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и деца до 3-годишна възраст (освен ако е отбелязано друго).
Да не се превишава препоръчваната дневна доза.
Да се съхраняват на сухо място, при стайна температура.
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София 1202, ул. Поп Богомил 23
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Полова система и потентност

Стави, хрущяли, мускули

Нервна система и стрес

Кръвоносна система

Оросяване

Хомеостаза

Имунна система

Подсилване/кръвообразуване

Бъбреци и пикочни пътища

Антиоксидантна активност

Пречистване и тегло

Метаболизъм

Холестерол

Черен дроб

Запек

Храносмилателен тракт

Зрение

ПРОДУКТОВА ТАБЛИЦА

А-Зет Вижън
А-Зет Алое капс./сок
А-Зет Нони сок
Ангио Протект
Антихол
Артро Протект
Артро Протект Макс
Вилкакора екстракт
Гастрохелп
Годжи А-Z
Грипосан
Зелено кафе
Инозитол
Коластра
Колон С
Мака / Мака 50+
Мастикс
Нар А-Z
Нефро Протект
Спирулина
Тахуари екстракт
Хепато Протект
Хрущял от акула
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ЗДРАВИ ЧЕРВА
КОЛОН С Colon C
ФИБРИ + ПРОБИОТИЦИ + ПРЕБИОТИЦИ
• Подпомага РЕДОВНОТО ИЗХОЖДАНЕ
(Plantago ovata)
• Подкрепя НОРМАЛНАТА ПЕРИСТАЛТИКА
• Поддържа нормалните нива на холестерола,
кръвната захар и нормалния метаболизъм
• Поддържа БАКТЕРИАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ
(Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis)
100 g / 200 g

• Помага за КОНТРОЛ НА ТЕГЛОТО
(инулин от цикория)
Произведено в Полша за:

ФИБРИ

Към растенията, известни с високо съдържание на фибри, принадлежи
Plantago ovata, специален вид бял живовлек. Ролята на фибрите в процеса
на храносмилане е огромна. Те подобряват перисталтиката на червата, а
недостигът им води дори до трикратно удължаване на времето на преминаване на съдържимата маса през храносмилателната система (до 72 часа).
Фибрите изчистват шлаките от червата и по този начин спомагат за
изхвърлянето на токсините от организма.

ПРОБИОТИЦИ

Полезните бактерии са особено важни за здравето на червата и усвояването на полезните съставки от храната. В Колон С са използвани Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium lactis, щамове от ІV генерация, с двойно покритие,
което предпазва полезните бактерии от унищожителното действие на
киселините и ензимите в храносмилателната система. Това им качество
намалява загубата на полезните бактерии по време на съхранение и
гарантира достигането им до червата.

ПРЕБИОТИЦИ

Фруктоолигозахаридите (инулин от цикория) подпомагат развитието на
полезните бактерии и поддържането на равновесието в чревната флора.
Те подкрепят нормалната абсорбция на различни минерали и обмяната на
веществата, благодарение на което спомагат и за контрол на теглото.
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РЕДОВНА ПЕРИСТАЛТИКА

ИДЕАЛНАТА
КОМПОЗИЦИЯ
Colon С
отличен синбиотик
с традиции
ПАТЕНТОВАНА ФОРМУЛА
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
Пулверизирана семенна обвивка от
бял живовлек (Plantago ovata)
Инулин от цикория
(Cichorium intybus)
Пробиотици: (Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium lactis)

Препоръчвана доза дневен
прием 10 g съдържат
6,18 g
3,48 g
108 jtk

Начин на употреба: 2 пъти по 1 пълна чаена лъжичка
(5 g), преди хранене, сутрин и вечер. Да се размеси в 1/2
чаша вода или сок и да се изпие веднага. След това може
да се изпие още една чашка вода. Общото количество
приети течности на всеки 5 g от Колон С не трябва да
е по-малка от 250 ml. Преди употреба флаконът да се
разтърси, за да се размесят съставките.
След отваряне е желателно да се съхранява в
хладилник. Може да се приема от вегетарианци и
вегани. Не се препоръчва за бременни и кърмещи
жени и деца до 12-год. възраст.

www.azmedica.bg
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КИСЕЛИНИ, ГАСТРИТ, ЗАПЕК
ГАСТРОХЕЛП Gastrohelp

маха
о
т
с
с за

Шан

ГАСТРОХЕЛП
оригинална рецептура
с екстракти от
ЛЕН, АЛОЕ, ЗЕЛЕН ЧАЙ

Три уникални растения
Защитават лигавицата на стомаха
Подпомагат храносмилателните процеси
Подкрепят функциите на стомаха и червата

• Добро ХРАНОСМИЛАНЕ
•Редовно ИЗХОЖДАНЕ
• Здрава лигавица на
СТОМАХА и ЧЕРВАТА
80 капсули
Подпомага физиологичните регенеративни функции на лигавицата
на стомаха и червата при КИСЕЛИНИ, ГАСТРИТ, КОЛИТ, ЗАПЕК.
Съставки на Гастрохелп:
ЛЕНЪТ - съдържа слузни вещества и масла, които действат благоприятно
на лигавицата на стомаха и червата и подпомагат редовното изхождане.
Ленът улеснява храносмилането и усвояването на хранителните вещества.
АЛОЕ - биоактивните вещества, съдържащи се в екстракта от алое, активно
подкрепят ензимните и физиологичните регенеративни функции на храно смилателната система при рефлукс, гастрит, синдром на раздразненото черво.
ЗЕЛЕН ЧАЙ - екстрактът съдържа 60% полифеноли, важни за здравето
антиоксиданти, които противодействат на възпалителните процеси, забавят
процеса на стареене на клетките и подпомагат метаболизма на глюкозата.
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
пулверизирано ленено семе
(Linum usitatissimum)
екстракт от алое (Aloe vera)
стандартизиран екстракт
(60% полифеноли) от зелен чай
(Camellia sinensis)
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Препоръчвана доза дневен
прием 4 капсули съдържат
400 mg
160 mg
80 mg

Начин на употреба:
2 пъти по 2 капсули
между храненията.

ПРИ СИМПТОМИ НА ГАСТРИТ И ЯЗВА
МАСТИКС Mastika
Още Хипократ е писал, че Мастикс помага за предпазване от
проблеми с храносмилането. От древни времена е бил ценен
като освежител на дъха.
Гръцки мастикс помага при

• ПОДУВАНЕ, ЛОШ ДЪХ,
СИМПТОМИ НА ГАСТРИТ И ЯЗВА
• Действа благоприятно
на РАЗДРАЗНЕНАТА ЛИГАВИЦА
на стомаха
• Освежава дъха при
СТОМАШНИ ПРОБЛЕМИ
60 капсули
Мастикс, от гръцки μαστίχα е благоуханна смола от дървото Pistacia lentiscus,
растящо на о. Хиос, в Гърция.
Съставките на препарата обогатяват диетата с Сhios mastika (медицинска дъвка).
Действа благоприятно на храносмилателната система.
Лигавицата на стомаха се уврежда вследствие на нездравословно хранене, стрес
или наличие на бактериите Helicobacter Pylori на фона на сезонното пренастройване
на организма. Ако е потвърдено наличието на Helicobacter Pylori, язва или хроничен
гастрит, лечението винаги може ефикасно да бъде допълнено с хранителната
добавка МАСТИКС. Изследване, проведено в Нотингамския университет и
публикувано в New England Journal of Medicine установява, че Мастикс може да
повлиява язви, като въздейства на бактериите Helicobacter Pylori.
Huwez FU, Thirlwell D, Cockayne A, Ala'Aldeen DA. Mastic gum kills Helicobacter
pylori. // The New England Journal of Medicine 339 (26). Dec 1998
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
мастика (Pistacia lentiscus)
(медицинска дъвка) на прах

Препоръчвана доза дневен
прием 2-4 капсули съдържат
960 - 1920 mg

Начин на употреба:
2 пъти по 2 капсули за
2 седмици, след това
по 2 капсули вечер.

7

ПОГРИЖИ СЕ ЗА СВОЕТО СЪРЦЕ
АНТИХОЛ AntyChol
• Растителните стероли
НАМАЛЯВАТ нивото на
ХОЛЕСТЕРОЛА в кръвта

• Високото ниво на холестерол е
РИСКОВ ФАКТОР за развитието на
(КОРОНАРНО) СЪРДЕЧНО заболяване
60 капсули
Благоприятният ефект на понижение на холестерола от порядъка на 7-10 %
се постига за 2-3 седмици от началото на приема на продукта при дневен
прием 1,5 - 2,4 g растителни стероли и може да се поддържа посредством
продължителната употреба на растителни стероли.
Растителните стероли съдържат 75% Бета Ситостерол, който подпомага и
правилното функциониране на простатата.
Растителните стероли са основна съставка на хранителната добавка
АнтиХол. Те са извлечени от вид средиземноморски бор. Действието на
растителните стероли се състои в подпомагане на ограничаването на
абсорбцията от червата на съдържащия се в храната холестерол.
Препаратът е предназначен за лица, които искат да понижат нивото на своя
серумен холестерол. Препоръчва се продуктът да се използва като част от
балансираното и разнообразно хранене, включително редовната консумация
на плодове и зеленчуци, за да се подпомогне поддържането на нивата на
каротеноидите. Трябва да се избягва консумирането на повече от 3 грама на
ден от добавените растителни стероли.
Препоръчвана
Субстанции с хранително
доза дневен прием
и/или физиологично
3 капсули съдържат
действие
растителни стероли
1503 mg
(стандартизирани - 99%)
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Количество
в 100 g
69,6 g

Начин на употреба:
3 пъти по 1 капсула
преди хранене.

ЗДРАВ ЧЕРЕН ДРОБ
Хепато Протект Hepato Protect
• Допринася за нормалната функция
на ЧЕРНИЯ ДРОБ
• Подпомага ХРАНОСМИЛАНЕТО
• Поддържа нормалната
ЛИПИДНА ОБМЯНА

60 капсули
Хепато Протект подпомага физиологичните
регенеративни функции на черния дроб и
пречистването на организма.
Артишокът съдържа цинарин, който подкрепя нормалните функции на
черния дроб и подпомага нормалния метаболизъм и изхвърлянето на
токсини.
Пачата трева действа благоприятно на храносмилателните процеси и на
функциите на храносмилателната система.
Артишокът е известен с това, че е особено богат на редкия антиоксидант
цинарин, който се свързва със свободните радикали, увреждащи клетките
на черния дроб и стимулира отделянето на отпадъчни продукти.
Активни вещества, съдържащите се в екстракта от артишок защитават
клетките на черния дроб от действието на различни токсини и спомагат за
извличането от организма на соли, тежки метали и други вредни вещества.
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
екстракт от артишок
(Cynara scolymus)
пулверизирани стръкове от пача
трева (Polygoni avicularis herba)

Препоръчвана доза дневен прием
1-2 капсули съдържат
200 – 400 mg

Начин на употреба:
1-2 капсули на ден
след хранене.

75 – 150 mg
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СВЕТОВЪРТЕЖ И ШУМ В УШИТЕ

АНГИО ПРОТЕКТ
Angio Protect

• Подпомага функциите на
сърдечно-съдовата система
• За здравo СЪРЦЕ и
КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ
• Подкрепя ИМУННАТА система
• Подпомага нормалното
КРЪВООБРАЩЕНИЕ
60 капсули

Екстрактът от вилкакора съдържа антиоксиданти и полифеноли, които
намаляват вредното действие на свободните радикали върху кръвоносните
съдове и забавят процеса на стареене на клетките.
L-аргинин е аминокиселина, необходима за синтеза на азотния окис, който
има благоприятен ефект върху съдовия ендотел и подпомага нормалното
кръвообращение. Спомага за поддържане на здравословни нива на
холестерола, кръвното налягане и намаляване симптомите на несигурност в
походката и шум в ушите.
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
стандартизиран екстракт от
вилкакора (Uncaria tomentosa)
L-аргинин
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Препоръчвана доза дневен прием
3-4 капсули съдържат
372 – 496 mg
1119 – 1492 mg

Начин на употреба:
3 пъти по 1-2 капсули
след хранене.

ЗДРАВИ БЪБРЕЦИ
НЕФРО ПРОТЕКТ Nefro Protect
• Допринася за нормалната функция
на БЪБРЕЦИТЕ
• Спомага за ОГРАНИЧАВАНЕ на
ОТЛАГАНЕТО на КРИСТАЛИ и
ОБРАЗУВАНЕТО на ПЕСЪЧИНКИ
• Подпомага за ИЗХВЪРЛЯНЕТО на
ВРЕДНИТЕ ПРОДУКТИ от обмяната
на веществата

60 капсули
Биоактивните съставки на андийската билка чанкапиедра подкрепят
имунната система и допринасят за нормалната функция на бъбреците.
Екстрактът от коприва действа благоприятно на дейността на бъбреците
и кръвообразуването.
Нашата отделителна система е съставена
от уникални органи, които неуморно
пречистват тялото ни и изхвърлят вредните
вещества. Някои храни обаче могат да
затруднят дейността им или да причинят
отлагане на кристали и да образуват
песъчинки. Нефро Протект съдържа
рядката андийска билка чанкапиедра или
„каменоразбивач”, известна сред местните
племена с ефекта си срещу проблеми в
бъбреците и черния дроб и образуването на
песъчинки. Добавеният екстракт от коприва
подпомага функциите на отделителната
система, кръвообразуването и здравето на
организма.
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
пулверизирана надземна част от
чанка пиедра (Phyllanthus niruri L)
екстракт от листа на коприва
(Urtica dioica)

Препоръчвана доза дневен прием
3-6 капсули съдържат
750 – 1500 mg

Начин на употреба:
3 пъти по 1-2 капсули
след хранене.

300 – 600 mg
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ЗА ЗДРАВИ И ПОДВИЖНИ СТАВИ
АРТРО ПРОТЕКТ Artro Protect

•Поддържа естествената
ПОДВИЖНОСТ на СТАВИТЕ
•Подпомага ЕЛАСТИЧНОСТТА на
ставните връзки
60 капсули

•Подкрепя физиологичните
РЕГЕНЕРАТИВНИ функции на
ХРУЩЯЛИТЕ и СУХОЖИЛИЯТА
Artro Protect®
60 капс.

Artro Protect® Max
60 капс.

Глюкозамин
Витамин С
Хондроитин
Колаген тип II
Босвелия серата

ГЛЮКОЗАМИН е градивен материал на хрущялната тъкан и има голямо
значение за синтеза на колаген и други вещества, важни за запазване на
доброто състояние на ставния хрущял и ставната течност. ХОНДРОИТИН
е основен структурен компонент на ставния хрущял, който подпомага
еластичните и механичните му качества. ВИТАМИН С допринася за
образуването на колаген за нормалната функция на костите. Осигуряването
на организма на постоянен източник на глюкозамин и хондроитин подпoмага
физиологичните регенеративни функции на ставите и нормалното
функциониране на двигателната система.
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
глюкозамин сулфат
хондроитин сулфат
витамин С (L-аскорбинова киселина)
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Препоръчвана доза дневен
прием 1-3 капсули съдържат
450 – 1350 mg
100 – 300 mg
20 – 60 mg

Начин на употреба:
3 пъти по 1 капсула
по време на хранене.

КОМПЛЕКСНА ЗАЩИТА НА СТАВИ
АРТРО ПРОТЕКТ МАКС
Artro Protect Max
• Подпомага ПОДВИЖНОСТТА и
РЕГЕНЕРИРАНЕТО на ставите
• Подпомага активно имунната
система при АРТРОЗИ
• Образуваните влакна от
Неденатурирания колаген тип II
притежават висока степен на
ЗДРАВИНА и УСТОЙЧИВОСТ на
натоварвания
75 ml
ПРОТЕКТ ГЕЛ е козметичен
гел с активни растителни
съставки от карамфиловото,
терпентиновото, чаеното
масло и екстракт от бяла
бреза. L-аргинин подобрява
кръвообращението в кръвоносните
съдове. Протект гел подобрява
кръвоснабдяването и действа загряващо.
60 капсули
НЕДЕНАТУРИРАН КОЛАГЕН ТИП ІІ се съдържа преди всичко в хрущялите,
а образуваните от него влакна се характеризират с висока еластичност и
устойчивост на натоварвания и спомагат за регенериране на ставните връзки.
ГЛЮКОЗАМИН и ХОНДРОИТИН са градивни елементи на хрущялната тъкан
и подпомагат еластичните и механичните качества на ставите. БОСВЕЛИЯ е
билка, която помага при болки вследствие на възпалени стави. ВИТАМИН С
допринася за образуването на колаген, за нормалната функция на костите.
Артро Протект Макс дава комплексна защита на ставите и облекчава болките.
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
глюкозамин сулфат
босвелия серата
хондроитин сулфат
витамин С (L-аскорбинова киселина)
неденатуриран колаген тип ІІ

Препоръчвана доза дневен
прием 1-3 капсули съдържат
1200 mg
225 mg
150 mg
60 mg
27 mg

Начин на употреба:
3 пъти по 1 капсула,
30 минути преди хранене.
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ЗДРАВИ КОСТИ, СТАВИ И ХРУЩЯЛИ

ХРУЩЯЛ ОТ АКУЛА
Shark Cartilage

Много изследователи наричат акулите
„съвършените живи машини”.
Над 400 милиона години те съществуват
в почти неизменен вид.

• Подпомага доброто състояние на костите,
ставните ХРУЩЯЛИ и околоставните тъкани
• Подкрепя ИМУННАТА ЗАЩИТА при АРТРОЗИ
• Подпoмага нормалното функциониране на
СТАВИТЕ и ХРУЩЯЛНИТЕ ВРЪЗКИ
100 капсули

• Съдържа естествени КАЛЦИЙ и ФОСФОР в
ОПТИМАЛНИ ПРОПОРЦИИ 2:1

Скелетът на акулите няма кости, изграден е само от хрущял, представляващ
6-8% от телесната им маса. Имунната им система се отличава от човешката,
по това че тя синтезира постоянно антитела в кръвообращението.
Веществата, съдържащи се в хрущяла от акула представляват градивни
елементи и на нашите кости, хрущялни връзки и сухожилия. Хрущялът от
акула съдържа естествени калций и фосфор в оптимални пропорции 2:1 и
белтъчно-мукополизахариден комплекс с колаген и хондроитин сулфат.
Калцият помага за поддържане здравината на костите.
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
хрущял от акула
в т.ч.:
Калций
Фосфор
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Препоръчвана доза дневен
прием 2-3 капсули съдържат
840 mg – 1260 mg
168 mg – 252 mg
84 mg – 126 mg

Начин на употреба:
2-3 капсули на ден.

ПАМЕТ, МУСКУЛИ, ПОТЕНТНОСТ

Мака е грудка, която от стотици години индианците използват при дългите си
планински преходи. Вирее в екологично чистите високи части на Андите.
Мака е богата на ценни биоактивни вещества, дава сила и енергия. Съдържа
фитопрекурсори на полови хормони, с благоприятен ефект върху функциите
на яйчниците при жените и сексуалните възможности при мъжете.

МАКА Maca
• За физическо и психично здраве
• Подпомага хормоналния баланс
• Подкрепя паметта и запаметяването
• Поддържа нормалните сексуални функции
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
четирикратно концентриран
екстракт от корен от мака

Препоръчвана доза дневен
прием 3 капсули съдържат
225 mg

МАКА 50+ Maca 50+
• Подпомага имунната система
• Забавя процесите на стареене
• Укрепва мускулите и ставите
• Подкрепя сексуалните функции
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
пулверизиран хрущял от акула
четирикратно концентриран
екстракт от корен от мака
витамин А (бета-каротен)
витамин Е (DL-алфа-токоферил ацетат)
витамин С (L-аскорбинова киселина)

Препоръчвана доза дневен
прием 2 капсули съдържат
300 mg
125 mg
800 μg RE
12 mg α-TE
80 mg

80 капсули

80 капсули
Начин на употреба:
Мака - 3 по 1 капсула
след хранене.
Мака 50+
2 пъти по 1 капсула
след хранене.
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ПЪРВАТА ХРАНА
КОЛАСТРА Colostrum
Коластрата е първата храна
на човека и на всички бозайници.

• Коластра е богата на АНТИТЕЛА
• Подпомага ИМУННАТА ЗАЩИТА във всяка
възраст
• Подкрепя СТОМАШНО-ЧРЕВНИТЕ функции
• Спомага за силна и здрава
КОСТНА и МУСКУЛНА система
60 капсули

Коластрата е богата на антитела, белтъци, пептиди (в т.ч. пролин), които са
необходими за здравословния баланс на системите на младия организъм.
Съдържащите се ензими и имуноглобулини подкрепят нормалното
функциониране на стомашно-чревния тракт.
Лактоалбумините спомагат за издръжливостта на стрес. Коластрата спомага
за поддържане във физиологични граници на IGF 1, фактор, който подпомага
физиологичните регенеративни функции на скелетните мускули и костите.
Хранителната добавка Colostrum е стандартизирана по наличие на антитела,
тя представлява екстракт от краве мляко, получено от първите 5 дни след
отелването. За младежи Colostrum е полезен в периода на растеж, за
развитие на костите и мускулите, както и за засилване на имунната система,
а за възрастните хора приемът на Colostrum е полезен, защото обогатява
храната с ценни субстанции, които пазят червата, мускулите и костите
здрави.

Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
стандартизиран екстракт
(имуноглобулини ≥ 28% IgG)
от коластра от крава
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Препоръчвана доза дневен
прием 1-2-3 капсули съдържат
250 – 500 – 750 mg

Начин на употреба:
от 1 до 3 капсули на
ден преди хранене.

ИМУННА ЗАЩИТА С ЕСТЕСТВЕН ВИТАМИН С

ГРИПОСАН Griposan
• Съдържа ЕСТЕСТВЕН витамин C
100% от дневната нужда
• Растителни екстракти от ЧЕРЕН БЪЗ
и ШИПКА
• Екстрактите от черен бъз и шипка
подпомагат защитните механизми на
организма и нормалните функции на
ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

30 капсули
Черният бъз и плодовете на шипката съдържат антиоксиданти, които
подпомагат естествените защитни механизми на организма и нормалните
функции на дихателната система. Черният бъз спомага за пречистване на
организма от токсини чрез потоотделяне и носи облекчение при раздразнение
на горните дихателни пътища.

Плодовете на шипката са едни от най-богатите източници на лесно усвоим
естествен витамин С, който спомага за нормалното функциониране на
дихателната система. Допринася за нормалната функция на имунната система,
кръвоносните съдове и за защита на клетките от оксидативен стрес.
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
сух екстракт от черен бъз
(Sambucus nigra L)
сух екстракт от шипка (Rosa canina)
(в т.ч. естествен витамин С - 80 mg)

Препоръчвана доза дневен
прием 3 капсули съдържат
900 mg

Начин на употреба:
3 пъти по 1 капсулa
след хранене.

300 mg
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НОРМАЛНО ТЕГЛО

ЗЕЛЕНО КАФЕ A-Z
A-Z Green coffee

• Спомага за поддържане
на НОРМАЛЕН АПЕТИТ
• Подпомага МЕТАБОЛИЗМА и
поддържането на НОРМАЛНО ТЕГЛО
60 капсули

Екстрактът от Зелено кафе подпомага метаболизма и поддържането на
нормално количество мазнини в организма и нормални нива на глюкозата в
кръвта.
Eкстрактът от зелено кафе съдържа антиоксиданти (в т.ч. хлорогенова
киселина), които свързват вредните свободни радикали, увреждащи
клетките и забавят процесите на тяхното стареене. Съдържащият се кофеин
допринася за увеличаване на физическата издръжливост, а общото му
количество в дневната доза на хранителната добавка позволява спокойно
консумирането на една-две чашки кафе дневно.
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
стандартизиран екстракт от зелено
кафе (Coffea Arabica L.)
хлорогенова
Включително: киселина
кофеин
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Препоръчвана доза дневен
прием 1 капсулa съдържа
400 mg
200 mg
10 mg

Начин на употреба:
1 капсула преди
хранене с течност.

СПОКОЙСТВИЕ И ДОБЪР СЪН
По-ниски нива на СТРЕС
по-висок стандарт на ЖИВОТ

ИНОЗИТОЛ + В6
Inozytol
• Допринася за
ДОБРОТО САМОЧУВСТВИЕ
• Оказва БЛАГОПРИЯТЕН
ЕФЕКТ ПРИ СТРЕС
• Спомага за СПОКОЙСТВИЕТО
и ДОБРИЯ СЪН

45 капсули
Инозитол и витамин В6 допринасят за нормалното функциониране на
нервната система и психичната функция, за нормалното протичане на
метаболизма и производството на енергия.
Витамин В6 допринася за регулирането на хормоналната дейност и
нормалното функциониране на половата система, има благоприятен ефект
върху функциите на яйчниците.
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
инозитол (витамин B8)
B6 (пиридоксин хидрохлорид)

Препоръчителна доза дневен
прием 1-2 капсули съдържат
500 – 1000 mg
0,7 – 1,4 mg

Начин на употреба:
1-2 пъти по 1 капсула
след хранене.
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КОМПЛЕКСНА ГРИЖА ЗА ОЧИТЕ
А-Зет Вижън A-Z Vision
Уникален състав с екстракти от
ЧЕРНА БОРОВИНКА и НЕВЕН
лутеин + зеаксантин + витамини + минерали

• ОТСЛАБЕНО ЗРЕНИЕ
• СУХОТА, ДРАЗНЕНЕ, ПЕРДЕ
• РАБОТА С КОМПЮТЪР
30 капсули

ЧЕРНА БОРОВИНКА, 200 mg екстракт, който укрепва
капилярите и зрителната адаптация на очите към тъмнина
ЛУТЕИН и ЗЕАКСАНТИН, 30 mg екстракт от невен, съставки,
полезни при макулна дегенерация и катаракта на очите
ВИТАМИНИ и МИНЕРАЛИ със специално подбран състав за
подкрепа на нормалното зрение
А-ЗЕТ ВИЖЪН е комплексен продукт - комплекс екстракти от черна
боровинка и невен + лутеин + зеаксантин + подбрани витамини и
минерали за здравето на очите. Тези изпитани съставки помагат срещу
дегенерация на ретината. Установено е, че лутеинът укрепва зрителните
клетки в периферията на макулата, а зеаксантинът - в нейния център. Те
са изключително полезни за плътността на очната леща срещу макулна
дегенерация и катаракта на очите. Високото количество екстракт от черна
боровинка 200 mg, укрепва капилярите и подобрява адаптацията на зрението
към тъмнината. А специално подбраните витамини и минерали поддържат
нормалното зрение и защитават клетките от оксидативен стрес.
Активни съставки: екстракт от черна боровинка - 200 mg,
екстракт от невен в т.ч. лутеин - 6 mg и зеаксантин - 0,4 mg;
витамин C - 30 mg, витамин E - 5 mg, витамин A - 400 μg,
минерали: желязо - 6,3 mg, цинк - 5,1 mg, мед - 0,45 mg,
манган - 0,9 mg, селен - 27 μg, йод - 75 μg,
Начин на употреба: 1-2 капсули по време на хранене, с течност.
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СУПЕР ХРАНА
СПИРУЛИНА Spirulina
Синьо-зелените водорасли имат
300 милиона години еволюция,
претърпели са всички катаклизми
на планетата.
Съдържат 18 незаменими
аминокислини

• ЗА ЗДРАВА И СИЛНА
ИМУННА СИСТЕМА
• СПОМАГА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО
НА ОРГАНИЗМА ОТ ТОКСИНИ
100 капсули

Спирулина е синьо-зелено водорасло, съдържа богата композиция от ценни
за човешкия организъм вещества. Спирулина е богата на ценен белтък със
състав от 18 аминокиселини (около 60% от съдържимото), естествени:
желязо, магнезий, селен, калий, витамини от групата В (това е единствената
неживотинска храна, съдържаща витамин В12) и други витамини и минерали.
Пигментите, съдържащи се в тези водорасли (хлорофил и фитоцианин),
подпомагат храносмилателните и метаболитните процеси на организма.
Спирулина съдържа също бета-каротин и други каротини, притежаващи
антиоксидантни свойства; ценни ненаситени мастни киселини, главно GLA
(гама-линоленова киселина). Спирулина съдържа ксантофил и фикоцианин,
които подкрепят имунната защита. Спомага за забавяне процесите на
стареене на клетките и съдейства за намаляване на негативното действие на
замърсителите от околната среда. Спирулина е подходяща за прием при
диети за отслабване, при нисък хемоглобин и за детоксикация на организма.
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
пулверизирани морски водорасли спирулина (Spirulina maxima),
мин. 60% протеини

Препоръчителна доза дневен
прием 3-6 капсули съдържат
1350 – 2700 mg

Начин на употреба:
3 пъти по 1-2 капсули
след хранене.
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БОГАТСТВАТА НА ПРИРОДАТА

А-Зет АЛОЕ Aloes A-Z
В листата от алое природата е вложила необикновено богата
композиция от съставки: 9 основни аминокиселини,
минерални субстанции (макроелементи и микроелементи,
в т.ч. желязо и калций), витамини (С и от групата В), ензими и
захари (вкл. мукополизахариди).
Тези субстанции действат благоприятно на физиологичните
регенеративни функции на храносмилателната и дихателната
система и имат хармонизиращ ефект върху целия организъм.
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
стандартизиран екстракт 200:1 от
Алое вера (мин. 10% полизахариди)

Препоръчвана доза дневен
прием 2 капсули съдържат
150 mg

60 капсули

Начин на употреба:
2 капсули сутрин
преди хранене.

А-Зет АЛОЕ A-Z Aloes
Листата на алое вера съдържат богата композиция от
полезни за здравето съставки и антиоксиданти, които
допринасят за здрава имунна система, пречистване на
организма от токсини, поддържане на нормалния
енергиен метаболизъм. Те действат благоприятно на
регенеративните функции на храносмилателната и
дихателната система. Подкрепят функциите на червата
и стомаха и спомагат за засилване на защитните сили.
Активни съставки в дневна доза 60 ml: сок от алое 59,9 ml, витамин С - 16 mg, тиамин - 0,22 mg, ниацин - 3,2 mg.
Начин на употреба: 2 пъти по 1 капачка (60 ml) преди
хранене.
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950 ml СОК

СУПЕР ПЛОДОВЕ
НАР A-Z Granat A-Z
Екстрактът от нар е стандартизиран по съдържание на
най-ценния полифенол, съдържащ се в този плод - елагова
киселина. Подпомага функциите на кръвоносната и имунната
система и кръвообразуването. Спомага за поддържане на
нормални нива на холестерола и глюкозата. Полезен е за
здравето на простатата и нормалната полова функция.
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
стандартизиран екстракт от нар
(мин. 70% полифеноли - елагова киселина)

Препоръчвана доза дневен
прием 1 капсула съдържа
240 mg

Начин на употреба: 1 капсула по време на хранене.

60 капсули

ГОДЖИ A-Z Goji A-Z
Плодовете Годжи, традиционно наричани плодове на
дълголетието, са били известни и използвани в Тибет и
Китай повече от 2000 години. Годжи подкрепя
кръвообразуването, увеличава виталността, подпомага
функциите на черния дроб, бъбреците и белите дробове.
Като отличен адаптоген, подпомага организма да се
справи със стреса и нервното напрежение.
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
стандартизиран екстракт от годжи
(мин. 50% полизахариди)

Препоръчвана доза дневен
прием 1 капсула съдържа
300 mg

Начин на употреба: 1 капсула по време на хранене.

60 капсули

А-Зет НОНИ A-Z Noni
В сока от плодовете на нони се съдържат над 100
биологично активни субстанции, имащи благоприятно
действие върху човешкия организъм. Те подпомагат
имунната система, клетъчното хранене и подкрепят
вътрешното физиологично равновесие на организма.
Нони е естествен извор на жизнена енергия и поддържа
нормалното физическо и психично здраве, доброто
настроение и умствената дейност. Сокът е обогатен с
вит. С и В6, които подпомагат нервната и имунната система.
Активни съставки в дневна доза 30 ml: сок от нони - 21 ml,
витамин С - 16 mg, Витамин В6 - 0,28 mg, тиамин - 0,22 mg.
Начин на употреба: 1 капачка (30 ml) сутрин преди хранене.

950 ml СОК
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ЗДРАВА И СИЛНА

ТАХУАРИ Tahuari
Подпомага функциите на ИМУННАТА СИСТЕМА.
Съдържащите се биоактивни субстанции
подкрепят защитните механизми на организма
СРЕЩУ СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ, увреждащи
клетките. Лапахолът подпомага функциите на
ДИХАТЕЛНАТА, ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА и
ПИКОЧО-ПОЛОВАТА система, ЧЕРНИЯ ДРОБ,
ПРОСТАТАТА, КОЖАТА и СТАВИТЕ.

ЕКСТРАКТ ОТ АМАЗОНСКАТА ДЖУНГЛА

60 ml

Кората на известното Мравчено дърво от амазонската джунгла се използва
от хилядолетия от местното индианско население. Екстрактът от Тахуари
съдържа биоактивни субстанции, които мощно подкрепят естествените
защитни механизми срещу грип, вирусни и бактериални инфекции, особено на
дихателните пътища.
Благодарение на антиоксидантите, тахуари подкрепя имунната система при
заболявания на дихателната, пикочо-половата и храносмилателната система,
при синузит, гастрит, язва, гъбични инфекции, възпаление на ставите.
Хранителната добавка А-Зет Тахуари е стандартизирана по наличие на
лапахол, имуностимулиращ агент, съдържащ се в растението, изследван още
през 60-те години на двадесети век в Националния раков институт (National Cancer Institute) заради забележителната антитуморна активност при
изследваните животни.
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
екстракт 1:7 от кора на тахуари
(Tabebuia serratifolia)
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Препоръчвана доза дневен
прием 45 капки съдържат
2250 mg

Начин на употреба:
3 пъти по 15 капки,
разтворени в 100 ml
вода преди хранене.

ИМУННА СИСТЕМА

ВИЛКАКОРА Vilcacora
Подпомага ИМУННАТА СИСТЕМА. Оксиндоловите
алкалоиди с АНТИОКСИДАНТНО ДЕЙСТВИЕ подпомагат
възстановителните сили на организма при ВИРУСНИ и
БАКТЕРИАЛНИ процеси, подпомагат ПРЕЧИСТВАНЕТО и
забавят процесите на стареене. Антиоксидантите поддържат
физиологичните СТОМАШНО-ЧРЕВНИ, ПИКОЧО-ПОЛОВИ,
ЧЕРНОДРОБНИ и БЕЛОДРОБНИ ПРОЦЕСИ.

ФЕНОМЕНЪТ ВИЛКАКОРА

60 ml

Най-интригуващи резултати върху механизмите на действие на
вилкакора е постигнал Yezhou Sheng от шведския университет в Lund. При
експерименталните си наблюдения, използвайки екстракти от вилкакора
върху левкемийни клетки, той установява възпиране на темпото на тяхното
делене. За първи път той доказва научно процеса на самоунищожение,
(т.нар. апоптоза) на мутиралите клетки под въздействие на екстракта от
вилкакора. Клинични изследвания върху мишки показват: в случаите на рак
на гърдата Са-755 с препарат и от вилкакора са излекувани 98% от мишките,
в случаите на рак на белия дроб 3LL - 77%, меланом В - 16 - 83%. Големи
постижения в експерименталните изследвания относно имуномодулиращото
и противотуморните свойства на вилкакора са постигнали и полските учени
професор М. Кураш от Варшавски Университет, професор Йежи Лукашяк от
Медицинска Академия в Гданск, д-р Б. Фалкиевич от Междуфакултетния отдел
по биотехнологии в Гданск. Извадки от публикация на Радослав Пиларски, сп.
„Вилкакора”, юли 2005.
Субстанции с хранително и/или
физиологично действие
екстракт от кората на вилкакора
(Uncaria tomentosa) /котешки нокът/
в т.ч. оксиндолови алкалоиди

Препоръчвана доза дневен
прием 30 капки съдържат
800 g
1 mg

Начин на употреба:
3 пъти по 10 капки,
разтворени в 100 ml
вода преди хранене.
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Против белези...

изглажда белезите
и намалява тяхната
видимост
хидратира кожата
и ускорява нейното
регенериране

ЕФЕКТИ ОТ ДЕЙСТВИЕТО
НА NoScar®
NoScar® се препоръчва при
белези от различно естество
(след изгаряния, хирургична
намеса и акне)

–О
 мекотява, прояснява
и изглажда белезите
–С
 мекчава следите от акнето
–Х
 идратира кожата и ускорява
нейното регенериране

Дистрибутор: А-Зет Медика България ООД, тел.: 02 983 11 81, www.azmedica.bg

отличен крем при белези
Кремът NoScar® се радва на
признанието на потребителите,
лекарите и фармацевтите.

СЕГА С НОВА ФОРМУЛА
Иновативната формула на крема NoScar® е разработена, като е използвано
действието на активните съставки:
Разтворим седеф
ускорява ефекта на изглаждане на белезите,
прояснява кожата и я прави по-еластична.
Стволови клетки
от азиатска центела (Centella) намаляват активността на ензима
хиалуронидаза, предотвратявайки разграждането на хиалуроновата
киселина и подобряват способността на кожата за регенериране.
Хиалуронова киселина
Регулира водния баланс и има изглаждащо действие, ускорява
регенерането на увредените клетки на кожата.
L-аргинин
подобрява кръвообращението в кръвоносните съдове.
Прилагане на крем NoScar® – ефекти от действието:
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Резултати от проведени изследвания в акредитирана лаборатория JS Hamilton
Poland Ltd, показващи ефектите от редовната употреба на крема NoScar®.
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Стройни и отпочинали крака

Формулата на гела Венаргин е по такъв начин съставена, че да подобрява
ефикасно външния вид и комфорта на краката. Съставките на препарата
ограничават задържането на вода в клетките, намаляват мастната тъкан и
премахват проблема на т.нар. „тежки крака”. Всяка жена е добре да носи
този козметичен продукт в чантата си. Ходенето на високи токчета, седналото
положение, наднорменото тегло, както и горещото време и пътуванията
подлагат жените на дискомфорт, свързан със състоянието на краката.
Венаргин е идеалното решение, гарантиращо стройни, елегантни и отпочинали крака. Иновативната формула на гела е създадена с помощта на
действието на активни съставки, като Legance - екстракт от горчив джинджифил (намалява мастната тъкан), аминокиселина L-аргинин (подобрява
кръвообращението в кръвоносните съдове), флавоноиди от цветове на
горска арника (действат стягащо), сапонини от корен на шестолъчна звезда
(действат тонизиращо), антоцианини от шишарки от кипарис (спомагат за
запазване на еластина и колагена на кръвоносните съдове).
Състав по INCI: Aqua, Glycerin, Propylene
Glycol, екстракт от цветове на планинска
арника - Arnica Montana Flower Extract,
екстракт от семена на кипарис - Cupressus
Sempervirens Seed Extract, екстракт от пача
трева - Polygonatum Multiflorum Extract,
Butylene Glycol, екстракт от горчив джинджифил - Zingiber Zerumbet Extract, PEG-40
Hydrogenated Castor Oil, Acrylates/C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer, L-Arginine,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum.
Намаляване на мастната тъкан
Подобряване на външния вид на краката
Крака с тенденция към подуване така наречените „тежки крака”

75 ml
Гел за крака

А-Зет Медика България ООД
София 1202, ул. Поп Богомил 23

Начин на приложение: Върху измита и
подсушена кожа нанесете тънък слой
от гела и деликатно втрийте. Използва
се два пъти на ден или според нуждите.

тел.: 02 983 11 81, 0888 990 871
www.azmedica.bg

