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Természetes folyékony peptidek, a jó életminőségért! 

Peptides komplexumok használati utasítása: cseppentsünk, 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére 

és dörzsölünk be teljes felszívódásig. 

 A Peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje 

orvosunk véleményét! 

PK01 - Szív- és érrendszer 100300   

Komplex peptid a szív és érrendszer kezelésére. Regenerálja a szív és érrendszer sejtjeit, - a szív és 

érrendszeri betegségeket. Korai öregedés megelőzésére, érelmeszesedés, magas vérnyomás, 

szívinfarktus és a stroke postinfarct rehabilitáció és post-stroke betegségek kezelése. 

Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-7, glicerin, bioantioxidáns komplexum 

”Neovitin”, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-

40, ricinusolaj, rozmaring illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK02 - Periférikus és központi idegrendszer 100310   

Komplex a periférikus és központi idegrendszer kezelésére. Regenerálja a periférikus és központi 

idegrendszer sejtjeit,- a periférikus és központi idegrendszer betegségeit. Korai öregedés megelőzése 

agyi szklerózis és stroke, stroke rehabilitáció, az idegrendszer gyulladásos és degeneratív betegségei.  

Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-5, glicerin,bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, 

metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, 

ricinusolaj, grépfruit illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK03 - Immunrendszer 100320   

Komplex peptid az immunrendszer kezelésére. Regenerálja az immunrendszer sejtjeit, - az 

immunrendszerrel kapcsolatos betegségeket. Korai öregedés megelőzése és a várható élettartam 

emelkedése, immunrendszer erősítése, rendellenességek korrekciója, szervek és szövetek 

regenerációja, rákmegelőző hatás.  



Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-6, glicerin,bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, 

metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, 

ricinusolaj, levendula és jázmin illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK04 - Ízületek 100330   

Komplex peptid a porcok, ízületek kezelésére. Regenerálja a mozgásszervek sejtjeit, kezeli a 

mozgásszervi betegségeket. Korai öregedés megelőzése, arthrosis (ízületi porckopás), arthritis  

(ízületi gyulladás), osteochondrosis (csontritkulás), reuma.  

Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-4, A-6, glicerin,bioantioxidáns komplexum 

”Neovitin”, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid,propilenglikol, xantán-gumi, PEG-

40, ricinusolaj, szegfűszeg illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK05 - Csontok 100340   

Komplex peptid a csontok kezelésére. Regenerálja a csontok sejtjeit, - csontozattal kapcsolatos 

betegségeket. Kifejezetten ajánlott csontritkulás, törések esetén.  

Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-4, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, 

metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, 

ricinusolaj, citrom illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK06 - Pajzsmirigy 100350   

Komplex peptid a pajzsmirigy kezelésére. Regenerálja a pajzsmirigy sejtjeit,- a pajzsmirigy- 

betegségeket. Korai öregedés megelőzése, hormonális problémák, strúma, golyva, csökkent vagy 

fokozott pajzsmirigyműködés. 

 Hashimoto-thyreoiditis (a pajzsmirigy alulműködése, amely a pajzsmirigy krónikus és 

fájdalommentes gyulladásához és végeredményben pusztulásához vezet), pajzsmirigy ciszta, 

mastopathia (pajzsmirigy-ciszta). 

Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-2, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, 

metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi,PEG-

40,ricinusolaj, zsálya illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK07 - Hasnyálmirigy 100360   

Komplex peptid a hasnyálmirigy kezelésére. Regenerálja a hasnyálmirigy sejtjeit, - a hasnyálmirigy 

betegségeket. Korai öregedés megelőzése, krónikus hasnyálmirigy-gyulladás, diabetes mellitus 

(cukorbetegség), csökkent glükóz tolerancia, a cukorbetegség szív és érrendszeri szövődményei. 



Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-1, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, 

metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, 

ricinusolaj, boróka illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK08 - Máj és epe 100370   

Komplex peptid a máj és epe kezelésére. Regenerálja a máj és epe illetve epe utak sejtjeit, - a máj és 

epe- betegségeket. Korai öregedés megelőzése, anyagcserezavar, elhízás, akaratlan mozgások, 

cholecystitis  (epehólyag gyulladás), mérgezés, krónikus mérgezés (vegyi anyagok, gyógyszerek, 

alkohol), májcirrózis, krónikus májgyulladás, egyéb májbetegségek. 

Összetétele: desztilált víz, peptides komplexumA-7, glicerin,bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, 

metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, 

ricinusolaj, narancs illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK09 - Férfi reproduktív rendszer 100380   

Komplex peptid a férfi betegségek kezelésére. Regenerálja a férfi reproduktív rendszer sejtjeit, 

betegségeit. Korai öregedés megelőzése, krónikus prosztatagyulladás, BPH (a prosztata jóindulatú 

megbetegedése), meddőség, merevedési zavar, egyéb nemi zavarok. 

Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-5, A-7, glicerin, bioantioxidáns komplexum 

”Neovitin”, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-

40, ricinusolaj, fahéj illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK10 - Női reproduktív rendszer 100390   

Komplex peptid a női betegségek kezelésére. Regenerálja a női reproduktív rendszer sejtjeit, 

betegségeit. Korai öregedés megelőzése, krónikus adnexitis (gyulladás), menstruációs funkció, 

klimax, csökkent libidó, meddőség, petevezeték-mióma, mastopathia (ciszták). 

Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-5, A-6, glicerin, bioantioxidáns komplexum 

”Neovitin”, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-

40, ricinusolaj, szantálfa illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK11 - Vese és húgyúti szervek 100400   

Komplex peptid a vese és húgyúti szervek kezelésére. Regenerálja a vese és húgyúti szervek sejtjeit, 

betegségeit. Korai öregedés megelőzése, krónikus vesemedence gyulladás, interstitialis nephritis, 

glomerulonephritis (a glomerulusok gyulladásos elváltozásaival járó gyulladás), húgykövesség, 

krónikus veseelégtelenség. 



Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-6, glicerin, bioantioxidáns komplexum 

”Neovitin”, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-

40, ricinusolaj, teafa illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK12 - Tüdő- és légzőszerv rendszer 100410   

Komplex peptid a tüdő- és légzőszervrendszer kezelésére. Regenerálja a tüdő és légzőszerv-rendszer 

sejtjeit. Korai öregedés megelőzése, krónikus bronchitis (krónikus tüdőgyulladás), tüdőtágulás, légúti 

allergia, asthma bronchiale, egyéb légúti betegségek. 

Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-4, A-6, glicerin, bioantioxidáns komplexum 

”Neovitin”, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-

40, ricinusolaj, borsmenta illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK13 - Bőr 100420   

Komplex peptid a bőr kezelésére. Regenerálja a bőr sejtjeit. Korai öregedés megelőzése, minden 

bőrbetegség, bőr tónusának javítása, bőrhibák "kijavítása".  

Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-4, A-6, A-8, glicerin, bioantioxidáns 

komplexum ”Neovitin”, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, 

xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, jázmin illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK14 - Vénák 100430   

Komplex peptid a vénák kezelésére. Regenerálja a vénák sejtjeit, megelőzi vagy gyógyítja betegségeit. 

Korai öregedés megelőzése, trombózis, visszér, aranyér, thrombophlebitis (érszűkület), 

gyomorfekély.  

Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, 

metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, 

ricinusolaj, levendula illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK15 - Vese és húgyhólyag 100440   

Regenerálja a vese és a húgyhólyag sejtjeit, veseelégtelenség, húgykő, húgyúti rendellenességek. 

Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-6, A-8, A-11, glicerin, bioantioxidáns komplexum 

”Neovitin”, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-

40, ricinusolaj, majoránna illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 



PK16 - Gyomor és bélrendszer 100450   

Regenerálja a gyomor és a bélrendszer sejtjeit, gyomorhurut, gyomorfekély, nyombélfekély, egyéb 

emésztőrendszeri rendellenességek. 

Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-1, A-6, A-7, A-9, glicerin, bioantioxidáns 

komplexum ”Neovitin”, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK17 - Látószervi rendszer 100460   

Regenerálja a látószervek sejtjeit, cukorbetegség és magas vérnyomás okozta retinakárosodások 

megelőzésére, retinaleválás, elváltozás megelőzése, szürke és zöld hályog megelőzése. 

Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-5, A-10, glicerin, bioantioxidáns komplexum 

”Neovitin”, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-

40, ricinusolaj, kamilla illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK18 - Hallószervi rendszer 100470   

Regenerálja a hallószervek sejtjeit, halláscsökkenés megelőzése, középfülgyulladás, dobhártya 

károsodás. 

Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-4, A-5, A-16, glicerin, bioantioxidáns 

komplexum ”Neovitin”, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid,propilenglikol, xantán-

gumi, PEG-40, ricinusolaj, fenyő illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

PK19 - Meteorológiai változásokra érzékenyek és szívbetegek részére 100480   

Komplex peptid az időjárás-változás következtében fellépő problémák kezelésére: migrén, koszorúér 

betegségek, szívizomgyulladás, egyéb szívelégtelenségek. 

Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-5, A-14, glicerin, bioantioxidáns komplexum 

”Neovitin”, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-

40, ricinusolaj, borsmenta illóolaj, fenyő illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Kiszerelés: 10 ml.   Ár: 5.090,- Ft 

 

 

 



ONKOFOND – immunhiány és a daganatos megbetegedések 

megelőzésére! 

ENSIL – ONKOFOND 10000001  

Különféle típusú immunhiányok daganatos megbetegedések megelőzése súlyos sérülések és 

betegségek utáni rehabilitáció, szívroham és szélütés utáni rehabilitáció, műtét előtti és utáni 

időszak, ízületek és hátgerinc degeneratív megbetegedései, légzőszervek krónikus betegségei, bél, 

gyomor és húgyúti krónikus megbetegedések, a szervezet oxidációs folyamatainak zavara, 

vitaminhiányos állapot (hypovitaminose), megnövelt fizikai leterheltség, anyagcserezavar, idő előtti 

öregedés megelőzése. 

Összetétele: Koenzim Q10 molekula, Nikotinamid, Folsav, Echinacea (kasvirág), Borostyánsav, L-

karnitin, Vitaminok (B1 vitamin (tiamin); B5 (pantoténsav); B6 (pyridoxine); C; E). 

Felnőtteknek 1 hónapon keresztül 1-2 szem naponta evés közben. 

 Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. Szedés előtt kérje az orvos tanácsát! 

Kiszerelés: kapszula, 90 Db-os.    Ár: 9.460,- Ft 

REVIFORT - ONKOFOND 10000011  

Különböző stádiumban lévő daganatos betegek patológiai megelőzése komplex kezelés keretében 

különféle immunhiányok, autoimmun betegségek (multiplex sclerosis, vesegyulladás, reuma, 

scleroderma, lupus (SLE), stb, májgyulladás, cukorbetegség, szív-és érrendszeri patológia, az idő előtti 

öregedés megelőzése, anyagcserezavar. 

 Összetétele:  Shii-Take, Reishi, Maitake, Cordyceps, Lángvörös kasvirág, tengeri hínár.  

Felnőtteknek 1 hónapon keresztül 1-2 szem naponta evés közben. 

 Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. Szedés előtt kérje az orvos tanácsát! 

Kiszerelés: kapszula, 60 Db-os.    Ár: 26.600,- Ft 

Kapszulás geo protektorok – az öregedési folyamatok 

irányítására! 

Ventfort - Szív és érrendszer 100010   

Érfal és erek védelme, sejtek védelme és anyagcseréje, sejtszintű anyagcsere szabályozása. Vagyis: 

magas vérnyomás, agyi erek és agyi keringési zavarok, agyi érelmeszesedés, érelmeszesedés a 

végtagokban, visszér, aranyér, szívkoszorúér-betegség, különböző eredetű angiopáthiák (kis és nagy 

verőerek károsodása), endarteritis (szemben lévő erek elzáródása, érszűkülete következtében 

keletkezett gyulladás). 



Használat: naponta 1, maximum 2 kapszula ajánlott, étkezés közben 

Kiszerelés: kapszula, 20 Db-os.    Ár: 18.590,- Ft 

Vladonix - Immunrendszer 100020   

Regenerálja és szabályozza a csecsemőmirigy sejtjeinek működését, immunrendszer szabályozó és 

erősítő, normalizálja az anyagcserét a sejtekben, sejtfiatalító hatás. Vagyis: immunhiányos állapotok, 

mérgezés, rákmegelőző, rákos betegségek után, szívroham és stroke utáni rehabilitáció, műtét utáni 

rehabilitáció. 

Használat: naponta 1, maximum 2 kapszula ajánlott, étkezés közben 

Kiszerelés: kapszula, 20 Db-os.    Ár: 18.590,- Ft 

Svetinorm - Máj és epe 100030   

Regenerálja, korrigálja és szabályozza a májsejtek működését. Vagyis: anyagcsere-betegségek a 

májban, májfunkció, krónikus májgyulladás, mérgezés, krónikus mérgezés, bőrbetegségek, sárgaság, 

normalizálja a lipid-anyagcserét,- az érelmeszesedést, cukorbetegséget, elhízást  

Használat: naponta 1, maximum 2 kapszula ajánlott, étkezés közben 

Kiszerelés: kapszula, 20 Db-os.    Ár: 18.590,- Ft 

Sigumir - Mozgásszervek 100040   

Regenerálja, korrigálja és szabályozza a porc, ízület és csontszövetek sejtjeit, anyagcseréjét, 

funkcióját. Komplex peptid frakciók nyert a porc és csontszövet a fiatal állatok. Vagyis: 

gerincbetegségek, reuma, csontritkulás, köszvény, ízületi gyulladások (arthritis). 

Használat: naponta 1, maximum 2 kapszula ajánlott, étkezés közben 

Kiszerelés: kapszula, 20 Db-os.    Ár: 18.590,- Ft 

Suprefort - Hasnyálmirigy 100050   

Hasnyálmirigy regenerálja, korrigálja és szabályozza a hasnyálmirigy sejtjeit, anyagcseréjét, 

funkcióját. Vagyis: a hasnyálmirigy minden betegségére jó, kifejezetten: krónikus hasnyálmirigy-

gyulladás, hasnyálmirigy-elégtelenség, a lipid és szénhidrát anyagcsere normalizálása, cukorbetegség, 

emésztési folyamatok korrekciója 

Használat: naponta 1, maximum 2 kapszula ajánlott, étkezés közben 

Kiszerelés: kapszula, 20 Db-os.    Ár: 18.590,- Ft 

 

 



Tyreogen - Pajzsmirigy 100060   

Regenerálja, korrigálja és szabályozza a pajzsmirigy sejtjeit, anyagcseréjét, funkcióját. Az összes 

pajzsmirigy betegségre és az ezekből eredő másodlagos betegségek kezelésére jó. Vagyis: 

metabolikus zavarok (hormonális problémák- hormonszabályozás visszaállítása), pajzsmirigy csökkent 

vagy fokozott működése (hypo és hyperthyreosis), golyva, autoimmun pajzsmirigy-gyulladás, 

pajzsmirigy betegségek megelőzése.  

Használat: naponta 1, maximum 2 kapszula ajánlott, étkezés közben 

Kiszerelés: kapszula, 20 Db-os.    Ár: 18.590,- Ft 

Cerluten - Idegrendszer 100070   

Regenerálja, korrigálja és szabályozza az agy és a teljes idegrendszer sejtjeit, anyagcseréjét, 

funkcióját. Az összes idegrendszeri és agyi eredetű betegség megelőzésére, kezelésére ajánlott. 

Vagyis: normalizálja az agyi aktivitást, stroke utáni kezelés, károsodott memória és 

koncentrálóképesség zavara, Alzheimer-és Parkinson, szklerózis multiplex, depresszió, idegfájdalmak 

és ideggyulladás, krónikus fáradtság.  

Használat: naponta 1, maximum 2 kapszula ajánlott, étkezés közben 

Kiszerelés: kapszula, 20 Db-os.    Ár: 18.590,- Ft 

STAMAKORT - Gyomor, tápcsatorna 100076  

Polipeptid komplex frakciók, amely szelektív hatással van a gyomor sejtjeire, a gyomor 

nyálkahártyára, az anyagcsere, a tápcsatorna funkcióira. 

Alkalmazása: gyomorhurut és gyomorfekély megelőzés, a gyomor nyálkahártya polipok esetén,  

anatsidnom gastritis gyomorrák, a Helicobacter pylori, gyomorégés, böfögés, nehéz láb, a gyomor és 

egyéb emésztési problémák esetén. 

Hazsnálata: felnőtteknek 1-2-kapszulla naponta 1-2 alkalommal evés közben. 30 napos kúra javasolt, 

amely 4-6 havonta ismételhető. Mellékhatása nincs! 

Ellenjavallat: egyéni érzékenység, terhesség, szoptatás. 

Kiszerelés: kapszula, 20 Db-os.    Ár: 18.590,- Ft 

VIZOLUTEN - Szem, retina 100078  

Polipeptid komplex frakciók amely szelektív hatással van a retina sejtjeire, sugártest izom-és a 

kötőhártya, a normalizáló funkció és az anyagcsere, a vizuális elemző funkciója szabályozza . 

 Alkalmazás: vizuális analizátor, görcs enyhítésére, kezdeti szakaszokban a zöldhályog és a 

szürkehályog, a retinopathia a cukorbetegség és magas vérnyomás, látómező beszűkülése, 

degeneráció és retinaleválás, sorvadt a látóideg estén. 



Használata: felnőtteknek 1-2-kapszulla naponta 1-2 alkalommal evés közben. 30 napos kúra javasolt, 

amely 4-6 havonta ismételhető. Mellékhatása nincs! 

Ellenjavallat: egyéni érzékenység, terhesség, szoptatás. 

Kiszerelés: kapszula, 20 Db-os.    Ár: 18.590,- Ft 

ENDOLUTEN - Tobozmirigy 100096 - GOLD STANDARD a hosszú élet titka 

 Komplex polipeptid frakciók fiatal állatok tobozmirigyéből. Szelektíven célozza a tobozmirigy sejtjeit, 

normalizálja a melatonin szintézis folyamatát, minden ciklikus folyamatot a szervezetben, a 

neuroendokrin rendszert, és az immunrendszer állapotát. 

Normalizálja a neuroendokrin rendszert, a szervezet minden ciklikus folyamatait, a reprodukciós 

rendszert, késlelteti a menopauza tüneteit és az anti-aliasing, termékenység javítására 

(szülőképességüket), tumorok megelőzésére, különösen a reproduktív rendszert, az immunrendszert. 

Alkalmazása: felnőtteknek 1-2-kapszulla naponta 1-2 alkalommal evés közben. 30 napos kúra 

javasolt, amely 4-6 havonta ismételhető. Mellékhatása nincs! 

 Ellenjavallat: egyéni érzékenység, terhesség, szoptatás. 

Kiszerelés: kapszula, 20 Db-os.    Ár: 35.750,- Ft 

CITOGENS - Szintetikus Bioregulatorok 

Vezugen – érrendszer 200010 

Szintetikus Bioregulator, amely normalizálja az ereket, vénákat. 

Klinikai tapasztaltok igazolták a vezugen megelőző és regeneráló hatását - a szív, agyi és alsó végtagi 

érelmeszesedésben szenvedő betegeknél, - különböző szervekben és szövetekben előforduló 

károsodott mikrokeringés esetén, - érzelmi stresszben szenvedőknél, - valamint idős és szenilis 

betegek érrendszeri megbetegedéseinél. 

 A vezugen használatával javul a vérkeringés a különböző szövetekben, így más gyógyszerek 

alkalmazása mellett hozzájárul a kezelés hatékonyságának növeléséhez. 

Javasolt adag: Napi 1-2 kapszula  

Kiszerelés: kapszula, 20 Db-os.    Ár: 11.150,- Ft 

Каrtalaks - mozgásszerv  200020  

 Szintetikus Bioregulator, amely normalizálja a porcokat és az izomrendszert. 

Klinikai tapasztalatok igazolták a kartalaks megelőző és regeráló hatását olyan betegek esetében, - 

akiknél gerinc osteochondrosist, osteoarthritist, csontritkulást diagnosztizáltak, - olyanoknál, akik 

különböző sérüléseket és töréseket szenvedtek, - valamint idős és szenilis betegek esetében, a gerinc 



és az ízületek szklerotikus és degeneratív folyamatainak megelőzésére. A kartalaks alkalmas 

fájdalomcsillapításra, valamint növeli az érintett ízületek mozgékonyságát.  

Javasolt adag: Napi 1-2 kapszula  

Kiszerelés: kapszula, 20 Db-os.    Ár: 11.150,- Ft 

Кristagen – immunrendszer 200030  

 Szintetikus Bioregulator, amely normalizálja az immunrendszert. 

A KRISTAGEN az immunrendszer normalizálásához. Klinikai tapasztalatok igazolták a kristagen 

megelőző és regeneráló hatását olyan betegek esetében, - akiknél fertőző betegségeket követően 

károsodott az immunrendszer, - sugárkezelésben, kemoterápiában részesültek, - érzelmi stressznek 

vannak kitéve, - ahol különböző szervezetet károsító tényező jöhet szóba (beleértve a környezeti, 

éghajlati, földrajzi tényezőket, és az ion-sugárzást), - valamint idős és szenilis betegeknél az 

immunrendszer működésének fenntartására. A kristagen használható az astheniás (erőtlenség) 

szindróma tüneteinek csökkentésére, amely a másodlagos immunhiány egyik jellemzője, normalizálja 

az immunológiai mutatókat a perifériás vérben, javítja az általános közérzetet és szedése mellett 

csökkenhet a fertőzések szövődményeinek előfordulása. 

Javasolt adag: Napi 1-2 kapszula  

Kiszerelés: kapszula, 20 Db-os.    Ár: 11.150,- Ft 

Оvagen - máj, gyomor és bél 200040  

Szintetikus Bioregulator, amely normalizálja a máj a gyomor, és bél funkcióit. 

Az OVAGEN a gyomor- és a belek működésének normalizálásához. Klinikai tapasztalatok igazolták az 

ovagen megelőző és regeneráló hatását - a hepatitis különböző fajtáinál, - a sugárkezelés és a 

kemoterápia szövődményeinek megelőzésére, - antibiotikumok és egyéb gyógyszerek 

mellékhatásainak csökkentésére, - a szervezetet károsító különböző tényezők esetén (beleértve a 

környezeti és toxikus hatásokat is), - hiányos táplálkozás, - valamint idős és szenilis betegeknél a máj 

működésének fenntartására. Az ovagen használata csökkenti az elvonási tüneteket, növeli az 

étvágyat és a teljesítményt. 

Javasolt adag: Napi 1-2 kapszula  

Kiszerelés: kapszula, 20 Db-os.    Ár: 11.150,- Ft 

Pinealon – agysejtek 200050  

 Szintetikus Bioregulator, amely normalizálja az agysejtek tevékenység. 

A PINEALON amely hozzájárul az agysejtek funkcionális aktivitásának normalizációjához. Klinikai 

tapasztatok igazolták a pinealon megelőző és regeneráló hatását – traumatikus agysérülést, 

agyvérzést, és agy műtétet követő sérült agyfunkció esetén, - a szervezetet ért extrém pszicho-

érzelmi tényezők estén, - valamint idős és szenilis betegeknél segít a szellemi teljesítmény 



megőrzésében. A pinealon javítja az agy szellemi funkcióit (memória, figyelem, stb.) olyan személyek 

esetében, akiknek szakmai tevékenysége nagy koncentrációt igényel. A pinealon használata segíti az 

alvást, oldja szorongást, a befelé fordulást és a depressziót. 

Javasolt adag: Napi 1-2 kapszula  

Kiszerelés: kapszula, 20 Db-os.    Ár: 11.150,- Ft 

Honluten - tüdő, légutak 200060  

 Szintetikus Bioregulator, amely normalizálja a tüdő és a bronchusok nyálkahártya funkcióit. 

 A HONLUTEN amely hozzájárul a légzésfunkció javításához és a hörgők nyálkahártyájának 

normalizálásához. Klinikai tapasztalatok igazolták a honluten megelőző és regeneráló hatását - a 

fertőzéses és nem fertőzéses eredetű tüdőműködés zavara esetén, - a hörgők akut és krónikus légúti 

zavara esetén, - valamint idős és szenilis betegek légzésfunkciójának fenntartására. A honluten 

használható a köhögés és légszomj gyakoriságának csökkentésére, valamint a nyálelválasztás 

szabályozására. 

Javasolt adag: Napi 1-2 kapszula  

Kiszerelés: kapszula, 20 Db-os.    Ár: 11.150,- Ft 

 

MESOTEL – termékek belső használatra! 

Mezotel  103000   

A Mesotel egy sor alapkomponenst tartalmaz, többek között - az Oroszországban egyedüliként 

hivatalosan bejegyzett, belső használatra szánt - az acetilkolin elődjének tartott és a revitalizációhoz 

elengedhetetlen kolin-bitartarátot, amely a Mesotel termékek fő aktív összetevője.  

A MEZOTEL összetevői a peptidek mellett, a kolin, az ezüst kolloid, a gotu cola és a goji. Normalizálja 

és erőteljesen növeli az idegsejtek energia potenciálját, így optimalizálja az agyi tevékenységet.  

Kiszerelés: 120 ml.    Ár: 5.020,- Ft 

Mezotel - Beauty 103010   

Már rendelhető a Mezotel Beauty! A Mesotel Beauty egy sor alapkomponenst tartalmaz, többek 

között - az Oroszországban egyedüliként hivatalosan bejegyzett, belső használatra szánt - az 

acetilkolin elődjének tartott és a revitalizációhoz elengedhetetlen kolin-bitartarátot, amely a Mesotel 

termékek fő aktív összetevője.  

A MEZOTEL összetevői a peptidek mellett, a kolin, az ezüst kolloid, a gotu cola és a goji.  

A fent már megemlített összetevőkön kívül, nagy mennyiségben tartalmaz cinket. Normalizálja és 

erőteljesen növeli az idegsejtek energia potenciálját, így optimalizálja az agyi tevékenységet. 



Használat: naponta 1 teáskanál, étkezés előtt vagy közben. Kiszerelés: 120 ml, másfél hónapig 

elegendő. 

Kiszerelés: 120 ml.   Ár: 6.160,- Ft 

Mezotel - Neo 103020   

A Mesotel Neo egy sor alapkomponenst tartalmaz, többek között - az Oroszországban egyedüliként 

hivatalosan bejegyzett, belső használatra szánt - az acetilkolin elődjének tartott és a revitalizációhoz 

elengedhetetlen kolin-bitartarátot, amely a Mesotel termékek fő aktív összetevője. A MEZOTEL 

összetevői a peptidek mellett, a kolin, az ezüst kolloid, a gotu cola és a goji. 

Normalizálja és erőteljesen növeli az idegsejtek energia potenciálját, így optimalizálja az agyi 

tevékenységet. A kolin, kolloid ezüst, gotu kola, goji összetevők mellett a ma ismert legjobb 

zsíranyagcsere-szabályozót a resveratrolt is tartalmazza nagy mennyiségben.  

Használat: naponta 1 teáskanál, étkezés előtt vagy közben. Kiszerelés: 120 ml, másfél hónapig 

elegendő. 

Kiszerelés: 120 ml.   Ár: 7.250,- Ft 

MESOTEL külső használatra – haj, bőr, sejtek megújulása! 

Mezotel hajra, fejbőrre 104000   

Optimalizálja a mikro cirkulációt és a sejtanyagcserét, helyreállítja a nedvesség egyensúlyt. Újjáépíti a 

fejbőr szerkezetét, ezáltal optimális feltételeket biztosít a haj növekedéséhez. Megakadályozza a 

korpásodást, erősíti hajhagymákat, megakadályozza a korai őszülést és a hajhullást, serkenti a haj 

növekedését. Megerősíti és rugalmassá teszi a haj szerkezetét.  

HASZNÁLAT: Masszírozzon a fejbőrbe 2-3 ml mezotelt, és hagyja hatni 30 percig. 

Kiszerelés: 50 ml.    Ár: 5.020,- Ft 

Mezotel arcra, nyakra, dekoltázsra 104010   

Erőteljesen csökkenti a ráncok mélységét, újjáépíti a bőr szerkezetét. Stimulálja a kollagén, elasztin és 

fibroblaszt-termelést, ezáltal helyreállítja bőr rugalmasságát. Visszaállítja a bőr nedvesség tartalmát, 

hatékonyan hidratálja, kisimítja, megfiatalítja az arc és nyak bőrét. Optimalizálja a mikro cirkulációt 

és a sejt-anyagcserét. 

HASZNÁLAT: Vigyen fel a megtisztított bőrre 2-3 ml mezotelt, és masszírozó mozdulatokkal dörzsölje 

be teljes felszívódásig, alkalmazza naponta, 3 hónapon át. 

Kiszerelés: 50 ml.    Ár: 5.020,- Ft 

 

 



Mezotel az egész testre 104020   

Korrigálja a bőrhibákat, újjáépíti a bőr szerkezetét. Stimulálja a kollagén, elasztin és fibroballaszt-

termelést, ezáltal helyreállítja bőr rugalmasságát. Visszaállítja a bőr nedvesség tartalmát, hatékonyan 

hidratálja, kisimítja, megfiatalítja a bőrt. Optimalizálja a mikro cirkulációt és a sejt-anyagcserét.  

HASZNÁLAT: Vigyen fel a megtisztított bőrre 4-6 ml mezotelt, és masszírozó mozdulatokkal dörzsölje 

be teljes felszívódásig, alkalmazza naponta, 3 hónapon át. 

Kiszerelés: 50 ml.    Ár: 5.020,- Ft 

Táplálék kiegészítők –  a civilizációs betegségek ellen! 

Imuszil 100500   

Immunrendszer erősítő, fertőző betegségek, krónikus betegségek, emésztőrendszeri betegségek, 

onkológiai betegségek, kimerültség, stressz, nagy fizikai terhelés, intenzív sport esetén. 

Az Imusil a ma kapható egyik legjobb immunerősítő. Erősíti az immunrendszert, megvéd a fertőző 

betegségekkel szemben, illetve kezeli azokat. Kiküszöböli a környezetszennyezés állandó hatásait, 

kezeli az allergiát és kiválóan alkalmazható fokozott antibiotikum fogyasztás esetén. Alkalmazható 

krónikus betegségek, emésztőrendszeri betegségek (elhízás, anyagcserezavarok, krónikus gyomor- és 

bélbetegségek), szív, tüdő és máj betegségek, onkológiai betegségek, kimerültség, stressz, nagy fizikai 

terhelés, intenzív sportolás esetén.  

Az Imusil az egyik leghatékonyabb ilyen pro biotikum. Összetételében megtalálhatóak az emberi 

szervezetre teljesen ártalmatlan sejtfal- lakto- és bifido baktériumok komponensei, amelyek az 

emberi test számára hasznos mikroflóra normális életterét képesek biztosítani. Ezen kívül a 

készítmény dúsítva van olyan természetes immunmodulátorokkal, mint a C-vitamin és kasvirág 

kivonat. Az orvostudomány jelenlegi fejlettségi szintjén Kelet-Európában nincs analógja ennek a 

készítménynek. 

Kiszerelés: 20 Db kapszula.    Ár: 3.960,- Ft 

Regenart 100510   

A Regenart védi a csont- és porcrendszert, ösztönzi a porc helyreállításához szükséges faktorok 

létrehozását, helyreállítja a sérült ízületeket, de generatív ízületi és gerinc betegségekben is hatásos. 

Csökkenti az ödémát és gyulladást. 

Májvédő funkciók: krónikus mérgezés, krónikus hepatitis, csökkent májfunkció. Hatásos segítség 

idegrendszeri problémáknál, mint például a biliáris dyskinesia (akaratlan mozgás), és a gyulladásos 

tünetekkel járó allergiáknál számos más összetevő mellett.  Regenart főbb komponensei a taraksacin, 

articsóka, dihydroquercetin, és a kondroitin szulfát.  

Kiszerelés: 20 Db kapszula.    Ár: 3.960,- Ft 

 



Cinszil-T 100520   

Öregedés gátló, immunrendszer erősítő, erős antioxidáns, feszültség, álmatlanság, stroke után, 

traumatikus agysérülésre, szénhidrát-és zsíranyagcsere, cukorbetegség esetén. 

A Cinszil kiválóan alkalmazható: az idő előtti öregedés megelőzésére, az immunitás és antioxidáns 

státusz erőteljes növelésére, illetve feszültség, stressz, álmatlanság esetén. Segítséget nyújt stroke 

valamint agy- és fejsérülések, allergia, bőrbetegségek, szénhidrát- és zsíranyagcsere, cukorbetegség, 

érelmeszesedés, vasoneurosis, magas vérnyomás esetén. Számos más hatóanyagon kívül főbb 

összetevői a cink, glicin és a B6 vitamin.  

Kiszerelés: 20 Db kapszula.    Ár: 3.380,- Ft 

Kalcil-T 100530   

Öregedés gátló, szív - és érrendszer: fejfájás, hipertóniás betegség, koszorúér-betegség, véralvadási 

zavarok, agyi rendellenességek: agyi elégtelenség, depresszió, álmatlanság, memóriazavar, szédülés, 

fokozott szellemi és fizikai stressz, mozgásszervi betegségek: csontritkulás, törés, reuma.  

Bőrbetegségek, májgyulladás. A Kalsil-T összetétele természetes citrátokat, kalcium- és magnézium 

karbonátot, A, D3, E vitaminokat tartalmaz, így a kalcium a lehető leghatékonyabban kerül 

feldolgozásra A kalcium bió elérhetősége és feldolgozottsága a  termékben, eléri a 70%-ot (egy 

egyszerű kalcium feldolgozottsága csupán 2-8 %). 

Kiszerelés: 20 Db kapszula.    Ár: 3.380,- Ft 

Olekap 100540   

Öregedés gátló, kemoradioterápia utáni állapot, anyagcserezavarok, zsíranyagcsere, cukorbetegség, 

magas koleszterinszint. Szív és érrendszer: hipertóniás betegség, koszorúér-betegség, szívinfarktus és 

stroke megelőzésére. Az Olekap hatékonyan erősíti az öregedési folyamat lassulását. Elsősorban szív 

és érrendszeri problémáknál, trombózis, hipertóniás betegség, koszorúér-betegség esetén segít, 

megelőzhető vele a szívinfarktus és a stroke. Anyagcserezavarok esetén – zsíranyagcsere problémák, 

cukorbetegség, magas koleszterinszint esetén is hatásos segítség. Kemo- vagy radioterápia utáni 

alkalmazása nagyban hozzájárul a rehabilitációhoz. Túlzott immunválasz, allergiás reakciók esetén is 

bevált.  

Számos más hasznos komponens mellett az Olekap főbb összetevői az ír lazacolaj, vörös pálmaolaj, és 

szójaolaj. 

Kiszerelés: 20 Db kapszula.    Ár: 5.020,- Ft 

ActiMan 100650  

 Probléma az erekció - Pang a prosztata - Jóindulatú a prosztata megnagyobbodás? 

 Csökken a libidó - Korai a magömlés - Meddőség tapasztalható? 

 Szeretné elkerülni a rákosodást? 



Segíti a férfi urogenitális rendszerét, a trofikus folyamatokat, a prosztata, a herék és a mellékhere 

működését, az érési folyamatot a spermiumok mozgékonyságát, csökkenti a gyulladást és a torlódást 

a kismedencei szerveiben, ez javítja a barlangos test véráramlását. Lassítja a prosztata adenoma 

növekedést. 

Használata: 1-2 kapszula naponta. 

Kiszerelés: 30db kapszula.   Ár: 5.020,- Ft 

Reviform Cocktail 170000  

Reviform Cocktail - egy italt mindenki számára, aki törődik az alakjával. Optimálisan egyensúlyba 

tartja a fehérjét, a zsírt és a szénhidrátot. Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban, ez teszi 

nélkülözhetetlen eszközzé az ideális alakunk megtartásában.  

Megelőzi az elhízást, korrigálja az alakot és a túlsúlyt, szabályozza a koleszterin-és vércukorszintet, 

javítja az emésztési folyamatokat, megelőzi a cukorbetegséget, segít a szív és érrendszeri betegségek 

megelőzésében. 

Összetétel: izolált szójafehérje, fruktóz, sajt savó, oldott zsírok keveréke, cikóriából származó inulin, 

oldott étkezési rost (gumiarábikum) (E414), vitamin premix (C, B1, B6, B12, PP, folsav, kalcium-

pantotenát, biotin), ásványi anyag premix (vas, mangán, réz, jód, szelén, cink) guargumi (E412)  

Használata: 2 evőkanál (25 gramm) port öntsünk a pohárba, adjunk hozzá egy kevés folyadékot 

(vizet, vagy felforralt tejet szobahőmérsékleten), és intenzíven keverjük el finom péppé, majd adjuk 

hozzá a maradék folyadékot (az arány 25 g por 200 - 250 ml folyadék). Az italt mindig közvetlenül a 

felhasználás előtt készítsük!  

A termék nem tartalmaz genetikailag módosított alapanyagokat. 

Napi egy alkalommal, teljes értékű helyettesítője az ékezéseink valamelyikének. 

Kiszerelés: 375 g.   Ár: 6.690,- Ft  

 

REVILINE krémek – a bőr sejtszerkezetének megújulása! 

RL-01 ReviLine peptid fiatalító - Footcream visszér ellen 100100   

Újjáépíti a bőr szerkezetét, rugalmasságát, optimalizálja a mikro cirkulációt és az anyagcserét a 

bőrben, csökkenti a duzzanatot és fájdalmat a lábakban, eltünteti a visszereket.  

ÖSSZETÉTEL: PK A-3 és A-4 peptidkomplex, bioantioxidáns komplex Neovitin�, tisztit ott víz, 

ricinusolaj, emulgeáló viasz, glicerin, varázsmogyoró kivonat, vadgesztenye kivonat, metilparaben, 

propilparaben, karbamid, menta. 



Használat: Energikus, masszírozó mozdulatokkal vigyük fel a krémet a test problémás részeire. 

Naponta kétszer használjuk két héten keresztül, az azután következő két hétben pedig naponta 

egyszer. 

Kiszerelés: 35 ml.   Ár: 6.320,- Ft 

RL-02 ReviLine peptid - általános ránctalanító arckrém 100110   

Erőteljesen csökkenti a ráncok mélységét, újjáépíti a bőr szerkezetét, és rugalmassá teszi azt. 

Eltünteti a sápadtságot és széppé varázsolja az arcszínt. Optimalizálja a mikro cirkulációt és az 

anyagcserét a bőrben, lassítja a bőr öregedését, erősen hidratálja, kisimítja és megfiatalítja a bőrt, 

csökkenti a duzzanatokat. 

ÖSSZETÉTEL: Peptid komplex A-4, tisztit ott víz, jojoba-, és Oliva olaj, Neovitin, faggyú, emulgeáló 

viasz, karbamid, kamilla, édes mandulakivonat. 

HASZNÁLAT: Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal 

dörzsöljük be a teljes felszívódásig.  

Kiszerelés: 35 ml.   Ár: 7.410,- Ft 

RL-03 ReviLine peptid anti-aging - fiatalító éjjeli arckrém 100120   

Erőteljesen csökkenti a ráncok mélységét, újjáépíti a bőr szerkezetét, és rugalmassá teszi azt. 

Eltünteti a sápadtságot és széppé varázsolja az arcszínt.  

Optimalizálja a mikro cirkulációt és az anyagcserét a bőrben, lassítja a bőr öregedését, erősen 

hidratálja, kisimítja és megfiatalítja a bőrt, csökkenti a duzzanatokat. 

ÖSSZETÉTEL: Petid komplex A-6, bioflavolipid komplex Aktivitin, tisztit ott víz, glicerin, Oliva olaj, 

ricinusolaj, Ceredin, méhviasz, metil, propil, imidazolidinyl karbamid, hidrolizált kollagén, E-vitamin. 

HASZNÁLAT: Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal 

dörzsöljük be a teljes felszívódásig.  

Kiszerelés: 35 ml.   Ár: 7.410,- Ft 

RL-04 ReviLine peptid anti-aging - fiatalító nappali arckrém 100130   

Erőteljesen csökkenti a ráncok mélységét, újjáépíti a bőr szerkezetét, feszessé és rugalmassá teszi 

azt. Eltünteti a sápadtságot és széppé varázsolja a bőr színét. Optimalizálja a mikro cirkulációt és az 

anyagcserét a bőrben, lassítja a bőr öregedését, erősen hidratálja, kisimítja és megfiatalítja az 

arcbőrt. Eltünteti a salakanyagokat és a toxinokat, csökkenti a duzzanatokat, helyreállítja a bőr korral 

járó változásait.  

ÖSSZETÉTEL: peptid komplex A-6, olívaolaj és szójaolaj, bioantioksidantny komplex Neovitin, tisztított 

víz, glicerin, faggyú, viasz emulzió, karbamid, kakaóvaj, kollagén gidralizovanny, panthenol, E-vitamin. 

 



HASZNÁLAT: Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal 

dörzsöljük be a teljes felszívódásig. 

Kiszerelés: 35 ml.   Ár: 7.410,- Ft 

RL-05 ReviLine peptid Pure Skin - arckrém szőlőmag olajjal 100140   

Az arcon és nyakon kialakult érszűkületi képletek (érhálók) eltüntetésére. Csökkenti a duzzanatokat 

és sötét karikákat a szem környékén, erőteljesen csökkenti a ráncok mélységét. Újjáépíti a bőr 

szerkezetét, optimalizálja a mikro cirkulációt és az anyagcserét a bőrben, erőteljesen javítja a 

vérkeringést, erősen lassítja a bőr öregedését, erősen hidratálja, táplálja, kisimítja és megfiatalítja a 

bőrt, eltünteti a sápadtságot. 

ÖSSZETÉTEL: peptid komplex A-3, édesgyökér, fakéreg Betulavit, tisztított víz, glicerin, boszorkány 

mogyoró kivonat, szőlőmag-olaj, emulgeáló viasz, karbamid. 

HASZNÁLAT: Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal 

dörzsöljük be a teljes felszívódásig. 

Kiszerelés: 35 ml.   Ár: 4.680,- Ft 

RL-06 ReviLine peptid anti-aging - fiatalító testápoló 100150   

Fiatalító testápoló, mely újjáépíti a bőr szerkezetét, erősen csökkenti annak öregedési folyamatát, 

segíti a zsírégetést, feszessé teszi a bőrt. Optimalizálja a mikro cirkulációt és az anyagcserét a bőrben, 

erősen hidratálja, táplálja, kisimítja és megfiatalítja a bőrt. 

ÖSSZETÉTEL: peptid komplex A-6, kaprilil, bioantioksidantny komplex Neovitin, tisztított víz, 

kakaóvaj, olívaolaj, glicerin, emulgeáló viasz, karbamid. 

HASZNÁLAT: Energikus, masszírozó mozdulatokkal vigyük fel a krémet, a test problémás részeire. 

Naponta kétszer használjuk két héten keresztül, az azután következő két hétben pedig naponta 

egyszer. 

Kiszerelés: 35 ml.   Ár: 5.760,- Ft 

RL-07 ReviLine peptid arckrém zsíros, pattanásos, aknés bőrre 100160   

Szabályozza a bőr nedvesség egyensúlyát, normalizálja a zsíros bőrt, megelőzi és eltünteti a 

pattanásokat, méregtelenít, megelőzi a mitesszerek kialakulását. Újjáépíti a bőr szerkezetét, 

erőteljesen csökkenti a ráncok mélységét.  

Optimalizálja a mikro cirkulációt és az anyagcserét a bőrben, erőteljesen javítja a vérkeringést, erősen 

lassítja a bőr öregedését, erősen hidratálja, táplálja, kisimítja és megfiatalítja a bőrt, eltünteti a 

sápadtságot. 

ÖSSZETÉTEL: peptid komplex A-6, nyírfakéreg kivonat Betulavit, tisztított víz, zsálya kivonat, kamilla 

és körömvirág, homoktövis olaj, viasz emulzió, karbamid. 



HASZNÁLAT: Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal 

dörzsöljük be a teljes felszívódásig. 

Kiszerelés: 35 ml.   Ár: 4.640,- Ft 

RL-08 ReviLine peptid Anti cellulit testápoló narancsbőr ellen 100170   

Eltünteti a narancsbőrt, elősegíti a zsírégetést, méregtelenít, újjáépíti a bőrt és visszaállítja annak 

rugalmasságát. Optimalizálja a mikro cirkulációt és az anyagcserét a bőrben, erősen lassítja a bőr 

öregedését, erősen hidratálja, táplálja, kisimítja és megfiatalítja a bőrt. 

ÖSSZETÉTEL: peptid komplex A-7, olívaolaj, bioantioksidantny komplex Neovitin, tisztított víz, 

természetes koffeint, szójaolaj, glicerin, faggyú, viasz emulzió, Cayenne borskivonat, karbamid, 

kakaóvaj, Fucus kivonat, kopolimer, nátrium. 

HASZNÁLAT: Energikus, masszírozó mozdulatokkal vigyük fel a krémet, a test problémás részeire. 

Naponta kétszer használjuk két héten keresztül, az azután következő két hétben pedig naponta 

egyszer.  

Kiszerelés: 35 ml.   Ár: 5.760,- Ft 

RL-09 Reviline peptid anti-aging - testápoló hegek, terhességi csíkok, striák 

ellen 100180   

Eltünteti a narancsbőrt, terhességi csíkokat, hegeket, striákat, elősegíti a zsírégetést, méregtelenít. 

Újjáépíti a bőr szerkezetét, visszaállítja annak feszességet és rugalmasságát, optimalizálja a mikro 

cirkulációt és az anyagcserét a bőrben, erősen lassítja a bőr öregedését, erősen hidratálja, táplálja, 

kisimítja és megfiatalítja a bőrt 

ÖSSZETÉTEL: Peptid komplex A-4, olívaolaj, bió antioxidáns komplex Neovitin, tisztított víz, szójaolaj, 

glicerin, sztearin, viasz emulzió, sütőtök kivonat, karbamid, kakaóvaj, inulin, lauril. 

HASZNÁLAT: Energikus, masszírozó mozdulatokkal vigyük fel a krémet, a test problémás részeire. 

Naponta kétszer használjuk két héten keresztül, az azután következő két hétben pedig naponta 

egyszer.  

Kiszerelés: 35 ml.   Ár: 6.320,- Ft 

RL12 Peptides tápláló kézkrém 100190  

Hatása: lassítja a bőr öregedési folyamatát, javítja a mikro keringést, méregtelenít, segíti a 

zsírégetést, javítja a bőr rugalmasságát, simító hatású. 

Összetevők: Tisztított víz, peptid komplexek: A-3, A-4, A-6, etilhexil kokoat, Cyclomethicone, glicerin, 

bioantioksidantny komplex "Neovitin" �, sorbitanizostearat, hidrogénezett ricinusolaj, Cerezin, 

méhviasz, shea vaj, panthenol, PEG-30 dipoligidroksistearat, fenoxietanol a Ethylhexylglycerin, 

Bisabolol, ezüst-citrát, E-vitamin, retinol-palmitát, magnézium-szulfát, EDTA, Parfüm. 

Kiszerelés: 75 ml.   Ár: 7.420,- Ft 



RL10 Intenzív szemránckrém 100200  

Hatása: Hidratál - Javítja a bőr szerkezetét - Simítja a szem körüli ráncokat  

Összetevők: Tisztított víz, peptid komplexek: A-3, A-4, A-6, olívaolaj, Ceteareth-2, Ceteareth-21 

PPG/PEG-4/14 dimetikon, etilhexil kokoat, capri capric triglicerid-, szorbit, bioantioksidantny komplex 

"Neovitin» �, kakaóvaj, faggyú, viasz emulzió, glicerin monosztearát, Cyclomethicone, 

Phenoxyethanol a Ethylhexylglycerin, eyebright kivonat, articsóka kivonat, ezüst-citrát, Dimethicone, 

Parfüm.  

Kiszerelés: 35 ml.   Ár: 5.200,- Ft 

RL11 Peptides szem körüli regeneráló krém 100210  

Összetevők: Tisztított víz, peptid komplexek: A-1, A-3, A-4, A-6, glicerin, capri-capric trigliceridek, 

bioantioksidantny komplex "Neovitin» �, szőlőmag olaj, kakaóvaj, olívaolaj, glicerin monosztearát , 

cyclomethicone, Dimethicone, kivonatok concoctions, boszorkány mogyoró kivonat, faggyú, viasz 

emulzió, fenoxietanol a Ethylhexylglycerin, élesztőkivonat, fény-diffúziós pigmentek alapján csillám, 

bárium-szulfátot és titán-dioxid, trietanolamin, citromsav, xantán gumi, nátrium-citrát ezüst akrilát 

kopolimer és C10 -30 alkil, parfüm kompozitsiya.Sostav: tisztított víz, peptid komplexek: A-1, A-3, A-4, 

A-6, glicerin, capri-capric trigliceridek, bioantioksidantny komplex "Neovitin» �, szőlőmag-olaj, olaj 

kakaó, olívaolaj, glicerin monosztearát, cyclomethicone, Dimethicone, kivonatok concoctions, 

boszorkány mogyoró kivonat, faggyú, viasz emulzió, fenoxietanol a Ethylhexylglycerin, élesztőkivonat, 

fény-diffúziós pigmentek alapján csillám, bárium-szulfátot és titán-dioxid, trietanolamin, citromsav, 

xantán gumi, citrát ezüst kopolimer és a C10-30 alkil-, illat. 

Hatása: élénkíti a fáradt szemet, csökkenti a szemalatti duzzanatokat – táskákat, segít a bőr 

pigmentációjának szabályozásában, segít megőrizni a bőr nedvességtartalmát és puhaságát, simítja a 

szemkörüli ráncokat. 

Kiszerelés: 35 ml.   Ár: 5.200,- Ft 

REVIDONT – száj és fogápolás! 

REVIDONT Ínybalzsam peptidekkel 110000   

Ínybetegségek megelőzése, erős gyulladáscsökkentő hatás, hatékony regeneráló hatás. 

ÖSSZETEVŐK: Tisztított víz, glicerin, bióantioksidantny Neovitin komplex, PEG-40 ricinusolaj, 

fenoxietanol, Ethylhexylglycerin, peptid komplexek A-3 A-4, A-6, kopolimer alkil akrilát akrilata/S10-

30, illat, illóolaj a borsmenta, nátrium-hidroxid, EDTA. 

Használata: különböző ínybetegségek megelőzésére javasolt, valamint ínyápolóként a műfogsort 

használóknál. Köszönhetően az aktív komponenseknek, valamint erős gyulladáscsökkentő és 

regeneráló hatásának, hosszan tartó védelmet biztosít az egész szájüregnek.  

Kiszerelés: 15 ml.   Ár: 2.980,- Ft 



REVIDONT Mumijo 110010   

Kifehéríti a fogzománcot, megakadályozza a fogszuvasodást, megakadályozza, hogy a mikrobák 

megtapadjanak és elszaporodjanak a fogakon. Erősíti és védi az ínyt. 

ÖSSZETEVŐK: Szorbit, tisztított víz, hidratált szilícium-dioxid, glicerin, bióflavolipidny Aktivitin 

komplex, nátrium-pirofoszfát, nátrium-lauril-szulfát, aroma, múmiát, fenoxietanol, 

Ethylhexylglycerin, nátrium-monofluor-foszfát, titán-dioxid, nátrium-karboximetil-cellulóz, 

aszpartám, szacharin. 

A Mumijo több mint kétezer éve ismert a gyógyászatban. Az ősi kéziratokban a Közel- és a Távol-

Kelet, illetve Tibet népei nyelvén (szanszkrit, arab, perzsa, török, kínai, stb.) írnak róla. A mumijó 

(shilajit) a hasznos bélflórát megkímélve javítja a szervezet ellenálló képességét a bakteriális 

fertőzésekkel szemben, és általános roboráló hatású.  

Lassítja az öregedést, és segít megőrizni az időskori vitalitást. Jó hatással van a vizeletkiválasztó és a 

nemi szervre; valamint jó hatással van a vércukor és a koleszterinszintre, és lassítja a csontritkulást.  

Kiszerelés: 50 gr.   Ár: 2.420,- Ft 

REVIDONT NeoVitin 110020   

Kifehéríti a fogzománcot, felfrissíti leheletet, erősíti a lágy szövetet a szájban.  Megakadályozza a 

parodontitis, stomatitis, gingivitis. 

ÖSSZETEVŐK: Szorbit, tisztított víz, hidratált szilícium-dioxid, glicerin, nyírfakéreg kivonat Betulavit, 

nátrium-lauril-szulfát, aroma-, kálium-pirofoszfát, nátrium-pirofoszfát, bióflavolipidny Aktivitin 

összetett, komplex bioantioksidantny Neovitin, fenoxietanol a Ethylhexylglycerin, karboximetil-

nátrium, kalcium-glicerofoszfát, aszpartám, szacharin, titán-dioxid illóolaj citrommal, CI19140 + 

CI42090. 

A bioflavolipides összetevő - Aktivin - zsálya, kamilla, levendula és orbáncfű kivonatok, melyek magas 

technológiával előkészítve megőrzik a teljes természetes flavon összetevőiket, valamint 

vitamintartalmukat és a tanninokat. 

A szilíciumdioxid és a titándioxid korszerű polírozó anyagok, amelyek rendkívül hatékonyan tisztítják 

a fogakat. A pirofoszfátok védelmet nyújtanak a lepedék lerakódás és a baktériumok ellen, ezzel 

megelőzve a fogszuvasodást. 

A bióoxidáns összetevő Neovitin, ginzeng kivonat, és a Betulavit- szilfakivonat, mindkettő antioxidáns 

és gyulladáscsökkentő hatásúak. 

NeoVitin: multi vitaminok és bióantioxidánsok komplexuma, ginzeng biomasszából. Ginzeng gyökerét 

évszázadok óta használják, a rák gyógyításában a fáradtság, gyomorbetegség és a stressz kezelésére. 

Kiszerelés: 50 gr.   Ár: 2.420,- Ft 

 



Ájurvéda és fitoteák - a belső egyensúlyért! 

Agnimax (Immunrendszer és méregtelenítés) 102000   

Érezhető Anti-oxidációs és immunmoduláló tulajdonsággal bír. Felgyorsítja a szervezet energetikai és 

biokémiai folyamatainak lefolyását. Elősegíti a szervezetben és szövetben a toxinok elégetését. 

Ösztönzi a regenerációs folyamatokat. Helyreállítja az emésztést. 

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 3.360,- Ft 

Vedomix (emésztőrendszer) 102010   

Ösztönzi az emésztést, a kiválasztódás, felszívódást, a gyomor és bélmozgás folyamatait. Egyensúlyba 

hozza a biokémiai és energetikai folyamatokat. Elősegíti a béltoxinok elégetését és a 

salakmentesítést. Érezhető Anti-oxidációs és immunmoduláló tulajdonsággal bír. 

Ösztönzi a szövet regeneráló folyamatát és lassítja az öregedést. Súlycsökkentő hatású.  

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 3.360,- Ft 

Gelmax (Immunrendszer és méregtelenítés) 102020   

Érezhető immunmoduláló, parazita ellenes tulajdonsággal bír. Elősegíti a paraziták eltávolítását a 

szervezetből, helyreállítja a gyomor, a bélrendszer, és a máj működését. 

Ösztönzi a detoxikációs folyamatokat, csökkenti a szervezet parazitái által kiváltott allergia 

érzékenységet.  

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 3.360,- Ft 

Relanorm (idegrendszer) 102030   

Normalizálja az idegrendszer és az emésztőrendszer funkcióit. Az idegrendszer érzékenységi 

szintjének növelésével védelmet nyújt a különféle külső, zavaró tényezőkkel szemben, mint például a 

stressz. 

Növeli a stabilitást a fizikai és pszicho emocionális nyomással szemben. Egyensúlyba hozza az 

idegrendszer ingerlési és tompulási folyamatait, helyreállítja az alvás és ébrenlét ciklikusságát. 

Megkönnyíti az alvást, egyenletessé és méllyé teszi azt.  

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 3.360,- Ft 

Aktoforsz (Erős méregtelenítés) 102040   

Elősegíti a máj anyagcsere és méregtelenítő funkcióinak normális működését. Normalizálja a 

zsíranyagcserét, javítja az érfalak sejtellátását, valamint a szervek és szövetek mikró cirkulációs 

paramétereit. 



Anti-oxidációs és enyhe vérnyomás csökkentő hatása van. Csökkenti az atherosclerosis 

kialakulásának kockázatát. 

Javallat: vasoneurosis, magas vérnyomás, és az atherosclerosis minden fajtája esetén. 

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 2.780,- Ft 

Alvenorm (tüdő és légúti szervek) 102050   

Immun modulációs, görcsoldó és gyulladásgátló hatása van. A légzőszervek működését javítja, 

hozzájárul a váladék felszakításához és a köpet eltávolításához. 

Csökkenti a tüdő maradandó károsodásának lehetőségét. Ösztönzi a hörgők csillós hámjának 

sejtregenerációs folyamatát. 

Javallat: krónikus hörghurut, tüdőtágulás, tüdőasztma, valamint tüdőgyulladás utáni lábadozás 

időszaka.  

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 2.780,- Ft 

Amiroton (Immunrendszer) 102060   

Javallott krónikus mérgezésnél, súlyos betegség és műtétek utáni időszakban. Akut mérgezések 

esetében, a gyomor- és bélrendszer krónikus megbetegedése során. Légúti és húgyúti szervek 

betegségeinél. 

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 2.780,- Ft 

Bilinorm (máj és epe) 102070   

A májméregtelenítő és fehérjeképződő funkcióit javítja. Csökkenti a mérgezettség szintjét, valamint a 

jobb felső negyed nehéz érzését. 

Enyhe gyulladáscsökkentő, görcsoldó és epekezelő hatással rendelkezik. Lassítja a máj elzsírosodását 

és a májzsugort. 

Javallat: májgyulladás, epeúti dyskinesia, súlyosbodás nélküli krónikus epehólyag-gyulladás, 

postchole-cystectomical szindróma, valamint krónikus mérgezés, a vegyszerek, alkohol és 

gyógyszerek hatása következtében. 

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 2.780,- Ft 

Defemax (vastagbél) 102080   

Elősegíti a bélmozgás javítását. Csökkenti a medence vénás pangásának szintjét. Megkönnyíti a 

széklettávozását a végbél és záróizmon keresztül. 

Csökkenti az aranyér és visszér fejlődésének ütemét. Alkalmazható aranyér és székrekedés esetén.  

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 2.780,- Ft 



Dianorm (gyomor és emésztőrendszer) 102090   

Érezhető védő és reparatív hatást nyújt a gyomor és nyombél nyálkahártya számára. Elősegíti a 

gyomornedv és hasnyálmirigy enzimek kitermelését, javítja az emésztést. Csökkenti a gyomortáji 

fájdalmakat. 

Javallott gyomorhurut, duodenitis, gyomor- és nyombélfekély, krónikus hasnyálmirigy gyulladás 

esetén.  

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 2.780,- Ft 

Alakformáló fito teák több ízben 102100   

A különféle ízesítésű fito teák elősegítik az optimális anyagcserét és emésztést.  

Csökkentik a zsír felszívódását a bélrendszerben, javítják a bélmozgást, salaktalanítanak és 

méregtelenítenek. Enyhe hashajtóhatásuk van. Normalizálják a bél mikro flóra összetételét és 

korrigálják a test súlyát.  

Kóstolja meg és válasszon ízlése szerint áfonya, meggy, szamóca, citrom, ananász ízesítésű teáinkból. 

Az Ájurvédikus fito teák használata nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot és az orvosi kezelést.  

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 2.230,- Ft 

Korgiton (szív- és érrendszer) 102150   

Szabályozza az érrendszer működését. Csökkenti a szívizomra nehezedő nyomást. Szabályozza a 

szívizom és érfal anyagcseréjét. Csökkenti a vérnyomást. 

Javallott vasoneurosis, atherosclerosis, 1. és 2. stádiumú magas vérnyomás, szívkoszorúér esetén. 

Elősegíti az infarktus és gutaütés előfordulási kockázatának csökkenését. 

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 2.780,- Ft 

Nastronorm (mentális egészség) 102160   

Nyugtató hatása van, stressz ellenes tulajdonságokkal bír. Növeli a jókedvet és az önbizalmat. 

Javallat: fizikai és szellemi túlterheltség, elhúzódó stressz állapot, magas ingerlékenység, mentális 

betegség, neurózis, depresszió és alvászavar.  

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 2.780,- Ft 

Pangiton (hasnyálmirigy) 102170   

Csökkenti a hasnyálmirigyre nehezedő nyomást és segíti a szöveteket a glukóza ártalmatlanításában. 

Enyhe cukorcsökkentő hatást gyakorol. A cukorbetegség kialakulásának ütemét csökkenti és 

figyelmeztet a diabétesz-angiopathy kialakulására. 

Szabályozza az inzulin és emésztő enzimek kitermelési folyamatait. 



Enyhíti a hasnyálmirigy-gyulladás lefolyási menetét.  

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 2.780,- Ft 

Repronorm (női nemi rendszer) 102180   

Görcsoldó, fájdalomcsillapító és vérzéselállító hatással rendelkezik. Elősegíti a női urogenitális 

rendszer normális működését. 

Szabályozza a hormonális és érzelmi hátteret. Csökkenti a menstruációs vérzésmennyiségét és 

fájdalmát. Könnyíti a hőhullám kezelését a másodlagos hormonális változásoknál. 

Javallott: krónikus petevezeték és petefészek gyulladás, nem rendszeres, nehéz és fájdalmas 

menstruáció, menstruáció előtti szindróma, mellgyulladás és klimax esetén.  

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 2.780,- Ft 

Testonorm (férfi nemi rendszer) 102190   

Szabályozó hatást gyakorol a férfi nemi rendszerére. Elősegíti a medencében és prosztatában 

kialakuló torlódások csökkenését.  

Javítja a prosztata sejttáplálását. Erősíti a libidót és növeli a férfi nemi szervének vérellátottság 

szintjét. Emeli a szexuális élményt. 

Javallat: krónikus prosztatagyulladás, merevedési zavar és kezdeti prosztatarák kialakulása esetén.  

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 2.780,- Ft 

Flonorm (vese és húgyúti szervek) 102200   

Elősegíti a húgyúti szervek normális működését. Mérsékelt vizelethajtó, görcsoldó és gyulladás 

csökkentő hatással rendelkezik. 

Helyreállítja a vizelet fizikai és kémiai tulajdonságát, növelve a só és egyéb lerakódások húgyúti 

feloldását. 

Javallat: krónikus vesemedence, ciszta és vesekő betegségeknél.  

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 2.780,- Ft 

Hondromix (mozgásrendszer) 102210   

Ösztönzőleg hat a máj működésére. Elősegíti a porcszövetet regeneráló tényezők kitermelését. 

Elősegíti az ízület sejttáplálását, csökkenti a csontkopás és csontgyulladás okozta duzzanatot. 

Használható osteochondrosis és minden reumatikus betegség esetén.  

Kiszerelés: 25 filter.   Ár: 2.780,- Ft 

 



Hajápolás – óvjuk hajunkat a környezeti hatásoktól 

PeptideCream-Mask 160000  

 Haj és Fejbőr maszk krém, amely erekből, porcokból és csecsemőmirigyből származó peptideket 

tartalmaz. A haj maszk krém mélyen behatol a haj szerkezetébe és helyreállítja a sérült rétegeket. 

Aktiválja a fejbőr anyagcsere folyamatait, javítja a hajhagymák vérellátását, javítja állapotukat, 

serkenti a gyökerek irányába zajló anyagcserét. Serkenti a fejbőr vérellátását. Óvja a hajat az 

agresszív környezeti hatásokkal szemben. Biztosítja a haj egészséges fényét, a hajat táplálja, simává, 

selymessé, puhává teszi. 

PARABEN, SODIUM LAURETH, PROPYLENE GLYCOL MENTES!!!! 

Kiszerelés: 160 ml.    Ár:  6.130,- Ft 

Peptide Shampoo 160010  

Minden típusú hajhoz használható sampon, amely erekből, porcokból és csecsemőmirigyből 

származó peptideket tartalmaz. A sampon összetevői lágy mosást biztosítanak, és nem károsítják a 

haj fehérje struktúráját. A sampon kiváló tisztító és enyhe zsírtalanító hatása mellett, fenntartja a 

fejbőr optimális savszintjét. Alkalmas a fejbőr betegségeinek megelőzésére. Rendszeres használatával 

helyreáll a haj sérült struktúrája, egészséges megjelenést, rugalmasságot és teltséget kölcsönöz. 

 PARABEN, SODIUM LAURETH, PROPYLENE GLYCOL MENTES!!!! 

Kiszerelés: 155 ml.    Ár: 5.020,- Ft 

PeptideBalsam 160020  

Öblítő haj balzsam, amely porcokból és csecsemőmirigyből származó peptideket tartalmaz. Az öblítő 

haj balzsam növeli a sampon hatékonyságát, táplálja a hajat és biztosítja a folyadékpótlást. Erősíti a 

haj struktúráját, helyre állítja a hajszálak belső felépítését, a haj lágyabb lesz, ugyanakkor erősebb és 

tartósabb, visszakapva a természetes ragyogást. 

PARABEN, SODIUM LAURETH, PROPYLENE GLYCOL MENTES!!!! 

Kiszerelés: 155 ml.    Ár: 3.900,- Ft  

 

DEKOR KOZMETIKA – a szép arcért 

Ajakbalzsam 150000  

A balzsam védelmet nyújt az ajkaknak az agresszív környezeti hatások ellen, ami különösen fontos a 

téli szezonban. A bőrfelületet nedvesen és lágyan tartja, így megelőzve a gyulladásos folyamatokat. A 

balzsam használata folyamatos UV-védelmet biztosít. 

Aktív összetevők: Neovitin � bioantioxidációs komplex – szabadalommal védett technológia, amely a 



ginzeng gyökér sejtanyagra gyakorolt biokultivációs hatásának köszönhetően kifejezetten 

antioxidációs és daganatellenes aktivizáció érhető el. A Neovitin aktív összetevői nem csak az 

antioxidáns enzimek termelődését segítik a szervezetben, hanem egyidejűleg az interferonét is. Ez 

gátolja a sejtek membránjaiban létrejövő lipidperoxidációs reakciót, erősíti a szöveteket, így növelve 

a szervezet adaptív erőforrásait. 

 A-3 peptid komplex (ér peptid) – erősíti a hajszálerek falait, javítja a mikrokringést és a trofikus 

szövetek állapotát. 

 A-6 peptid komplex (csecsemőmirigy peptid) – megújító, trofikus, immunstimuláló hatás, gyorsítja a 

lágy szövetek regenerációját. 

Szavatossági idő: a gyártástól számított 18 hónap.  

Eladási ár: 2.970,- Ft 

Szájfény – csillogó 150010  

 A balzsam védelmet nyújt az ajkaknak az agresszív környezeti hatások ellen, ami különösen fontos a 

téli szezonban. A bőrfelületet nedvesen és lágyan tartja, így megelőzve a gyulladásos folyamatokat. A 

balzsam használata folyamatos UV-védelmet biztosít, és vonzóan ragyogóvá teszi az ajkakat. 

Aktív összetevők: Neovitin � bioantioxidációs komplex – szabadalommal védett technológia, amely a 

ginzeng gyökér sejtanyagra gyakorolt biokultivációs hatásának köszönhetően kifejezetten 

antioxidációs és daganatellenes aktivizáció érhető el. A Neovitin aktív összetevői nem csak az 

antioxidáns enzimek termelődését segítik a szervezetben, hanem egyidejűleg az interferonét is.  

Ez gátolja a sejtek membránjaiban létrejövő lipidperoxidációs reakciót, erősíti a szöveteket, így 

növelve a szervezet adaptív erőforrásait. 

 A-3 peptid komplex (ér peptid) – erősíti a hajszálerek falait, javítja a mikrokringést és a trofikus 

szövetek állapotát. 

 A-6 peptid komplex (csecsemőmirigy peptid) – megújító, immunstimuláló hatás, gyorsítja a lágy 

szövetek regenerációját. 

 Szavatossági idő: a gyártástól számított 18 hónap. 

Eladási ár: 2.970,- Ft 

 


