińskiego.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Substancje czynne mieszanki ziół wspomagają utrzymanie prawidłowe-

go procesu tonizacji, prawidłowej kondycji układu immunologicznego i 
wspomagają w zachowaniu prawidłowych procesów adaptacyjnych orga-
nizmu.

 » Substancje czynne wspomagają zachowanie prawidłowej przemiany ma-
terii, wpływają na zachowanie odporności na stres, wpływają na zacho-
wanie prawidłowej kondycji mięśni i centralnego układu nerwowego.

Zalecane spożycie: jedną łyżeczkę mieszanki zalać szklanką wrzącej wody. 
Parzyć pod przykryciem przez około 10 minut. Napar z jednej łyżeczki mie-
szanki spożywać powoli, małymi łykami, dwa razy dziennie.   

Skład: ekstrakt wodny z korzenia łopianu, taksyfolina z modrze-
wia dahurskiego. 

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wspomagająprawidłowy metabolizm, poziom glukozy, tra-

wienie i stan mikroflory jelit.
 » Wspomagają mechanizmy w organizmie odpowiedzialne w 

kontroli stanu kancerogennych metabolitów w organizmie 
(zarówno metali ciężkich, związków toksycznych chemicz-
nych i innych występujących zarówno w krwi i w limfie).

 » Wspomagają mechanizmy w organizmie odpowiedzialne za 
kontrolę stanów zapalnych w tym procesów zapalnych skóry, normalizują syntezę kolagenu i elastyny.

 » Wspomagają mechanizmy w organizmie odpowiedzialne w kontroli stanu kryształów kwasu moczo-
wego( przy podagrze)

 » Wspomagają mechanizmy w organizmie odpowiedzialne za w transport wapnia do kości, ułatwiają 
syntezę witaminy D3.

Zalecane spożycie: Zalecane spożycie: jedną miarkę płynu (1,61 ml) rozpuścić w 100 ml ciepłej wody. 
Wypić bezpośrednio po przyrządzeniu po posiłku. Spożywać trzy razy dziennie. Nie należy przekraczać 
zalecanej dziennej dawki.

ZIOŁA NA WZMOCNIENIEZIOŁA NA WZMOCNIENIE
    Mieszanka ziołowa.Mieszanka ziołowa.    

TOKSIDONT – MAJ PLUS   TOKSIDONT – MAJ PLUS   
Na trawienie i prawidłowy poziom glukozy. Na trawienie i prawidłowy poziom glukozy. 

Immunomodulator.Immunomodulator. Nagrodzony na Diabetica Expo 2016r.Nagrodzony na Diabetica Expo 2016r.

100 g

75 ml
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UKŁAD POKARMOWY I ZDROWA FLORA JELIT

Skład: ekstrakt wodny z krwawnika pospolitego, wyciąg bogaty w 
taksyfolinę z drewna modrzewia dahurskiego (Larix gmelinii).

Działanie i zastosowanie substancji czynnych: 
 » Wspomagają mechanizmy w organizmie odpowiedzialne w kon-

troli bólu w obszarze gastrycznym (żołądek, przewód pokarmowy) 
- nadkwasota, kontrola w utrzymaniu prawidłowego ph żołądka,

 » Wspomagają mechanizmy w organizmie odpowiedzialne w nor-
malizacji stanu przy chorobie wrzodowej, odbijaniu się.

 » Wpływają na utrzymanie prawidłowego procesu wydzielania so-
ków trawiennych.

 » Chamazulen związek aktywny w krwawniku wykazuje zdolność hamowania reakcji alergicznych i zapalnych. 
Wpływają na prawidłowy stan błon śluzowych. 

 » Wpływają na utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.
 » Wpływają na łagodzenie bólów miesiączkowych.
 » Przyczyniają się do utrzymania prawidłowego stanu korzystnej mikroflory bakteryjnej. (przy niepożądanym 

rozwoju grzybów).

Zalecane spożycie: jedną miarkę (1,61 ml) produktu rozpuścić w 100 ml letniej wody i wypić bezpośrednio po 
przygotowaniu. Roztwór spożywać trzy razy w ciągu dnia po posiłku.

Skład: błonnik korzenia łopianu, ekstrakt wodny z ziela krwawnika pospolitego, ko-
rzeń stewii.
 
Działanie i zastosowanie substancji czynnych:

 » Wpływają na zachowanie prawidłowych procesów trawiennych.
 » Wpływają na utrzymanie prawidłowego procesu wydzielania soków
 » trawiennych, prawidłowego ph przy nadmiernej kwasowości żołądka.
 » Wpływają na utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.
 » Wpływają na łagodzenie bólów miesiączkowych.
 » Chamazulen związek aktywny w krwawniku wykazuje zdolność hamowania reakcji 

alergicznych i zapalnych. Wpływają na prawidłowy stan błon śluzowych.
 » Przyczyniają się do utrzymania prawidłowego stanu korzystnej mikroflory 

bakteryjnej. (przy niepożądanym rozwoju grzybów).

Zalecane spożycie: jedną miarkę (5 ml) produktu rozpuścić w 100 ml letniej wody i 
po chwili wypić po przygotowaniu. Roztwór spożywać trzy razy w ciągu dnia po posiłku.

ACHILLAN PLUS ACHILLAN PLUS 
  Na trawienie. Na trawienie. 

Przy dolegliwościach gastrycznych i w chorobie wrzodowej.Przy dolegliwościach gastrycznych i w chorobie wrzodowej.

ACHILLAN - GLUKOMIN ACHILLAN - GLUKOMIN 
Dla łatwego trawienia.Dla łatwego trawienia.

Dla diabetyków i osób z zaburzeniami przemiany materii. Dla diabetyków i osób z zaburzeniami przemiany materii. BEZ CUKRU.BEZ CUKRU.    
Nagrodzony na Diabetica Expo 2016r.Nagrodzony na Diabetica Expo 2016r.

75 ml

Granulki 90g
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UKŁAD POKARMOWY I ZDROWA FLORA JELIT

Skład: ekstrakt płynny z liścia babki lancetowatej, wyciąg bogaty w tak-
syfolinę z drewna modrzewia dahurskiego (Larix gmelinii).

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wspierają w utrzymaniu komfortu górnych dróg oddechowych – 

gardła, krtani i strun głosowych.
 » Wspomagają mechanizmy w organizmie odpowiedzialne w kontroli 

bólu żołądka przy obniżonej kwasowości, normalizują podrażniony 
przewód pokarmowy, utrzymują prawidłowy stan błony śluzowej 
żołądka .

 » Przyczyniają się do utrzymania prawidłowego stanu korzystnej mi-
kroflory bakteryjnej.

 » Pomagają przy usuwaniu pleśniawek, utrzymaniu prawidłowego stanu dziąseł, jamy ustnej, w kontroli 
krwawień z dziąseł. 

 » Wspomagają mechanizmy w organizmie odpowiedzialne w kontroli stanów alergicznych.

Zalecane spożycie: 1/2 łyżeczki miarowej (1 ,61 ml) rozpuszczonej w 100 ml wody. Spożywać 3 razy dziennie 
przed posiłkiem.

Opis produktu: Produkt kwaśno-mleczny suchy, został stworzony według starożytnych przepisów 
tybetańskich mnichów buddyjskich oraz ludów koczowniczych żyjących na terenach Środkowej Azji. 

Mikronizowany korzeń łopianu jest współczesnym nowatorskim rozwiązaniem naukowców Biolitu. Stanowi 
pokarm dla bakterii jelitowych, indukuje mechanizmy wpływające na utrzymanie odporności organizmu.

BABKA LANCETOWATA PLUSBABKA LANCETOWATA PLUS
Na trawienie i układ oddechowy.Na trawienie i układ oddechowy.

BIOTA COMPLEXBIOTA COMPLEX
  Zdrowa i silna mikrobiota jelit.  Wskazana przy antybiotykoterapii Zdrowa i silna mikrobiota jelit.  Wskazana przy antybiotykoterapii 

i lekoterapii.i lekoterapii. Nagrodzona na Targach „Bliżej zdrowia, bliżej natury” 2018r.Nagrodzona na Targach „Bliżej zdrowia, bliżej natury” 2018r.

100
kapsułek

75 ml
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UKŁAD POKARMOWY I ZDROWA FLORA JELIT

Skład: Zawiera probiotyczne acydofilne szczepy pałeczek bakterii kwasu 
mlekowego, bakterii jelitowych (Lactobacillus i Bifidobacterium) oraz 
frakcjonowany hydrolizat białek mleka. 

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Regulują równowagę mikroflory jelitowej i normalizuje jej skład przy 

dysbakteriozie.
 » Wspomagają trawienie, wchłanianie i metabolizm żelaza, wapnia, tłuszczy, 

białka, węglowodanów, triglicerydów, aminokwasów, dipeptydów, 
cukrów, soli żółciowych, wspomaga syntezę witamin.

 » Wpływają na kontrolę patogennej i warunkowo patogennej mikroflory 
oraz procesy gnilne w jelitach.

 » Kontrolują prawidłowy stan ściany jelita oczyszczając z zalegających 
resztek pokarmowych, co przyczynia się do wspomagania mechanizmu usuwania toksyn z organizmu, 
łatwego dostarczania substancji biologicznie czynnych i substancji odżywczych.

 » Wpływają na utrzymanie prawidłowej kondycji pacjentów po intensywnej radioterapii i polichemioterapii.

Skład: korzeń łopianu zmielony, mikronizowany o zwiększonej biodostępno-
ści i skuteczności składników aktywnych.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wspomagają mechanizmy w organizmie odpowiedzialne w kontroli działania 

wiatropędnego i utrzymania prawidłowego stan mikroflory.
 » Wspomagają mechanizmy w organizmie odpowiedzialne w kontroli sta-

nów wrzodowych, utrzymują prawidłowe stężenie kwasu moczowego we 
krwi u osób z dną moczanową.

 » Wspomagają mechanizmy w organizmie odpowiedzialne za wiązanie i 
usuwanie toksyn z organizmu, wpływają na utrzymanie prawidłowego 
podziału komórek

Zalecenia dotyczące stosowania substancji czynnych 
BIOTA COMPLEX:

 » W kompleksowej terapii przy dysbakteriozie jelit, chorobach układu pokarmowego: salmonelloza, wzdęcia,
 » zapalenie trzustki, zapalenie żołądka, zapalenie jelit, nieżyt żołądka i jelit, wrzody, zaburzenia jelit i żołądka – 

biegunka, zaparcia.
 » W kompleksowej terapii przy różnego rodzaju zatruciach, przy reakcjach alergicznych (pokrzywka, egzema).
 » W programach rehabilitacyjnych pacjentów z patologią onkohematologiczną i inną patologią onkologiczną po 

radioterapii i polichemioterapii.

Zalecane spożycie: jednocześnie jedną kapsułkę Bioty N1 i jedną kapsułkę Bioty N2, trzy razy dziennie 
przed lub podczas posiłku, popijając wodą.

BIOTA 1BIOTA 1

BIOTA 2BIOTA 2

75 ml
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UKŁAD POKARMOWY I ZDROWA FLORA JELIT

Skład: ekstrakty wodne z rokitnika, żurawiny, aronii, buraka, 
cytryny, ziela pięciornika kurzego, bakterie kwasu mlekowego. 

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wpływają na utrzymanie prawidłowych reakcji obronnych.
 » Wspomagają w zachowaniu prawidłowych procesów 

krwiotwórczych i utrzymaniu równowagi kwasowo – 
zasadowej organizmu.

 » Wspierają utrzymanie prawidłowych funkcji ochronnych i 
wydzielniczych skóry i błon śluzowych (zwłaszcza w obszarze 
jelit), wpływają na zachowanie prawidłowych procesów 
przemiany materii.

Zalecane spożycie: jedną miarkę granulatu (5 ml) rozpuścić w 100 ml ciepłej wody i wypić bezpośrednio 
po przyrządzeniu. Spożywać trzy razy dziennie podczas posiłku.

Skład: błonnik korzenia łopianu, ekstrakty wodne z: rokitnika, żurawiny, 
aronii, buraka, cytryny, ziela pięciornika kurzego, bakterie kwasu mlekowego. 

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wpływają na utrzymanie prawidłowych reakcji obronnych organizmu.
 » Wspomagają w zachowaniu prawidłowych procesów krwiotwórczych i 

utrzymaniu równowagi kwasowo–zasadowej organizmu.
 » Wspierają utrzymanie prawidłowych funkcji ochronnych i wydzielniczych 

skóry i błon śluzowych (zwłaszcza w obszarze jelit), wpływają na 
zachowanie prawidłowych procesów przemiany materii.

Zalecane spożycie:  jedną miarkę (5 ml) produktu rozpuścić w 100 ml letniej 
wody i po chwili wypić po przygotowaniu. Roztwór spożywać trzy razy w ciągu 
dnia po posiłku.

Granulki 90g

WITAMIKSWITAMIKS
Dla zdrowia jelit.Dla zdrowia jelit.

Kompleks naturalnych witamin.Kompleks naturalnych witamin.

WITAMIKS - GLUKOMIN    WITAMIKS - GLUKOMIN    
Dla zdrowia jelit.Dla zdrowia jelit.

Dla diabetyków i osób z zaburzeniami procesu przemiany materii. Dla diabetyków i osób z zaburzeniami procesu przemiany materii. 
   BEZ CUKRU.  BEZ CUKRU. Nagrodzony na Diabetica Expo 2016r.Nagrodzony na Diabetica Expo 2016r.

Granulki 120g
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Granulki 90g

KOŚCI I STAWY

Skład: Zawiera artrotin - ekstrakt z chrząstki głowonogów (źródło 
glukozaminy, siarczanu chondroityny, kwasu hialuronowego), 
ekstrakt z korzeni łopianu i kadzidłowca, mangan i molibden  z 
koncentratu solanki jeziora Szira na Syberii, żywica kadzidłowca. 

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wspomagają w zachowaniu prawidłowego stanu tkanki 

chrzęstnej, utrzymaniu prawidłowego procesu wytwarzania 
maziowych powierzchni ślizgowych i płynów stawowych.

 » Pomagają utrzymać zdrowe i sprawne stawy oraz utrzymać 
zdrową skórę i kości.

 » Utrzymują prawidłowy proces tworzeniu tkanek łącznych i 
prawidłowy metabolizm energetyczny, wpierają mechanizm 
obronny komórek przed stresem oksydacyjnym

Przebadany klinicznie w Przymorskim Regionalnym Centrum Zapobiegania Osteoporozie u kobiet w wieku 50-
55 lat, które były zarejestrowane na początkowych etapach choroby zwyrodnieniowej stawów z osteoporozą. 
Pierwsze pozytywne efekty pojawiły się już po 2 tygodniach stosowania.  

Zalecane spożycie: dwie kapsułki trzy razy dziennie podczas posiłku, popijać wodą.

Skład: oczyszczony woskowiec mumio (Shilajit) Asphaltum.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wpływają na utrzymanie prawidłowego poziomu życiowej energii.
 » Utrzymują prawidłową wydolność fizyczną.
 » Dostarczają makro i mikroelementów odżywiając komórki i wpływają na prawi-

dłową regenerację tkanek.
 » Utrzymują prawidłowy stan układu odpornościowego organizmu.
 » Wpływają na mechanizm odpowiedzialny w kontroli procesu starzenia się  

organizmu.
 » Wpływają pozytywnie na proces tworzenia się tkanki kostnej.

Zalecane spożycie: fragment substancji wielkości połowy ziarna grochu pobierać końcówką łyżeczki i 
spożywać dwa razy dziennie pół godziny przed posiłkiem, lub dwie godziny po posiłku. Dla ułatwienia spożycia 
produkt należy rozpuścić w 100 ml płynu z wyprzedzeniem 10-12 godzin. Mumio należy spożywać regularnie 
przez cztery tygodnie, po czym zrobić przerwę w spożyciu przez dwa tygodnie, następnie – dla oczekiwanej 
skuteczności – spożywać ponownie.

ESOBEL-ART     ESOBEL-ART     
Zdrowie stawów i tkanki łącznej. Zdrowie stawów i tkanki łącznej. 
Nagrodzony na Diabetica Expo 2018Nagrodzony na Diabetica Expo 2018

MUMIO AŁTAJSKIE    MUMIO AŁTAJSKIE    
Na zdrowe stawyNa zdrowe stawy

Granulki 120g

Masa 60g

90
kapsułek
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KOŚCI I STAWY

Skład: sproszkowane poroże jelenia syberyjskiego, ekstrat z koni-
czyny, sole wapniowe, chitosan i witamina C.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wpływają na zachowanie prawidłowej produkcji kolagenu.
 » Wpływają na utrzymanie prawidłowej kondycji chrząstki.
 » Wpływają na zachowanie odpowiedniej ruchomości stawów  

i normalizację syntezy proteoglikanów.
 » Utrzymują prawidłowy poziom DHEA i wpływają na zachowanie 

odpowiedniej kondycji gospodarki hormonalnej.
 » Wpływają na zachowanie prawidłowej pracy układu immunolo-

gicznego ( pomocne w kompleksowej terapii przy problemach 
autoimmunologicznych).

 » Wspomagają koncentrację i zachowanie sił witalnych.

Zalecane spożycie: jedną lub dwie kapsułki trzy razy dziennie po posiłku, popijając wodą. Kapsułki można rozpiąć 
i zawartość wsypać do pożywienia.

Skład: korzeń łopianu większego cięty, ziele rzepiku cięte, liść brzozy cięty, 
ziele pięciornika kurzego cięte, liść maliny cięty, korzeń mniszka lekarskiego.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Chorobach układu kostno-stawowego (ostrych infekcyjnych i pozapal-

nych, osteochondrozie, deformacyjnych osteoartrozach).
 » Układowych chorobach (reumatoidalnym zapaleniach stawów, podagrze).
 » Zestaw można stosować także po ciężkich chorobach i w okresie zdrowie-

nia jako środek ogólnie wzmacniający i witaminowy.

Zalecane spożycie: jedną łyżeczkę mieszanki zalać szklanką wrzącej wody. 
Parzyć pod przykryciem przez około 10 minut. Napar z jednej łyżeczki mie-
szanki spożywać powoli, małymi łykami, dwa razy dziennie.

PANTOBIOL 2+PANTOBIOL 2+
Zdrowe stawy i kości.Zdrowe stawy i kości.

Nagrodzony na Diabetica Expo 2017r.Nagrodzony na Diabetica Expo 2017r.

ARTRO-SANARTRO-SAN
Na stawy. Na stawy. 

Mieszanka ziołowa.Mieszanka ziołowa.

120
kapsułek

100 g
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UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY I KREW

Skład: glukoza, proszek z korzena marchwi, koncentrat soku korze-
nia marchwi, rokitnika i cytryny, ekstrakt z owoców dzikiej róży, i 
borówki, ekstrakt z ziela gryki i świetlika

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Borówka wspomaga  utrzymanie  odpowiedniego krążenia 

mikronaczyniowego i prawidłowej ostrości widzenia.
 » Ziele świetlika wspomaga w utrzymaniu odpowiedniego 

ciśnienia w gałce ocznej.
 » Rokitnik wspomaga utrzymanie prawidłowego nawilżenia 

śluzówki oka, wpływa na utrzymanie prawidłowego dotlenienia 
mózgu i serca.

Zalecane spożycie: jedną miarkę granulatu (5 ml) rozpuścić w 100 ml ciepłej wody i wypić bezpośrednio po 
przyrządzeniu. Spożywać trzy razy dziennie po posiłku.

Skład: ekstrakt i błonnik korzenia łopianu, ekstrakty: ziela świetlika, rokitnika, 
borówki, dzikiej róży, marchwi, gryki. 

Działanie i zastosowanie substancji czynnych: 
 » Ziele świetlika wspomaga utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w gałce 

ocznej.
 » Rokitnik wspomaga utrzymanie prawidłowego nawilżenie śluzówki oka, 

wpływa na utrzymanie prawidłowego dotlenienia mózgu i serca.
 » Borówka wspomaga w utrzymaniu odpowiedniego krążenia 

mikronaczyniowego, utrzymuje prawidłową ostrość widzenia.

Zalecane spożycie: jedną miarkę (5 ml) produktu rozpuścić w 100 ml letniej 
wody i po chwili wypić po przygotowaniu. Roztwór spożywać trzy razy w ciągu 
dnia po posiłku.

Granulki 90g

FLAWIGRAN OCZANKAFLAWIGRAN OCZANKA
 Dla prawidłowego widzenia. Dla prawidłowego widzenia.

Kompleks naturalnych witamin i substancji czynnych Kompleks naturalnych witamin i substancji czynnych 
wspomagających wzrok i krążenie mózgowwspomagających wzrok i krążenie mózgowe. e. 

FLAWIGRAN - GLUKOMINFLAWIGRAN - GLUKOMIN
Dla prawidłowego widzenia. BEZ CUKRUDla prawidłowego widzenia. BEZ CUKRU

Dla diabetyków i osób z zaburzeniami przemiany materii. Dla diabetyków i osób z zaburzeniami przemiany materii. 
Nagrodzony na Diabetica Expo 2016r.Nagrodzony na Diabetica Expo 2016r.

Granulki 120g

100 g
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UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY I KREW

Skład: korzeń kozłka lekarskiego, korzeń peonii, kwiatostan nostrzyka lekar-
skiego, ziele lebiodki zwyczajnej, ziele serdecznika, ziele gryki.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wspomagająco w zachowaniu prawidłowego ukrwienia serca (przy 

stenokardii, po zawale serca).
 » Wspomagająco w zachowaniu prawidłowego ciśnienia krwi (przy 

podwyższonym ciśnieniu).
 » Wspomagająco w migrenie, klimakterium.    
 » Wspomagająco przy podwyższonym ryzyku zakrzepowego zapalenia żył.

Zalecane spożycie: jedną łyżeczkę mieszanki zalać szklanką wrzącej wody. 
Parzyć pod przykryciem przez około 10 minut. Napar z jednej łyżeczki 
mieszanki spożywać powoli, małymi łykami, dwa razy dziennie.

Skład: ekstrakty wodne z aronii, ziela gryki, liści brzozy, ziela 
pięciornika kurzego, przywrotnika, liści maliny, plechy listow-
nicy.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Ziele gryki wspomaga utrzymanie prawidłowego krążenia  

i stan naczyń krwionośnych.
 » Przywrotnik i liść maliny pozytywnie wpływają na krążenie 

w kończynach dolnych i wzmacniają wegetatywny układ 
nerwowy.

 » Przeciwutleniacze z aronii wpływają na prawidłowy stan 
naczyń krwionośnych i ich przepuszczalność. Wpływają na 
kontrolę stanu komórek.

Zalecane spożycie: jedną miarkę granulatu (5 ml) rozpuścić w 100 ml ciepłej wody i wypić bezpośrednio 
po przyrządzeniu. Spożywać trzy razy dziennie podczas posiłku.

Granulki 120g

KARDIO-SANKARDIO-SAN
Na zdrowe serce. Na zdrowe serce. 
Mieszanka ziołowa.Mieszanka ziołowa.

WIENORMWIENORM
Na odporność, trawienie i krążenie.Na odporność, trawienie i krążenie.

Ochrona i wzmocnienie żOchrona i wzmocnienie żył. ył. 

100 g
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UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY I KREW

Skład: wyciągi z : jeżowca jadalnego, przywrotnika pospo-
litego, aronii czarnoowocowej, kasztanowca zwyczajnego, 
winorośli właściwej.
Hydrolizat ikry jeżowca jest silnym przeciwutleniaczem, któ-
ry może spowolnić proces starzenia.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Utrzymanie prawidłowego krążenia, dobrego krążenia  

mikronaczyniowego ( przy nadciśnieniu).
 » Utrzymanie spójności systemu naczyniowego.
 » Zachowanie komfortu podudzi, ruchomości i elastyczności 

stawów.
 » Regeneracja tkanki skórnej, włosów, paznokci.
 » Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania systemu odpornościowego organizmu w niesprzyjających 

warunkach.
 » Utrzymanie zdrowia krtani, gardła i strun głosowych.
 » Wspomaganie uczucia komfortu w czasie menstruacji, łagodzenie objawów menopauzy.
 » Normalizują procesy metaboliczne.

Zalecane spożycie: dwie kapsułki trzy razy dziennie do posiłku, popijać wodą. Po czterech tygodniach 
spożywania produktu, zaleca się dwa tygodnie przerwy.

Granulki 120g

Skład: błonnik korzenia łopianu, ekstrakty wodne z aronii, ziela gryki, liści brzozy, 
ziela pięciornika kurzego, przywrotnika, liści maliny, plechy listownicy.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Ziele gryki wspomaga utrzymanie prawidłowego krążenia i stan naczyń 

krwionośnych.
 » Przywrotnik i liść maliny pozytywnie wpływają na krążenie w kończynach dolnych  

i wzmacniają wegetatywny układ nerwowy.
 » Przeciwutleniacze z aronii wpływają na prawidłowy stan naczyń krwionośnych i ich 

przepuszczalność. Wpływają na kontrolę stanu komórek.

Zalecane spożycie:  jedną miarkę (5 ml) produktu rozpuścić w 100 ml letniej 
wody i po chwili wypić po przygotowaniu. Roztwór spożywać trzy razy w ciągu dnia 
po posiłku.

WIENORM - GLUKOMINWIENORM - GLUKOMIN
Na odporność, trawienie i krążenie. BEZ CUKRU.Na odporność, trawienie i krążenie. BEZ CUKRU.

Dla diabetyków i osób z zaburzeniami przemiany materii. Dla diabetyków i osób z zaburzeniami przemiany materii. 
Ochrona i wzmocnienie żył. Ochrona i wzmocnienie żył. Nagrodzony na Diabetica Expo 2016r.Nagrodzony na Diabetica Expo 2016r.

MARIKADMARIKAD
Na prawidłowe krążenieNa prawidłowe krążenie

Granulki 90g

90
kapsułek
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Skład: zmikronizowane zielone części liści pokrzywy, taksyfolina z modrzewia dahurskiego.
Zawartość substancji czynnych z liści pokrzywy: luteina z pokrzywy: 0,6 mg.

Liście pokrzywy zawierają: białka roślinne, flawonoidy, bogaty zestaw karotenoidów w 
wysokim stężeniu, w tym β-γ-karoteny i luteinę-zeaksantynę, chlorofil do 10%, a także do 
14% różnych makro- i mikroelementów. Tak wyjątkowy skład pozwala na stosowanie po-
krzywy jako uniwersalnego remedium do profilaktyki i kompleksowej terapii szerokiego 
wachlarza schorzeń praktycznie wszystkich części ciała w tym przy chorobach oczu: krót-
kowzroczność, zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej, angioretinopatia. Substancje czynne liści 
pokrzywy przywracają niezbędną do widzenia równowagę luteiny i zeaksantyny, pomagają 
wzmocnić siatkówkę oka i poprawić widzenie, mają działanie przeciwpromienne, zmniej-
szając negatywny wpływ na obudowę komputera, telewizora i jasnego oświetlenia.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wspomagają utrzymać zdrową skórę wolną od łupieżu.
 » Wspierają gojenie.
 » Wspierają układ odpornościowy, witalność, dodają energii.

Zalecane spożycie: dwie kapsułki trzy razy dziennie pół godziny przed posiłkiem, popijać wodą. Zaleca się dłu-
gotrwałą ciągłą suplementację.

UKŁAD NERWOWY I MÓZG

Skład: ekstrakty wodne z przywrotnika, dziurawca, krwawnika, 
serdecznika, eleuterokoka kolczastego, żurawiny błotnej.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych: 
 » Przywrotnik wspomaga w utrzymaniu prawidłowej regulacji 

gospodarki hormonalnej.
 » Eleuterokok utrzymuje prawidłową wydolność umysłową.
 » Dziurawiec wspomaga w zachowaniu prawidłowego funkcjonowania 

układu nerwowego (stany niepokoju na tle nerwicowym).
 » Serdecznik łagodzi bóle menstruacyjne.
 » Wspomagająco przy menopauzie, uderzeniach gorąca.
 » Poprzez normalizowanie gospodarki hormonalnej wspomagają 

utrzymanie prawidłowej pracy mięśni Kegla.

Zalecane spożycie: jedną miarkę granulatu (5 ml) rozpuścić w 100 ml ciepłej wody i wypić bezpośrednio po 
przyrządzeniu. Spożywać trzy razy dziennie po posiłku.

Granulki 120g

URTIKOLUTEINAURTIKOLUTEINA
Na prawidłowy wzrokNa prawidłowy wzrok

KLIMATON PLUSKLIMATON PLUS
Na dobre samopoczucie.Na dobre samopoczucie.

Na menopauzę.Na menopauzę.

UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY I KREW

190
kapsułek
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Granulki 120g

UKŁAD NERWOWY I MÓZG

Skład:  sproszkowane poroże jelenia szlachetnego, ekstrakty wodne: eleu-
terokoka kolczastego,  ziela pięciornika kurzego, różeńca górskiego, szczo-
draka, borówki, jeżówki, żurawiny, aralii, bodziszka.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Substancje czynne z poroża jelenia syberyjskiego wspomagają w 

utrzymaniu prawidłowej pracy układu immunologicznego.
 » Eleuterokok utrzymuje prawidłowy rytm serca i wydolność umysłową.
 » Różeniec wspomaga w zachowaniu aktywności umysłowej  

i poznawczej, pobudzając system nerwowy.
 » Wspomagająco dla zachowania kontroli procesów starzenia i utrzymaniu 

prawidłowych funkcji układu odpornościowego.
 » Wspomagająco dla zachowania wydolności fizycznej i psychicznej u osób 

wieku senioralnego.
 » Wspomagająco dla utrzymania efektywności w sporcie.
 » Wspomagająco w zachowaniu odpowiedniej koncentracji i utrzymaniu prawidłowego stanu układu nerwowego 

(szczególnie przy silnym stresie emocjonalnym).

Zalecane spożycie: jedną miarkę (5 ml) produktu rozpuścić w 100 ml letniej wody, spożywać dwa razy w ciągu 
dnia w porze rannej i południowej.

Skład: lakownica lśniąca, błonnik korzenia łopianu, ekstrakty 
wodne z: rokitnika, żurawiny, stewiozydy. 

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Lakownica wspomaga utrzymanie prawidłowych funkcji 

obronnych organizmu, wspomaga prawidłowy podział 
komórek, wpływa na utrzymanie prawidłowych funkcji 
wątroby, przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu 
mięśni gładkich jelit.

 » Korzeń łopianu wspomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu 
układu hormonalnego

 » Rokitnik wspomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu układu 
nerwowego.

 » Żurawina wspomaga utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu we krwi i prawidłowe ciśnienie krwi.

Zalecane spożycie: jedną miarkę granulatu(5 ml)  rozprowadzić w 100 ml ciepłej wody i wypić 2-3 minuty po 
przyrządzeniu. Spożywać trzy razy dziennie między posiłkami.

Granulki 100g

PANTOBIOL - 1PANTOBIOL - 1
Regeneracja dla organizmu. Regeneracja dla organizmu. 

Immunomodulator na bazie lipidów poroża jelenia syberyjskiego.Immunomodulator na bazie lipidów poroża jelenia syberyjskiego.
Nagrodzony na Diabetica Expo 2017r.Nagrodzony na Diabetica Expo 2017r.

REISHI KANREISHI KAN
Regeneracja. Silny antyoksydant.Regeneracja. Silny antyoksydant.

Immunomodulator.Immunomodulator.

200 ml

190
kapsułek
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UKŁAD NERWOWY I MÓZG

Skład: ekstrakty wodne z liści czarnej porzeczki, liści brzozy, ziela 
pietruszki, korzenia aralii, korzenia żeń-szenia syberyjskiego, różeń-
ca górskiego, eleuterokoka kolczastego.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Żeń-szeń syberyjski przyczynia się do utrzymania naturalnych 

zdolności obronnych organizmu i właściwej pracy systemu 
odpornościowego.

 » Różeniec górski przyczynia się do zachowania prawidłowego 
krążenia krwi, które jest związane z wydajnością pracy umysłowej 
i procesami kojarzeniowymi.

 » Eleuterokok utrzymuje umysłową i fizyczną wydolność w razie 
osłabienia, wyczerpania, zmęczenia i rekonwalescencji.

Zalecane spożycie: jedną miarkę granulatu (5 ml) rozpuścić w 100 ml ciepłej wody i wypić bezpośrednio po 
przyrządzeniu. Spożywać jeden lub dwa razy dziennie (do południa) podczas posiłku.

Skład:  wyciąg olejowy ze sproszkowanego poroża jelenia szlachetnego rozpusz-
czony w oleju roślinnym.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wspomagają w zachowaniu prawidłowego przekazywania impulsów między 

mózgiem, a włóknami nerwowymi.
 » Wpływają na zachowanie funkcji ochronnych komórek, np. przed endotoksynami.
 » Wspomagająco przy zachowaniu prawidłowej kondycji autonomicznego układu 

nerwowego (stwardnienie rozsiane).
 » Wspomagająco w zachowaniu prawidłowego stanu układu mózgowo-sercowe-

go (miażdżyca).
 » Wspomagająco w zachowaniu prawidłowych funkcji wątroby (przy tendencji do 

wirusowych, toksycznych zmian, hepatozy, zapalenia wątroby itd.).
 » Wspomagająco w zachowaniu prawidłowego stanu układu nerwowego (przy 

bólach głowy, migreny, obciążenie, nadciśnienie, stres pourazowy, itp.).

Zalecane spożycie: wewnątrz (doustnie) rano przed posiłkiem lub w trakcie posiłku od 20 kropli 3x dziennie 
rozpuszczonych w niewielkiej ilości wody lub popić wodą. W przypadkach trudnych przy niskim lub normalnym 
ciśnieniu od 20-80 kropli jednorazowo z wodą.  

TONIZYDTONIZYD
Na wzmocnienie i dobry nastrój.Na wzmocnienie i dobry nastrój.

Immunomodulator. Immunomodulator. 

PANTOBIOL - 3PANTOBIOL - 3
Regeneracja układu nerwowego.Regeneracja układu nerwowego.

Wyciąg olejowy ze sproszkowanego poroża jelenia szlachetnego. Wyciąg olejowy ze sproszkowanego poroża jelenia szlachetnego. 

Płyn - 30 ml

Granulki 90g
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UKŁAD HORMONALNY KOBIET

Opis produktu: Niehormonalny środek pochodzenia naturalnego z udokumentowanym działaniem i długotrwałym 
efektem utrzymania prawidłowego stanu, jak również pielęgnacji zdrowych piersi. Wpływa na kontrolę stanów 
zapalnych, a zawarta w korzenia łopianu arktygenina o właściwościach cytostatycznych, utrzymuje prawidłowy 
podział komórek i wspomaga system immunologiczny.
MAMAVIT KOMPLEKS dedykowany jest wszystkim kobietom, które:

 » Pragną do późnej starości zachować piękne, zadbane piersi i zdrowy wygląd skóry.
 » Mają zdiagnozowaną mastopatię.
 » Są po porodzie i borykają się z rozstępami skóry na piersiach.
 » Pragną ograniczyć skutki uboczne kąpieli słonecznych.

Badania kliniczne kompleksu MAMAVIT przeprowadzone na Katedrze Akuszerstwa i Ginekologii Syberyjskiego 
Państwowego Uniwersytetu Medycznego w okresie 2009-2014 r., w których uczestniczyło 3500 pacjentek z różnymi 
formami dysplazji gruczołu piersiowego, dokumentują wspomagający efekt MAMAVIT KOMPLEKS w kompleksowej 
terapii. 

W skład kompleksu wchodzą:
 » Toksidont-maj Plus (ekstrakt wodny z korzenia łopianu z dihydrokwercytyną, 75 ml).
 » Nasiona łopianu (kapsułki 190 szt.) .
 » Wienorm (granulat, 120 g) 
 » Mamavit żel do stosowania miejscowego (50 ml)

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wspomaganie profilaktyki i kompleksowej terapii w 

utrzymaniu zdrowia piersi i sutka.
 » Dla podtrzymania formy piersi po ciąży i karmieniu 

piersią.
 » Pomocne w utrzymaniu prawidłowego stanu przy 

przedmenstrualnym syndromie z symptomami 
bólów sutka (bolesność gruczołów mlecznych przed 
menstruacją).

Wszystkie zalecane produkty należy stosować w tym samym czasie!

Zalecamy podstawowy schemat stosowania w zapobieganiu i kompleksowej terapii

Środki Czas trwania Sposób dawkowania

Toksidont – maj Plus 
(ekstrakt z korzenia łopianu 

z dihydrokwercytyną)

4 TYGODNIE 
3 kursy rocznie

1 miarka (1,60 ml) 3 razy dziennie
rozpuszczone w 100 ml wody

Nasiona łopianu 
(kapsułki)

4 TYGODNIE 
3 kursy rocznie 2-3 kapsułki 3 razy dziennie

Wienorm (granulki) 4 TYGODNIE 
3 kursy rocznie 1 miarka (5 ml) 3 razy dziennie

Mamavit żel 4 TYGODNIE
3 kursy rocznie

Na obszar piersi wmasowując zgodnie z 
przepływem limfy

2 razy dziennie

MAMAVIT KOMPLEKSMAMAVIT KOMPLEKS
Zestaw 4 preparatów dla utrzymania zdrowia kobiet.Zestaw 4 preparatów dla utrzymania zdrowia kobiet.

Płyn - 30 ml

Granulki 90g
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UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY

Skład: ekstrakt wodny z liści pokrzywy, wyciąg bogaty w taksyfolinę 
z drewna modrzewia  dahurskiego (Larix gmelinii). Pokrzywa zawiera 
barwniki roślinne, witaminę K, witaminy z grupy B, flawonoidy, garb-
niki i kwas krzemowy.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wpływają na utrzymanie prawidłowego stanu dróg moczowych.
 » Wpływają na utrzymanie prawidłowego poziomu hemoglobiny 

i czerwonych krwinek.
 » Wpływają na zachowanie prawidłowego mechanizmu wydalania 

substancji toksycznych.
 » Wpływają na utrzymanie prawidłowego poziomu produkcji insuliny.
 » Wpływają na zachowanie prawidłowej pracy układu odpornościowego i mechanizmu wytwarzania 

odpowiedniego poziomu przeciwciał podczas infekcji.
 » Wpływają na zachowanie prawidłowego stanu skóry, włosów i paznokci

Zalecane spożycie: jedną miarkę (1, 61 ml) produktu rozpuścić w 100ml letniej wody i wypić bezpośrednio po 
przygotowaniu. Roztwór spożywać trzy razy w ciągu dnia przed posiłkiem.

Skład:  ekstrakt wodny z rdestu ptasiego, glukoza.
Rdest ptasi zawiera flawonoidy, krzemionkę, garbniki, fenolokwasy, 
cukry, śluzy, sole mineralne. 

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wspomagająco w utrzymaniu prawidłowej kondycji seksualnej.
 » Wspomagająco w zachowaniu prawidłowego stanu gruczołu 

krokowego.
 » Wpływają na utrzymanie prawidłowego stanu gospodarki hor-

monalnej wspomagają utrzymanie prawidłowej pracy mięśni 
Kegla, zachowaniu zdrowych mięśni układu moczowo-płciowe-
go (przy nietrzymaniu moczu).

 » Wspomagająco w zachowaniu witalności, prawidłowego stanu układu rozrodczego (przy bezpłodności mę-
skiej).

 » Całkowicie bezpieczne dla układu sercowo- naczyniowego i ciśnienia krwi.

Zalecane spożycie: jedną miarkę granulatu ( 5ml) rozpuścić w 100 ml ciepłej wody i wypić bezpośrednio po 
przyrządzeniu. Spożywać profilaktycznie jeden raz dziennie podczas posiłku.

Granulki 110g

Środki Czas trwania Sposób dawkowania

Toksidont – Maj Plus (eks-
trakt z korzenia łopianu z 

dihydrokwercytyną)

4 TYGODNIE 
3 kursy rocznie

1 miarka (1,60 ml) 3 razy dziennie, 
rozpuszczone w 100 ml wody

Nasiona łopianu 
(kapsułki)

4 TYGODNIE 
3 kursy rocznie 2-3 kapsułki 3 razy dziennie

Hepatobiol (kapsułki) 4 TYGODNIE 
3 kursy rocznie 2-3 kapsułki 3 razy dziennie

Urobiol (granulki) 4 TYGODNIE
3 kursy rocznie 1 miarka (5 ml) 3 razy dziennie

Urolizin (granulki)
4 TYGODNIE

3 kursy rocznie
1 miarka (5 ml) 3 razy dziennie

Zalecamy podstawowy schemat stosowania w prewencji i kompleksowej terapii

LIŚĆ POKRZYWY PLUSLIŚĆ POKRZYWY PLUS
Na układ moczowy. Na układ moczowy. 

W normalizacji metabolizmu lipidówW normalizacji metabolizmu lipidów..

POLIKAWINPOLIKAWIN
Dla zdrowia dróg moczowych. Dla zdrowia dróg moczowych. 

Siły witalne i potencja seksualna w każdym wieku.Siły witalne i potencja seksualna w każdym wieku.

75 ml
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Granulki 110g

UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY

W celu prewencji i kompleksowej terapii łagodnego roz-
rostu gruczołu krokowego, Biolit opracował specjalny 
program fitoterapii:  „Kompleks PROSTADONT”.

W skład kompleksu wchodzą: 
 » Toksidont-maj Plus (wodny ekstrakt z korzenia łopianu)
 » Nasiona łopianu
 » Hepatobiol 
 » Urolizin

Wszystkie zalecane produkty są pobierane w tym samym czasie!
Dla profilaktyki zalecany jest 1 kurs rocznie. Przy zdiagnozowanym przeroście gruczołu prostaty 2-3 kursy 
rocznie w ciągu 8 tygodni. Urolizinu nie stosować, jeżeli w nerkach, pęcherzu i / lub pęcherzyku żółciowym 
występują duże ilości złogów (kamienie większe niż 0,5 cm).

Środki Czas trwania Sposób dawkowania

Toksidont – Maj Plus (eks-
trakt z korzenia łopianu z 

dihydrokwercytyną)

4 TYGODNIE 
3 kursy rocznie

1 miarka (1,60 ml) 3 razy dziennie, 
rozpuszczone w 100 ml wody

Nasiona łopianu 
(kapsułki)

4 TYGODNIE 
3 kursy rocznie 2-3 kapsułki 3 razy dziennie

Hepatobiol (kapsułki) 4 TYGODNIE 
3 kursy rocznie 2-3 kapsułki 3 razy dziennie

Urobiol (granulki) 4 TYGODNIE
3 kursy rocznie 1 miarka (5 ml) 3 razy dziennie

Urolizin (granulki)
4 TYGODNIE

3 kursy rocznie
1 miarka (5 ml) 3 razy dziennie

Zalecamy podstawowy schemat stosowania w prewencji i kompleksowej terapii

PROSTADONT KOMPLEKSPROSTADONT KOMPLEKS

Zestaw 5 preparatów dla utrzymania zdrowia mężczyzn.Zestaw 5 preparatów dla utrzymania zdrowia mężczyzn.
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UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY

Skład: ekstrakty wodne z rdestu ptasiego, kory osiki, krwawnika, 
babki lancetowatej, dziurawca, brzozy, borówki, nagietka, dzikiej 
róży i mniszka lekarskiego. 

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Rdest ptasi wspomaga w utrzymaniu prawidłowego poziom kwa-

su moczowego oraz w kontroli innych szkodliwych metabolitów 
we krwi.

 » Nagietek i borówka wspomagają w utrzymaniu prawidłowej kon-
dycji przewodu moczowego i kontroli namnażania się drobno-
ustrojów.

 » Kora osiki i oman wspomagają w kontroli rozwoju toksycznych patogenów, w tym pasożytów w całym 
organizmie.

 » Działanie żółciopędne, w kontroli lipogenezy tkanki tłuszczowej we wsparciu kontroli otyłości, utrzymaniu 
prawidłowego profilu lipidowego (cholesterolu, trójglicerydów), korzystne dla układu sercowo-naczyniowego, 
wsparcie trawienia (rdest, brzoza, łopian).

Zalecane spożycie: jedną miarkę granulatu ( 5 ml) rozpuścić w 100g wody. Spożywać trzy razy dziennie bezpo-
średnio po sporządzeniu.

Skład: ziele wierzbownicy poddane procesowi fermentacji.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wspomagająco dla utrzymania homeostazy w organizmie.
 » Wspomagająco dla utrzymania prawidłowej pracy mechanzmów odpowiedzialnych 

w kontroli toksyn w organizmie .
 » Wspomagająco w zachowaniu prawidłowego stanu prostaty.
 » Dla utrzymania zdrowia jelit, skóry i paznokci

Zalecane spożycie: jedną łyżeczkę mieszanki zalać szklanką wrzącej wody. Parzyć 
pod przykryciem przez około 10 minut. Napar z jednej łyżeczki mieszanki można 
zalewać kilkakrotnie, spożywać powoli, małymi łykami, kilka razy dziennie.

UROBIOL UROBIOL 

Na drogi moczowe.Na drogi moczowe.

WIERZBOWNICAWIERZBOWNICA
Zdrowie dróg moczowych i prostaty.Zdrowie dróg moczowych i prostaty.

 „Iwan czaj“. Zioło jednorodne. „Iwan czaj“. Zioło jednorodne.

100 g

Granulki 90g
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UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY

Skład: ziele rdestu ptasiego, ziele pięciornika kurzego ziela, korzeń łopianu 
większego, owoc jarzębiny czerwonej, liść brzozy, ziele skrzypu polnego. 

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:

 » Dla utrzymania prawidłowego stanu mikrobiologii nerek i prawidłowej pracy 
układu moczowego.

Zalecane spożycie: jedną łyżeczkę mieszanki zalać szklanką wrzącej wody. Pa-
rzyć pod przykryciem przez około 10 minut. Napar z jednej łyżeczki mieszanki 
spożywać powoli, małymi łykami, dwa razy dziennie. 

Skład:  ekstrakty wodne – liścia brzozy, ziela rdestu ptasiego, ko-
rzenia przewiercienia chińskiego, ziela skrzypu polnego, ziela pię-
ciornika kurzego ziela, owocu aronii czarnej i owocu jarzębiny 
czerwonej, korzenia łopianu większego, liści borówki czernicy.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wspierają w utrzymaniu odpowiedniego poziomu diurezy oraz 

wspomagają w zachowaniu odpowiedniego krążenia mikrona-
czyniowego.

 » Działanie moczopędne – korzystne w prawidłowej pracy me-
chanizmów odpowiedzialnych w kontrol osadów w rozwoju 
kamicy nerkowej, poziomu kwasu moczowego w dnie mocza-
nowej, obrzękach (rdest, brzoza, borówka).

 » Działanie hepatoprotekcyjne – dla prawidłowego poziomu enzymów wątrobowych, prawidłowej czynno-
ści wątroby, wsparcia metabolizm (łopian, przewiercień).

 » Działanie hematostatyczne kontrola prawidłowego stanu naczyń w gojeniu ran, krwawień wewnętrz-
nych, z nosa (rdest ptasi, pięciornik, przewiercień).

Zalecane spożycie: jedną miarkę granulatu (5 ml) rozpuścić w 100 g wody. Spożywać trzy razy dziennie bez-
pośrednio po sporządzeniu.

UROLIZINUROLIZIN
Dla prawidłowej pracy nerek.Dla prawidłowej pracy nerek.

SPRAWNY UKŁAD MOCZOWYSPRAWNY UKŁAD MOCZOWY

Mieszanka ziołowa.Mieszanka ziołowa.

100 g

Granulki 90g

Granulki 90g
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Skład:  zmielone nasiona ostropestu plamistego, ekstrakt z mło-
dych pędów owsa.
Zawiera: sylimarynę, flawonoidy, histaminę, tyraminę, kwasy or-
ganiczne, witaminy C i K, fitosterole, garbniki, olej z dużą ilością 
kwasu linolowego (50%), sole mineralne. 

Działanie i zastosowanie substancji czynnych::
 » Substancje ostropestu utrzymują prawidłową mikrobiologię 

wątroby i utrzymują prawidłową pracę mechanizmów wpły-
wających na detoksykację.

 » Utrzymują prawidłową pracę trzustki.
 » Mają właściwości immunomodulacyjne.
 » Kwas linolowy uczestniczy w wielu przemianach biochemicz-

nych i w regulacji czynności fizjologicznych. 
 » Przeciwutleniacze biorą udział w utrzymaniu mechanizmu kontroli stanu komórek.
 » Wpływają na prawidłowy poziom homocysteiny.

Zalecane spożycie: dwie kapsułki trzy razy dziennie podczas posiłku, popijając wodą. Kapsułki można rozpiąć 
i zawartość wsypać do pożywienia.

HEPATOBIOLHEPATOBIOL
Wsparcie dla prawidłowej funkcji wątroby.Wsparcie dla prawidłowej funkcji wątroby.

Immunomodulator. Hepatoprotektor.Immunomodulator. Hepatoprotektor.  

WĄTROBA I DROGI ŻÓŁCIOWE

Skład: ekstrakty z rutwicy lekarskiej, dzikiej róży, łopianu większego, mniszka lekarskie-
go i pokrzywy. Błonnik korzenia łopianu majowego stanowi pokarm dla bakterii jelito-
wych, indukuje mechanizmy wpływające na utrzymanie odporności  organizmu.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Dzika róża wspomaga prawidłowy proces trawienia, przyczynia się do prawidłowej 

pracy układu jelitowego.
 » Łopian pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy. Przyczynia się do komfortu 

trawienia.
 » Mniszek wspomaga w utrzymaniu fizjologicznego zrównoważonego odczynu żołądka.
 » Wspomaganie prawidłowej pracy mechanizmu kontroli glikemii – utrzymanie 

prawidłowego wydzielania insuliny (ochrona wysepek beta trzustki); działanie 
insulinopodobne substancji czynnych rutwicy.

 » Utrzymanie prawidłowej wrażliwości na insulinę (rutwica, łopian).
 » Utrzymanie prawidłowej glikemii i kontroli glikogenu wątrobowego (łopian).

Zalecane spożycie:  jedną miarkę (5 ml) produktu rozpuścić w 100 ml letniej wody i po chwili wypić po przygo-
towaniu. Roztwór spożywać trzy razy w ciągu dnia po posiłku.

NORMO – GLUKOMINNORMO – GLUKOMIN
BEZ CUKRU.BEZ CUKRU.

Na prawidłowy poziom glukozy i trawienie.Na prawidłowy poziom glukozy i trawienie.

Granulki 90g

190
kapsułek
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CENNA WIEDZA O PRODUKTACH

Przed rozpoczęciem każdej fitoterapii syberyjscy naukowcy rekomendują zastosowanie autorskich programów 
Instytutu Biolit i lekarzy Syberyjskiego Uniwersytetu Medycznego: Fitosanacji i Fitooptymizacji. Są one poparte 
badaniami klinicznymi i mają na celu podniesienie potencjału komórkowego i utrzymanie prawidłowej funkcji 
mechanizmów odpowiedzialnych za wchłanianie substancji czynnych przez komórki organizmu.

Fitosanacja mikrobioty polega na stosowaniu roślinnych środków antyseptycznych. Ma na celu utrzymanie pra-
widłowego stanu mikrobioty wolnej od pasożytów, grzybów, firmikutów, bakterii, wirusów.  Skutkuje przywróce-
niem warunków tworzenia prawidłowej mikroflory (bifidobakterii). Fitooptymizacja mikrobioty to zastosowanie 
substancji roślinnych w celu prawidłowego wpływu mikrobiomu na patologiczne procesy odpornościowe: alergie, 
choroby autoimmunologiczne, zespół przewlekłego zapalenia, patologiczny łagodny i złośliwy wzrost komórek. 
Przynosi następujące skutki: optymalizacja metabolizmu, zwiększenie biodostępności witamin i pierwiastków śla-
dowych. Fitosanacja polega na zastosowaniu równolegle trzech produktów na bazie ekstraktów z roślin adapto-
gennych Ałtaju. 

Pierwszy z nich, Populin Plus, to ekstrakt wodny kory topoli czarnej – roślinny analog kwasów żółciowych. Jest 
to, naturalny środek antyseptyczny. Substancje czynne biorą udział w prawidłowej pracy mechanizmów regulu-
jących stan mikrobioty w tym pasożytów, grzybów, firmikutów, bakterii i wirusów: chronią przy tym prawidłową 
mikroflorę. 

Drugi to Toksidont-Maj Plus, ekstrakt wodny korzenia łopianu – substancje czynne sprzyjają w przywracaniu 
warunków do tworzenia prawidłowej mikroflory (bifidobakterii). Wpływają na kontrolę działalności mikroflory 
na patologiczne procesy odpornościowe: alergie, choroby autoimmunologiczne, zespół przewlekłego zapalenia, 
patologiczny łagodny i złośliwy wzrost komórek. Poza tym wspomagają organizm w kontroli usuwania wszystkich 
rodzajów toksyn. 

Ostatni z tych produktów to Hepatobiol, czyli ekstrakt z młodych pędów zielonego owsa, oraz łuski ostropestu 
plamistego, którego substancje aktywne normalizują czynność wątroby, normalizują syntezę kwasów żółciowych, 
normalizują funkcję hormonalną mikroflory, normalizują poziom SHBG (globulinę wiążącą hormony płciowe)

Po zastosowaniu procesu fitosanacji, Biolit poleca sięgnięcie po proces fiotooptymizacji. Polega on na zastoso-
waniu symbiotyku o nazwie Biota Complex. Probiotyczne acydofilne szczepy pałeczek bakterii kwasu mlekowego, 
bakterii jelitowych (Lactobacillus i Bifidobacterium), frakcjonowany hydrolizat białek mleka, oraz zmielony korzeń 
łopianu większego mają na celu odbudowę mikrobioty jelitowej. 

Programy fitoterapeutyczne dla partnerów Biolitu są dostępne na naszej stronie internetowej, w celu uzyskania 
dostępu prosimy o kontakt na adres e-mail: 
biuro@bioliteurope.pl, bądź pod numerem telefonu +48 501 691 587.

FITOSANACJA I FITOOPTYMIZACJA  FITOSANACJA I FITOOPTYMIZACJA  

Granulki 90g
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CENNA WIEDZA O PRODUKTACH

Dbałość o atrakcyjność fizyczną może być zadaniem szczególnie przyjemnym, gdy mamy świado-
mość, że używamy do tego celu naturalnych kosmetyków produkowanych z wykorzystaniem wyciągów 
wodnych z roślin adaptogennych.

 Skoncentrowane substancje roślinne stosowane w kosmetykach mogą powodować reakcje alergicz-
ne, dlatego zespół rosyjskich naukowców Biolit czuwa nad każdym etapem ich produkcji, aby wykluczyć 
działania niepożądane dla zdrowia naszej skóry. Dla uzyskania odpowiednich stężeń i zachowania tech-
nologii produkcji najwyższej jakości naturalne ekstrakty roślinne pochodzą z surowca z  własnych upraw 
Biolitu, z czystego ekologicznie Ałtaju i zachodniej Syberii.

 Głównymi składnikami naszych kosmetyków są olejki roślinne, substancje ze złóż huminowych z dzie-
wiczych jezior zachodniej Syberii, ekstrakty młodych pędów jodły syberyjskiej oraz wyciągziół adapte-
gennych Ałtaju.

 Starannie opracowane receptury i zaawansowane procesy technologiczne gwarantują fitoterapeu-
tyczne właściwości kosmetyków, potwierdzane każdorazowo badaniami klinicznymi. Wszystkie produkty 
kosmetyczne zarejestrowane są w europejskim systemie Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 
zgodnie ze ścisłymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

KOSMETYKIKOSMETYKI



27

PIĘKNO I MŁODOŚĆ

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami przeciwutle-
niającymi: substancje z poroża jelenia syberyjskiego, ekstrakty ziół Ałtaju, wodny 
wyciąg korzenia łopianu, wyciąg z liści zielonej herbaty.

Działanie substancji czynnych:
 » Wspomagają utrzymać prawidłowy stan cery (przy tendencji do rozwoju 

zmarszczek).
 » Wspomagają zachowanie gładkiej powierzchni skóry.
 » Wspomagają utrzymanie prawidłowej regeneracji i odpowiedniego odżywienia 

skóry.
 » Wspomagają w utrzymaniu prawidłowego procesu wytwarzania kolagenu w 

skórze.

Sposób użycia: nałożyć maskę na oczyszczoną twarz (z wyjątkiem obszarów wokół 
oczu i ust), pozostawić na noc do wchłonięcia, nie spłukiwać. Najlepiej użyć przed snem. Maska jest 
przeznaczona do codziennej pielęgnacji skóry. Przechowywać w temperaturze od 0°C do +25°C.

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substan-
cjami przeciwutleniającymi:  woda z jeziora Shira, olejek ylang – 
ylang, ekstrakt z ziela dziurawca, wyciąg z szałwii.

Działanie substancji czynnych:
 » Olejek ylang – ylang wpływa na utrzymanie prawidłowej kondycji 

i koloru skóry (przy zmarszczkach, odbarwieniach, podrażnieniach 
po promieniowaniu UV).

 » Wpływają na prawidłową pracę mechanizmu zabezpieczającego 
działanie przeciwoksydacyjne

 » Utrzymują prawidłowe właściwości absorpcyjne skóry, działają 
ochronnie przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

Sposób użycia: lekko wmasować krem kolistymi ruchami na skórze 
twarzy omijając okolice oczu. Aby osiągnąć efekt relaksacji przy zaburzeniach neurologicznych i snu  
należy zastosować krem w obszarze karku na noc aż do całkowitego wchłonięcia. Kremu nie stosować w 
czasie ekspozycji na słońcu w okresie lata.

PANTOBIOL MUSKPANTOBIOL MUSK

Luksusowa maska odżywiająca na noc.Luksusowa maska odżywiająca na noc.

SHIRLAYNSHIRLAYN

Krem odmładzającyKrem odmładzający

50 ml

50 ml
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PIĘKNO I MŁODOŚĆ

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami przeci-
wutleniającymi: olej terpentynowy, woda, ekstrakt z kory wierzby.

Działanie substancji czynnych:
 » Dla zachowania prawidłowego ciśnienia (przy niskim ciśnieniu tętniczym).
 » Dla zachowania zdrowia układu kostno-stawowego (przy chorobie zwyrod-

nieniowej kręgosłupa, stawów, artretyźmie).
 » Dla zachowania prawidłowej pracy układu moczowego (przy schorzeniach 

kamicy nerkowej, zapaleniu pęcherza).
 » Dla zachowania prawidłowego snu, witalności i zdrowia psychicznego 

(przy zaburzeniach snu, przemęczeniu psychicznym i fizycznym).

Sposób użycia: Kąpiele terpentynowe stosuje się w cyklach 10-12 zabiegów. 
Kąpiele terpentynowe można stosować codziennie, co drugi dzień lub dwa 
dni z rzędu z przerwą na trzeci dzień. Dla przeprowadzenia kąpieli należy przy-
gotować termometr wodny, zegarek, cylinder miarowy o pojemności 1-1,5 l 
do odmierzenia emulsji, ciśnieniomierz lekarski do zmierzenia ciśnienia, wa-
zelinę kosmetyczną, szlafrok i ręcznik. Należy chronić oczy przed narażeniem 
na kontakt z emulsją. Emulsję należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ilość emulsji do ką-
pieli stopniowo zwiększać od 10-15 ml do 35-60 ml według zaleceń lekarza dla konkretnej osoby. Odmierzoną 
i rozpuszczoną w gorącej wodzie, w cylindrze, emulsję wlewamy do kąpieli cienką strugą i dokładnie mieszamy. 
Czas kąpieli wynosi 10-15 min., temp. kąpieli 36-37°C, rozpoczynać od 5 min. i każdą następną kąpiel wydłużać 
o 1-2 min. w zależności od wytrzymałości organizmu.

Przeciwwskazania i uwagi: gruźlica i choroby zakaźne, zaawansowana niewydolność krążeniowa, schorzenia 
nowotworowe, drugi trymestr ciąży, indywidualna nietolerancja składników, świerzb i ostra egzema,  ciężki 
stan psychiczny i fizyczny, nasilone przewlekłe schorzenia krążeniowe, zatrucie alkoholowe, toksyczne lub nar-
kotyczne, przewlekłe zapalenie nerek, marskość wątroby. Stosowanie kąpieli nie jest wskazane przy ograniczo-
nej sprawności ruchowej.Po kąpieli terpentynowej nie należy wycierać ciała, lecz nałożyć szlafrok i udać się 
na spoczynek w ciepłej pościeli na ok. 45 min., pod przykryciem. Podczas stosowania terapii należy spożywać 
racjonalne pełnowartościowe posiłki, bez przejadania się. Ograniczyć dania mięsne i unikać spożywania alko-
holu. Mieszane kąpiele (żółte i białe) dobiera się z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb organizmu.

Należy pamiętać, by przed kąpielą zabezpieczyć wazeliną kosmetyczną wrażliwe miejsca ciała, takie jak: narządy 
płciowe, zgięcia pod kolanami i w łokciach, pachwiny, pachy. Jeśli podczas kąpieli wyczuwalny jest dyskomfort,  
należy zmniejszyć dozowanie emulsji do roztworu kąpieli, zmniejszyć temperaturę lub czas kąpieli i dostoso-
wać kąpiel do indywidualnych potrzeb organizmu. Przy dolegliwościach innych niż wskazane, kąpiele należy 
stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

Przed zabiegiem kąpieli terpentynowej należy skonsultować z lekarzem ciśnienie tętnicze i ogólny 
stan organizmu. Przechowywać w temp. pokojowej. Chronić przed dostępem dzieci.

”KĄPIEL SKIPIDARNAJA I” - BIAŁY ROZTWÓR”KĄPIEL SKIPIDARNAJA I” - BIAŁY ROZTWÓR

Odbudowa naczyń włosowatych. Kapilaroterapia. Odbudowa naczyń włosowatych. Kapilaroterapia. 
 Najlepszy efekt uzyskuje się przy jednoczesnym  Najlepszy efekt uzyskuje się przy jednoczesnym 

spożywaniu suplementu Florenta Plus.spożywaniu suplementu Florenta Plus.

200 ml
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PIĘKNO I MŁODOŚĆ

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami prze-
ciwutleniającymi: olej terpentynowy, olej rycynowy, kwas oleinowy, ekstrakt 
z kory wierzby.

Działanie substancji czynnych:
 » Dla zachowania prawidłowego ciśnienia (przy wysokim ciśnieniu tętni-

czym).
 » Dla zachowania zdrowia układu kostno-stawowego (przy chorobach reu-

matycznych, artretyźmie).
 » Dla zachowania prawidłowej kondycji układu naczyniowego (przy zburze-

niach tętniczo-żylno-chłonnych, miażdżycy).
 » Dla zachowania sił witalnych, prawidłowego snu oraz prawidłowej wydol-

ności psychicznej i fizycznej (przy osłabieniu, zaburzeniach snu, przemę-
czeniu psychicznym i fizycznym.

Sposób użycia: Kąpiele terpentynowe stosuje się w cyklach 10-12 zabie-
gów. Kąpiele terpentynowe można stosować codziennie, co drugi dzień lub 
dwa dni z rzędu z przerwą na trzeci dzień. Dla przeprowadzenia kąpieli na-
leży przygotować termometr wodny, zegarek, cylinder miarowy o pojemności 1-1,5 l do odmierzenia emulsji, 
ciśnieniomierz lekarski do zmierzenia ciśnienia, wazelinę kosmetyczną, szlafrok i ręcznik. Należy chronić oczy 
przed narażeniem na kontakt z emulsją. Emulsję należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Ilość emulsji do kąpieli stopniowo zwiększać od 10-15 ml do 35-60 ml według zaleceń lekarza dla konkretnej 
osoby. Odmierzoną i rozpuszczoną w gorącej wodzie, w cylindrze, emulsję wlewamy do kąpieli cienką strugą 
i dokładnie mieszamy. Czas kąpieli wynosi. 10-15 min., temp. kąpieli 36-37°C, rozpoczynać od 5 min. i każdą 
następną kąpiel wydłużać o 1-2 min. w zależności od wytrzymałości organizmu.    

Przeciwwskazania i uwagi: gruźlica i choroby zakaźne, zaawansowana niewydolność krążeniowa, schorzenia 
nowotworowe, drugi trymestr ciąży, indywidualna nietolerancja składników, świerzb i ostra egzema,  cięż-
ki stan psychiczny i fizyczny, nasilone przewlekłe schorzenia krążeniowe, zatrucie alkoholowe, toksyczne lub 
narkotyczne, przewlekłe zapalenie nerek, marskość wątroby. Stosowanie kąpieli nie jest wskazane przy ogra-
niczonej sprawności ruchowej.

Należy pamiętać, by przed kąpielą zabezpieczyć wazeliną kosmetyczną wrażliwe miejsca ciała, takie jak: narządy 
płciowe, zgięcia pod kolanami i w łokciach, pachwiny, pachy. Jeśli podczas kąpieli wyczuwalny jest dyskomfort,  
należy zmniejszyć dozowanie emulsji do roztworu kąpieli, zmniejszyć temperaturę lub czas kąpieli i dostoso-
wać kąpiel do indywidualnych potrzeb organizmu. Przy dolegliwościach innych niż wskazane, kąpiele należy 
stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

Przed zabiegiem kąpieli terpentynowej należy skonsultować z lekarzem ciśnienie tętnicze i ogólny 
stan organizmu. Przechowywać w temp. pokojowej. Chronić przed dostępem dzieci.

”KĄPIEL SKIPIDARNAJA II” - ŻÓŁTY ROZTWÓR”KĄPIEL SKIPIDARNAJA II” - ŻÓŁTY ROZTWÓR

Odbudowa naczyń włosowatych. Kapilaroterapia.  Odbudowa naczyń włosowatych. Kapilaroterapia.  
Najlepszy efekt uzyskuje się przy jednoczesnym Najlepszy efekt uzyskuje się przy jednoczesnym 

spożywaniu suplementu Florenta Plus.spożywaniu suplementu Florenta Plus.

200 ml
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PIĘKNO I MŁODOŚĆ

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami przeciwutlenia-
jącymi: Olej roślinny, ekstrakty z: korzenia łopianu, kwiatów nagietka, ekstrakt torfu.

Działanie substancji czynnych:
 » Wspomagają dla zachować prawidłową kondycję skóry i skóry głowy (przy swędzeniu, 

zwiększonym łuszczeniu związanym z objawami alergicznymi, przy suchości skóry 
ciała i twarzy, przy zaburzeniu stanu skóry i włosów przy niekorzystnych wpływach 
klimatycznych).

 » Wspomagają zachować prawidłową kondycję włosów (przy utracie połysku i 
rozwarstwienia końców włosów w wyniku działania chemicznego, przy wypadaniu 
włosów lub zakłóceniu ich wzrostu).

Sposób użycia: lekko ogrzany olejek równomiernie nanieść na skórę głowy i intensyw-
nie wcierać w korzenie i wzdłuż całej długości włosów przez 5-10 minut, następnie owinąć głowę ręcznikiem 
i pozostawić na 2-3 godziny. Po zabiegu umyć dokładnie włosy odpowiednim szamponem. Lekkimi kolistymi 
ruchami nanieść olejek w temperaturze pokojowej na skórę  twarzy i ciała, pozostawić do wchłonięcia, nad-
miar można usunąć wacikiem.

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami przeciwutle-
niającymi: Olej roślinny, ekstrakt z korzenia łopianu, witaminy A i E.

Działanie substancji czynnych:
 » » Dla zachowania prawidłowej kondycji skóry (np. przy suchości i wrażliwości 

skóry).
 » Dla zachowania prawidłowej kondycji rzęs i brwi (przy kruchości, suchości, oraz 

ich utracie).
 » Dla zachowania odpowiedniej objętości włosów.
 » Wspomagają mechanizmy w organizmie chroniące przed powstawaniem łupieżu

Sposób użycia: lekko ogrzany olejek równomiernie nanieść na skórę głowy 
i intensywnie wcierać w korzenie i wzdłuż całej długości włosów przez 5-10 
minut, następnie owinąć głowę ręcznikiem i pozostawić na 2-3 godziny. Po zabiegu umyć dokładnie włosy 
odpowiednim szamponem. Posmarować rzęsy i brwi ciepłym olejem po usunięciu makijażu. Lekkimi kolistymi 
ruchami nanieść olejek w temperaturze pokojowej na skórę twarzy i ciała, pozostawić do wchłonięcia, nadmiar 
można usunąć wacikiem.

OLEJEK Z WYCIĄGIEM OLEJEK Z WYCIĄGIEM 
Z KORZENIA ŁOPIANU Z WITAMINĄ A I EZ KORZENIA ŁOPIANU Z WITAMINĄ A I E

Zdrowe włosy i rzęsy.Zdrowe włosy i rzęsy.

OLEJEK Z WYCIĄGIEM OLEJEK Z WYCIĄGIEM 
Z KORZENIA ŁOPIANU, TORFU I NAGIETKAZ KORZENIA ŁOPIANU, TORFU I NAGIETKA

Zdrowa skóra i włosy.Zdrowa skóra i włosy.

50 ml

50 ml
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Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami przeciwutleniającymi:roślin-
ny i organiczny: ekstrakt z ziela glistnika. Substancjami aktywnymi w preparacie są alkaloidy, flawono-
idy, saponiny trójterpenowe, kwasy organiczne, substancje garbnikowe.

Działanie substancji czynnych:
 » W zachowaniu prawidłowej kondycji skóry (przy brodawkach łojotokowych i wirusowych, kurzaj-

kach, w nadmiernym łuszczeniu się skóry, świerzbie, wysypkach, siniakach).
 » W zachowaniu prawidłowego stanu paznokci i ich okolic.

Sposób użycia: Na wybrane miejsca twarzy i szyi: nanieść niewielką ilość balsamu i pozostawić do 
wchłonięcia ok. 5-10 min., nadmiar usunąć czystą chusteczką higieniczną.

 » Na wybrane partie ciała: pozostawić do wchłonięcia ok. 10-12 min., a nadmiar usunąć j.w.
 » Na siniaki: stosować otrzymany w/w roztwór z dodatkiem lodu.
 » Przy świerzbie i wysypkach: przyjmować kąpiel 15-minutową z roztworem balsamu: ok. 2 łyżki 

stołowe balsamu rozprowadzić w 100ml wody, a otrzymany roztwór wlać do wanny z kąpielą. W 
trakcie kąpieli nie stosować środków czystości (mydła, detergenty).

 » Przy stopach cukrzycowych: podczas pielęgnacji i zabiegów pedicure w gabinetach podologicz-
nych przemywać wodnym roztworem przed i po zabiegu. Po zabiegu na uszkodzonych miejscach stopy pozostawić 
gazik z roztworem na 5-10 min.

 » Balsam można stosować systematycznie, nawet przez okres kilku tygodni.
 » Produkt do stosowania zewnętrznego.

Przeciwwskazania: indywidualna nietolerancja. Środki ostrożności: zachować ostrożność podczas aplikacji w są-
siedztwie błon śluzowych (zwłaszcza oczu).

PIĘKNO I MŁODOŚĆ

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami przeciwutle-
niającymi: roślinny i organiczny: ekstrakt z leczniczego torfu borowinowego z osadów 
dennych jezior zachodniej Syberii, wyciąg z ziela świetlika.

Działanie substancji czynnych:
 » Utrzymanie prawidłowej kondycji skóry twarzy i szyi (przy zmarszczkach, utracie 

jędrności, opryszczce).
 » W utrzymaniu prawidłowego stanu naczyń włosowatych (przy krwiakach po zabie-

gach medycyny estetycznej).
 » Dla zachowania prawidłowej kondycji skóry wokół oczu (przy obrzękach, śladach 

zmęczenia i uczuciu naprężenia).

Sposób użycia: dwa razy dziennie niewielką ilość żelu nanosić na oczyszczoną skórę 
twarzy, szyi i powiek w kierunki od nasady nosa, uważając przy tym, by żel nie przedostał się do śluzówki 
oka. Pozostawić do pełnego wchłonięcia.  Regularne stosowanie rano i wieczorem pozwala zachować zdrową 
kondycję skóry.   

EPLIR ŻELEPLIR ŻEL

Regeneracja dla skóry zmęczonej, przesuszonej.Regeneracja dla skóry zmęczonej, przesuszonej.

BALSAM GLISTNIKOWYBALSAM GLISTNIKOWY
Pomoc w kontroli rozwoju łagodnych zmian skórnych Pomoc w kontroli rozwoju łagodnych zmian skórnych 

w typie brodawek łojotokowych i wirusowych. w typie brodawek łojotokowych i wirusowych. 
Nagrodzony na Diabetica Expo 2018r.Nagrodzony na Diabetica Expo 2018r.

20 ml

20 ml
50 ml

50 ml
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Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami przeciwutle-
niającymi: ekstrakt z torfu borowinowego z osadów dennych jezior zachodniej Syberii, 
olej słonecznikowy. Zawiera 2500 mg karotenoidów w tym kompleksów luteiny, zeak-
santyny. Dominującym pigmentem jest Beta karoten i ponad 30 ksantofili.

Działanie substancji czynnych:
 » Utrzymują prawidłowey stan błon śluzowych.
 » Utrzymują prawidłowy stan skóry pomocniczo działając na mechanizmy 

organizmu kontrolujące rozwój drobnoustrojów ( w bliznowaceniu ran, 
czyrakach).

 » Wspomagają mechanizmy odpowiedzialne w organizmie za utrzymanie 
prawidłowej kondycji skóry - przy kontroli rozwoju zmian skórnych ( z 
przyczyn odleżynowych, owrzodzeń, oparzeń, otarć).

 » Działanie pomocnicze w zachowaniu prawidłowej kondycji skóry (przy 
istniejącym atopowym zapaleniu skóry, trądziku, bliznowcach oraz w pielęgnacji przesuszonej skóry).

Sposób użycia: przed użyciem wstrząsnąć. Niewielką ilością olejku pokryć określoną część twarzy lub ciała. Ze wzglę-
du na zawartość olejków eterycznych, które powodują krótkotrwałe łzawienie, należy omijać okolice oczu w ciągu 
dnia. W miejsca objęte bólem delikatnie wmasować do wchłonięcia.   

ZDROWA SKÓRA I STAWY

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami 
przeciwutleniającymi: roślinny i organiczny: wyciąg ze złóż huminowych 
jezior syberyjskich (esobel), wyciąg z siedmiopalecznika błotnego.

Działanie substancji czynnych:
 » W zachowaniu zdrowych stawów i mięśni.
 » W utrzymaniu prawidłowej kondycji obszaru kręgosłupa.
 » Masaże wspomagające w utrzymaniu skóry wolnej od cellulitu.

Sposób użycia: wycisnąć z tuby 2-4 cm kremu jednorazowo i nanieść na 
dolegliwą okolicę ciała, wcierać preparat równomiernie ruchami masują-
cymi przez kilka minut. Po aplikacji - dla najlepszego efektu - można za-
stosować ciepły kompres lub nagrzewać promieniami podczerwonymi przy 
użyciu stosownej lampy. Stosować najlepiej wieczorem lub dwa razy dziennie (rano i wieczorem).

50 ml

EPLIR OLEJEK 1% I 2%EPLIR OLEJEK 1% I 2%

WW kontroli problemów dermatologicznych. kontroli problemów dermatologicznych.
Nagrodzony na Diabetica Expo 2017r.Nagrodzony na Diabetica Expo 2017r.

ESOBEL KREMESOBEL KREM
Skuteczny w kontroli procesów degradacyjnych związanych Skuteczny w kontroli procesów degradacyjnych związanych 

z postępującym naturalnym starzeniem. Do każdego rodzaju cery. z postępującym naturalnym starzeniem. Do każdego rodzaju cery. 
Nagrodzony na Diabetica Expo 2018Nagrodzony na Diabetica Expo 2018r.r.

2% - 30 ml
1% –10 ml
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ZDROWA SKÓRA I STAWY

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami 
przeciwutleniającymi: mumio – substancja naturalna pozyskiwana w wyso-
kich masywach górskich na terenie Azji. Substancjami czynnymi produktu jest 
kwas fulwowy, związki kumarynowe, kwasy huminowe, pierwiastki śladowe i 
mikroelementy, witaminy A, B i C, fosfolipidy, polifenole i terpenoidy.

Działanie substancji czynnych:
 » Wspomagają mechanizmy odpowiedzialne w organizmie w kontroli 

procesu regeneracji tkanek kostnych.
 » Utrzymują prawidłową funkcję nerwów obwodowych.
 » Utrzymują prawidłowe właściwości sorpcyjne skóry, działają ochronnie 

przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

Sposób użycia: niewielką ilość kremu nanieść na miejsca objęte stanami 
dysfunkcyjnymi i lekkimi okrężnymi ruchami wmasować krem min. przez 10 min.

50 ml

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami przeciwutleniającymi: ekstrakt z liści 
brzozy, chlorek sodu.

Działanie substancji czynnych:
 » Wspomagają mechanizmy odpowiedzialne w organizmie 

w kontroli obrzęków, podrażnień i zaczerwienień.
 » Wspomagają mechanizmy odpowiedzialne w organizmie 

w kontroli odcisków i zrogowaciałe części skóry.
 » Wspomagają mechanizmy odpowiedzialne w organizmie 

w kontroli mikroorganizmów, wydzielania przykrego 
zapachu, profilaktyce przeciw grzybiczej.

Sposób użycia: dla kąpieli nóg 40 g koncentratu (2 łyżki stołowe) rozpuścić w 1 litrze ciepłej wody. Dla kąpieli 
ciała 40-120 g (2-6 łyżek) rozpuścić w niewielkiej ilości wody i wlać do wanny z ciepłą wodą. Zalecany czas 
kąpieli 20-25 minut.

MUMIO KREMMUMIO KREM
Kontrola prawidłowej kondycji skóry. Kontrola prawidłowej kondycji skóry. 

Krem do masażu. Krem do masażu. 

BETULANBETULAN

Dla utrzymania prawidłowego krążenia w stopach i podudziach.Dla utrzymania prawidłowego krążenia w stopach i podudziach.
Koncentrat brzozowy – sól do kąpieli.Koncentrat brzozowy – sól do kąpieli.

40 g

2% - 30 ml
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ZDROWA SKÓRA I KONDYCJA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami 
przeciwutleniającymi: 100% olejek pichtowy zawiera ponad 35 substancji czynnych - 
fitoncydów, witamin, olejków eterycznych. 

Działanie substancji czynnych:
 » Zewnętrznie: Wspomagają mechanizmy odpowiedzialne w organizmie do kontroli roz-

woju drobnoustrojów, przy nawracających katarach, zapaleniach zatok, przy ogólnym 
osłabieniu organizmu.

 » Stosuje się w aromaterapii, do masażu, w saunach i łaźniach, do inhalacji oraz do utrzyma-
nia prawidłowego stanu płytki paznokcia

Sposób użycia: kilka kropel olejku w aromaterapii, do inhalacji lub kilka kropel do 
zastosowania w masażu razem z substancją poślizgową. W inhalacji ma właściwości 
antyseptyczne, przeciwbakteryjne co sprzyja usuwaniu zalegającego śluzu, oczyszcza drogi 
oddechowe i ułatwia oddychanie. Przy grypach i stanach zapalnych górnych dróg oddechowych. Substancje 
czynne wzmacniają organizm w całości. Dzięki zawartości antyoksydantów wpływa wzmacniająco na pracę 
serca, zwłaszcza przy dużych obciążeniach.

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami prze-
ciwutleniającymi: sól morska, ekstrakt z pichty syberyjskiej.

Działanie substancji czynnych:
 » Utrzymują prawidłową kondycję ciała i umysłu działając odprężają , 

utrzymują siły witalne.
 » Wpływają na utrzymanie prawidłowej kondycji skóry (np. złuszczają 

martwy naskórek, oczyszczają skórę z toksyn, utrzymanie jędrności  
i prawidłowej regeneracji).

 » Wspomagają mechanizmy odpowiedzialne w organizmie w kontroli 
stanu związanego z obrzękiem stóp, odświeżają i kontrolują ich potliwość

Sposób użycia: do kąpieli nóg: 20 g (łyżka stołowa) koncentratu rozpuścić w ciepłej wodzie, do kąpieli ciała: 
40g (2 łyżki stołowe)

KONCENTRAT PICHTOWYKONCENTRAT PICHTOWY
Sól do kąpieli z wyciągiem z jodły syberyjskiej.Sól do kąpieli z wyciągiem z jodły syberyjskiej.

OLEJEK PICHTOWYOLEJEK PICHTOWY
Kontrola prawidłowej kondycji skóry. Kontrola prawidłowej kondycji skóry. 

Krem do masaKrem do masażu. żu.   

200 g

25 ml
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ZDROWA SKÓRA I KONDYCJA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami prze-
ciwutleniającymi: ekstrakty z: korzenia łopianu i nagietka, olejek herbaciany, 
olejek cytrynowy, olejek neroli, olejek jodły syberyjskiej.

Działanie substancji czynnych:
 » Wspomaganie profilaktyki i kompleksowej terapii w
 » utrzymaniu zdrowia piersi i sutka.
 » Utrzymanie prawidłowej kondycji piersi po ciąży i karmieniu.
 » Pomocne w utrzymaniu prawidłowego stanu przy przedmenstrualnym  

syndromie z symptomami bólów sutka

Sposób użycia: dwa razy dziennie niewielką ilość żelu nanosić okrężnymi ru-
chami, zgodnie z kierunkiem przepływu limfy, na czystą skórę piersi (zwłaszcza 
w okolicy gruczołów mlecznych). Stosować przez okres min. 3 miesięcy lub dłużej.

50 ml

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami 
przeciwutleniającymi:ekstrakt z kwiatu kasztanowca, wyciągi z: koniczy-
ny, kwiatu nagietka, ziela gryki.

Działanie substancji czynnych:
 » Dla utrzymania prawidłowego staniu żył (przy istniejących żylakach, 

pajączkach na skórze, uczuciu ciężkich nóg).
 » Dla zachowania prawidłowej kondycji mięśni łydek.
 » Wspomagają mechanizmy odpowiedzialne w organizmie za 

normalizację stanu układu naczyniowego (przy tendencjach do 
zakrzepowego zapalenia żył).

Sposób użycia: krem nanieść na wilgotną, umytą skórę lekkimi masują-
cymi ruchami od dołu do góry w miejsca objęte zmianami skórnymi. Dla wzmocnienia efektu w ograniczeniu 
rozwoju żylaków stosować rajstopy przeciwżylakowe. Dla optymalnego wzmocnienia efektu ogólnoustrojo-
wego zaleca się dodatkowo spożywać doustnie produkt prozdrowotny „Wienorm” lub „Wienorm-Glukomin”.

MAMAVIT ŻELMAMAVIT ŻEL

Dla zachowania zdrowej i jędrnej skóry piersi.Dla zachowania zdrowej i jędrnej skóry piersi.

WIENORM KREMWIENORM KREM

Dla zdrowia żył.Dla zdrowia żył.

50 ml
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ZDROWA SKÓRA I KONDYCJA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami przeciwu-
tleniającymi: ekstrakt z młodych pędów jodły syberyjskiej. Młode pędy jodły 
syberyjskiej zawierają polifenole, związki lotne (fitoncydy), makro- i mikroele-
menty (wapń, cynk, selen).

Działanie substancji czynnych:
 » Wspomagają mechanizmy odpowiedzialne w organizmie w kontroli stanu 

mikroorganizmów.
 » Utrzymują prawidłowy stan bariery ochronnej naskórka.
 » Biorą udział w zachowaniu prawidłowego stanu skóry (przy podrażnieniach 

i przebarwieniach, ukąszeniach owadów).
 » Utrzymują prawidłowe właściwości sorpcyjne skóry, działają ochronnie 

przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

Sposób użycia: niewielką ilość kremu nanieść na zmienione, zainfekowane obszary skóry lub wysuszone i 
wmasować delikatnie do pełnego wchłonięcia. Nie stosować na otwarte rany.    

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami 
przeciwutleniającymi: roślinny i organiczny: ekstrakt z dziegcia 
brzozowego, olejek brzozowy, olejek jodłowy, ekstrakt z kory wierzby 
białej.

Działanie substancji czynnych:
 » W zachowaniu prawidłowej kondycji skóry (wspomagająco  

i profilaktycznie w zaburzeniach dermatologicznych, np. łuszczeniu 
się skóry, grzybicy, opryszczce, egzemie).

 » W utrzymaniu prawidłowego stanu paznokci i włosów (wspomagająco 
przy grzybicy paznokci, łupieżu).

Sposób użycia: niewielką ilość kremu nanieść 2-3 razy dziennie na skórę w 
miejscach objętych zmianami chorobowymi z 2-3 cm zapasem na zdrowej skórze, kontynuować stosowanie 
w ciągu 2 kolejnych tygodni po ustąpieniu objawów. Krem można stosować również profilaktycznie po 
korzystaniu z basenu, sauny oraz po zajęciach w halach sportowych.

FLORENTA KREMFLORENTA KREM
W kontroli infekcji i dolegliwości skórnych.W kontroli infekcji i dolegliwości skórnych.

Z ekstraktem z młodych pędów jodły syberyjskiej. Z ekstraktem z młodych pędów jodły syberyjskiej. 

MIKODONT KREMMIKODONT KREM
Związki czynne biorą udział w kontroli stanów Związki czynne biorą udział w kontroli stanów 
grzybicy paznokci, opryszczki i skóry powiek.grzybicy paznokci, opryszczki i skóry powiek.

50 ml

30 ml
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ZDROWA SKÓRA I KONDYCJA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami prze-
ciwutleniającymi: ekstrakty z: jodły syberyjskiej, rokitnika zwyczajnego, 
dziegcia brzozowego oraz glistnika jaskółczego ziela, uczep trójlistkowy, 
olejek pichtowy.

Działanie substancji czynnych:
 » Wspomagają mechanizmy odpowiedzialne w organizmie w kontroli 

rozwoju mikroorganizmów i swędzeniu skóry.
 » W utrzymaniu prawidłowej kondycji skóry, przy uczuciu ściągania  

i suchości skóry ( z przyczyn łuszczycy, egzemy, liszaja, atopowego  
zapalenia skóry).

Sposób użycia: stosować krem 2-3 razy dziennie na zmienioną chorobo-
wo skórę i 1-2 cm wokół, aż do całkowitego zniknięcia blaszek łuszczycowych. W przypadku kolejnego 
nawrotu objawów postępowanie powtórzyć.

Zalecane równoległe spożywanie suplementu diety Toksidontu-maj Plus.

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami przeciwutle-
niającymi:  woda, olejek jodły syberyjskiej, olejek terpentynowy, olej roślinny,  
kamfora racemiczna.

Działanie substancji czynnych:
 » W zachowaniu prawidłowej kondycji górnych dróg oddechowych  (wspomagająco 

np. przy anginie, przeziębieniu).
 » Przy stłuczeniach.
 » W zachowaniu prawidłowej kondycji skóry (po ukąszeniu owadów).

Sposób użycia: niewielką ilość żelu nanieść na zainfekowane obszary skóry i 
wmasować delikatnie do pełnego wchłonięcia. Przy infekcjach górnych dróg 
oddechowych nanieść żel na skórę klatki piersiowej, plecy oraz okolice zatok i nosa. 
Nie stosować na otwarte rany.

PSORIDONT KREMPSORIDONT KREM
Związki czynne biorą udział w kontroli Związki czynne biorą udział w kontroli 

nadmiernego łuszczenia się skórynadmiernego łuszczenia się skóry..

ŻEL PICHTOWYŻEL PICHTOWY
 Dla utrzymania prawidłowej kondycji  Dla utrzymania prawidłowej kondycji 

górnych dróg oddechowych.górnych dróg oddechowych.

75 ml

50 ml
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SPRAWY INTYMNE

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami 
przeciwutleniającymi: Cocoa Butter Glyceryl Esters, C12-20 Isoparaffin, 
Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Beeswax, Brassica Campestris Oil Unsa-
ponifiables, Calendula Officinalis Flower Oil, Humic Acids, Artemia Extract.

Działanie substancji czynnych:
 » Wspomagają mechanizmy w organizmie odpowiedzialne za zapobieganie 

powstawania polipów różnej lokalizacji.
 » Dla prawidłowej kondycji obszaru okołoodbytniczego.
 » Dla zachowaniu prawidłowej kondycji błony jelita grubego i odbytu ( 

przy tendencjach do powstawania hemoroidów)

Sposób użycia: po procedurze higieny intymnej wprowadzić 1 czopek (lubrykant) głęboko do odbytu 1 raz 
dziennie przed snem. Dla ułatwienia wprowadzania należy produkt przetrzymać przed użyciem w lodówce ok. 
30 min. Okres stosowania 1-30 dni. Przechowywać w chłodnym miejscu, nieprzekraczającym temperatury 25°C.    

10 świec

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami 
przeciwutleniającymi: Cocoa Butter Glyceryl Esters, C12-20 Isoparaffin, 
Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Beeswax, Brassica Campestris Oil Unsa-
ponifiables, Calendula Officinalis Flower Oil, Humic Acids, Artemia Extract.

Działanie substancji czynnych:
 » Wspomagają mechanizmy odpowiedzialne w organizmie w kontroli 

i zachowaniu prawidłowej kondycji prostaty.
 » Utrzymanie prawidłowego stanu dróg moczowo-płciowych.
 » Wspomagają mechanizmy w organizmie odpowiedzialne za zapobieganie 

powstawania polipów różnej lokalizacji.
 » Utrzymują prawidłowy stan obszaru okołoodbytniczego.
 » Pielęgnacja błon śluzowych i skóry po zabiegach medycznych (chirurgicznych), naświetlaniach oraz anty-

biotykoterapii..

Sposób użycia: po procedurze higieny intymnej wprowadzić 1 czopek (lubrykant) głęboko do odbytu 1 raz 
dziennie przed snem. Dla ułatwienia wprowadzania należy produkt przetrzymać przed użyciem w lodówce ok. 
30 min. Okres stosowania 1-30 dni. Przechowywać w chłodnym miejscu, nieprzekraczającym temperatury 25°C. 

10 świec

POLAROX HEMORECTPOLAROX HEMORECT

Krem - lubrykant, świece.Krem - lubrykant, świece.

POLAROX MANPOLAROX MAN

Krem - lubrykant, świece.Krem - lubrykant, świece.
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SPRAWY INTYMNE

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami prze-
ciwutleniającymi: Cocoa Butter Glyceryl Esters, C12-20 Isoparaffin, Hippo-
phae Rhamnoides Fruit Oil, Beeswax, Brassica Campestris Oil Unsaponifiab-
les, Calendula Officinalis Flower Oil, Humic Acids, Artemia Extract.

Działanie substancji czynnych:
 » Zachowują prawidłową kondycji narządów płciowych
 » kobiecych (przy istniejących problemach pochwy, pieczeniu, świądzie, 

przy gęstej obfitej wydzielinie z pochwy).
 » Zachowują prawidłowy stanu macicy.
 » Kontrola w zachowaniu prawidłowych funkcji narządów rozrodczych.
 » Wspomagają mechanizmy w organizmie odpowiedzialne w organizmie 

w kontroli przy zpobieganiu powstawania polipów różnej lokalizacji.
 » Pielęgnacja błon śluzowych i skóry po zabiegach medycznych (chirurgicznych), naświetlaniach oraz 

antybiotykoterapii.

Sposób użycia: po procedurze higieny intymnej wprowadzić 1 czopek (lubrykant) głęboko do waginy 1 raz dzien-
nie przed snem. Dla ułatwienia wprowadzania należy produkt przetrzymać przed użyciem w lodówce ok. 30 min. 
Okres stosowania 1-30 dni. Przechowywać w chłodnym miejscu, nieprzekraczającym temperatury 25°C.

10 świec

Składniki aktywne roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami przeciwutleniającymi: 
ekstrakt z nagietka, ekstrakt z rumianku.

Działanie substancji czynnych:
 » Pielęgnacja błon śluzowych i skóry suchej, łuszczącej się, skłonnej do podrażnień w 

obszarach narządów płciowych.
 » Pielęgnacja błon śluzowych i skóry po zabiegach medycznych (chirurgicznych), 

naświetlaniach oraz antybiotykoterapii. Pielęgnacja skóry skłonnej do podrażnień w 
okolicznościach współżycia płciowego.

Sposób użycia: niewielką ilość żelu nanieść w okolice genitaliów tuż przed aktem  
płciowym i w okresie dyskomfortu. Żel daje uczucie komfortu i nawilżenia, jest przyjemny 
w użyciu, bezbarwny, nie zostawia śladów, łatwo się zmywa. Rekomendowany zarówno 
dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Żel nie jest środkiem przeciwciążowym.

POLAROX WOMANPOLAROX WOMAN

Krem - lubrykant, świece. Krem - lubrykant, świece. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ŻELBŁOGOSŁAWIEŃSTWO ŻEL

Na zdrowie obszarów intymnych.Na zdrowie obszarów intymnych.

20 ml
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SPRAWY INTYMNE

Składniki aktywne, roślinne i organiczne zabezpieczone substancjami prze-
ciwutleniającymi: alantoina, pantenol, witamina e, wyciągi olejowe z rumianku, 
nagietka, olej rokitnikowy.

Działanie i zastosowanie substancji czynnych:
 » Wspierają warunki prawidłowego rozwoju mikroflory błony śluzowej pochwy, 

pobudzają aktywność flory bakteryjnej kwasu mlekowego pochwy.
 » Wspierają odporność na rozwój infekcji bakteryjnych i grzybiczych.
 » Wspomagająco i łagodząco podczas (lub po) stosowaniu leków i zabiegów 

medycznych, chemioterapii, radioterapii.
 » Nawilżająco w suchości błon śluzowych podczas stosowania doustnych  

środków antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastępczej w stanach  
dysfunkcji seksualnej.

 » Łagodząco w zaburzeniach przebiegu wypróżniania o różnej etiologii, także 
po zakończeniu antybiotykoterapii.

 » Łagodząco i nawilżająco w okresie menopauzalnym oraz postmenopauzalnym.
 » Łagodząco w stanach suchości błon śluzowych na tle insulinooporności oraz niedoczynności tarczycy;

Sposób użycia: W kompleksowym zastosowaniu przy towarzyszących zapalnych i dysbiotycznych chorób gine-
kologicznych stosować 1-2 razy dziennie.Kurs trwa 7–21 dni.

W stanach, którym towarzyszy suchość błon śluzowych żeńskich narządów płciowych, zaleca się stosowanie go 
do codziennej higieny intymnej.

Aby nałożyć żel, użyj dołączonego aplikatora. Aby napełnić aplikator, należy go przymocować do otworu tubki 
i wycisnąć niewielką ilość żelu. Odłącz aplikator od tuby, włóż go do pochwy i wyciśnij żel. Aplikatora można 
używać nieograniczoną liczbę razy. Po użyciu aplikator opłucz ciepłą wodą, dokładnie wysusz i przechowuj w 
suchym miejscu.

FEMINTIM ŻELFEMINTIM ŻEL

Higiena intymna Higiena intymna 

50 ml



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
LEKARZY I SPECJALISTÓW NATURALNYCH TERAPIILEKARZY I SPECJALISTÓW NATURALNYCH TERAPII

SZKOLENIA I WEBINARY NA STRONIESZKOLENIA I WEBINARY NA STRONIE

OORGANIZUJEMY KURSY I SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ  RGANIZUJEMY KURSY I SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ  
MIĘDZYNARODOWEJ SŁAWY NAUKOWCÓW SYBERYJSKIEGO MIĘDZYNARODOWEJ SŁAWY NAUKOWCÓW SYBERYJSKIEGO 
PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W TOMSKU. PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W TOMSKU. 
ZAPRASZAMY NA POBYTY EDUKACYJNE I WYCIECZKOWE W  ZAPRASZAMY NA POBYTY EDUKACYJNE I WYCIECZKOWE W  

OŚRODKACH SANATORYJNO - WYPOCZYNKOWYCH NA AŁTAJU.OŚRODKACH SANATORYJNO - WYPOCZYNKOWYCH NA AŁTAJU.

50 ml
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mgr Halina Jurkowska

Założyciel Biolit Europe Sp. z o.o. w Polsce. Certyfikowany 
specjalista Medycyny Anti-Age - w 2017 r. ukończyłam w 
RF zaawansowane szkolenie w państwowej uczelni budże-
towej, wyższej uczelni zawodowej Syberyjskiego Państwo-
wego Uniwersytetu Medycznego -Ministerstwo Zdrowia 
Federacji Rosyjskiej pod kierownictwem profesor dr n. 
med. Larysy Stiepanownej Sotnikowej w programie uzu-
pełniającym: „Anti-Aging Medycyna. Fitoterapia syberyj-
skimi preparatami roślinnymi”. 

Od 2015 r. wdrażam na teren Polski i UE wiedzę naukową i badawczą przy współpracy z Insty-
tutem Biolit z Tomska i pracownikami naukowymi Syberyjskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Tomsku, RF. Jestem założycielem firmy Biolit Europe Sp. z o.o. w Polsce a także od 2019r. 
właścicielem i koordynatorem działań edukacyjnych  firmy Medpress Sp. z o.o. z ponad 30 
letnią tradycją propagowania wiedzy w zakresie medycyny naturalnej, w której najważniejsze 
kierunki rozwoju stanowią najstarsze w Polsce Międzynarodowe Targi Medycyny Naturalnej „ 
Bliżej Zdrowia Bliżej Natury” , czasopismo z 30 letnią tradycją „ Bliżej Zdrowia Bliżej Natury” 
oraz Centrum Medycyny Naturalnej i Psychoterapii w Katowicach. 

Zapraszam do kontaktu: www.biolit.pl

Walentyna Nikołajewna-Burkowa

30 lecie działalności Instytutu Biolit z Tomska uho-
norowane przez Rząd Rosji zaproszeniem założy-
ciela Biolitu Walentyny Nikołajewny Burkowej  - dr 
n chem., prof. zwyczajny Rosyjskiej Akademii Nauk 
Przyrodniczych do Rady Naukowej Wydziału Biome-
dycyny przy Dumie Państwowej RF, w charakterze 
eksperta. 

Unikalna pozycja prof. Walentyny Burkowej w świecie naukowym wiąże z umiejętnością wy-
korzystania i wdrożenia zaawansowanej wiedzy z zakresu adaptogenów i fitoterapeutyków 
w praktykę kliniczną na dużą skalę. Koncepcja wykorzystania substancji adaptogennych do 
przywracania zdrowia była stworzona przez Rosjan i wyprzedziła o 20-30 lat medycynę ho-
listyczną, różniąc się od niej głębszym sięgnięciem do mechanizmów regulacji homeostazy i 
bardziej naukowym, systemowym podejściem. 





TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER!TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


