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Veselīguma norāžu iesniedzēji, produkti, formulējumi
Iesniedzējs
Acorus Calamus,
UAB

Produkts
Anticysticus

Acorus Calamus,
UAB

Bronchus bērniem

Acorus Calamus,
UAB

Bronchus Night

Acorus Calamus,
UAB

Detoxus

Acorus Calamus,
UAB

Diureticus

Acorus Calamus,
UAB

Gastrus

Acorus Calamus,
UAB

Gracija

Acorus Calamus,
UAB

Gracija Strong

Veselīguma norādes formulējumi
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie labvēlīgi ietekmē nieru,
urīnpūšļa un urīnceļu darbību, veicina urīna
izvadīšanu, regulē minerālvielmaiľu un gludās
muskulatūras tonusu
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie stimulē elpošanas orgānu
sekrēciju, labvēlīgi ietekmē gludās
muskulatūras tonusu, spēcina organismu
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie stimulē elpošanas orgānu
sekrēciju, maigi atslābina un nomierina,
labvēlīgi ietekmē gludās muskulatūras tonusu,
veicina sviedru izdalīšanos, spēcina organismu
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie palīdz aktivizēt gremošanas
trakta darbību, stimulē vielmaiľu, atbrīvo
organismu no kaitīgām vielām, regulē
holesterīna līmeni un šķidruma līdzsvaru
organismā, veicina ţults sekrēciju un regulāru
vēdera izeju, sekmē gāzu izvadīšanu
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie pastiprina urīna veidošanos un
veicina tā izdalīšanos, labvēlīgi ietekmē gludās
muskulatūras tonusu, sekmē nieru, urīnpūšļa un
urīnceļu darbību
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie rosina ēstgribu, stimulē
gremošanas orgānu sekrēciju, labvēlīgi ietekmē
gludās muskulatūras tonusu, veicina gāzu
izvadīšanu, regulē vēdera izeju
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie palīdz aktivizēt gremošanas
trakta darbību, stimulē vielmaiľu, atbrīvo
organismu no kaitīgām vielām, regulē
holesterīna līmeni un šķidruma līdzsvaru
organismā, veicina ţults izdali un regulāru
vēdera izeju, sekmē gāzu izvadīšanu
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie labvēlīgi ietekmē gremošanu
un organisma vielmaiľu, regulē zarnu darbību
un vēdera izeju, sekmē gāzu izvadīšanu, attīra
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Acorus Calamus,
UAB

Gripus Night

Acorus Calamus,
UAB

Gripus Strong

Acorus Calamus,
UAB

Prostatus

Alankors, SIA

120/80

Alankors, SIA

American Ginseng Oral
liquid

Alankors, SIA

Ananāsu ekstrakts

Alankors, SIA

Angelica oral liquid

organismu no kaitīgām vielām, veicina ţults un
urīna izvadīšanos, palīdz kontrolēt svaru,
regulēt cukura un holesterīna līmeni asinīs,
bagātina organismu ar vitamīniem un
minerālvielām
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie spēcina organismu un stiprina
imunitāti, maigi atslābina un nomierina, veicina
miegu un sviedru izdalīšanos, labvēlīgi ietekmē
elpošanas sistēmu
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie stiprina organisma dabīgās
aizsargspējas un palielina organisma izturību
pret nelabvēlīgu ārējo vides faktoru ietekmi,
veicina sviedru un urīna izdalīšanos, regulē
organisma vispārējo vielmaiľu
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie labvēlīgi ietekmē prostatas
dziedzera un urīnpūšļa darbību, veicina
organisma vispārējo vielmaiľu, sekmē urīna
izvadīšanu, stimulē audu atjaunošanos, regulē
asinsvadu un gludās muskulatūras tonusu
Sirds – asinsvadu sistēmas veselībai, uzlabo
sirdsdarbību, nostiprina asinsvadus, paaugstina
asinsvadu un kapilāru sieniľu elastīgumu un
stiprumu, normalizē asinsspiedienu
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Veselību uzlabojošs līdzeklis – tiem, kas vēlas
samazināt savu ķermeľa svaru. Labvēlīgi
ietekmē kuľģa – zarnu trakta darbību, stimulē
olbaltumvielu sagremošanu, tauku un
holesterīna vielu maiľu, neļauj taukiem
nogulsnēties organismā. Rada sāta sajūtu,
uzlabo organisma vielu maiľu un paaugstina
enerģētisko līdzsvaru organismā. Nomāc
tieksmi pēc saldumiem un miltu ēdieniem
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
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Alankors, SIA

Ankir-B

Alankors, SIA

Antišlak

Alankors, SIA

Ant-Karies

Alankors, SIA

Ant-Paradontit

Alankors, SIA

Artišoka ekstrakts

Alankors, SIA

Ateroklefit

Alankors, SIA

Attīrīts Altaja mumijo

Alankors, SIA

Bach Long

Alankors, SIA

Bērnu jūras kalcijs ar
cinku / Morskoj kalcij
detskij s cinkom

Alankors, SIA

Bērnu jūras kalcijs ar
jodu / Morskoj kalcij

Veselību uzlabojošs līdzeklis – tiem, kas vēlas
samazināt savu ķermeľa svaru. Labvēlīgi
ietekmē kuľģa – zarnu trakta darbību, stimulē
olbaltumvielu sagremošanu, tauku un
holesterīna vielu maiľu, neļauj taukiem
nogulsnēties organismā. Rada sāta sajūtu,
uzlabo organisma vielu maiľu un paaugstina
enerģētisko līdzsvaru organismā. Nomāc
tieksmi pēc saldumiem un miltu ēdieniem
Kuľģa - zarnu trakta veselībai. Uzlabo apetīti,
pastiprina gremošanas dziedzeru sekrēciju,
normalizē zarnu trakta darbību. Uroģenitālās
sistēmas veselībai – nieru darbību uzlabojoša,
viegli diurētiska, dezinficējoša, pretiekaisuma
iedarbība
Labvēlīgi ietekmē mutes dobuma un zobu
veselību
Labvēlīgi ietekmē mutes dobuma un zobu
veselību
Veselību uzlabojošs līdzeklis – tiem, kas vēlas
samazināt savu ķermeľa svaru. Labvēlīgi
ietekmē kuľģa – zarnu trakta darbību, stimulē
olbaltumvielu sagremošanu, tauku un
holesterīna vielu maiľu, neļauj taukiem
nogulsnēties organismā. Rada sāta sajūtu,
uzlabo organisma vielu maiľu un paaugstina
enerģētisko līdzsvaru organismā. Nomāc
tieksmi pēc saldumiem un miltu ēdieniem
Sirds – asinsvadu sistēmas veselībai, uzlabo
sirdsdarbību, nostiprina asinsvadus, paaugstina
asinsvadu un kapilāru sieniľu elastīgumu un
stiprumu, normalizē asinsspiedienu
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Elpošanas orgānu veselībai, atklepošanas
veicināšanai, veicina organisma rezistenci
(pretestības spējas)
Vispārspēcinošs līdzeklis – dabīgs minerālvielu
un organiskā kalcija avots, nostiprina
kaulaudus, uzlabo nervu un sirds – asinsvadu
sistēmas stāvokli
Vispārspēcinošs līdzeklis – dabīgs minerālvielu
un organiskā kalcija avots, nostiprina
3

Informatīvs saraksts par veselīguma norāţu iesniedzējiem, produktiem un formulējumiem.
Šis saraksts nav uzskatāms par Eiropas Komisijas apstiprināto veselīguma norāţu sarakstu.

kaulaudus, uzlabo nervu un sirds – asinsvadu
sistēmas stāvokli
Vispārspēcinošs līdzeklis – dabīgs minerālvielu
un organiskā kalcija avots, nostiprina
kaulaudus, uzlabo nervu un sirds – asinsvadu
sistēmas stāvokli
Vīriešu veselības uzturēšanai – uroģenitālās
sistēmas veselībai
Acu veselībai – veicina redzes aparāta funkciju
uzturēšanu, uzlabo redzes adaptāciju tumsā,
nostiprina acs kapilārus, pazemina acs
nogurdināmību redzes piepūles gadījumā
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Vispārspēcinošs līdzeklis – imunsistēmas
stiprināšanai, aktivizē organisma
antioksidatīvās aizsardzības sistēmu,
paaugstina organisma pretošanās spējas kaitīgai
apkārtējās vides, infekciju un citu nelabvēlīgu
faktoru iedarbībai
Vispārspēcinošs līdzeklis – imunsistēmas
stiprināšanai, aktivizē organisma
antioksidatīvās aizsardzības sistēmu,
paaugstina organisma pretošanās spējas kaitīgai
apkārtējās vides, infekciju un citu nelabvēlīgu
faktoru iedarbībai
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Ādas veselībai. Uzlabo ādas, matu un nagu
stāvokli, veicina matu augšanu un
nostiprināšanos
Nervu sistēmas veselībai. Nomierina, veicina
veselīgu miegu. Uzlabo psihoemocionālo
stāvokli
Vispārspēcinošs līdzeklis – imunsistēmas
stiprināšanai, aktivizē organisma
antioksidatīvās aizsardzības sistēmu,
paaugstina organisma pretošanās spējas kaitīgai
apkārtējās vides, infekciju un citu nelabvēlīgu

detskij s jodom
Alankors, SIA

Bērnu jūras kalcijs ar
magniju / Morskoj kalcij
detskij s magniem

Alankors, SIA

Bo Than Hoan

Alankors, SIA

Černika forte

Alankors, SIA

Deer`s Tail extract

Alankors, SIA

Dihidrokvercitīns

Alankors, SIA

Dolgolet

Alankors, SIA

Eleiterokoks+ /
Eleuterokk+

Alankors, SIA

Evalar Bjuti

Alankors, SIA

Fitalgin

Alankors, SIA

Fitoangin
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Alankors, SIA

Fitočiston

Alankors, SIA

Fitogiperton

Alankors, SIA

Fitogipertonit

Alankors, SIA

Fitogripin

Alankors, SIA

Fitokašeļ

Alankors, SIA

Fitoklimaksnie

Alankors, SIA

Fitopečonočnie

Alankors, SIA

Fitopočečnie

Alankors, SIA

Fitoprostat

Alankors, SIA

Fitoprostatičeskie

Alankors, SIA

Fitorevmatit

Alankors, SIA

Folium – S

faktoru iedarbībai. Elpošanas orgānu veselībai,
atklepošanas veicināšanai, veicina organisma
rezistenci (pretestības spējas)
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Sirds – asinsvadu sistēmas veselībai, uzlabo
sirdsdarbību, nostiprina asinsvadus, paaugstina
asinsvadu un kapilāru sieniľu elastīgumu un
stiprumu, normalizē asinsspiedienu
Sirds – asinsvadu sistēmas veselībai, uzlabo
sirdsdarbību, nostiprina asinsvadus, paaugstina
asinsvadu un kapilāru sieniľu elastīgumu un
stiprumu, normalizē asinsspiedienu
Vispārspēcinošs līdzeklis – imunsistēmas
stiprināšanai, aktivizē organisma
antioksidatīvās aizsardzības sistēmu,
paaugstina organisma pretošanās spējas kaitīgai
apkārtējās vides, infekciju un citu nelabvēlīgu
faktoru iedarbībai. Elpošanas orgānu veselībai,
atklepošanas veicināšanai, veicina organisma
rezistenci (pretestības spējas)
Elpošanas orgānu veselībai, atklepošanas
veicināšanai, veicina organisma rezistenci
(pretestības spējas)
Sievietes veselības uzturēšanai – atvieglo
klimaksa periodu, palīdz saglabāt hormonālo
līdzsvaru organismā, normalizē nervu sistēmas
darbību
Aknu un ţultspūšļa veselībai - labvēlīgi
ietekmē aknu un ţultspūšļa darbību. Labvēlīga
ietekme hroniska pankreatīta paasinājuma
gadījumā
Uroģenitālās sistēmas veselībai – nieru darbību
uzlabojoša, viegli diurētiska, dezinficējoša,
pretiekaisuma iedarbība
Vīriešu veselības uzturēšanai – uroģenitālās
sistēmas veselībai
Vīriešu veselības uzturēšanai –
priekšdziedzera veselībai
Locītavu veselībai – uzlabo locītavu
funkcionālo stāvokli un kustīgumu, aktivizē
metabolismu, aizsargā un atjauno skrimšļaudus
Organisma stiprināšanai pret alkohola kaitīgo
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Alankors, SIA

Folium – UD

Alankors, SIA

Garcīnija forte

Alankors, SIA

Garcīnijas ekstrakts

Alankors, SIA

Gastrofiton

Alankors, SIA

Gepatrin

Alankors, SIA

Ginkgo Biloba

Alankors, SIA

Ginkgo Biloba &
Ginseng Extractum

Alankors, SIA

Ginkgo Leaf Extractum

Alankors, SIA

Ginseng Royal Jelly

iedarbību, samazina kaitīgās sekas organismā,
t.sk. samazina tieksmi pēc alkohola
Organisma stiprināšanai pret alkohola kaitīgo
iedarbību, samazina kaitīgās sekas organismā,
t.sk. samazina tieksmi pēc alkohola
Veselību uzlabojošs līdzeklis – tiem, kas vēlas
samazināt savu ķermeľa svaru. Labvēlīgi
ietekmē kuľģa – zarnu trakta darbību, stimulē
olbaltumvielu sagremošanu, tauku un
holesterīna vielu maiľu, neļauj taukiem
nogulsnēties organismā. Rada sāta sajūtu,
uzlabo organisma vielu maiľu un paaugstina
enerģētisko līdzsvaru organismā. Nomāc
tieksmi pēc saldumiem un miltu ēdieniem
Veselību uzlabojošs līdzeklis – tiem, kas vēlas
samazināt savu ķermeľa svaru. Labvēlīgi
ietekmē kuľģa – zarnu trakta darbību, stimulē
olbaltumvielu sagremošanu, tauku un
holesterīna vielu maiľu, neļauj taukiem
nogulsnēties organismā. Rada sāta sajūtu,
uzlabo organisma vielu maiľu un paaugstina
enerģētisko līdzsvaru organismā. Nomāc
tieksmi pēc saldumiem un miltu ēdieniem
Kuľģa - zarnu trakta veselībai. Uzlabo apetīti,
pastiprina gremošanas dziedzeru sekrēciju,
normalizē zarnu trakta darbību
Aknu un ţultspūšļa veselībai - labvēlīgi
ietekmē aknu un ţultspūšļa darbību. Labvēlīga
ietekme hroniska pankreatīta paasinājuma
gadījumā
Sirds – asinsvadu sistēmas veselībai, uzlabo
sirdsdarbību, nostiprina asinsvadus, paaugstina
asinsvadu un kapilāru sieniľu elastīgumu un
stiprumu, normalizē asinsspiedienu
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
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Alankors, SIA

Gipo-Allergin

Alankors, SIA

Gornij kaļcij – D3

Alankors, SIA

Hitozan

Alankors, SIA

Hoa Long

Alankors, SIA

Hoi Long

Alankors, SIA

Huato Zaizao zirnīši

Alankors, SIA

Ideal

uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Vispārspēcinošs līdzeklis – imunsistēmas
stiprināšanai, aktivizē organisma
antioksidatīvās aizsardzības sistēmu,
paaugstina organisma pretošanās spējas kaitīgai
apkārtējās vides, infekciju un citu nelabvēlīgu
faktoru iedarbībai
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Veselību uzlabojošs līdzeklis – tiem, kas vēlas
samazināt savu ķermeľa svaru. Labvēlīgi
ietekmē kuľģa – zarnu trakta darbību, stimulē
olbaltumvielu sagremošanu, tauku un
holesterīna vielu maiľu, neļauj taukiem
nogulsnēties organismā. Rada sāta sajūtu,
uzlabo organisma vielu maiľu un paaugstina
enerģētisko līdzsvaru organismā. Nomāc
tieksmi pēc saldumiem un miltu ēdieniem
Locītavu veselībai – uzlabo locītavu
funkcionālo stāvokli un kustīgumu, aktivizē
metabolismu, aizsargā un atjauno skrimšļaudus
Sirds – asinsvadu sistēmas veselībai, uzlabo
sirdsdarbību, nostiprina asinsvadus, paaugstina
asinsvadu un kapilāru sieniľu elastīgumu un
stiprumu, normalizē asinsspiedienu
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Veselību uzlabojošs līdzeklis – tiem, kas vēlas
samazināt savu ķermeľa svaru. Labvēlīgi
ietekmē kuľģa – zarnu trakta darbību, stimulē
olbaltumvielu sagremošanu, tauku un
holesterīna vielu maiľu, neļauj taukiem
nogulsnēties organismā. Rada sāta sajūtu,
uzlabo organisma vielu maiľu un paaugstina
enerģētisko līdzsvaru organismā. Nomāc
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Alankors, SIA

Alankors, SIA

Alankors, SIA

Alankors, SIA

Alankors, SIA

Alankors, SIA

Alankors, SIA

Alankors, SIA

Alankors, SIA

tieksmi pēc saldumiem un miltu ēdieniem
Vispārspēcinošs līdzeklis – imunsistēmas
stiprināšanai, aktivizē organisma
antioksidatīvās aizsardzības sistēmu,
paaugstina organisma pretošanās spējas kaitīgai
apkārtējās vides, infekciju un citu nelabvēlīgu
faktoru iedarbībai
Inulin forte
Zarnu trakta veselībai. Pienskābās baktērijas
veicina kalcija, fosfora, olbaltumvielu,
ogļhidrātu asimilāciju, piedalās organismam
svarīgu vitamīnu sintēzē, veicina zarnu
normālās mikrofloras saglabāšanu un
atjaunošanu, labvēlīgi ietekmē aknu, aizkuľģa
dziedzera un zarnu darbību. Biškrēsliľa un
krustnagliľu ziedi un vērmeļu ekstrakts
pastiprina kuľģa un zarnu trakta dziedzeru
sekrēciju, tonizē tā muskulatūru
Jod-Aktiv
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – nodrošina nepieciešamo joda
daudzumu organismā joda apmaiľas
fizioloģiskai pašregulācijai, nostiprina
imunitāti, normalizē lipīdu apmaiľu, pazemina
holesterīna līmeni
Jūras kalcijs ar vitamīnu
Vispārspēcinošs līdzeklis – dabīgs minerālvielu
C / Morskoj kalcij s
un organiskā kalcija avots, nostiprina
vitaminom C
kaulaudus, uzlabo nervu un sirds – asinsvadu
sistēmas stāvokli
Jūras kalcijs biobilance ar Vispārspēcinošs līdzeklis – dabīgs minerālvielu
vitamīniem C un D3 /
un organiskā kalcija avots, nostiprina
Morskoj kalcij biobalans kaulaudus, uzlabo nervu un sirds – asinsvadu
s vitaminami C & D3
sistēmas stāvokli
Jūras kalcijs biobilance
Vispārspēcinošs līdzeklis – dabīgs minerālvielu
kalcijs-dzelzs-mangānsun organiskā kalcija avots, nostiprina
varš / Morskoj kalcij
kaulaudus, uzlabo nervu un sirds – asinsvadu
biobalans kalcij-ţeļezosistēmas stāvokli
marganec-meģ
Jūras kalcijs biobilance
Vispārspēcinošs līdzeklis – dabīgs minerālvielu
kalcijs-magnijs-cinksun organiskā kalcija avots, nostiprina
selēns / Morskoj kalcij
kaulaudus, uzlabo nervu un sirds – asinsvadu
biobalans kalcij-magnijsistēmas stāvokli
cink-selen
Kalcid
Vispārspēcinošs līdzeklis – dabīgs minerālvielu
un organiskā kalcija avots, nostiprina
kaulaudus, uzlabo nervu un sirds – asinsvadu
sistēmas stāvokli
Kalcid+ magnijs
Vispārspēcinošs līdzeklis – dabīgs minerālvielu
un organiskā kalcija avots, nostiprina
Imunnie plus
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Alankors, SIA

Kapilar

Alankors, SIA

Korrida+

Alankors, SIA

Kuľģa neitrālie /
Ţeludočno neitraļnie

Alankors, SIA

Kuľģa sārmainie /
Ţeludočno ščeločnie

Alankors, SIA

Ķiploku / Česnočnie

Alankors, SIA

Laktogon

Alankors, SIA

Laminārija

kaulaudus, uzlabo nervu un sirds – asinsvadu
sistēmas stāvokli
Vispārspēcinošs līdzeklis – imunsistēmas
stiprināšanai, aktivizē organisma
antioksidatīvās aizsardzības sistēmu,
paaugstina organisma pretošanās spējas kaitīgai
apkārtējās vides, infekciju un citu nelabvēlīgu
faktoru iedarbībai
Organismu vispārspēcinošs līdzeklis tiem, kas
vēlas apspiest atkarību, t.sk. pret smēķēšanu
Kuľģa - zarnu trakta veselībai. Uzlabo apetīti,
pastiprina gremošanas dziedzeru sekrēciju,
normalizē zarnu trakta darbību
Kuľģa - zarnu trakta veselībai. Uzlabo apetīti,
pastiprina gremošanas dziedzeru sekrēciju,
normalizē zarnu trakta darbību
Vispārspēcinošs līdzeklis – imunsistēmas
stiprināšanai, aktivizē organisma
antioksidatīvās aizsardzības sistēmu,
paaugstina organisma pretošanās spējas kaitīgai
apkārtējās vides, infekciju un citu nelabvēlīgu
faktoru iedarbībai
Sievietes veselības uzturēšanai – krūts
dziedzeru veselībai, normālas piena dziedzeru
funkcijas uzturēšanai
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – nodrošina nepieciešamo joda
daudzumu organismā joda apmaiľas
fizioloģiskai pašregulācijai, nostiprina
imunitāti, normalizē lipīdu apmaiľu, pazemina
holesterīna līmeni
Elpošanas orgānu veselībai, atklepošanas
veicināšanai, veicina organisma rezistenci
(pretestības spējas)
Veselību uzlabojošs līdzeklis – tiem, kas vēlas
samazināt savu ķermeľa svaru. Labvēlīgi
ietekmē kuľģa – zarnu trakta darbību, stimulē
olbaltumvielu sagremošanu, tauku un
holesterīna vielu maiľu, neļauj taukiem
nogulsnēties organismā. Rada sāta sajūtu,
uzlabo organisma vielu maiľu un paaugstina
enerģētisko līdzsvaru organismā. Nomāc
tieksmi pēc saldumiem un miltu ēdieniem
Elpošanas orgānu veselībai, atklepošanas
veicināšanai, veicina organisma rezistenci
(pretestības spējas)
Aknu un ţultspūšļa veselībai - labvēlīgi

90-60-90

Alankors, SIA

Legočnie travi

Alankors, SIA

Lidojošā bezdelīga / Fej
Jan

Alankors, SIA

Logočnij travnik

Alankors, SIA

Mārdadţa ekstrakts
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Alankors, SIA

Mastofit

Alankors, SIA

Mastofiton

Alankors, SIA

Merit

Alankors, SIA

Miega / Sonnie

Alankors, SIA

Miega formula

Alankors, SIA

Milona 1

Alankors, SIA

Milona 10

Alankors, SIA

Milona 14

Alankors, SIA

Milona 5

Alankors, SIA

Milona 6

Alankors, SIA

Milona 8

ietekmē aknu un ţultspūšļa darbību. Labvēlīga
ietekme hroniska pankreatīta paasinājuma
gadījumā
Sievietes veselības uzturēšanai – krūts
dziedzeru veselībai, normālas piena dziedzeru
funkcijas uzturēšanai
Sievietes veselības uzturēšanai – krūts
dziedzeru veselībai, normālas piena dziedzeru
funkcijas uzturēšanai
Veselību uzlabojošs līdzeklis – tiem, kas vēlas
samazināt savu ķermeľa svaru. Labvēlīgi
ietekmē kuľģa – zarnu trakta darbību, stimulē
olbaltumvielu sagremošanu, tauku un
holesterīna vielu maiľu, neļauj taukiem
nogulsnēties organismā. Rada sāta sajūtu,
uzlabo organisma vielu maiľu un paaugstina
enerģētisko līdzsvaru organismā. Nomāc
tieksmi pēc saldumiem un miltu ēdieniem
Nervu sistēmas veselībai. Nomierina, veicina
veselīgu miegu. Uzlabo psihoemocionālo
stāvokli
Nervu sistēmas veselībai. Nomierina, veicina
veselīgu miegu. Uzlabo psihoemocionālo
stāvokli
Elpošanas orgānu veselībai, atklepošanas
veicināšanai, veicina organisma rezistenci
(pretestības spējas)
Vispārspēcinošs līdzeklis – imunsistēmas
stiprināšanai, aktivizē organisma
antioksidatīvās aizsardzības sistēmu,
paaugstina organisma pretošanās spējas kaitīgai
apkārtējās vides, infekciju un citu nelabvēlīgu
faktoru iedarbībai
Uroģenitālās sistēmas veselībai – nieru darbību
uzlabojoša, viegli diurētiska, dezinficējoša,
pretiekaisuma iedarbība
Sievietes veselības uzturēšanai – atvieglo
klimaksa periodu, palīdz saglabāt hormonālo
līdzsvaru organismā, normalizē nervu sistēmas
darbību
Sirds – asinsvadu sistēmas veselībai, uzlabo
sirdsdarbību, nostiprina asinsvadus, paaugstina
asinsvadu un kapilāru sieniľu elastīgumu un
stiprumu, normalizē asinsspiedienu
Nervu sistēmas veselībai. Nomierina, veicina
veselīgu miegu. Uzlabo psihoemocionālo
stāvokli
10
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Alankors, SIA

Milona 9

Alankors, SIA

Moc Long

Alankors, SIA

Napravit. Jaunības
vitamīni

Alankors, SIA

Narine

Alankors, SIA

Narkofit

Alankors, SIA

Ovesol

Alankors, SIA

Panax Ginseng Extract

Alankors, SIA

Pari – Evalar

Alankors, SIA

Pārtikas zivju eļļas
kapsulas ar anīsa,
piparmētras, eikalipta un
diļļu eļļu

Alankors, SIA

Pārtikas zivju eļļas
kapsulas ar kviešu dīgļu,

Sirds – asinsvadu sistēmas veselībai, uzlabo
sirdsdarbību, nostiprina asinsvadus, paaugstina
asinsvadu un kapilāru sieniľu elastīgumu un
stiprumu, normalizē asinsspiedienu
Ādas veselībai. Uzlabo ādas, matu un nagu
stāvokli, veicina matu augšanu un
nostiprināšanos
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Zarnu trakta veselībai. Pienskābās baktērijas
veicina kalcija, fosfora, olbaltumvielu,
ogļhidrātu asimilāciju, piedalās organismam
svarīgu vitamīnu sintēzē, veicina zarnu
normālās mikrofloras saglabāšanu un
atjaunošanu, labvēlīgi ietekmē aknu, aizkuľģa
dziedzera un zarnu darbību. Biškrēsliľa un
krustnagliľu ziedi un vērmeļu ekstrakts
pastiprina kuľģa un zarnu trakta dziedzeru
sekrēciju, tonizē tā muskulatūru
Organismu vispārspēcinošs līdzeklis tiem, kas
vēlas apspiest atkarību, t.sk. pret smēķēšanu
Sievietes veselības uzturēšanai – uroģenitālās
sistēmas veselībai
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds 11
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meţrozīšu un
smiltsērkšķu eļļu

Alankors, SIA

Pārtikas zivju eļļas
kapsulas ar ķiploku eļļu

Alankors, SIA

Pārtikas zivju eļļas
kapsulas ar laminārijas
ekstraktu

Alankors, SIA

Pārtikas zivju eļļas
kapsulas ar meţrozīšu
eļļu

Alankors, SIA

Podţeludočnie travi

Alankors, SIA

Pohudin

Alankors, SIA

Probagin

Alankors, SIA

Prostasabal

Alankors, SIA

Quan Long

Alankors, SIA

Sabeļnik – Evalar

Alankors, SIA

Sarkanā sakne

Alankors, SIA

Selen - Aktiv

asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – nodrošina nepieciešamo joda
daudzumu organismā joda apmaiľas
fizioloģiskai pašregulācijai, nostiprina
imunitāti, normalizē lipīdu apmaiľu, pazemina
holesterīna līmeni
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās
Aknu un ţultspūšļa veselībai - labvēlīgi
ietekmē aknu un ţultspūšļa darbību. Labvēlīga
ietekme hroniska pankreatīta paasinājuma
gadījumā
Kuľģa - zarnu trakta veselībai. Uzlabo apetīti,
pastiprina gremošanas dziedzeru sekrēciju,
normalizē zarnu trakta darbību
Uroģenitālās sistēmas veselībai – nieru darbību
uzlabojoša, viegli diurētiska, dezinficējoša,
pretiekaisuma iedarbība
Vīriešu veselības uzturēšanai –
priekšdziedzera veselībai
Uroģenitālās sistēmas veselībai – nieru darbību
uzlabojoša, viegli diurētiska, dezinficējoša,
pretiekaisuma iedarbība
Locītavu veselībai – uzlabo locītavu
funkcionālo stāvokli un kustīgumu, aktivizē
metabolismu, aizsargā un atjauno skrimšļaudus
Vīriešu veselības uzturēšanai – uroģenitālās
sistēmas veselībai
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – stiprina imunitāti, uzlabo sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, tonizē organismu,
stimulē garīgās darba spējas, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
12
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Alankors, SIA

Serdečnie travi

Alankors, SIA

Skaistuma karaliene /
Koroleva krasoti

Alankors, SIA

Slabiteļnie travi

Alankors, SIA

Sosudistie travi

Alankors, SIA

Stiprie nervi / Krepkie
nervy

Alankors, SIA

Sustavnie travi

Alankors, SIA

Thang Long

Alankors, SIA

Tiem Long

Alankors, SIA

Troičatka

Alankors, SIA

Turboslim diena

stresa situācijās
Sirds – asinsvadu sistēmas veselībai, uzlabo
sirdsdarbību, nostiprina asinsvadus, paaugstina
asinsvadu un kapilāru sieniľu elastīgumu un
stiprumu, normalizē asinsspiedienu
Veselību uzlabojošs līdzeklis – tiem, kas vēlas
samazināt savu ķermeľa svaru. Labvēlīgi
ietekmē kuľģa – zarnu trakta darbību, stimulē
olbaltumvielu sagremošanu, tauku un
holesterīna vielu maiľu, neļauj taukiem
nogulsnēties organismā. Rada sāta sajūtu,
uzlabo organisma vielu maiľu un paaugstina
enerģētisko līdzsvaru organismā. Nomāc
tieksmi pēc saldumiem un miltu ēdieniem
Kuľģa - zarnu trakta veselībai. Uzlabo apetīti,
pastiprina gremošanas dziedzeru sekrēciju,
normalizē zarnu trakta darbību
Sirds – asinsvadu sistēmas veselībai, uzlabo
sirdsdarbību, nostiprina asinsvadus, paaugstina
asinsvadu un kapilāru sieniľu elastīgumu un
stiprumu, normalizē asinsspiedienu
Nervu sistēmas veselībai. Nomierina, veicina
veselīgu miegu. Uzlabo psihoemocionālo
stāvokli
Locītavu veselībai – uzlabo locītavu
funkcionālo stāvokli un kustīgumu, aktivizē
metabolismu, aizsargā un atjauno skrimšļaudus
Sirds – asinsvadu sistēmas veselībai, uzlabo
sirdsdarbību, nostiprina asinsvadus, paaugstina
asinsvadu un kapilāru sieniľu elastīgumu un
stiprumu, normalizē asinsspiedienu
Kuľģa - zarnu trakta veselībai. Uzlabo apetīti,
pastiprina gremošanas dziedzeru sekrēciju,
normalizē zarnu trakta darbību
Zarnu trakta veselībai. Pienskābās baktērijas
veicina kalcija, fosfora, olbaltumvielu,
ogļhidrātu asimilāciju, piedalās organismam
svarīgu vitamīnu sintēzē, veicina zarnu
normālās mikrofloras saglabāšanu un
atjaunošanu, labvēlīgi ietekmē aknu, aizkuľģa
dziedzera un zarnu darbību. Biškrēsliľa un
krustnagliľu ziedi un vērmeļu ekstrakts
pastiprina kuľģa un zarnu trakta dziedzeru
sekrēciju, tonizē tā muskulatūru
Veselību uzlabojošs līdzeklis – tiem, kas vēlas
samazināt savu ķermeľa svaru. Labvēlīgi
ietekmē kuľģa – zarnu trakta darbību, stimulē
13
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Alankors, SIA

Urofiton

Alankors, SIA

Uspokaivajušie travi

Alankors, SIA

Vakara / Večernee

Alankors, SIA

Vakara+ / Večernee+

Alankors, SIA

Valenait-M

Alankors, SIA

Venokorset

Alankors, SIA

Veselīgie mati / zdorovie
volosy

Alankors, SIA

Vitamīni acīm / Vitamini
dļa glaz

Alankors, SIA

Vodorosli dolgoletija
(Fukuss)

Alankors, SIA

Volšebľik koţi

Alankors, SIA

Xich Long

Alankors, SIA

Zaļās tējas ekstrakts

olbaltumvielu sagremošanu, tauku un
holesterīna vielu maiľu, neļauj taukiem
nogulsnēties organismā. Rada sāta sajūtu,
uzlabo organisma vielu maiľu un paaugstina
enerģētisko līdzsvaru organismā. Nomāc
tieksmi pēc saldumiem un miltu ēdieniem
Uroģenitālās sistēmas veselībai – nieru darbību
uzlabojoša, viegli diurētiska, dezinficējoša,
pretiekaisuma iedarbība
Nervu sistēmas veselībai. Nomierina, veicina
veselīgu miegu. Uzlabo psihoemocionālo
stāvokli
Nervu sistēmas veselībai. Nomierina, veicina
veselīgu miegu. Uzlabo psihoemocionālo
stāvokli
Nervu sistēmas veselībai. Nomierina, veicina
veselīgu miegu. Uzlabo psihoemocionālo
stāvokli
Nervu sistēmas veselībai. Nomierina, veicina
veselīgu miegu. Uzlabo psihoemocionālo
stāvokli
Sirds – asinsvadu sistēmas veselībai, uzlabo
sirdsdarbību, nostiprina asinsvadus, paaugstina
asinsvadu un kapilāru sieniľu elastīgumu un
stiprumu, normalizē asinsspiedienu
Ādas veselībai. Uzlabo ādas, matu un nagu
stāvokli, veicina matu augšanu un
nostiprināšanos
Acu veselībai – veicina redzes aparāta funkciju
uzturēšanu, uzlabo redzes adaptāciju tumsā,
nostiprina acs kapilārus, pazemina acs
nogurdināmību redzes piepūles gadījumā
Vispārspēcinošs līdzeklis – organisma funkciju
uzturēšanai – nodrošina nepieciešamo joda
daudzumu organismā joda apmaiľas
fizioloģiskai pašregulācijai, nostiprina
imunitāti, normalizē lipīdu apmaiľu, pazemina
holesterīna līmeni
Ādas veselībai. Uzlabo ādas, matu un nagu
stāvokli, veicina matu augšanu un
nostiprināšanos
Sievietes veselības uzturēšanai – uroģenitālās
sistēmas veselībai
Veselību uzlabojošs līdzeklis – tiem, kas vēlas
samazināt savu ķermeľa svaru. Labvēlīgi
ietekmē kuľģa – zarnu trakta darbību, stimulē
olbaltumvielu sagremošanu, tauku un
14
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Alankors, SIA

Zdorovaja koţa

Alankors, SIA

Zelta pūķis / Gold
Dragon

Alankors, SIA

Ţensskie travi

Alvja Stankēviča
Zinību Skola, SIA
Aneva J, SIA
Anima Lab, SIA

Vesels spēks

ANISS, SIA

ALTAJAS DIVEEVO
Smiltsērkšķu eļļa

ANISS, SIA

Ateroklefits

Dzērveľu sula
Glycomune

holesterīna vielu maiľu, neļauj taukiem
nogulsnēties organismā. Rada sāta sajūtu,
uzlabo organisma vielu maiľu un paaugstina
enerģētisko līdzsvaru organismā. Nomāc
tieksmi pēc saldumiem un miltu ēdieniem
Ādas veselībai. Uzlabo ādas, matu un nagu
stāvokli, veicina matu augšanu un
nostiprināšanos
Veselību uzlabojošs līdzeklis – tiem, kas vēlas
samazināt savu ķermeľa svaru. Labvēlīgi
ietekmē kuľģa – zarnu trakta darbību, stimulē
olbaltumvielu sagremošanu, tauku un
holesterīna vielu maiľu, neļauj taukiem
nogulsnēties organismā. Rada sāta sajūtu,
uzlabo organisma vielu maiľu un paaugstina
enerģētisko līdzsvaru organismā. Nomāc
tieksmi pēc saldumiem un miltu ēdieniem
Sievietes veselības uzturēšanai – uroģenitālās
sistēmas veselībai
Vesels spēks. Enerģētisks un organismu
stiprinošs produkts
Sula tavai veselībai. Stiprina imunitāti
Uztura bagātinātājs Glycomune satur vairākas
imūnsistēmu aizsargājošas sastāvdaļas. 1. Beta
glukāni aktivizē tādas organisma imūnās
aizsardzības šūnas, kas aktīvi iznīcina
nepazīstamās transformētās šūnas. 2. Vitamīns
C palīdz uzturēt veselību paaugstinātas vīrusu
un bakteriālo infekciju saslimšanas riska laikā.
3. Lactobacillus acidophilus palīdz uzturēt
zarnu trakta veselīgumu, izvada kaitīgās vielas,
rada un stimulē labvēlīgu zarnu mikrofloru,
atjauno tās līdzsvaru pēc antibiotiku lietošanas
un ķīmijterapijas, stiprina imūno sistēmu
Smiltsērkšķu eļļa ir bagāta ar karotīniem,
vitamīniem un citām aktīvajām vielām, kam
piemīt organisma vispārspēcinoša un
antioksidatīva iedarbība. Labvēlīgi ietekmē
gremošanas sistēmas darbību. Dabisks
vitamīnu avots, kas palīdz uzlabot redzes
funkcijas
Ateroklefit sirdij un asinsvadiem. Ateroklefit
palīdz lipīdu vielmaiľas normalizācijai un
uzlabot sirds – asinsvadu sistēmu. Sarkanais
āboliľš veicina holesterīna līmeľa
samazināšanos, stiprina asinsvadus un uzlabo
to elasticitāti un tam piemīt kardioprotektīva
15
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ANISS, SIA

Attīrīts altaja mumijo

ANISS, SIA

Baldriāna uzlējums

ANISS, SIA

Bioritm Locītavas 24

ANISS, SIA

Ceļteku un māllēpes
sīrups
Čerľika-forte

ANISS, SIA

ANISS, SIA

DIVEEVO Kviešu dīgstu
eļļa

ANISS, SIA

DIVEEVO Ķirbju eļļa

darbība. Vilkābeles ziedi uzlabo sirds ritmu,
tiem piemīt kardiotoniskas un spazmolītiskas
īpašības, tie palīdz mazināt holesterīna
veidošanos asinsvadu sieniľās. PP vitamīnam
piemīt hipolipidēmiska aktivitāte, mazinot
holesterīna līmeni. C vitamīns uzlabo
asinsvadu un kapilāru elastību un pretestību
Attīrīts altaja mumijo palīdz: veicināt
reģenerācijas procesus; normalizēt minerālu
vielmaiľu; paaugstināt organisma aizsargspējas
Baldriāns ir dabīgs, nomierinošs līdzeklis, kas
palīdz novērst nemieru un nervozitāti, spriedzi,
kā arī uzlabo miega kvalitāti traucēta miega vai
viegla bezmiega gadījumos
Uzlabo kustību un balsta aparāta funkcionālo
stāvokli. Dienas formula satur bosvēlijas,
kurkumas ekstraktus un E vitamīnu, kuri sekmē
vieglākas un nesāpīgākas kustības no rīta,
veicina locītavu kustīgumu, elastību dienā.
Nakts formula satur hondroitīnu, glikozamīnu
un B grupas vitamīnus, kuri sekmē skrimšļu
atjaunošanos un barošanu naktī
Sīrupa augu komponenti veicina atkrēpošanu
un atvieglo atklepošanu
Vitamīnu – minerālvielu komplekss ar
mellenēm redzes orgānu darbības optimizācijai
gadījumos, kad acis ir pakļautas palielinātai
slodzei. Mellenēm piemīt antioksidanta
īpašības un tās uzlabo redzi krēslā. B grupas
vitamīni (B1, B2 un B6) piedalās vielmaiľas
regulācijā, kā arī uzlabo redzes aparāta krāsu
uztveri un adaptāciju tumsā. C vitamīns
kompleksā ar rutīnu palīdz nostiprināt
asinsvadus un kapilārus. Cinks ir redzes
funkcijas uzturēšanai svarīgs mikroelements
Kviešu dīgstu eļļa piemērota vīriešiem,
labvēlīgi ietekmē dzimumtieksmi un
priekšdziedzera veselību, kā arī sirds asinsvadu
veselību. Kviešu dīgstu eļļa satur E vitamīnu,
kas ir dabīgais antioksidants – aizsargā ādas
šūnas no brīvajiem radikāļiem, kuri paātrina
novecošanās procesu
Labvēlīgi ietekmē kuľģa-zarnu trakta veselību,
aknu veselību, kā arī ādas stāvokli un veselību.
Ķirbju eļļa ir vērtīgs produkts, kas satur lielu
daudzumu bioloģiski aktīvo vielu: vit. B1, B2,
C, P, flavonoīdus, nepiesātinātās un
16
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ANISS, SIA

DIVEEVO Mārdadţu
eļļa

ANISS, SIA

Eleiterokoka ekstrakts
Šķidrais

ANISS, SIA

Garcīnija Forte

ANISS, SIA

Garcīnijas ekstrakts

ANISS, SIA

Ginkgo biloba C

ANISS, SIA

Ginkgo biloba Evalar

ANISS, SIA

Hitozan-evalar

ANISS, SIA

Inulin forte Evalar

ANISS, SIA

Izţogoff

polinepiesātinātās taukskābes, fosfolipīdus,
tokoferolus un karotinoīdus. Ķirbju eļļa
labvēlīgi ietekmē aknu, ţultsvadu un kuľģazarnu trakta funkcijas
Labvēlīgi ietekmē ādas stāvokli, aknu,
ţultspūšļa un aizkuľģa dziedzera veselību,
spēcina imunitāti, labvēlīgi ietekmē dzīšanas
procesus. Eļļa ir vērtīgs produkts, plaši
piemērota tautas dziedniecībā. Eļļas vērtīgums
ir saistīts ar tās sastāvā esošiem tokoferoliem,
karotinoīdiem, hlorofiliem un neaizstājamām
polinepiesātinātajām taukskābēm. Mārdadţu
eļļa neitralizē kaitējumu, ko organismam
nodara alkohols, toksiskās vielas, brīvie
radikāļi
Šķidrais eleiterokoka ekstrakts palīdz stiprināt
organisma pretestību pret nelabvēlīgiem ārējās
vides faktoriem, veicina fizisko un garīgo spēju
uzlabošanos, tonizē organismu, organisma
adaptācijas spējas ekstremālās situācijās
Hidroksicitronskābe no garcīnijas augļiem
mazina ēstgribu; Hroma pikolināts – bioloģiski
aktīvā hroma avots: ietekmē enerģētisko
vielmaiľu, paātrina tauku metabolismu
Hidroksicitronskābe no garcīnijas augļiem:
mazina ēstgribu; ietekmē enerģētisko un tauku
vielmaiľu
Konstatēts, ka Divdaivu ginka ekstrakts uzlabo
smadzeľu un perifēro asinsriti, uzlabo atmiľu.
Divdaivu ginka lietošana uzlabo
koncentrēšanās spējas, noľem nogurumu,
sasprindzinājumu. Kavē novecošanas procesus,
palielina fizisko aktivitāti, darba spējas
Sekmē normālu asins cirkulāciju, kas uzlabo
smadzeľu darbību, palīdz uzturēt veselīgu
atmiľu; uzlabo asins cirkulāciju un galvas
smadzeľu šūnu apgādi ar skābekli; palīdz
regulēt asinsvadu tonusu un elasticitāti;
labvēlīgi ietekmē atmiľu un koncentrēšanās
spējas
Hitozan-Evalar palīdz: normalizēt lipīdu
vielmaiľu; mazināt holesterīna līmeni; uzlabot
zarnu trakta peristaltiku
Ogļhidrātu vielmaiľas optimizācijai. Sekmē
liekā cukura daudzuma samazināšanos asinīs
Augu komponenti uzlabo kuľģa-zarnu trakta
funkcionālo stāvokli
17
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ANISS, SIA

Johimbe Forte

ANISS, SIA

Kliľģerīšu uzlējums

ANISS, SIA

Korrida +

ANISS, SIA

Krūšu eliksīrs

ANISS, SIA
ANISS, SIA

Ķiverenes ekstrakts efekts
Lotosonik

ANISS, SIA

Mārdadţa ekstrakts

ANISS, SIA

Māteru uzlējums

ANISS, SIA

Miega formula

ANISS, SIA

Milona 1

ANISS, SIA

Milona 10

ANISS, SIA

Milona 14

ANISS, SIA

Milona 5

Potences uzlabošanai. Veicina
dzimumfunkcijas uzlabošanos un
dzimumtieksmi (libido), piemīt tonizējoša
iedarbība, uztur vīriešu seksuālu aktivitāti,
cinkam ir svarīga loma vīriešu
dzimumdziedzeru funkcionēšanā
Kliľģerīte ir augs, kas labvēlīgi ietekmē kuľģa
un zarnu darbību un tam piemīt
vispārspēcinoša iedarbība uz organismu
KORRIDA+ sūkājamas tabletes, kas palīdz
atradināties no smēķēšanas. Mazina tieksmi
pret smēķēšanu un atradina no tabakas
Krūšu eliksīrs labvēlīgi ietekmē augšējos
elpošanas ceļus, veicina atkrēpošanu un
atvieglo atklepošanu
Ķiverenei piemīt nomierinoša iedarbība, uzlabo
miegu, sekmē asinsspiediena normalizāciju
Miegam un mieram. Veicina patīkamu
aizmigšanu, ciešu miegu un svaiguma sajūtu
pamostoties. Samazina uzbudināmību, ko
izsauc stress un sniedz relaksācijas sajūtu.
Palīdz samazināt nepatīkamas izjūtas, ko izsauc
nemiers
Mārdadţa ekstrakts aknām. Mārdadţa
ekstrakts: veicina aknu funkcionālā stāvokļa
uzlabošanos. Silimarīns no mārdadţa augļiem:
piemīt aknu aizsargājošas īpašības; stimulē
aknu šūnu atjaunošanos
Mātere ir dabīgs, nomierinošs līdzeklis, kas
palīdz novērst nemieru un nervozitāti, spriedzi
Miega formula: palīdz uzlabot miegu;
labvēlīgi ietekmē miega ilgumu un dziļumu
Augu bioloģiski aktīvās vielas elpošanas
orgānu funkcionālā stāvokļa uzlabošanai. Satur
ārstniecības augu kompleksu, kas veicina
atkrēpošanu
Augu bioloģiski aktīvās vielas aknu un ţults
ceļu funkcionālā stāvokļa uzlabošanai. Satur
ārstniecības augu kompleksu ar spazmolītiskām
un ţults sekrēcijas veicinošām īpašībām
Augu bioloģiski aktīvās vielas nieru un
urīnizvadceļu funkcionālā stāvokļa
uzlabošanai. Satur ārstniecības augu kompleksu
ar antiseptiskām īpašībām, kas sekmē urīna
izvadīšanu
Bioloģiski aktīvās vielas sievietes veselības
uzturēšanai. Satur ārstniecības augu kompleksu
18
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ANISS, SIA

Milona 6

ANISS, SIA

Milona 8

ANISS, SIA

Milona 9

ANISS, SIA

Optimistin

ANISS, SIA

Pari evalar

ANISS, SIA

Prostasabaļ

ANISS, SIA

Repein

ANISS, SIA

Sabeļnik evalar

normālai piena dziedzeru funkcijas
nodrošināšanai un palīdz uzturēt normālu
hormonālo līmeni, normalizē nervu sistēmas
darbību
Augu bioloģiski aktīvās vielas locītavu
veselībai. Satur ārstniecības augu kompleksu,
kas veicina kustību – balsta aparāta funkcionālā
stāvokļa uzlabošanos
Augu bioloģiski aktīvās vielas ar maigu
nomierinošu iedarbību. Satur ārstniecības augu
kompleksu ar nomierinošām un
spazmolītiskām īpašībām
Augu bioloģiski aktīvās vielas sirds-asinsvadu
sistēmas funkcionālā stāvokļa uzlabošanai.
Satur ārstniecības augu kompleksu ar
kardiotoniskām, spazmolītiskām un
antisklerotiskām īpašībām
Pozitīvi ietekmē enerģijas ieguvi. Sabalansēts
vitamīnu un minerālu komplekss ar tonizējošu
iedarbību. Satur eleiterokoka ekstraktu –
enerģijas un laba garastāvokļa avots
PARI-EVALAR uztura bagātinātājs
psihofunkcionālu traucējumu alkohola un
narkotisko vielu atkarības gadījumos. PARIEVALAR palīdz: mazināt daţādas izcelsmes
psihofunkcionālos traucējumus (t. sk.
alkoholiskos un narkotiskos); piemīt
vispārspēcinoša iedarbība
PROSTASABAĻ uzlabo urīnizvades sistēmas
funkcionālo stāvokli vīriešiem.
Smalkzāģzobainās sabalpalmas ekstrakts
veicina prostatas dziedzera funkcionāla
stāvokļa normalizāciju. Ehinacejas lakstu
ekstraktam piemīt pretiekaisuma un
imūnmodulējošās īpašības. Ginka lapu
ekstrakts veicina prostatas dziedzera
perifēriskās asinsrites normalizāciju un mazina
sastrēguma efektu tajā. Cinks piedalās
testosterona sintēzē un dzimumdziedzeru
funkcionēšanas procesos
Sekmē kuľģa-zarnu trakta darbību un uzlabo
zarnu labvēlīgo mikrofloru. Palīdz radīt un
uzturēt zarnu mikrofloras līdzsvaru un veselīgu
kuľģa-zarnu traktu
Uzlabo kustību un balsta aparāta funkcionālo
stāvokli. Uztura bagātinātājs locītavām un
mugurkaulam
19
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ANISS, SIA

Salvija evalar

ANISS, SIA

Sarkanā sakne

ANISS, SIA

Simts gadu

ANISS, SIA

Stimmunal

ANISS, SIA

Šveices vitamīni

ANISS, SIA

Troičatka „Evalar”

ANISS, SIA

Vārnkāja tēja

ANISS, SIA

Zelta Zvaigzne

Aparmita, SIA

Vioflex

Aptiekas
produkcija, SIA

„Brīnumbērns” ar
Ehinācejas, dzērveľu
ekstraktiem un Alfalfu
/Dino children Immune
Enhancer w/ Echinacea,

Kaklam un augšējiem elpošanas ceļiem.
Uzlabo kakla un augšējo elpošanas ceļu
funkcionālo stāvokli. Salvijas ekstrakts un
ēteriskā eļļa: piemīt nomierinoša un patīkama
iedarbība uz kakla, rīkles, balss saišu
funkcionālo stāvokli. C vitamīns un citrusaugu
bioflavonoīdi: spēcina organismu un stiprina
imunitāti
Palīdz uzlabot urīna izvades – dzimumorgānu
sistēmas funkcionālo stāvokli un uzturēt
priekšdziedzera funkciju
Sabalansēts augu, minerālvielu un vitamīnu
komplekss, kas uzlabo sirds-asinsvadu sistēmas
funkcionālo stāvokli
Kaklam un augšējiem elpošanas ceļiem.
Spēcina organismu un stiprina imunitāti;
uzlabo kakla un augšējo elpošanas ceļu
funkcionālo stāvokli
Kālijs ir viens no svarīgākajiem
mikroelementiem, tas koncentrējas organisma
šūnās. Tam ir svarīga loma daudzu organisma
funkciju regulēšanā. Kālijs sekmē sirds ritma
un asinsspiediena normalizāciju, uzlabo
smadzeľu un muskuļu darbību. Pozitīva
ietekme imunitātes paaugstinātas jutības
gadījumos
Augu komplekss kuľģa-zarnu trakta
funkcionāla stāvokļa uzlabošanai personām ar
parazitāru invāziju
Purva vārnkājas bioloģiski aktīvām vielām
piemīt pretiekaisuma, baktericīda, pretsāpju
iedarbība, kā arī mazina šķidruma uzkrāšanos
Augšējo elpošanas ceļu veselības veicināšanai.
Labvēlīgi ietekmē augšējos elpošanas ceļus,
veicina atkrēpošanu un atvieglo atklepošanu
Locītavu veselībai – uzlabo locītavu
funkcionālo stāvokli un kustīgumu, aktivizē
metabolismu, aizsargā un atjauno skrimšļus,
palīdz saglabāt kustību brīvību. D vitamīns –
stipriem kauliem, K vitamīns – kaulaudu
mineralizācijai. Kurkumīns tiek lietots, jo
stiprina organisma aizsargspējas
Nepieciešams visu organisma sistēmu un
orgānu normālai attīstībai un vielmaiľai.
Nostiprina imunitāti, piemīt izteikta
antioksidanta iedarbība. Nepieciešams
normālai redzes darbībai, muskuļaudu,
20
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Cranberry extract &
Alfalfa

Aptiekas
produkcija, SIA

„Brīnumbērns” Kalcijs +
D3

Aptiekas
produkcija, SIA
Aptiekas
produkcija, SIA

Acu Gaišums /Eyebright/

Aptiekas
produkcija, SIA

Alus raugs ar kviešu
dīgstiem / Brewer`s
Yeast with Wheat Germ

Aptiekas
produkcija, SIA

Austeru kalcijs 500 ar
vitamīnu D3 /Oyster
Shell Calcium 500 w/
vitamin D3/

Aptiekas
produkcija, SIA

Bambusa silīcijs /
Bamboo Silica

Alus raugs / Brewer`s
Yeast

kaulaudu, zobu augšanai un attīstībai. Svarīgs
normālai asinsradei, nervu sistēmas attīstībai,
veicina uzturvielu uzsūkšanos un enerģijas
asimilēšanu. Veicina normālu fizisku un garīgu
attīstību, sekmē mācību vielas un apkārtējās
vides uztveri
Nepieciešams stipru kaulaudu un zobu
normālai veidošanai un saglabāšanai. Sekmē
kaulaudu blīvuma un struktūras saglabāšanu.
Sekmē labas veselības uzturēšanu. Veicina
normālu augšanu un attīstību, vielmaiľu.
Nepieciešams muskuļu darbībai un nervu
sistēmas funkcijām, normāla asinsspiediena
uzturēšanai
Redzes un acs tīklenes funkciju saglabāšanai
Normālai organisma dzīvotspējai būtiski
nepieciešami vitamīni un mikroelementi.
Aktivizē vielmaiľu un enerģijas apmaiľas
procesu organismā, veicina barības vielu
efektīvu asimilēšanu. Stimulē garīgās un
fiziskās darbaspējas. Palīdz saglabāt veselu
nervu sistēmu. Stiprina sirds un asinsvadu
sistēmu, nepieciešams asinsradei. Stiprina
imunitāti. Uzlabo ādas, matu un nagu stāvokli
Normālai organisma dzīvotspējai būtiski
nepieciešami vitamīni un mikroelementi.
Aktivizē vielmaiľu un enerģijas apmaiľas
procesu organismā, veicina barības vielu
efektīvu asimilēšanu. Stimulē garīgās un
fiziskās darbaspējas. Palīdz saglabāt veselu
nervu sistēmu. Stiprina sirds un asinsvadu
sistēmu, nepieciešams asinsradei. Stiprina
imunitāti. Uzlabo ādas, matu un nagu stāvokli
Nepieciešams stipru kaulaudu un zobu
normālai veidošanai un saglabāšanai. Sekmē
kaulaudu blīvuma un struktūras saglabāšanu.
Sekmē labas veselības uzturēšanu. Veicina
normālu augšanu un attīstību, vielmaiľu.
Nepieciešams muskuļu darbībai un nervu
sistēmas funkcijām, normāla asinsspiediena
uzturēšanai
Svarīgs saistaudu (skrimšļi, cīpslas, ādas
elastīgie elementi utt.) struktūrelements. Palīdz
saglabāt ādas elastību, mazina grumbu
veidošanos un aizkavē matu izkrišanu. Piedalās
kaulaudu un skrimšļu veidošanā un stiprināšanā
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Aptiekas
produkcija, SIA

Aptiekas
produkcija, SIA

Aptiekas
produkcija, SIA

Aptiekas
produkcija, SIA

Divgadīgās naktssveces
eļļa 1300 mg / Evening
Primrose Oil 1300 mg /

Veicina holesterīna līmeľa samazināšanu,
asinsvadu elastīguma, sirds veselības un
normāla asinsspiediena saglabāšanu. Palīdz
saglabāt organisma un tā orgānu šūnu
membrānu funkcijas un struktūru.
Nepieciešams normālai augšanai, pilnvērtīgai
garīgai un fiziskai attīstībai, nervu sistēmas
veselības, atmiľas un izzināšanas spēju
saglabāšanai, īpaši vecumā. Nodrošina
asinsvadu tonusa regulāciju, imūnās sistēmas
darbību. Veicina iekaisuma reakciju
samazināšanos. Uzlabo locītavu kustīgumu un
elastību. Veicina normālu matu un ādas
augšanu un attīstību. Uzlabo ādas stāvokli, tās
elastību un tvirtumu, veicina ādas šūnu dabisko
atjaunošanos, normalizē mitruma līmeni ādā,
mitrinot to dabiskā veidā un pasargājot no
vīšanas. Atvieglina sāpīgu menstruāciju gaitu.
Aktivizē Ca absorbciju zarnu traktā, tādējādi
palielinot kaulaudu blīvumu
Dzērveľu koncentrāts ar
Kā spēcīgs antioksidants aizsargā organisma
C un E vitamīniem/
šūnas no brīvo radikāļu graujošās ietekmes.
Cranberry concentrate w/ Stiprina imunitāti. Palīdz saglabāt sirds un
C & E vitamins
asinsvadu veselīgumu. Palīdz saglabāt urīna
izvadceļu veselīgu stāvokli. Veicina patogēno
mikroorganismu izvadīšanu no urīnceļiem
EcoColon Zarnu Trakta
Normalizē zarnu trakta darbību, palīdz
Tīrītājs ar pienskābo
samazināt netīkamo diskomforta sajūtu zarnu
baktēriju kompleksu /
traktā un sūdzības. Veicina zarnu satura
EcoColon Natural Colon tranzītu, regulāru vēdera izeju. Palīdz uzturēt
Cleaner
zarnu trakta veselīgumu, izvada kaitīgās vielas.
Rada ilgstošu sāta sajūtu, ļaujot kontrolēt
ķermeľa svaru. Sekmē cukura līmeľa kontroli
un samazina holesterīna līmeni asinīs. Rada un
stimulē labvēlīgu zarnu mikrofloru, atjauno tās
līdzsvaru, aizkavē nelabvēlīgo patogēno
baktēriju augšanu. Rada un stimulē labvēlīgu
zarnu mikrofloru, atjauno tās līdzsvaru pēc
antibiotiku un ķīmijas terapijas. Stimulē
uzturvielu sagremošanu un aktīvo vielu (piem.,
kalcija, vitamīnu utt.) uzsūkšanos. Stiprina
imūno sistēmu. Uzlabo ādas stāvokli
EcoColon Zarnu Trakta
Normalizē zarnu trakta darbību, palīdz
Tīrītājs ar pienskābo
samazināt netīkamo diskomforta sajūtu zarnu
baktēriju kompleksu
traktā un sūdzības. Veicina zarnu satura
diabētiķiem / EcoColon
tranzītu, regulāru vēdera izeju. Palīdz uzturēt
Natural Colon Cleaner
zarnu trakta veselīgumu, izvada kaitīgās vielas.
for Diabetics
Rada ilgstošu sāta sajūtu, ļaujot kontrolēt
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Aptiekas
produkcija, SIA

EcoColon Zarnu Trakta
Tīrītājs ar pienskābo
baktēriju kompleksu un
dzērveľu vai melleľu vai
brūkleľu šķiedrām /
EcoColon Natural Colon
Cleaner w/Fruit Fibre

Aptiekas
produkcija, SIA

Ehinacejas ekstrakts ar
Sibīrijas Ţeľšeľu /
Echinacea plus Siberian
Ginseng
Fibrolakts / Fibrolact

Aptiekas
produkcija, SIA

Aptiekas
produkcija, SIA

Formula Redzei un Acīm
ar cinku/ Eye Formula

ķermeľa svaru. Sekmē cukura līmeľa kontroli
un samazina holesterīna līmeni asinīs. Rada un
stimulē labvēlīgu zarnu mikrofloru, atjauno tās
līdzsvaru, aizkavē nelabvēlīgo patogēno
baktēriju augšanu. Rada un stimulē labvēlīgu
zarnu mikrofloru, atjauno tās līdzsvaru pēc
antibiotiku un ķīmijas terapijas. Stimulē
uzturvielu sagremošanu un aktīvo vielu (piem.,
kalcija, vitamīnu utt.) uzsūkšanos. Stiprina
imūno sistēmu. Uzlabo ādas stāvokli
Normalizē zarnu trakta darbību, palīdz
samazināt netīkamo diskomforta sajūtu zarnu
traktā un sūdzības. Veicina zarnu satura
tranzītu, regulāru vēdera izeju. Palīdz uzturēt
zarnu trakta veselīgumu, izvada kaitīgās vielas.
Rada ilgstošu sāta sajūtu, ļaujot kontrolēt
ķermeľa svaru. Sekmē cukura līmeľa kontroli
un samazina holesterīna līmeni asinīs. Rada un
stimulē labvēlīgu zarnu mikrofloru, atjauno tās
līdzsvaru, aizkavē nelabvēlīgo patogēno
baktēriju augšanu. Rada un stimulē labvēlīgu
zarnu mikrofloru, atjauno tās līdzsvaru pēc
antibiotiku un ķīmijas terapijas. Stimulē
uzturvielu sagremošanu un aktīvo vielu (piem.,
kalcija, vitamīnu utt.) uzsūkšanos. Stiprina
imūno sistēmu. Uzlabo ādas stāvokli
Stiprina organisma imūno sistēmu, nostiprina
organisma dabiskās aizsargspējas pret
saaukstēšanos un citām infekcijām
Normalizē zarnu trakta darbību, palīdz
samazināt netīkamo diskomforta sajūtu zarnu
traktā un sūdzības. Veicina zarnu satura
tranzītu, regulāru vēdera izeju. Palīdz uzturēt
zarnu trakta veselīgumu, izvada kaitīgās vielas.
Rada ilgstošu sāta sajūtu, ļaujot kontrolēt
ķermeľa svaru. Sekmē cukura līmeľa kontroli
un samazina holesterīna līmeni asinīs. Rada un
stimulē labvēlīgu zarnu mikrofloru, atjauno tās
līdzsvaru, aizkavē nelabvēlīgo patogēno
baktēriju augšanu. Rada un stimulē labvēlīgu
zarnu mikrofloru, atjauno tās līdzsvaru pēc
antibiotiku un ķīmijas terapijas. Stimulē
uzturvielu sagremošanu un aktīvo vielu (piem.,
kalcija, vitamīnu utt.) uzsūkšanos. Stiprina
imūno sistēmu. Uzlabo ādas stāvokli
Redzes un acs tīklenes funkciju saglabāšanai
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Aptiekas
produkcija, SIA
Aptiekas
produkcija, SIA

Aptiekas
produkcija, SIA

Aptiekas
produkcija, SIA

Aptiekas
produkcija, SIA

Aptiekas
produkcija, SIA

with zinc/
Formula Redzei un
Acīm/ Eye Formula/
Galvas smadzeľu
darbības aktivators /
Brain Booster

Redzes un acs tīklenes funkciju saglabāšanai

Palīdz uzturēt aktivitāti, atmiľu, apkārtējās
vides uztveršanas spējas, īpaši gados vecākiem
cilvēkiem. Veicina garīgu koncentrēšanos.
Stimulē fiziskās un garīgās spējas. Ieteicams
pastiprināta noguruma gadījumā, atveseļošanās
periodā. Stiprina imūnsistēmu. Uzlabo
mikrocirkulāciju un audu asinsapgādi, t.sk.
galvas smadzenēs
Gerivits / Geriartric
Vitamīni un minerālvielas spēlē svarīgu lomu
formula
normālā vielmaiľas un dzīvības procesā.
Nodrošina organisma orgānu audu un sistēmu
normālu funkcionēšanu, īpaši vecumā. Stimulē
garīgās un fiziskās darbaspējas. Veicina redzes
saglabāšanu. Stiprina imunosistēmu.
Antioksidants, aizsargā ķermeľa šūnas no brīvo
radikāļu kaitīgās iedarbības. Palīdz uzturēt
aktivitāti, atmiľu, apkārtējās vides uztveršanas
spējas, īpaši gados vecākiem cilvēkiem.
Veicina garīgu koncentrēšanos. Stimulē
fiziskās un garīgās spējas. Ieteicams
pastiprināta noguruma gadījumā, atveseļošanās
periodā. Uzlabo mikrocirkulāciju un audu
asinsapgādi, t.sk. galvas smadzenēs
Ginkgo ar Selēnu /
Palīdz uzturēt aktivitāti, atmiľu, apkārtējās
Ginkgo Selenium
vides uztveršanas spējas, īpaši gados vecākiem
cilvēkiem. Veicina garīgu koncentrēšanos.
Stimulē garīgās spējas. Uzlabo
mikrocirkulāciju un audu asinsapgādi, t.sk.
galvas smadzenēs. Spēcīgs antioksidants,
aizsargā organisma šūnas no kaitīgas brīvo
radikāļu ietekmes
Ginkgo ar Selēnu un
Palīdz uzturēt aktivitāti, atmiľu, apkārtējās
Sibīrijas ţeľšeľu /
vides uztveršanas spējas, īpaši gados vecākiem
Ginkgo Selenium Plus
cilvēkiem. Veicina garīgu koncentrēšanos.
with Siberian Ginseng
Stimulē fiziskās un garīgās spējas. Ieteicams
pastiprināta noguruma gadījumā, atveseļošanās
periodā. Stiprina imūnsistēmu. Uzlabo
mikrocirkulāciju un audu asinsapgādi, t.sk.
galvas smadzenēs. Spēcīgs antioksidants
Ginkgo Biloba Plus ar
Palīdz uzturēt aktivitāti, atmiľu, apkārtējās
Sibīrijas ţeľšeľu /
vides uztveršanas spējas, īpaši gados vecākiem
Ginkgo Biloba Plus with cilvēkiem. Veicina garīgu koncentrēšanos.
Siberian Ginseng
Stimulē fiziskās un garīgās spējas. Ieteicams
pastiprināta noguruma gadījumā, atveseļošanās
periodā. Stiprina imūnsistēmu. Uzlabo
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Aptiekas
produkcija, SIA

Glikozamīns ar
hondroitīnu /
Glucosamine with
Chondroitin

Aptiekas
produkcija, SIA

Glikozamīns Forte 600
mg / Glucosamine Forte
600 mg

Aptiekas
produkcija, SIA

Greipfrūta un ananāsa
ekstrakta tabletes svara
kontrolei / Grapefruit
Diet Pineapple Plus
Gurķeľu eļļa 500 mg + E
vit. / Borage Oil 500 mg
+ E vit.

Aptiekas
produkcija, SIA

Aptiekas
produkcija, SIA

Haizivs skrimšļi / Shark
Cartilage /

Aptiekas
produkcija, SIA
Aptiekas
produkcija, SIA

Hitozāns / Chitosan
Hyal-Joint /
Hialuronskābe

mikrocirkulāciju un audu asinsapgādi, t.sk.
galvas smadzenēs. Spēcīgs antioksidants
Svarīgs struktūrelements skrimšļaudiem un
citiem saistaudiem. Nepieciešams normālam
metabolismam locītavās. Veicina locītavu
kustīgumu, elastību un veselīgumu. Palīdz
saglabāt kustību brīvību
Svarīgs struktūrelements skrimšļaudiem un
citiem saistaudiem. Nepieciešams normālam
metabolismam locītavās. Veicina locītavu
kustīgumu, elastību un veselīgumu. Palīdz
saglabāt kustību brīvību
Rada ilgstošu sāta sajūtu, ļaujot kontrolēt
ķermeľa svaru. Sekmē cukura līmeľa kontroli
un samazina holesterīna līmeni asinīs
Veicina holesterīna līmeľa samazināšanu,
asinsvadu elastīguma, sirds veselības un
normāla asinsspiediena saglabāšanu. Palīdz
saglabāt organisma un tā orgānu šūnu
membrānu funkcijas un struktūru.
Nepieciešams normālai augšanai, pilnvērtīgai
garīgai un fiziskai attīstībai, nervu sistēmas
veselības, atmiľas un izzināšanas spēju
saglabāšanai, īpaši vecumā. Nodrošina
asinsvadu tonusa regulāciju, imūnās sistēmas
darbību. Veicina iekaisuma reakciju
samazināšanos. Uzlabo locītavu kustīgumu un
elastību. Veicina normālu matu un ādas
augšanu un attīstību. Uzlabo ādas stāvokli, tās
elastību un tvirtumu, veicina ādas šūnu dabisko
atjaunošanos, normalizē mitruma līmeni ādā,
mitrinot to dabiskā veidā un pasargājot no
vīšanas. Atvieglina sāpīgu menstruāciju gaitu.
Aktivizē Ca absorbciju zarnu traktā, tādējādi
palielinot kaulaudu blīvumu
Nepieciešams normālam metabolismam
locītavās. Veicina locītavu kustīgumu, elastību
un veselīgumu. Palīdz saglabāt kustību brīvību
Veicina ķermeľa svara kontroli, samazinot ar
uzturu uzľemto taukvielu daudzumu
Svarīgs struktūrelements skrimšļaudiem un
citiem saistaudiem. Nepieciešams normālam
metabolismam locītavās, veicina locītavu
kustīgumu, elastību un veselīgumu,
skrimšļaudu aizsardzību, palīdz saglabāt
kustību brīvību
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Aptiekas
produkcija, SIA

Ingverol

Aptiekas
produkcija, SIA

Karnitīns

Aptiekas
produkcija, SIA

Koenzīms Q10 Plus /
Coenzyme Q10 Plus

Aptiekas
produkcija, SIA

Komplekss matiem,
nagiem un ādai ar
bambusa silīciju / Hair
and Nail Multicomlex
with Bamboo Silicia

Aptiekas
produkcija, SIA

Koraļļu komplekss ar
vitamīnu D3 /Coral
Calcium Complex w/
vitamin D3/

Aptiekas
produkcija, SIA

Kviešu dīgstu eļļa /
Wheat germ oil

Veicina normālu gremošanas trakta
funkcionēšanu, t.sk. pirmajos grūtniecības
mēnešos. Samazina diskomforta sajūtu
(vemšanu, galvas reiboľus) brauciena laikā
transportā, ceļojumā ar lidmašīnu u.t.t.
Nostiprina organisma aizsargspējas.
Nepieciešams sirds un asinsvadu sistēmas
veselības uzturēšanai
Nepieciešams enerģijas izstrādei, paātrina
tauku utilizāciju un pārvēršanu enerģijā.
Paātrina muskuļu atjaunošanu pēc intensīvas
fiziskas slodzes, veicina nepatīkamu sajūtu
(sāpes, saspringums) novēršanu. Normalizē
holesterīna un lipīdu līmeni asinīs. Sekmē sirds
veselību un veicina sirds muskuļa
nodrošināšanu ar enerģiju. Īpaši svarīgs
veģetāriešiem, sievietēm grūtniecības un
laktācijas periodā
Nepieciešams organisma šūnām enerģijas
izstrādei. Normāla asinsspiediena saglabāšanai,
sirds veselības uzturēšanai. Kā spēcīgs
antioksidants aizsargā organisma šūnas no
brīvo radikāļu graujošās ietekmes
Veicina normālu matu un ādas augšanu un
attīstību. Uzlabo ādas stāvokli, tās elastību un
tvirtumu, veicina ādas šūnu dabisko
atjaunošanos, normalizē mitruma līmeni ādā,
mitrinot to dabiskā veidā un pasargājot no
vīšanas, mazina grumbu veidošanos un aizkavē
matu izkrišanu. Veicina ādas, matu un nagu
veselīgumu, stiprina tos, piešķirot spīdumu un
veselīgu izskatu
Nepieciešams stipru kaulaudu un zobu
normālai veidošanai un saglabāšanai. Sekmē
kaulaudu blīvuma un struktūras saglabāšanu.
Sekmē labas veselības uzturēšanu. Veicina
normālu augšanu un attīstību, vielmaiľu.
Nepieciešams muskuļu darbībai un nervu
sistēmas funkcijām, normāla asinsspiediena
uzturēšanai
Veicina holesterīna līmeľa samazināšanu,
asinsvadu elastīguma, sirds veselības un
normāla asinsspiediena saglabāšanu. Palīdz
saglabāt organisma un tā orgānu šūnu
membrānu funkcijas un struktūru.
Nepieciešams normālai augšanai, pilnvērtīgai
garīgai un fiziskai attīstībai, nervu sistēmas
veselības, atmiľas un izzināšanas spēju
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Aptiekas
produkcija, SIA

Ķiploku eļļa 1000 mg /
Garlic Oil 1000 mg

Aptiekas
produkcija, SIA

Ķirbju sēklu eļļa 1000
mg / Pumpkin Seed Oil

Aptiekas
produkcija, SIA

Lašu eļļa /Salmon Oil/

Aptiekas
produkcija, SIA

Lecitīns 1200 mg
/Lecithin 1200 mg/

Aptiekas
produkcija, SIA
Aptiekas
produkcija, SIA

Melleľu ekstrakts /
Bilberry extract /
Mencu aknu eļļa –
naturālo A un D vitamīnu
avots /Cod Liver Oil –
Natural A&D vitamins
source/
Multikomplekss ādai,
matiem un nagiem / Hair

Aptiekas
produkcija, SIA

saglabāšanai, īpaši vecumā. Nodrošina
asinsvadu tonusa regulāciju, imūnās sistēmas
darbību, iekaisuma reakciju samazināšanu.
Uzlabo ādas stāvokli, tās elastību un tvirtumu,
veicina ādas šūnu dabisko atjaunošanos,
normalizē mitruma līmeni ādā, mitrinot to
dabiskā veidā. Atvieglina sāpīgu menstruāciju
gaitu. Aktivizē kalcija absorbciju zarnu traktā,
tādējādi palielinot kaulu blīvumu
Antioksidants. Paaugstina organisma
pretošanās spējas stresam. Uzlabo aknu
veselību. Stiprina imunosistēmu. Saglabā sirds
un asinsvadu sistēmas veselību, palīdz asinīs
uzturēt normālu holesterīna un lipīdu līmeni
Labvēlīgi ietekmē urīnceļu un prostatas
veselību. Palīdz saglabāt urīnpūšļa normālu
funkcionēšanu un vienmērīgu urīna strūklu
Veicina holesterīna līmeľa samazināšanu,
asinsvadu elastīguma, sirds veselības un
normāla asinsspiediena saglabāšanu. Palīdz
saglabāt organisma un tā orgānu šūnu
membrānu funkcijas un struktūru.
Nepieciešams normālai augšanai, pilnvērtīgai
garīgai un fiziskai attīstībai, nervu sistēmas
veselības, atmiľas un izzināšanas spēju
saglabāšanai, īpaši vecumā. Nodrošina
asinsvadu tonusa regulāciju, imūnās un asins
recēšanas sistēmas darbību. Veicina iekaisuma
reakciju samazināšanos. Būtiska loma redzes
funkciju nodrošināšanai
Veicina holesterīna līmeľa samazināšanu.
Palīdz saglabāt organisma un tā orgānu šūnu
membrānu funkcijas un struktūru.
Nepieciešams normālai augšanai, pilnvērtīgai
garīgai un fiziskai attīstībai, nervu sistēmas
veselības, atmiľas un izzināšanas spēju
saglabāšanai, īpaši vecumā. Sekmē aknu
normālu funkcionēšanu
Redzes un acs tīklenes funkciju saglabāšanai
Labvēlīgi ietekmē metabolisma procesus
organismā. Palīdz saglabāt normālu redzi.
Svarīga normālai augšanai, pilnvērtīgai fiziskai
attīstībai. Stimulē imunitāti. Palīdz nodrošināt
svarīgas organisma funkcijas
Veicina normālu matu un ādas augšanu un
attīstību. Uzlabo ādas stāvokli, tās elastību un
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and Nail Multicomplex

Aptiekas
produkcija, SIA

OptiShape CLA Clarinol
TM

Aptiekas
produkcija, SIA
Aptiekas
produkcija, SIA

Orgotein SOD /
Superoxide dismutase
Ortosistēma /
Orthosystem

Aptiekas
produkcija, SIA

Rutīns C ar kvercetīnu /
Rutin w/ vit C &
quercetin

Aptiekas
produkcija, SIA
Aptiekas
produkcija, SIA

Sleep Aid Forte
Smiltsērkšķu eļļa/ Sea
buckthorn Oil

tvirtumu, veicina ādas šūnu dabisko
atjaunošanos, normalizē mitruma līmeni ādā,
mitrinot to dabiskā veidā un pasargājot no
vīšanas, mazina grumbu veidošanos un aizkavē
matu izkrišanu. Veicina ādas, matu un nagu
veselīgumu, stiprina tos, piešķirot spīdumu un
veselīgu izskatu
Palīdz samazināt tauku uzkrājumus ķermenī un
jaunu to veidošanos. Piemīt „tauku
sadedzināšanas” efekts – pazemina tauku
masas procentuālo sastāvu ķermenī, saglabājot
muskuļu masu. Samazina abdominālos taukus,
vidukļa un gurnu apmērus. Palīdz iegūt tvirtu,
vingru un slaidu figūru. Novērš svara
atgriezeniskā pieauguma jeb yo – yo efektu pēc
sekmīga svara samazināšanas pasākumu
kompleksa. Palielina audu jutīgumu pret
insulīnu personām ar lieko svaru, sekmē cukura
līmeľa normalizēšanu asinīs
Kā spēcīgs antioksidants aizsargā organisma
šūnas no brīvo radikāļu graujošās ietekmes
Svarīgs struktūrelements skrimšļaudiem un
citiem saistaudiem, nepieciešams normālam
metabolismam locītavās, veicina locītavu
kustīgumu, elastību un veselīgumu, palīdz
saglabāt kustību brīvību
Spēcīgs antioksidants, kas aizsargā organisma
šūnas no brīvo radikāļu graujošās ietekmes.
Stimulē jaunu audu veidošanos un sadzīšanas
procesu. Veicina ķermeľa asinsvadu (artēriju,
vēnu, kapilāru) funkcionēšanu, normalizē
asinsvadu sieniľu caurlaidību, to veselumu un
elastību. Uzlabo imūno sistēmu. Nepieciešams
normālai nervu sistēmas darbībai, garīgā darba
spējām un efektīvai vielmaiľai
Veicina normālu miegu
Smiltsērkšķu eļļas bioloģiski aktīvās
sastāvdaļas veicina ādas elastības un veselīga
izskata saglabāšanos. Šīm sastāvdaļām piemīt
izteiktas antioksidantu īpašības, veicinot
ķermeľa šūnu aizsardzību. Tās aizkavē ādas
novecošanas procesu, pasargā ādu no UV
stariem. Produkts ieteicams ādas sausuma un
iekaisumu gadījumos, kā arī nepieciešams
kaulu, zobu, skrimšļu un smaganu veselībai.
Eļļas sastāvdaļām ir svarīga loma asinsvadu
veselībā un darbībā, tās veicina to elastību un
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caurlaidību. Eļļā esošās Omega nepiesātinātās
taukskābes palīdz saglabāt normālu
asinsspiedienu, pamazināt holesterīna līmeni un
uzturēt sirds veselību, kā arī samazināt
iekaisuma procesus. Produkts sekmē
imūnsistēmas stiprināšanu, kā arī veicina
garīgas darba spējas
Normālai organisma dzīvotspējai būtiski
nepieciešami vitamīni un mikroelementi.
Veicina garīgās un fiziskās darbaspējas,
aktivizējot metabolismu un enerģijas
asimilēšanu. Stiprina imūnsistēmu. Spēcīgs
antioksidants. Veicina sirds un asinsvadu
sistēmas nostiprināšanu, normālu nervu
sistēmas darbību, asinradi utt.
Veicina normālu miegu

Aptiekas
produkcija, SIA

Stresa formula / Stress
Formula

Aptiekas
produkcija, SIA
Aptiekas
produkcija, SIA

Tabletes veselīgam
miegam /Sleep aid/
Tauku Dedzinātājs (KLS) Palīdz samazināt tauku uzkrājumus ķermenī un
/ Fat Burner (CLA)
jaunu to veidošanos. Piemīt „tauku
sadedzināšanas” efekts – pazemina tauku
masas procentuālo sastāvu ķermenī, saglabājot
muskuļu masu. Samazina abdominālos taukus,
vidukļa un gurnu apmērus. Palīdz iegūt tvirtu,
vingru un slaidu figūru. Novērš svara
atgriezeniskā pieauguma jeb yo – yo efektu pēc
sekmīga svara samazināšanas pasākumu
kompleksa. Palielina audu jutīgumu pret
insulīnu personām ar lieko svaru, sekmē cukura
līmeľa normalizēšanu asinīs
Tibetas Mūka Noslēpums Palīdz uzturēt aktivitāti, atmiľu, apkārtējās
/ Tibet Monk Secret
vides uztveršanas spējas, īpaši gados vecākiem
cilvēkiem. Veicina garīgu koncentrēšanos.
Stimulē fiziskās un garīgās spējas. Ieteicams
pastiprināta noguruma gadījumā, atveseļošanās
periodā. Stiprina imūnsistēmu. Uzlabo
mikrocirkulāciju un audu asinsapgādi, t.sk.
galvas smadzenēs. Palīdz uzturēt normālu
cukura līmeni asinīs. Palīdz saglabāt seksuālo
aktivitāti
UroCran / Dzērveľu
Kā spēcīgs antioksidants aizsargā organisma
koncentrāts
šūnas no brīvo radikāļu graujošās ietekmes.
Stiprina imunitāti. Palīdz saglabāt sirds un
asinsvadu veselīgumu. Palīdz saglabāt urīna
izvadceļu veselīgu stāvokli. Veicina patogēno
mikroorganismu izvadīšanu no urīnceļiem
VegeJoint (Veģetārais D- Svarīgs struktūrelements skrimšļaudiem un
Glikozamīna hidrohlorīds citiem saistaudiem, veicina skrimšļaudu
(HCl))
aizsardzību. Nepieciešams normālam
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produkcija, SIA
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Aptiekas
produkcija, SIA

Aptiekas
produkcija, SIA

Aptiekas
produkcija, SIA

Aptiekas
produkcija, SIA

Aptiekas

metabolismam locītavās. Veicina locītavu
kustīgumu, elastību un veselīgumu. Palīdz
saglabāt kustību brīvību
Vitamīns C 500 mg ar
Antioksidants, aizsargā organisma šūnas.
meţa ogu garšu
Veicina asinsvadu veselības saglabāšanu.
Nepieciešams veselīgiem kauliem, zobiem,
skriemeļiem un skaistai ādai. Veicina brūču
sadzīšanu. Nepieciešams nervu sistēmas
normālai darbībai, garīgam darbam. Sekmē
dzelzs asimilēšanu no pārtikas
Zaļās tējas ekstrakts /
Veicina svara kontroli, samazina ķermeľa
Green Tea extract
tauku uzkrājumus. Sekmē cukura līmeľa
normalizēšanu asinīs. Veicina asinsspiediena
normalizēšanu, sirds un asinsvadu sistēmas
veselību. Stiprina imūno sistēmu. Saglabā
organisma audu veselīgumu. Kā antioksidants
aizsargā organisma šūnas no brīvo radikāļu
graujošās ietekmes
Zarnu Trakta Tīrītājs
Normalizē zarnu trakta darbību, palīdz
Psyllium / Natural
samazināt netīkamo diskomforta sajūtu zarnu
Vegetable Colon Cleaner traktā un sūdzības. Veicina zarnu satura
Psyllium
tranzītu, regulāru vēdera izeju. Palīdz uzturēt
zarnu trakta veselīgumu, izvada kaitīgās vielas.
Rada ilgstošu sāta sajūtu, ļaujot kontrolēt
ķermeľa svaru. Sekmē cukura līmeľa kontroli
un samazina holesterīna līmeni asinīs. Rada un
stimulē labvēlīgu zarnu mikrofloru, atjauno tās
līdzsvaru, aizkavē nelabvēlīgo patogēno
baktēriju augšanu. Rada un stimulē labvēlīgu
zarnu mikrofloru, atjauno tās līdzsvaru pēc
antibiotiku un ķīmijas terapijas. Stimulē
uzturvielu sagremošanu un aktīvo vielu (piem.,
kalcija, vitamīnu utt.) uzsūkšanos. Stiprina
imūno sistēmu. Uzlabo ādas stāvokli
Zivju eļļa ar E vitamīnu
Veicina holesterīna līmeľa samazināšanu,
1000,0 mg / Marine Lipid asinsvadu elastīguma, sirds veselības un
Omega 3 + vit. E/
normāla asinsspiediena saglabāšanu. Palīdz
saglabāt organisma un tā orgānu šūnu
membrānu funkcijas un struktūru.
Nepieciešams normālai augšanai, pilnvērtīgai
garīgai un fiziskai attīstībai, nervu sistēmas
veselības, atmiľas un izzināšanas spēju
saglabāšanai, īpaši vecumā. Nodrošina
asinsvadu tonusa regulāciju, imūnās un asins
recēšanas sistēmas darbību. Veicina iekaisuma
reakciju samazināšanos. Būtiska loma redzes
funkciju nodrošināšanai
Zivju eļļa ar lecitīnu un
Veicina holesterīna līmeľa samazināšanu,
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produkcija, SIA

Austrumu
medicīna, SIA

Austrumu
medicīna, SIA

Austrumu
medicīna, SIA

Austrumu
medicīna, SIA

Austrumu
medicīna, SIA

Austrumu
medicīna, SIA

Austrumu
medicīna, SIA

Austrumu
medicīna, SIA

Austrumu
medicīna, SIA

naturālo E vitamīnu /Fish
Oil Plus Lecithin &
natural E vit./

asinsvadu elastīguma, sirds veselības un
normāla asinsspiediena saglabāšanu. Palīdz
saglabāt organisma un tā orgānu šūnu
membrānu funkcijas un struktūru.
Nepieciešams normālai augšanai, pilnvērtīgai
garīgai un fiziskai attīstībai, nervu sistēmas
veselības, atmiľas un izzināšanas spēju
saglabāšanai, īpaši vecumā. Nodrošina
asinsvadu tonusa regulāciju, imūnās un asins
recēšanas sistēmas darbību. Veicina iekaisuma
reakciju samazināšanos. Būtiska loma redzes
funkciju nodrošināšanai. Sekmē aknu normālu
funkcionēšanu
Korejas sarkanā ţeľšeľa Organismu vispārspēcinošs. Korejas ţeľšeľs
spēka formula
palielina pretestības spējas pret daudzu
fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru kaitīgo
ietekmi
Korejas sarkanā ţeľšeľa Organismu vispārspēcinošs. Korejas ţeľšeľs
konfektes
palielina pretestības spējas pret daudzu
fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru kaitīgo
ietekmi
Korejas sarkanā ţeľšeľa Organismu vispārspēcinošs. Korejas ţeľšeľs
konfektes 80g
palielina pretestības spējas pret daudzu
fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru kaitīgo
ietekmi
Korejas ţeľšeľa un lakas Organismu vispārspēcinošs. Korejas ţeľšeľs
plakanpiepes tēja
palielina pretestības spējas pret daudzu
fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru kaitīgo
ietekmi
Korejas ţeľšeľa ekstrakts Organismu vispārspēcinošs. Korejas ţeľšeľs
kapsulās
palielina pretestības spējas pret daudzu
fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru kaitīgo
ietekmi
Korejas ţeľšeľa pulvera
Organismu vispārspēcinošs. Korejas ţeľšeľs
kapsulas
palielina pretestības spējas pret daudzu
fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru kaitīgo
ietekmi
Korejas ţeľšeľa pulvera
Organismu vispārspēcinošs. Korejas ţeľšeľs
tēja
palielina pretestības spējas pret daudzu
fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru kaitīgo
ietekmi
Korejas ţeľšeľa un lakas Organismu vispārspēcinošs. Korejas ţeľšeľs
plakanpiepes ekstrakts
palielina pretestības spējas pret daudzu
kapsulās
fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru kaitīgo
ietekmi
Korejas ţeľšeľa,
Organismu vispārspēcinošs. Korejas ţeľšeľs
staltbrieţa ragu un lakas
palielina pretestības spējas pret daudzu
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Axellus, SIA

plakanpiepes zelta
kapsulas
Moller`s Dobbel

Axellus, SIA

Moller`s Good for Joints

Axellus, SIA

Moller`s Omega-3 +
folskābe, B6 un B12

Balticovo, AS
Balticovo, AS

Ar selēnu bagātinātas
vistu olas
Svaigas vistu olas

Bargi, SIA

Veselības tēja „Joga”

Bargi, SIA

Veselības tēja „Sun &
Moon”

Bauskas piens, AS

Kefīrs 2,5% ar
bifidobaktērijām

Bauskas piens, AS

Paniľas ar
bifidobaktērijām

BF-ESSE, SIA

Fitesten

fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru kaitīgo
ietekmi
A vitamīns – svarīgs redzei un imūnsistēmai. D
vitamīns – stipriem kauliem. E vitamīns – kā
antioksidants šūnu aizsardzībai. Omega-3
taukskābes nepieciešamas veselai sirdij,
smadzenēm, ādai un locītavām
Moller`s Good for Joints ir dabīgs uztura
bagātinātājs, kas izveidots, lai uzturētu
locītavas veselīgas un kustīgas. Omega-3 un
ingvers tiek lietoti, lai uzturētu locītavas
veselas
Sirds veselībai. Moller`s Omega-3 + folskābe,
B6 un B12 palīdzēs rūpēties par sirds veselību.
Omega-3 taukskābes palīdz saglabāt elastīgus
asinsvadus, kas nodrošina normālu asins
cirkulāciju. Folskābe un B6 vitamīns samazina
homocisteīna līmeni asinīs. Augsts
homocisteīna līmenis palielina sirds –
asinsvadu slimību risku. B12 vitamīns
nepieciešams folskābes transportēšanai un tās
uzkrāšanai šūnās
Ēd vesels! Dabīgs līdzeklis imūnsistēmas
stiprināšanai
Olas satur omega taukskābes, kas stiprina sirdi
un pazemina holesterīna līmeni
Veselības tēja. Palīdz uzlabot gremošanu un
novērst nelabumu
Veselības tēja. Divi vienā: mundrumam un
miegam. Uzmundrinoša iedarbība.
Nomierinoša iedarbība
Iedzīvotāju veselības stiprināšanai. Uzlabo
kuľģa – zarnu trakta darbību un normalizē
zarnu mikrofloru, labvēlīgi iedarbojas uz
cilvēka imūno sistēmu, mazina laktozes
nepanesamības izpausmes
Iedzīvotāju veselības stiprināšanai. Uzlabo
kuľģa – zarnu trakta darbību un normalizē
zarnu mikrofloru, labvēlīgi iedarbojas uz
cilvēka imūno sistēmu, mazina laktozes
nepanesamības izpausmes
Veicina gļotādas aizsargfaktoru aizsargdarbības
stimulāciju kuľģī un divpadsmitpirkstu zarnā;
stimulē gļotu sekrēcijas veicināšanu un
mikrocirkulācijas palielināšanu kuľģa un
divpadsmitpirkstu zarnas gļotādā; veicina
dzīšanas procesus un palīdz atjaunot bojāto
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Bimil, SIA

Synbutyr

BIO2YOU, SIA

Smiltsērkšķu eļļa/ Sea
buckthorn Oil

Biovip, SIA

Aroniju sula
Aroniju tabletes
Melleľu – Ţeľšeľa
tabletes

Biovip, SIA

Biovip, SIA

Melleľu sula
Propolisa tabletes

Biovip, SIA

Propolisa un kliľģerīšu
aerosols
Smiltsērkšķu eļļa

Biovip, SIA

Biovip, SIA

Smiltsērkšķu sula ar
medu
Smiltsērkšķu un
kliľģerīšu eļļas aerosols
Smiltsērkšķu, kliľģerīšu
eļļa

kuľģa un divpadsmitpirkstu zarnas gļotādu;
palīdz uzturēt kuľģa veselību; stimulē
sekretorisko imunoglobulīnu A izdali siekalās;
piemīt baktericīdas īpašības; uzlabo organisma
aizsargspējas pret baktērijām un oksidācijas
procesiem
Synbutyr sastāvā esošais inulīns veicina
sabalansētas mikrofloras veidošanos zarnu
traktā stimulējot bifidobaktēriju skaita
pieaugumu
Smiltsērkšķu eļļas bioloģiski aktīvās
sastāvdaļas veicina ādas elastības un veselīga
izskata saglabāšanos. Šīm sastāvdaļām piemīt
izteiktas antioksidantu īpašības, veicinot
ķermeľa šūnu aizsardzību. Tās aizkavē ādas
novecošanas procesu, pasargā ādu no UV
stariem. Produkts ieteicams ādas sausuma un
iekaisumu gadījumos, kā arī nepieciešams
kaulu, zobu, skrimšļu un smaganu veselībai.
Eļļas sastāvdaļām ir svarīga loma asinsvadu
veselībā un darbībā, tās veicina to elastību un
caurlaidību. Eļļā esošās Omega nepiesātinātās
taukskābes palīdz saglabāt normālu
asinsspiedienu, pamazināt holesterīna līmeni un
uzturēt sirds veselību, kā arī samazināt
iekaisuma procesus. Produkts sekmē
imūnsistēmas stiprināšanu, kā arī veicina
garīgas darba spējas
Aronijas augļu aktīvo vielu komplekss palīdz
kontrolēt asinsspiedienu
Augu aktīvās vielas palīdz uzlabot redzes
funkcijas un tīklenes asinsapgādi, kā arī
paātrina redzes pielāgošanos tumsai un ātrāk
atjauno redzes asumu pēc apţilbšanas
Propoliss nodrošina pilnvērtīgu imūnās
sistēmas darbību un paaugstina organisma
spējas cīnīties ar baktērijām, sēnītēm, vīrusiem
un iekaisuma procesiem
Smiltsērkšķa sulai / eļļai piemīt barojoša un
biostimulējoša iedarbība, labvēlīgi ietekmē
imūno sistēmu
Smiltsērkšķa sulai / eļļai piemīt barojoša un
biostimulējoša iedarbība, labvēlīgi ietekmē
imūno sistēmu
Smiltsērkšķa sulai / eļļai piemīt barojoša un
biostimulējoša iedarbība, labvēlīgi ietekmē
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BWA, SIA

Paste Shilajit „Mumio”
(attīrīta Nepālas mumijo
pasta)

Cadbury CIS B.V.,
ārvalstu
komersanta
pārstāvniecība
Chiquita Baltic,
SIA

Dirol

Chiquita Baltic,
SIA

Banāni

Chiquita Baltic,
SIA

Guava

Chiquita Baltic,
SIA

Kaki

Chiquita Baltic,
SIA

Pitanga

Chiquita Baltic,
SIA

Sarkano vīnogu sula

Coca-Cola HBC
Latvia, SIA

Nestea Vitao Green tējas
dzēriens

Acerola

imūno sistēmu
Enerģijas avots. Spēcīgs atjaunojošs līdzeklis.
Imūnās sistēmas uzturētājs. Vispārspēcinošs
līdzeklis organisma funkciju uzturēšanai,
stiprina imunitāti, uzlabo kaulu un gremošanas
sistēmas stāvokli, veicina reģenerācijas
procesus. Mumijo tonizē organismu, palīdz
labvēlīgi ietekmēt vielmaiľu, palielina
organisma adaptācijas spējas ekstremālās un
stresa situācijās, stimulē garīgās darba spējas
DIROL aizsargā Jūsu zobus no rīta līdz
vakaram. Ksilīts palīdz izvairīties no zobu
iekaisumiem un samazina zobu aplikumu
veidošanos
Veicina šūnu un audu aizsardzību pret
bojājumiem, ko izraisa oksidācija. Palīdz
spēcināt organisma dabiskās aizsargspējas pret
oksidācijas stresu
Veicina šūnu un audu aizsardzību pret
bojājumiem, ko izraisa oksidācija. Palīdz
spēcināt organisma dabiskās aizsargspējas pret
oksidācijas stresu
Veicina šūnu un audu aizsardzību pret
bojājumiem, ko izraisa oksidācija. Palīdz
spēcināt organisma dabiskās aizsargspējas pret
oksidācijas stresu. Diētisko avotu likopēns
veicina ādas veselības saglabāšanu un
aizsardzību pret saules staru iedarbību. Palīdz
samazināt ādas apsārtumu saules staru
iedarbībā
Veicina šūnu un audu aizsardzību pret
bojājumiem, ko izraisa oksidācija. Palīdz
spēcināt organisma dabiskās aizsargspējas pret
oksidācijas stresu. Palīdz aizsargāt tīkleni un
acs lēcu pret oksidāciju. Ir dabiskais redzamās
gaismas filtrs
Veicina šūnu un audu aizsardzību pret
bojājumiem, ko izraisa oksidācija. Palīdz
spēcināt organisma dabiskās aizsargspējas pret
oksidācijas stresu. Saglabā veselīgu ādu
Veicina šūnu un audu aizsardzību pret
bojājumiem, ko izraisa oksidācija. Palīdz
spēcināt organisma dabiskās aizsargspējas pret
oksidācijas stresu. Veicina veselīgu asinsriti.
Veicina kardiovaskulāro funkciju
Dod savu ieguldījumu cīľā pret oksidatīvo
stresu, tādējādi palīdzot uzlabot jūsu vispārējo
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Coca-Cola HBC
Latvia, SIA

Nestea Vitao Rooibos
tējas dzēriens

Coca-Cola HBC
Latvia, SIA

Nestea Vitao White tējas
dzēriens

Deiva, SIA

Alvejas ekstrakts medū
(1:4)

Deiva, SIA

Bišu maize

Deiva, SIA

Bišu māšu peru pieniľš
kapsulās

Deiva, SIA

Bišu māšu peru pieniľš
medū

Deiva, SIA

Mūmijs medū

Deiva, SIA

Propoliss medū

Deiva, SIA

Rutki medū

Deiva, SIA

Selerijas medū

Deiva, SIA

Smiltsērkšķu eļļa

Deiva, SIA

Smiltsērkšķu eļļa medū

Deiva, SIA

Zelta sakne medū

labsajūtu
Satur dabīgos Āfrikas sarkankrūma lapu
(roibuša tējas) antioksidantus*, *aprēķināti kā
polifenoli
Palīdz cīnīties pret brīvajiem radikāļiem,
tādējādi palīdzot jums justies jaunam un
vitalitātes pilnam
Stiprina organisma imunitāti, uzlabo pašsajūtu.
Veicina gremošanas sistēmas darbību, palīdz
uzlabot vēdera izeju
Dabisks vitamīnu avots, kas palīdz uzlabot
redzes funkciju. Palīdz regulēt gremošanas
sistēmas darbību, uzlabot vielmaiľu. Stiprina
organisma imunitāti un uzlabo pašsajūtu.
Palielina organisma izturību paaugstinātu
fizisku un garīgu slodţu laikā. Papildus
enerģijas avots, ieteicams aktīviem cilvēkiem
pie fiziskām slodzēm
Lieto kā visspārspēcinošu līdzekli pie fiziskas
slodzes. Uz organismu iedarbojas tonizējoši,
stiprina imunitāti
Tonizē organismu, stiprina imunitāti. Lieto kā
spēcinošu līdzekli pie fiziskas slodzes. Piemīt
vielmaiľu veicinošas īpašības
Stiprina organismu, papildinot to ar
minerālvielām. Mūmijs var palīdzēt stiprināt
kaulu sistēmu
Palīdz stiprināt organisma dabīgās
aizsargspējas. Palīdz nostiprināt organisma
vispārējo veselības stāvokli
Rutkiem piemīt īpašība pastiprināt gremošanas
sistēmas darbību, veicināt ēstgribu.
Veicina zarnu darbību, palīdz izvadīt no
organisma šlakvielas
Palīdz uzlabot vielmaiľu. Paaugstina
organisma vispārējo tonusu, veicina gremošanu
Smiltsērkšķu eļļa ir bagāta ar karotīniem,
vitamīniem u.c. aktīvajām vielām, kam piemīt
organisma vispārspēcinoša un antioksidatīva
iedarbība. Labvēlīgi ietekmē gremošanas
sistēmas darbību. Dabisks vitamīnu avots, kas
palīdz uzlabot redzes funkcijas
Labvēlīgi ietekmē gremošanas sistēmas
darbību. Vispārspēcinošs līdzeklis, darbojas kā
antioksidants
Zelta saknē esošajām vielām piemīt nervu
sistēmas darbību stimulējošas īpašības. Lieto
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Deiva, SIA

Ziedputekšľi

Deiva, SIA

Ziedputekšľi medū

Deiva, SIA

Ziedputekšľi, propoliss
un bišu māšu peru
pieniľš medū

DGM, SIA

Diedzēti graudi

Doktus, ZS

Pirts veselības tēja

Doktus, ZS

Sirds veselības tēja

Doktus, ZS

Tēja ādai

Doktus, ZS

Veselības tēja aknām

Doktus, ZS

Veselības tēja
asinsvadiem

Doktus, ZS

Veselības tēja bronhiem

Doktus, ZS

Veselības tēja būsim
jauni
Veselības tēja cukura

Doktus, ZS

kā tonizējošu līdzekli vispārējai organisma
spēcināšanai. Normalizē vielmaiľu, sekmējot
taukvielu un ogļhidrātu vielmaiľu. Palīdz
uzlabot atmiľu
Palīdz regulēt gremošanas sistēmas darbību,
uzlabot vielmaiľu, darbojas kā antioksidants.
Palielina organisma izturību paaugstinātu
fizisku un garīgu slodţu laikā. Papildus
enerģijas avots. Stiprina organisma imunitāti,
uzlabo pašsajūtu, labvēlīgi ietekmē redzi
Stiprina organisma imunitāti, uzlabo pašsajūtu.
Dabisks vitamīnu avots, kas palīdz uzlabot
redzes funkciju. Palielina organisma izturību
paaugstinātu fizisku un garīgu slodţu laikā.
Palīdz regulēt gremošanas sistēmas darbību,
uzlabot vielmaiľu. Papildus enerģijas avots
Stiprina organisma imunitāti, uzlabo pašsajūtu.
Sekmē vispārēju veselības stāvokļa
uzlabošanos, stiprina organismu, dod enerģiju.
Palīdz regulēt gremošanas sistēmas darbību,
labvēlīgi ietekmē vielmaiľu. Papildus enerģijas
avots
Nostiprina sirds un asinsvadu, nervu un
gremošanas sistēmu, uzlabo vielmaiľu, ādas
stāvokli, paaugstina imunitāti un potenci,
veicina organisma attīrīšanos un ķermeľa
masas samazināšanos, palēnina novecošanās
procesus
Satur augus ar sviedrējošām, organismu
attīrošām un spēcinošām īpašībām
Satur augus, kam ir sirdsdarbību nomierinošas,
asinsspiedienu un holesterīna līmeni mazinošas
īpašības
Satur augus, kuriem ir alerģiju mazinošas,
pretiekaisuma un vielu maiľu uzlabojošas
īpašības
Satur augus, kam ir aknu darbību veicinošas,
iekaisumu mazinošas, kā arī aknu šūnas
atjaunojošas īpašības
Satur augus, kam ir asinsvadu iekaisumu
mazinošas, vēnu sieniľas tonizējošas un
holesterīna līmeni mazinošas īpašības
Satur augus, kuriem ir bronhu iekaisumu
mazinošas un atklepošanu veicinošas īpašības
Satur augus, kuriem ir organismu spēcinošas un
atjaunojošas īpašības
Satur augus, kam ir cukura līmeni asinīs
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Doktus, ZS

vielu maiľas
kompensācijai
Veselības tēja imunitātei

Doktus, ZS

Veselības tēja locītavām

Doktus, ZS

Veselības tēja mieram un
miegam
Veselības tēja mīksti un
viegli

Doktus, ZS

Doktus, ZS

Veselības tēja nierēm

Doktus, ZS

Doktus, ZS

Veselības tēja nieru
bļodiľu un urīnpūšļa
darbības uzlabošanai
Veselības tēja organisma
attīrīšanai
Veselības tēja plaušām

Doktus, ZS

Veselības tēja sievietēm

Doktus, ZS

Veselības tēja sirds
spēkam
Veselības tēja svara
samazināšanai

Doktus, ZS

Doktus, ZS

Doktus, ZS
Doktus, ZS

Veselības tēja tavam
kuľģim
Veselības tēja tavam
vēderam

Doktus, ZS

Veselības tēja tonuss

Doktus, ZS

Veselības tēja vīriešiem

Doktus, ZS

Veselības tēja
ţultspūslim

Elpis, SIA

Kliľģerīšu ekstrakts

Elpis, SIA

Rotokāns

pazeminošas īpašības
Satur augus, kuriem ir imūnsistēmu stiprinošas,
vīrusus un mikrobus nomācošas īpašības
Satur augus, kuriem ir locītavu iekaisumu
mazinošas īpašības, kā arī augus, kas veicina
locītavu skrimšļu izturību
Satur augus, kam ir nomierinošas, relaksāciju
izraisošas īpašības
Satur augus, kuriem ir zarnu darbību
stimulējošas, vēdera izeju mīkstinošas un
iekaisumu mazinošas īpašības
Satur augus, kuriem ir iekaisumu mazinošas,
urīndzenošas un sāpes mazinošas īpašības
Satur augus, kuriem ir urīndzenošas,
pretiekaisuma, nomierinošas un spazmas
mazinošas īpašības
Satur augus, kam ir aknu, nieru un zarnu trakta
darbību veicinošas īpašības
Satur augus, kuriem ir plaušu iekaisumu
mazinošas, atklepošanu veicinošas un bronhu
spazmas mazinošas īpašības
Satur augus, kam ir ikmēneša ciklu regulējošas,
pretiekaisuma, kā arī sāpes mazinošas īpašības
Satur augus, kuriem ir sirds spēku stiprinošas
un asinsvadus paplašinošas īpašības
Satur augus, kam ir vielu maiľu un apetīti
ietekmējošas īpašības, kas izraisa ķermeľa
svara samazināšanos
Satur augus, kam ir kuľģa skābi mazinošas, kā
arī spazmas un iekaisumu mazinošas īpašības
Satur augus, kam ir gremošanas dziedzerus
stimulējošas, kuľģa skābi mazinošas, kā arī
spazmas un iekaisumu mazinošas īpašības
Satur augus, kam ir stimulējošas un omu
uzlabojošas īpašības
Satur augus, kam ir organismu tonizējošas un
potenci stiprinošas īpašības
Satur augus, kuriem ir ţults izstrādi un ţults
izdali veicinošas, kā arī iekaisumu un sāpes
mazinošas īpašības
Kliľģerīšu ekstrakts labvēlīgi ietekmē
gremošanu un tam piemīt vispārspēcinoša
iedarbība uz organismu
Rotokānam piemīt vispārstiprinošā iedarbība,
tas palīdz veicināt kuľģa-zarnu trakta funkciju
uzlabošanos
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Elpis, SIA

Šķidrais eleiterokokka
ekstrakts

Elpis, SIA

Šķidrais zelta saknes
ekstrakts

Elpis, SIA

Ţeľšeľa ekstrakts

ELVIM, SIA

Femarelle

Farma mārketinga
serviss, SIA
Farm-ekspress,
SIA
Fazer maiznīcas

Brainex

Fazer maiznīcas

Fito preparāti, SIA
Fito preparāti, SIA

Fazer tostermaizes (Fazer
gaišā rudzu tostermaize,
Fazer karaliskās graudu
tostermaizītes, Fazer
karaliskās rudzu
tostermaizītes, u.c.)
Aknu sargs
Čagas – meţrozīšu tēja

Fito preparāti, SIA

Maģiskais eliksīrs

Fito preparāti, SIA
Fito preparāti, SIA

Multinorms
Smiltsērkšķa –
topinambūra ţeleja
Spēka lāse

Fito preparāti, SIA
Fito preparāti, SIA
Fito preparāti, SIA

Doktor MOM
Fazer pilngraudu rudzu
maize

Fito preparāti, SIA

Vitapols
Zemestauku –
smiltsērkšķa sīrups
Zemestauku sula

Fito preparāti, SIA

Zemestauku ţeleja plus

Futurus Food, SIA

Sulas, nektāri „Sadočok”

Šķidrais eleiterokokka ekstrakts palīdz stiprināt
organisma pretestību pret nelabvēlīgiem ārējās
vides faktoriem, veicina fizisko un garīgo spēju
uzlabošanos, labvēlīgi iedarbojas uz vielmaiľu
Zelta saknes ekstrakts palīdz mazināt
nogurumu, palielināt darba spējas, samazināt
nervu sasprindzinājumu, īpaši, ja darbs ir
saistīts ar palielinātu garīgu slodzi
Ţeľšeľa ekstraktu lieto kā tonizējošu un
stimulējošu līdzekli, kas stiprina organisma
pretestību pret nelabvēlīgajiem ārējās vides
faktoriem, veicina fizisko un garīgo spēju
uzlabošanos
Menopauzes simptomu atvieglošanai un kaulu
blīvuma uzlabošanai
Smadzeľu darbības uzlabošanai
Mīkstina kakla gļotādu, spēcina organismu un
uzlabo imunitāti
Rudzu šķiedrvielas tavai veselībai un labsajūtai
– pazemina holesterīnu un uzlabo zarnu
darbību
Rudzu šķiedrvielas tavai veselībai un labsajūtai
– pazemina holesterīnu un uzlabo zarnu
darbību

Aknu darbības normalizēšana
Organisma bioloģisko aizsargfunkciju
stiprināšana
Enerģētisks un organismu stiprinošs dzēriens.
Mundruma un vispārējā tonusa paaugstināšana
Sirds un nervu sistēmu stiprinošs līdzeklis
Uzlabo gremošanas trakta darbību, stiprina
organisma aizsargspējas, veicina vielmaiľu
Enerģētisks un organismu stiprinošs dzēriens.
Mundruma un vispārējā tonusa paaugstināšana
Vispārējs organisma aizsargspēju stiprinātājs
Organisma bioloģisko aizsargfunkciju
stiprināšana, organismu tonizējoša iedarbība
Organisma bioloģisko aizsargfunkciju
stiprināšana, organismu tonizējoša iedarbība
Organisma bioloģisko aizsargfunkciju
stiprināšana, organismu tonizējoša iedarbība
Labvēlīgi ietekmē organisma vielmaiľu un
aktivizē tā aizsargspējas
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Gastro, SIA

Gemoss, SIA

Gemoss, SIA

Gemoss, SIA

Gemoss, SIA

GlaxoSmithKline
Latvia, SIA
Graliľi, SIA

Apetit-kontrol Forte. Normalizē zarnu trakta
darbību. Veicina regulāru vēdera izeju. Izvada
kaitīgas vielas. Samazina holesterīna līmeni
asinīs. Stiprina sirds un asinsvadu sistēmu.
Rada ilgstošu sāta sajūtu, ļaujot kontrolēt
ķermeľa svaru
Riekstu-augļu maisījums Selēns: nepieciešams imūnsistēmas
„Dienas deva imunitātei” funkcionēšanai. Mangāns nepieciešams šūnu
aizsardzībai. Cinks palīdz uzturēt veselu
imūnsistēmu. Dzelzs nepieciešams
imūnsistēmas funkcionēšanai
Riekstu-augļu maisījums Vitamīns E nepieciešams, lai uzturētu enerģiju
„Dienas deva enerģijai”
un vispārēju vitalitāti. Vitamīns B2:
komponents enerģijas veidošanā; nepieciešams
prāta spēju funkcionēšanai un izpildei.
Organismam ir nepieciešams mangāns, lai
raţotu enerģiju. Magnijs: enerģijas
metabolismam; nepieciešams muskuļu
funkcionēšanai; nepieciešams nervu sistēmas
funkcionēšanai
Riekstu-augļu maisījums Vitamīns E: nepieciešams veseliem zobiem,
„Dienas deva harmonijai” kauliem, matiem, ādai un nagiem;
nepieciešams, lai uzturētu enerģiju un vispārēju
vitalitāti; palīdz stiprināt organisma
aizsargspējas; antioksidants, kas aizsargā
organisma šūnas; var neitralizēt brīvos
radikāļus un palīdzēt uzturēt veselu sirdi.
Vitamīns A: palīdz uzturēt veselu ādu un
gļotādu; nepieciešams normālai redzei.
Vitamīns B1: nepieciešams normālai
sirdsdarbībai; nepieciešams pareizai nervu
sistēmas darbībai. Mangāns: nepieciešams
stipru kaulu struktūrai. Magnijs: nepieciešams
veselu kaulu un zobu uzbūvei; nepieciešams
muskuļu funkcionēšanai; palīdz uzturēt
hormonālo veselību
Riekstu-augļu maisījums Vitamīns E: atmiľas un uztveres saglabāšanai,
„Dienas deva intelektam” it īpaši vecākiem cilvēkiem; antioksidants, kas
aizsargā organisma šūnas. Vitamīns B6: var
palīdzēt saglabāt koncentrēšanos un modrību;
svarīgs nervu sistēmas funkcionēšanai. Dzelzs
veicina prāta spējas. Cinks nepieciešams prāta
spēju funkcionēšanai un sniegumam. Magnijs:
var aizsargāt smadzeľu funkcijas
Vitamax
Dod enerģiju. Stiprina imunitāti. Paaugstina
fizisko un garīgo aktivitāti. Vitamax stipri
vitamīni enerģijai un imunitātei
Graliľi
Tavai veselībai. Regulāra graliľu lietošana
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Grindeks, AS

Grindeks, AS

Grindeks, AS

Grindeks, AS

Grindeks, AS

nostiprina sirds un asinsvadu, nervu un
gremošanas sistēmas, uzlabo vielmaiľu un ādas
stāvokli, kā arī palēnina novecošanās procesus,
paaugstina imunitāti un potenci
Apilak-Grindex 10 mg
Apilak – Grindex satur apilaku jeb t.s. bišu
tabletes
peru pieniľu, kam piemīt cilvēka organismu
tonizējošas, antispastiskas, organisma
aizsargspējas un izturību pret stresu
pastiprinošas un vielmaiľu veicinošas īpašības
– lietot atveseļošanās periodā un pēcdzemdību
periodā apetītes uzlabošanai un vispārējā
organisma tonusa paaugstināšanai
Grinvitals Cereloba
Asinsrites uzlabošanai – Ginka ekstrakta
sastāvā ietilpstošās vielas – flavonoīdi un
terpenoīdi – veicina asinsplūsmu visās
asinsrites sistēmas daļās, labvēlīgi ietekmē
organisma šūnu vielmaiľu – lietot atmiľas,
koncentrēšanās spējas un vispārējās pašsajūtas
uzlabošanai, kā arī fiziskās pārslodzes laikā
Grinvitals Cereloba Plus Asinsrites uzlabošanai. Grinvitals Cereloba
Plus uzlabo smadzeľu un perifēro aisnsriti,
uztur normālu holesterīna līmeni asinīs un
pasargā organisma šūnas no brīvo radikāļu
kaitīgās ietekmes, uzlabo organisma
aizsargspējas pret nelabvēlīgiem ārējās vides
apstākļiem, kā arī palēnina organisma
novecošanās procesus
Herbastress
Tonizē un nomierina – Herbastress ir dabisks
nervu sistēmu nomierinošs un līdzsvarojošs
augu valsts produktu komplekss, kas palīdz tikt
galā ar ikdienas stresu un pielāgoties mūsdienu
dzīves ritmam, nostiprina nervu sistēmu,
samazina nervu sasprindzinājumu un nemieru,
atvieglo relaksāciju un palīdz tikt galā ar miega
traucējumiem
Lactobex
Normalizē zarnu trakta darbību, palīdz
samazināt nepatīkamo diskomforta sajūtu zarnu
traktā; veicina zarnu satura tranzītu, regulāru
vēdera izeju; palīdz uzturēt zarnu trakta
veselīgumu, izvada kaitīgās vielas; sekmē
cukura līmeľa kontroli un palīdz uzturēt
normālu holesterīna līmeni asinīs; rada un
stimulē labvēlīgu zarnu mikrofloru, atjauno tās
līdzsvaru, aizkavē nelabvēlīgo patogēno
baktēriju augšanu; rada un stimulē labvēlīgu
zarnu mikrofloru, atjauno tās līdzsvaru pēc
antibiotiku lietošanas un ķīmijas terapijas;
veicina uzturvielu sagremošanu un aktīvo vielu
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Iecavnieks, SIA

Iecavas rapšu eļļa

Iecavnieks, SIA

Iecavas smalcinātās
linsēklas

Iecavnieks, SIA

Iecavas smalcinātās
linsēklas ar inulīnu

INTEKA, SIA

INTEKA, SIA

HERBAL LINE asins
attīrošā zāļu tēja „Nātre
un piparmētra”
HERBAL LINE
imūnsistēmu stimulējošā
zāļu tēja „Cigoriľi un
ehināceja”
HERBAL LINE
nomierinošā zāļu tēja
„Vilkābele un Melisa”
HERBAL LINE
pretiekaisuma zāļu tēja
„Liepa un kumelīte”
Šķīstošie cigoriľi

INTEKA, SIA

Šķīstošie cigoriľi ar

INTEKA, SIA

INTEKA, SIA

INTEKA, SIA

(piem., kalcija, vitamīnu utt.) uzsūkšanos;
stiprina imūno sistēmu; uzlabo ādas stāvokli
Rapšu eļļa ir dabīgs un veselīgs produkts.
Vitāli svarīgās omega-9 taukskābes ir būtiskas
smadzeľu funkciju un imunitātes
nostiprināšanai. Omega-9 taukskābes ir
nepieciešamas asins recēšanai, samazina
holesterīna līmeni. Omega-3 un omega-6
taukskābes veicina uzkrājušos tauku
sadedzināšanu un piedalās nervu impulsu
pārraidīšanas procesā
Linsēklas ir ne tikai veselīgs, bet arī garšīgs
Jūsu uztura papildinājums. Omega-3 un
omega-6 taukskābes veicina uzkrājušos tauku
sadedzināšanu un piedalās nervu impulsu
pārraidīšanas procesā. Nešķīstošās šķiedrvielas
palīdz barībai pārvietoties pa gremošanas
traktu. Šķīstošās šķiedrvielas palīdz samazināt
holesterīna un glikozes līmeni asinīs
Inulīns vēl palielina šķīstošo šķiedrvielu
daudzumu šajā produktā, uzlabo barības
sagremojamību, rada sāta sajūtu un veicina
vielmaiľas procesus. Omega-3 un omega-6
taukskābes veicina uzkrājušos tauku
sadedzināšanu un piedalās nervu impulsu
pārraidīšanas procesā. Nešķīstošās šķiedrvielas
palīdz barībai pārvietoties pa gremošanas
traktu. Šķīstošās šķiedrvielas palīdz samazināt
holesterīna un glikozes līmeni asinīs
Ieteicams lietot kā asins attīrošu un assinsradi
veicinošu, organisma stiprinošu un
pretiekaisuma līdzekli
Lielisks imūnsistēmas stimulējošs produkts ar
pretiekaisuma iedarbību, kas veicina ēstgribas
uzlabošanu un urīna izvadi
Lieliska tēja ar nomierinošu iedarbību, kas
normalizē asinsspiedienu un uzlabo ēstgribu
Lielisks pretiekaisuma produkts ar antiseptisku
iedarbību un nomierinošu efektu
Lielisks imūnsistēmas stimulējošs produkts ar
nomierinošu un pretiekaisuma iedarbību, kas
veicina ēstgribas uzlabošanu, urīna un ţults
izvadi
Lielisks imūnsistēmas stimulējošs produkts ar
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ehināceju un piparmētru

INTEKA, SIA

Šķīstošie cigoriľi ar
meţrozītēm

Jogurts Jogijs, SIA

Dzeramais jogurts
„Amicus verus”
Ķirbju sēklu pilngraudu
maize
Biflorac

Kviteks, SIA
Larifāns, SIA
Latgales piens, AS

Salātu kefīrs 5% ar
inulīnu

Latgales piens, AS

Vājpiena biezpiens ar
linsēklām un inulīnu;
Jogurts 0,05% Ţāvētu
plūmju – linsēklu ar
inulīnu
Ladza

Latvijas
narkomānijas un
ţūpības
apkarošanas fonds

nomierinošu un pretiekaisuma iedarbību,
veicina ēstgribas uzlabošanu, urīna un ţults
izvadi
Lielisks imūnsistēmas stimulējošs produkts ar
nomierinošu un pretiekaisuma iedarbību,
labvēlīgi ietekmē augšējos elpošanas ceļus,
veicina asinsradi, ēstgribas uzlabošanu, urīna
un ţults izvadi
Spēks Jūsu imunitātei
Veselīga izvēle. Maize satur minerālvielas, kas
nepieciešamas organisma funkciju veikšanai
Probiotiķi + Prebiotiķi; Zarnu mikrofloras
normalizēšanai
Inulīns ir prebiotiķis un šķiedrvielu avots, kas
veicina labvēlīgo baktēriju augšanu zarnu
traktā, tādējādi stiprinot imunitāti, kā arī uzlabo
kalcija uzsūkšanos organismā un uztur labu
holesterīna līmeni
Inulīns ir prebiotiķis un šķiedrvielu avots, kas
veicina labvēlīgo baktēriju augšanu zarnu
traktā, tādējādi stiprinot imunitāti
Labvēlīgi ietekmē organisma pamatvielmaiľu
un aktivizē tā aizsargspējas, veicina organisma
attīrīšanu. Veselības uzlabošanai un
nostiprināšanai! Palīglīdzeklis cilvēka
veselībai! Ar organismu attīrošu, veselību
veicinošu darbību. Efektīvi nostiprina
organisma dabīgās aizsargspējas, padara
nekaitīgus vīrusus un citus infekciju
izraisītājus, kuri negatīvi ietekmē veselību.
Labvēlīgi ietekmē organisma pamatvielmaiľu,
aktivizē aizsargspējas. Var efektīvi kalpot kā
labs palīglīdzeklis mūsu veselības
nostiprināšanā, jo to lietojot, nostiprinās nervu
sistēma, arī imūnsistēma, zūd baiļu sajūta,
neirozes, uzlabojas un nostiprinās sirds darbība,
venozā asinsrite, uzlabojas gremošanas
sistēmas darbība. Lietojot „LADZA”, mazinās
spriedze, nogurums. Palīdz saaukstēšanās un
gripas gadījumos. Labs spēcinošs uztura
bagātinātājs sportistiem, atjauno fizisko un
psihisko līdzsvaru. Mazina tieksmi pēc
alkohola, nikotīna un citām narkotiskām
vielām. Palīdz bezmiega un galvassāpju
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Latvijas
narkomānijas un
ţūpības
apkarošanas fonds

Lazdonas
Piensaimnieks, AS
Līcīši, SIA

Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

gadījumos. Uzlabo pašsajūtu, mazina cukura
līmeni asinīs, normalizē hormonālo līmeni,
mazina aptaukošanos, atjauno veselīgu sejas
krāsu, noderīgs plaušu slimniekiem
Ladza Alka – 2
Veicina organisma attīrīšanu un atindēšanu,
novērš alkohola graujošo iedarbību uz veselību,
izraisa riebumu un nepatiku pret alkoholu,
samazina iekaisuma procesus, ko rada alkohols,
atjauno psihisko un fizisko līdzsvaru,
normalizē nervu sistēmu un miegu, uzlabo
dzīves kvalitāti. Var palīdzēt atrisināt
alkoholisma problēmas. Speciāls ārstniecības
augu maisījums alkohola tieksmes un paģiru
efektīvai likvidēšanai. Palīdz daţu stundu laikā
atbrīvoties no alkohola postošās tieksmes un
paģirām. Labs ārstniecisks uztura bagātinātājs,
kas izraisa nepatiku pret alkoholu, rada
riebumu, šķebināšanu, vienlaikus sekmē
atkrēpošanu. Pretiekaisuma līdzeklis, veicina
organisma ātru atindēšanu un attīrīšanu no
alkohola graujošās iedarbības uz veselību,
atjauno psihisko un fizisko līdzsvaru,
normalizē nervu sistēmu. Apiľa ziedkopas un
rūgtās vērmeles laksti satur bioloģiski aktīvas
vielas, kurām piemīt īpašības rosināt ēstgribu,
uzlabot barības sagremošanu, tām piemīt
nomierinoša iedarbība. Melisas lakstu un
kumelītes ziedu bioloģiski aktīvajām vielām ir
daudzveidīga iedarbība. Tām piemīt īpašības
novērst spazmas, nomierināt, atslābināt un
tādējādi spēcināt nervu sistēmu. Mazā mārsila
lakstu ēteriskajā eļļā esošajiem komponentiem
timolam un karvakrolam piemīt īpašība izraisīt
vienaldzību vai pretīguma sajūtu pret alkoholu
Diabētiskais jogurts
Fruktoze pasargā no straujām cukura
svārstībām asinīs
Kazas piens un kazas
Produkts ir viegli sagremojams. Īpaši ieteicams
piena produkti
zīdaiľiem, kā govs piena aizvietotājs un
cilvēkiem ar gremošanas traucējumiem
Futura Ābolu sidra etiķis Ābolu sidra etiķim piemīt organismu attīrošas
un dziedinošas īpašības / optimizē un līdzsvaro
organisma darbību / atjauno organisma iekšējo
līdzsvaru. Ābolu sidra etiķis šķeļ un izvada
kaitīgos toksīnus / šlakvielas. Ābolu sidra etiķis
palīdz uzturēt veselu ādu. Ābolu sidra etiķis
palīdz kontrolēt un normalizēt svaru. Ābolu
sidra etiķis palīdz uzlabot gremošanu. Ābolu
sidra etiķis palīdz uzturēt normālu vēdera izeju
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Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

Futura Baldriāns tabl.

Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

Futura Beta-Karotīns

/ sekmē zarnu darbību. Ābolu sidra etiķis
sekmē/ veicina vēdera izejas regularitāti /
normalizē vēdera izeju
Baldriāns ir dabīgs, nomierinošs līdzeklis /
palīdz novērst nemieru un nervozitāti / spriedzi,
kā arī uzlabo miega kvalitāti traucēta miega vai
viegla bezmiega gadījumos. Baldriāna saknes
ekstraktā ietilpstošās vielas palīdz novērst
nervu spriedzi, pārlieku uzbudinājumu,
nervozitāti un nemieru / nomierina, palīdz
vieglāk iemigt un uzlabo miega kvalitāti,
tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu atpūtu miega
laikā. Baldriāns veicina veselīgu miegu.
Baldriāns uzlabo miega kvalitāti. Baldriāns
pastiprina miega efektu, uzlabo iemigšanu.
Baldriāns palīdz uzlabot nervu sistēmas
darbību. Baldriāns palīdz vieglāk tik galā ar
steidzīga dzīvesveida radītu stresu. Baldriāns
uzlabo pašsajūtu stresa un spriedzes gadījumos.
Baldriāns palīdz atslābināties un uzlabo fizisku
un garīgu pašsajūtu. Baldriāns mazina
gremošanas sistēmas traucējumus, mazina
spazmas. Baldriāns veicina gremošanas
sistēmas darbību
Betakarotīns palīdz novērst / aizkavēt vitamīna
A nepietiekamību / deficītu. Betakarotīns ir
antioksidants, kas palīdz aizsargāt organisma
šūnas no brīvo radikāļu postošas iedarbības /
Betakarotīns var aizsargāt no brīvo radikāļu
izraisīta / radīta šūnu bojājuma / Betakarotīns
var aizsargāt šūnas un audus no oksidatīvā
bojājuma / Betakarotīns kā spēcīgs
antioksidants palīdz aizsargāt šūnas un audus
no brīvo radikāļu postošās iedarbības.
Betakarotīns aizsargā organisma šūnas.
Betakarotīns piedalās / ietilpst organisma
kopējā iekšējā organisma antioksidatīvajā
sistēmā. Betakarotīns palīdz kavēt / kavē /
aizkavē ādas novecošanos / Betakarotīns sekmē
ādas veselību / piedalās ādas veselības
nodrošināšanā / Betakarotīns, regulāri lietojot,
palīdz aizsargāt ādu no priekšlaicīgas
novecošanas, ko rada pārmērīga UV staru
iedarbība un saules apdegumi / Betakarotīns
palīdz mazināt saules un UV starojuma
izraisītus ādas bojājumus / Betakarotīns
nodrošina veselīgu ādas pigmentāciju /
iedegumu / Betakarotīnam piemīt antioksidanta
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Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

īpašības, kas palīdz ātrāk iegūt veselīgu un
vienmērīgu iedegumu, nebojājot ādas šūnas.
Betakarotīns kombinācijā ar vitamīniem C un E
palīdz uzturēt / nodrošināt acu veselību / palīdz
aizsargāt acs tīkleni un lēcu no oksidatīvā
bojājuma/ ir svarīgas barības vielas veselīgai
redzei visas dzīves garumā. Betakarotīnam ir
aizsargājoša iedarbība pret sauli un UV
starojumu
Futura Citrusaugļu
Citrusaugļu šķiedras ir ikdienas uztura
šķiedras
papildinājums vēdera izejas un svara
normalizēšanai, kā arī vispārējās labsajūtas
uzlabošanai / Svara un vēdera izejas
normalizēšanai / Svara kontrolei un regulārai
vēdera izejai / regulē vēdera izeju. Diētiskās
šķiedras, kas neuzsūcas organismā, uzbriestot
rada sāta sajūtu un mazina ēstgribu, tādējādi ir
labs palīglīdzeklis svara normalizācijai.
Šķiedrvielas lieliski stimulē zarnu darbību,
normalizē vēdera izeju un mazina vēdera
uzpūšanos, palīdz atbrīvot organismu no
šlakvielām. Palīdz nodrošināt normālu vēdera
izeju / palīdz uzturēt veselu gremošanas
sistēmu
Futura Dzērveľu
Palīdz uzturēt urīnizvadceļu veselību / palīdz
mikstūra
izvadīt patogēnās baktērijas no
urīnizvadsistēmas / urīnizvadceļiem / palīdz
samazināt E.coli baktēriju spēju fiksēties /
piesaistīties / pielipšanu pie urīnpūšļa /
urīnizvadceļu sieniľām / Satur dabīgos
antioksidantus - proantociānīdus, kas kavē
E.coli baktēriju spēju fiksēties / piesaistīties /
pielipšanu pie urīnpūšļa / urīnizvadceļu
sieniľām / Dzērvenes satur aktīvās vielas, kas
ierobeţo baktēriju vairošanos un aiztur to
pielipšanu urīnpūšļa un urīnizvadceļu sienām.
Palīdz nodrošināt veselīgu imūnsistēmas
darbību / stiprina dabīgās organisma
aizsardzības spējas / Dzērvenes ir arī bagātīgs
vitamīnu, bioflavonoīdu un citu vielu avots, kas
labvēlīgi ietekmē veselību kopumā
Futura Dzērveľu tabletes Palīdz uzturēt urīnizvadceļu veselību / palīdz
izvadīt patogēnās baktērijas no
urīnizvadsistēmas / urīnizvadceļiem / palīdz
samazināt E.coli baktēriju spēju fiksēties /
piesaistīties / pielipšanu pie urīnpūšļa /
urīnizvadceļu sieniľām / Satur dabīgos
antioksidantus - proantociānīdus, kas kavē
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Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

Futura Echinacea + C
vitamīns

Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

Futura Ginkgo Biloba
PLUS tabl.

E.coli baktēriju spēju fiksēties / piesaistīties /
pielipšanu pie urīnpūšļa / urīnizvadceļu
sieniľām / Dzērvenes satur aktīvās vielas, kas
ierobeţo baktēriju vairošanos un aiztur to
pielipšanu urīnpūšļa un urīnizvadceļu sienām.
Palīdz nodrošināt veselīgu imūnsistēmas
darbību / stiprina dabīgās organisma
aizsardzības spējas / Dzērvenes ir arī bagātīgs
vitamīnu, bioflavonoīdu un citu vielu avots, kas
labvēlīgi ietekmē veselību kopumā
Palīdz uzlabot organisma dabīgās aizsardzības
spējas / uzlabo imūnsistēmas darbību / palīdz
uzlabot organisma dabīgo aizsardzības sistēmas
darbību, īpaši uzlabojot augšējo elpošanas ceļu
aizsardzību / labvēlīgi ietekmē organisma
dabīgās aizsargspējas, palielina izturību pret
saaukstēšanās slimībām un infekcijām un
sekmē toksisko vielu izvadīšanu no organisma /
palīdzēs cīnīties pret saaukstēšanās slimībām
un stiprinās imūno sistēmu / uzlabo
imūnsistēmas darbību. Kompleksā ar
meţrozīšu augļiem ir dabīgi un bagātīgi C
vitamīna avoti, kas stiprina organisma dabīgās
aizsargspējas un palielina organisma izturību
pret infekcijas slimībām
Dabas līdzeklis asinsrites, atmiľas un
koncentrēšanās spēju uzlabošanai / Aktīvās
vielas -flavonglikozīdi un terpēnlaktoni uzlabo galvas smadzeľu šūnu apgādi ar
skābekli, labvēlīgi ietekmē galvas smadzeľu
darbību, atmiľu un koncentrēšanās spējas,
mazina nogurumu / uzlabo asins cirkulāciju
galvas smadzeľu asinsvados, veicina smadzeľu
šūnu apgādi ar skābekli un vielmaiľas procesus
/ palīdz cilvēkiem, kuri cieš no aukstuma
sajūtas pirkstu galos un pēdās / mazina
nogurumu un līdzsvaro garastāvokli / palīdzēs
mazināt aukstuma sajūtas pirkstu galos un
pēdās / palīdz mazināt diskomforta sajūtu, tādu
kā smaguma un aukstuma sajūtu rokās un
kājās. Ginkgo Biloba palīdz uzlabot perifēro
asinscirkulāciju / asinsriti / palīdz regulēt
asinsvadu tonusu un elasticitāti. Ginkgo Biloba
sekmē normālu asins cirkulāciju, kas uzlabo
smadzeľu darbību. Ginkgo Biloba palīdz
uzturēt veselīgu atmiľu un garīgo veselību /
palīdz uzlabot izziľas funkciju / spējas un
stabilizē garastāvokli cilvēkiem ar pavājinātu
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Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

atmiľu / palīdz mazināt atmiľas traucējumus,
grūtības koncentrēties, garīgu nogurumu.
Ginkgo Biloba palīdz uzlabot garastāvokli un
ikdienas dzīves uzdevuma veikšanas spējas
gados vecākiem cilvēkiem / palīdz uzlabot
veselību kopumā / dzīves kvalitāti. Kā
antioksidants palīdz kavēt ar vecumu saistītus
oksidatīvus šūnu bojājumus / Ginkgo Biloba
ekstraktam ir antioksidanta īpašības / ir
antioksidants / piemīt antioksidatīva iedarbība.
Ginkgo Biloba palīdz mazināt trombotisku
komplikāciju risku / maigi palīdz kavēt
trombocītu agregaciju. Ginkgo Biloba palīdz
mazināt trokšľus ausīs. Ginkgo Biloba palīdz
mazināt reiboni, kas saistīts ar vestibulāriem
traucējumiem
Futura Glikozamīns 500
Glikozamīna sulfāts stimulē svarīgāko
mg tabl.
locītavas skrimšļa sastāvdaļas glikozaminoglikānu - veidošanos, sekmē jauna
skrimšļa veidošanos / Glikozamīna sulfāts ir
glikozaminoglikāna normāla sastāvdaļa
skrimšļa matricā un locītavu šķidrumā.
Glikozamīna sulfāts veicina locītavu izturību
un palīdz atjaunot bojāto locītavu skrimšļu
struktūru, sekmē jaunu skrimšļaudu
veidošanos, palīdz pret tālāku skrimšļa
nodilšanu, palielina kustību amplitūdu un
uzlabo locītavu (ceļgalu, gūţu, roku u.c.)
darbību. Glikozamīna sulfāts veicina locītavu
kustīgumu un locītavas audu elastīgumu /
Glikozamīna sulfāts veicina locītavu kustīguma
un elastīguma saglabāšanu / Glikozamīna
sulfāts ir nepieciešams veselīgai skrimšļu
struktūrai un citiem saistaudiem / Glikozamīna
sulfāts palīdz uzturēt veselīgas locītavas,
kaulus, saites
Futura Glucosamin
Glikozamīna sulfāts stimulē svarīgāko
Strong / Forte 750 mg
locītavas skrimšļa sastāvdaļas kaps.
glikozaminoglikānu - veidošanos, sekmē jauna
skrimšļa veidošanos / Glikozamīna sulfāts ir
glikozaminoglikāna normāla sastāvdaļa
skrimšļa matricā un locītavu šķidrumā.
Glikozamīna sulfāts veicina locītavu izturību
un palīdz atjaunot bojāto locītavu skrimšļu
struktūru, sekmē jaunu skrimšļaudu
veidošanos, palīdz pret tālāku skrimšļa
nodilšanu, palielina kustību amplitūdu un
uzlabo locītavu (ceļgalu, gūţu, roku u.c.)
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Futura Ingvera tabletes
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Futura Kalcijs + D3
vitamīns
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Futura Karaliskā ţeleja

darbību. Glikozamīna sulfāts veicina locītavu
kustīgumu un locītavas audu elastīgumu /
Glikozamīna sulfāts veicina locītavu kustīguma
un elastīguma saglabāšanu / Glikozamīna
sulfāts ir nepieciešams veselīgai skrimšļu
struktūrai un citiem saistaudiem / Glikozamīna
sulfāts palīdz uzturēt veselīgas locītavas,
kaulus, saites
Ingvers palīdz novērst nelabumu un vemšanu,
kas saistīts ar pārvietošanos transporta līdzeklī
vai / un jūras slimību / palīdz saglabāt labu
pašsajūtu, novērš nelabumu, kas rodas
pārvietojoties ar transporta līdzekļiem. Ingvers
palīdz novērst rīta nelabumu grūtniecības laikā.
Ingvers palīdz uzturēt veselīgu gremošanas
sistēmu / palīdz veicināt gremošanu / Ingvers
palīdz atvieglot gremošanas traucējumus,
ieskaitot, vēdera uzpūšanos un sliktu dūšu.
Ingvers sekmē locītavu / locītavas audu
veselību / palīdz mazināt locītavu uztūkumu un
sāpes / Ingvers palīdz atvieglot muskuļu
diskomfortu
Kalcijs ir viena no galvenajām minerālvielām,
kas nepieciešama ik dienas, visa mūţa garumā.
Kalcijs rūpējas par kaulu struktūras būvēšanu
un stiprināšanu, zobu, nagu un matu veselību.
Lai uzľemtais kalcijs varētu uzsūkties un
uzkrāties kaulos, ir nepieciešams D3 vitamīns.
Kalcijs ir nepieciešams sievietes organismam,
jo sievietēm menopauzes periodā ir risks
palielinātai kaulu trausluma (osteoporozes)
attīstībai, jo kalcija vielmaiľa ir traucēta, kas
saistīta ar hormonālām pārmaiľām sievietes
organismā, kalcija daudzums kaulos samazinās,
palielinās kaulu trauslums, pieaug pēkšľo
kaulu lūzumu risks. Kalcijs ir nepieciešams
normālai nervu sistēmas un muskulatūras
funkcionēšanai. Kalcijs ir svarīgs kaulu un
zobu stiprināšanai. Kalcijs ir nepieciešams
gados vecākiem cilvēkiem, jo kalcija daudzums
kaulos samazinās, kā arī ar uzturu uzľemtā
kalcija izmantošana ir traucēta. Kalcijs ir
nepieciešams asins recēšanas procesā, impulsu
pārvadei nervu šūnās un muskuļu kontrakcijām
Karaliskā ţeleja ir ļoti barojoša, satur
bioloģiski aktīvas vielas - aminoskābes
(aizvietojamās un neaizvietojamās),
ogļhidrātus, vitamīnus, mikroelementus un
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minerālvielas. Bišu māšu pieniľš normalizē
vielmaiľu, nostiprina organisma pretošanās
spēju infekcijām, spēcina organismu, stimulē
asinsriti, regulē endokrīno dziedzeru darbību.
Bišu māšu pieniľā ir vitamīni, taukskābes,
hormonvielas, kas veicina tās labvēlīgo ietekmi
uz ādu / Karaliskā ţelejā esošie vitamīni un
citas bioloģiski aktīvas vielas labvēlīgi ietekmē
ādu. Bišu māšu peru pieniľš palīdz spēcināt
jūsu organismu / Darbojas kā organisma
vispārspēcinoša viela / Karaliskā ţeleja uzlabo
pašsajūtu. Karaliskā ţeleja palīdz uzlabot
imūnās sistēmas darbību / stiprina imūnsistēmu
/ organisma aizsargsistēmu. Karaliskā ţelejā
esošās vielas palīdz normalizēt vielmaiľu,
uzlabot ēstgribu, nostiprināt organisma
aizsargspējas. Karaliskā ţeleja palīdz uzlabot
audu elpošanu. Karaliskā ţeleja palīdz sekmēt
piena sekrēciju mātēm, kas baro bērnu ar krūti
Futura Koenzīms Q10 /
Koenzīms Q10 ir arī spēcīgs antioksidants, kas
Ubi-Quinon kapsulas
pasargā šūnas no brīvo radikāļu postošās
iedarbības / Koenzīms Q10 ir spēcīgs
antioksidants un viens no nozīmīgākajiem
pamatelementiem organismā enerģijas
raţošanai. Q10 palīdz novērst / aizkavēt
traucējumu attīstību, ko radījis / izraisījis
oksidatīvais stress / palīdz aizsargāt šūnas pret
brīvo radikāļu postošo iedarbību, kas izraisa
šūnu bojājumus, priekšlaicīgu novecošanu.
Q10 ir svarīgs pamatelements / nepieciešams
enerģijas raţošanai organisma šūnās / dabīgs
enerģijas avots organisma šūnām / neaizstājams
enerģijas raţošanai šūnās. Palīdz uzturēt /
nodrošināt sirds veselību / palīdz samazināt
sirds muskuļa vājumu / Q10 ir labvēlīga
ietekme uz kardiovaskulāro / sirds-asinsvadu
sistēmu / labvēlīgi ietekmē sirds-asinsvadu
sistēmu / palīdz uzlabot sirds darbību un dzīves
kvalitāti kopumā
Futura Ķiploku kapsulas Ķiplokos esošās aktīvās vielas palīdz mazināt
holesterīna līmeni asinīs / palīdz aktivizēt
imūnsistēmas darbību / palīdz izsargāties no
infekcijas slimībām / uzlabo vispārējo
pašsajūtu/ veselību. Ķiploks palīdz uzturēt
veselīgus asinsvadus / Ķiploks palīdz saglabāt
veselīgu sirds asinsvadu sistēmu. Ķiploks
palīdz saglabāt sirds veselību. Ķiploks palīdz
saglabāt normālu holesterīna līmeni. Ķiploks
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Futura Magnijs + B6
vitamīna tabletes

palīdz saglabāt normālu homocisteīna līmeni.
Ķiploks veicina normālu imūnās sistēmas
darbību. Ķiploks nodrošina organisma
aizsardzību / stiprina dabīgās aizsardzības
mehānismus, it īpaši augšējo elpošanas ceļu
līmenī. Palīdz saglabāt veselīgu aknu darbību
Magnijs ir viena no galvenajām minerālvielām,
kas nepieciešama organisma veselīgai
funkcionēšanai / nepieciešams nervu sistēmas,
sirds stiprināšanai un vispārējai veselībai.
Magnijs nodrošina nervu impulsu pārvadi,
samazina nervu sistēmas uzbudināmību un
muskuļu tonusu, nepieciešams sirds veselībai,
piedalās asins reces procesā un enerģijas
raţošanā šūnās / Magnijs nodrošina nervu
impulsu pārvadi. Magnijs nepieciešams sirds
veselībai un enerģijas raţošanai šūnās. Magnijs
ir nepieciešams nervu sistēmas un muskuļu
normālai darbībai. Magnija trūkums organismā
var izraisīt pastāvīgu nogurumu, nepārtrauktu
stresu un paaugstinātu jutīgumu un
uzbudināmību, galvassāpes, sirds ritma
traucējumus nervu sistēmas un muskuļu
impulsu pārvades traucējumus, kas var
izpausties kā muskuļu krampji, nepatīkamas
durstošas sajūtas kājās un rokās. Magnijs ir
svarīgs zobu un kaulu normālas struktūras
attīstībai. Magnijs atslābina muskulatūru.
Magnijs mazina spriedzi / mazina nogurumu.
Magnijam ir svarīga nozīme enerģētiskos
procesos, nervu impulsu pārvadē un muskuļu
darbībā. Sportistiem ir palielināta
nepieciešamība pēc magnija lielas un ilgstošas
fiziskās slodzes un spriedzes dēļ. Pastiprināta
alkohola lietošana var izraisīt magnija trūkumu
organismā, magnijs ir vērtīgs papildlīdzeklis
alkoholisma profilaksē. Magnija
nepietiekamība organismā var izraisīt pastāvīgu
nogurumu, stresu, paaugstinātu jūtīgumu un
uzbudinājumu. B grupas vitamīniem ir
nozīmīga loma vielmaiľas procesos. B grupas
vitamīni ir bioloģiski aktīvas vielas, kas
nepieciešamas veselīgai nervu sistēmas
funkcionēšanai. B grupas vitamīni piedalās
vielmaiľas procesos un nodrošina enerģijas
raţošanu šūnās. B grupas vitamīni, īpaši B5
vitamīns stiprina un baro matus, padarot tos
gludus, spīdīgus un izturīgus pret ārējās vides
50

Informatīvs saraksts par veselīguma norāţu iesniedzējiem, produktiem un formulējumiem.
Šis saraksts nav uzskatāms par Eiropas Komisijas apstiprināto veselīguma norāţu sarakstu.

Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

kaitīgo ietekmi. B grupas vitamīni stiprina
matu saknes, palīdz cīnīties pret matu
izkrišanu, blaugznām. B grupas vitamīni ir
nepieciešami smadzeľu un nervu sistēmas
normālai funkcionēšanai. B grupas vitamīniem
ir svarīga loma lipīdu, olbaltumvielu
metabolismā. B6 vitamīns ir nepieciešams
normālam olbaltumvielu metabolismam
Futura Menopause
Sojas izoflavoni nodrošina labu pašsajūtu
menopauzes laikā. Sojas izoflavoni labvēlīgi
ietekmē pašsajūtu menopauzes laikā. Sojas
izoflavoni palīdz justies mierīgi un komfortabli
menopauzes laikā. Sojas izoflavoni palīdz
sievietēm mazināt simptomus, kas saistīti ar
menopauzi, tādus kā karstuma viļľus, svīšanu,
nogurumu un aizkaitinātību. Sojas izoflavoni
palīdz nodrošināt veselīgu kaulu sistēmu. Sojas
izoflavoni nodrošina normālu kaulu stiprumu
sievietēm pēc menopauzes periodā. Sojas
estragoni palīdz saglabāt dzīves sparu un
vitalitāti gados vecākām sievietēm
Futura Naktssveces eļļa
Naktssveces eļļa organismā pārveidojas
500mg kapsulās
bioloģiski aktīvās vielās - prostaglandīnos, kuri
ir svarīgi bioloģiskie regulatori un piedalās
vielmaiľā un hormonālajā regulācijā,
samazinot ar hormonālo disbalansu radītās
problēmas / palīdz nodrošināt veselīgu
hormonālās sistēmas darbību / palīdz mazināt
premenstruālā sindroma izpausmes / palīdz
saglabāt / uzturēt maksimālu komfortu
menstruāciju laikā. Omega-6 taukskābes
piedalās šūnu augšanas un atjaunošanās
procesos, tās nepieciešamas šūnu pilnvērtīgai
uzbūvei un darbībai, jo ietilpst šūnu apvalku
sastāvā. Omega-6 taukskābes (gk. linolskābe)
palīdz uzlabot ādas dabīgo mitrināšanu un
elastību, mazināt ādas niezi, raupjumu,
plaisāšanu un lobīšanos un iekaisumu, kā arī
atjaunot ādas barjerfunkciju. Gurķenes eļļa
nodrošina ādas (epidermas un dermas) dziļāko
slāľu barošanu un dabīgo mitrināšanu,
uzlabojot elastību, mazinot krunciľu
veidošanos / GLS un LS palīdz saglabāt
normālu ādas mitrināšanu un veselīgu ādu /
palīdz mazināt problemātiskas ādas izpausmes
tādas kā apsārtums, nieze, lobīšanas / palīdz
uzturēt ādas veselību / piedalās ādas
atjaunošanās procesos un sekmē ādas elastību,
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tvirtumu un gludumu / uzlabo ādas
barjerfunkciju / palīdz uzlabot ādas, nagu un
matu veselību / nepieciešama gludas un
veselīgas ādas saglabāšanā. Omega-6
taukskābes ir svarīgas veselīgai imūnsistēmai /
Omega-6 taukskābes palīdz mazināt iekaisumu
Futura Organisks Hroms Ikdienas diētas papildinājums cilvēkiem
tabl.
notievēšanas vai badošanās laikā / Hroms
organismā ir viens no pamatelementiem, kas
piedalās ogļhidrātu un tauku / lipīdu vielmaiľā
/ palīdz mazināt vēlmi pēc saldumiem
notievēšanas, badošanās laikā, jo hroms palīdz
stabilizēt cukura līmeni asinīs / mazina vēlmi
pēc saldumiem / kārumiem ēdienreiţu
starplaikos / mazina našķēšanās kāri / piedalās
svara normalizācijā / piedalās cukura līmeľa
stabilizācijā
Futura Organisks Selēns
Selēns un E vitamīns ir spēcīgi antioksidanti,
kas kopā ar citiem antioksidantiem – betakarotīnu, C vitamīnu, cinku un varu –
organismā veido dabīgu organisma
aizsardzības sistēmu. Antioksidanti saista,
neitralizē brīvos radikāļus un izvada tos no
organisma, tādējādi pasargājot šūnas no brīvo
radikāļu postošās iedarbības. Spēcīgs
antioksidantu komplekss šūnu aizsardzībai.
Selēns aizsargā organismu no smagajiem
metāliem, tos iekapsulējot un neitralizējot.
Selēns ir nepieciešams imūnās sistēmas
normālai funkcionēšanai. Selēns uzlabo
spermas kvalitāti / Selēns ir īpaši svarīgs
vīriešu reproduktīvās sistēmas uzlabošanai.
Selēns uzlabo Vitamīna E izmantošanu
organismā un abi sinerģiski darbojās kā
antioksidanti
Futura Silica
Jūras aļģes / jūraszāles palīdz uzturēt veselu
ādu / ādas veselību. Jūras aļģes / jūraszāles
palīdz uzlabot ādas fizioloģisko līdzsvaru,
mitrināšanu, šūnu atjaunošanos / reģenerāciju,
baro matus, uzlabo to struktūru, stiprina nagus /
Jūras aļģes / jūraszāles palīdz uzlabot ādas
tekstūru un tvirtumu. Silīcijam (organiskā
silīcija kompleksa veidā) piemīt audu un šūnu
atjaunojošas īpašības, tādējādi tas palīdz
saglabāt veselīgu, elastīgu un gludu ādu /
palīdz saglabāt veselīgu, svaigu ādu, spēcīgus,
spīdošus matus un skaistus, izturīgus nagus /
palīdz mazināt un novērst nagu šķelšanos.
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Futura Silica Beauty

Palīdz uzturēt veselīgu ādu, locītavu, skrimšļu
un saistaudu, kaulu sistēmu. B grupas
vitamīniem ir nozīmīga loma vielmaiľas
procesos. B grupas vitamīni ir bioloģiski
aktīvas vielas, kas nepieciešamas veselīgai
nervu sistēmas funkcionēšanai. B grupas
vitamīni piedalās vielmaiľas procesos un
nodrošina enerģijas raţošanu šūnās. B grupas
vitamīni, īpaši B5 vitamīns stiprina un baro
matus, padarot tos gludus, spīdīgus un izturīgus
pret ārējās vides kaitīgo ietekmi. B grupas
vitamīni stiprina matu saknes, palīdz cīnīties
pret matu izkrišanu, blaugznām. B grupas
vitamīni ir nepieciešami smadzeľu un nervu
sistēmas normālai funkcionēšanai. B grupas
vitamīniem ir svarīga loma lipīdu,
olbaltumvielu metabolismā. B6 vitamīns ir
nepieciešams normālam olbaltumvielu
metabolismam
Jūras aļģes / jūraszāles palīdz uzturēt veselu
ādu / ādas veselību. Jūras aļģes / jūraszāles
palīdz uzlabot ādas fizioloģisko līdzsvaru,
mitrināšanu, šūnu atjaunošanos / reģenerāciju,
baro matus, uzlabo to struktūru, stiprina nagus /
Jūras aļģes / jūraszāles palīdz uzlabot ādas
tekstūru un tvirtumu. Silīcijam (organiskā
silīcija kompleksa veidā) piemīt audu un šūnu
atjaunojošas īpašības, tādējādi tas palīdz
saglabāt veselīgu, elastīgu un gludu ādu /
palīdz saglabāt veselīgu, svaigu ādu, spēcīgus,
spīdošus matus un skaistus, izturīgus nagus /
palīdz mazināt un novērst nagu šķelšanos.
Palīdz uzturēt veselīgu ādu, locītavu, skrimšļu
un saistaudu, kaulu sistēmu. Naktssveces eļļa
organismā pārveidojas bioloģiski aktīvās vielās
- prostaglandīnos, kuri ir svarīgi bioloģiskie
regulatori un piedalās vielmaiľā un
hormonālajā regulācijā, samazinot ar
hormonālo disbalansu radītās problēmas /
palīdz nodrošināt veselīgu hormonālās sistēmas
darbību / palīdz mazināt premenstruālā
sindroma izpausmes / palīdz saglabāt / uzturēt
maksimālu komfortu menstruāciju laikā.
Omega-6 taukskābes piedalās šūnu augšanas un
atjaunošanās procesos, tās nepieciešamas šūnu
pilnvērtīgai uzbūvei un darbībai, jo ietilpst
šūnu apvalku sastāvā. Omega-6 taukskābes (gk.
linolskābe) palīdz uzlabot ādas dabīgo
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mitrināšanu un elastību, mazināt ādas niezi,
raupjumu, plaisāšanu un lobīšanos un
iekaisumu, kā arī atjaunot ādas barjerfunkciju.
Gurķenes eļļa nodrošina ādas (epidermas un
dermas) dziļāko slāľu barošanu un dabīgo
mitrināšanu, uzlabojot elastību, mazinot
krunciľu veidošanos / GLS un LS palīdz
saglabāt normālu ādas mitrināšanu un veselīgu
ādu / palīdz mazināt problemātiskas ādas
izpausmes tādas kā apsārtums, nieze, lobīšanas
/ palīdz uzturēt ādas veselību / piedalās ādas
atjaunošanās procesos un sekmē ādas elastību,
tvirtumu un gludumu / uzlabo ādas
barjerfunkciju / palīdz uzlabot ādas, nagu un
matu veselību / nepieciešama gludas un
veselīgas ādas saglabāšanā. Omega-6
taukskābes ir svarīgas veselīgai imūnsistēmai /
Omega-6 taukskābes palīdz mazināt iekaisumu.
B grupas vitamīniem ir nozīmīga loma
vielmaiľas procesos. B grupas vitamīni ir
bioloģiski aktīvas vielas, kas nepieciešamas
veselīgai nervu sistēmas funkcionēšanai. B
grupas vitamīni piedalās vielmaiľas procesos
un nodrošina enerģijas raţošanu šūnās. B
grupas vitamīni, īpaši B5 vitamīns stiprina un
baro matus, padarot tos gludus, spīdīgus un
izturīgus pret ārējās vides kaitīgo ietekmi. B
grupas vitamīni stiprina matu saknes, palīdz
cīnīties pret matu izkrišanu, blaugznām. B
grupas vitamīni ir nepieciešami smadzeľu un
nervu sistēmas normālai funkcionēšanai. B
grupas vitamīniem ir svarīga loma lipīdu,
olbaltumvielu metabolismā. B6 vitamīns ir
nepieciešams normālam olbaltumvielu
metabolismam
Futura Zivju eļļa 500mg
Zivju eļļas sastāvā esošās vielas ir
kapsulās
nepieciešamas normālai organisma attīstībai un
augšanai / īpaši liela nozīme Omega-3
taukskābēm ir acs tīklenes, sirds, smadzeľu un
nervu šūnu pilnvērtīgai uzbūvei un darbībai.
Omega-3 taukskābes ir atbildīgas par šūnu
membrānas veselību / Omega-3 taukskābes ir
svarīgas augšanā un attīstībā visas dzīves
garumā. Omega-3 nepiesātinātās taukskābes
svarīgas sirds un asinsvadu, kaulu - locītavu un
ādas veselībai. Zivju eļļa palīdz saglabāt
veselīgu sirdi / veicina sirds veselību / Omega3 taukskābes veicina sirds veselību / Zivju eļļa
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palīdz aizsargāt sirds-asinsvadu sistēmu /
palīdz uzturēt veselīgas artērijas / asinsvadus /
palīdz uzturēt veselīgu asinsspiedienu / ir
labvēlīgi iedarbojas / iespaido uz sirdsasinsvadu sistēmu / piemīt izteikta sirds
muskuļa aizsargājoša iedarbība. Zivju eļļa /
Omega-3 taukskābes nodrošina veselīgu
smadzeľu darbību / Omega-3 taukskābes ir
svarīgs komponents smadzeľu šūnu uzbūvē.
Omega-3 taukskābēm ir svarīga loma
smadzeľu un intelektuālajā / garīgajā attīstībā.
Zivju eļļa / Omega-3 taukskābes palīdz uzturēt
garīgo veselību un smadzeľu darbību / Zivju
eļļa / Omega-3 taukskābes palīdz uzlabot
atmiľu / var palīdzēt saglabāt veselīgu
smadzeľu darbību un atmiľu vecākiem
cilvēkiem. Omega-3 taukskābes ir svarīga
tīklenes struktūras sastāvdaļa, un tāpēc tam ir
svarīga loma redzes attīstībā un normālā
funkcijā. Zivju eļļa palīdz saglabāt locītavu
kustīgumu un lokanību / Zivju eļļa palīdz
saglabāt kustīgas locītavas / Zivju eļļa palīdz
saglabāt locītavu kustīgumu / Zivju eļļa /
Omega-3 taukskābes palīdz saglabāt locītavu
funkcijas. Omega-3 taukskābes ir svarīgas
veselīgai imūnsistēmai / Omega-3 taukskābes
palīdz mazināt iekaisumu. Zivju eļļa palīdz
uzlabot ādas, nagu un matu veselību / Zivju eļļa
ir nepieciešama gludas un veselīgas ādas
saglabāšanā. Omega-3 taukskābes (DHS un
EPS) no zivju eļļas ir svarīga uztura sastāvdaļa
grūtniecības laikā
Gerimax Extreme Energy Zeltsaknes ekstrakts ir dabīgs adaptogēns /
košļājamā gumija
palielina organisma rezistenci pret fizisko un
emocionālo stresu, tonizē, uzlabo
koncentrēšanos un vairo enerģiju, kā arī sekmē
emocionālo labsajūtu un garīgo un fizisko
izturību visas dienas garumā / palīdz saglabāt
enerģiju / uztur enerģiju / palīdz saglabāt
enerģiju ķermenim un prātam / uzlabo
garastāvokl / uzlabo intelektuālo un fizisko
sniegumu / fizisko un intelektuālo kapacitāti.
Sekmē fizisko un garīgo izturību / uzlabo
mentālo / intelektuālo kapacitāti un atmiľu /
palīdz saglabāt fizisku un garīgu kapacitāti
noguruma, izsīkuma un koncentrēšanās spēju
mazināšanās gadījumos. Zeltsaknes ekstrakts ir
dabīgs adaptogēns, kas palīdz organismam
55

Informatīvs saraksts par veselīguma norāţu iesniedzējiem, produktiem un formulējumiem.
Šis saraksts nav uzskatāms par Eiropas Komisijas apstiprināto veselīguma norāţu sarakstu.

Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

pielāgoties mainīgās vides apstākļiem / ārējās
vides stresa faktoriem / palīdz organismam
pielāgoties mainīgiem apstākļiem. Kā dabīgs
antioksidants palīdz stiprināt organismu pret
ārējās / apkārtējās vides kaitīgo iedarbību /
palīdz mazināt stresa negatīvo ietekmi uz
organismu / piemīt antioksidanta īpašības /
palīdz mazināt stresa negatīvo ietekmi / palīdz
pasargāt nervu sistēmu no brīvo radikāļu
postošās iedarbības. Palīdz mazināt stresu /
mazināt nogurumu / uzlabo dzīves kvalitāti
kopumā / darbojās vispārspēcinoši
Gerimax Extreme Energy Korejas ţeľšeľ ekstrakts GGE® vairo enerģiju,
tabl.
mazina nogurumu un stresu, paaugstina garīgo
un fizisko aktivitāti un stiprina imunitāti /
Gerimax Strong Energy
palīdz nodrošināt / vairot enerģiju un palielināt
tabl.
organisma izturību paaugstinātas slodzes
apstākļos. Efektīvs enerģijas avots īpaši
Gerimax Strong Energy
saspringtiem dzīves periodiem gan darbā, gan
toniks
privātajā dzīvē (eksāmeni, intensīvs darbs,
sporta aktivitātes, stress), kā arī rudens un
pavasara nogurumam / papildus enerģijas
nodrošinājumam īsā laikā / ilgstošai organisma
spēcināšanai un noturīgai ikdienas enerģijai
(kombinācijā ar vitamīniem- minerālvielām un
zaļo tēju) / uzlabo atmiľu, paaugstina
koncentrēšanās spējas, vairo enerģiju un palīdz
uzlabot organisma izturību paaugstinātas
slodzes apstākļos. Ţeľšeľ palielina enerģiju /
uztur enerģiju / palīdz saglabāt enerģiju
ķermenim un prātam / uzlabo garastāvokli.
Ţeľšeľ uzlabo intelektuālo un fizisko sniegumu
/ fizisko un intelektuālo kapacitāti / Guaranas
un ţeľšeľ kombinācija uzlabo kognitīvo /
intelektuālo sniegumu / kapacitāti / Ginkgo un
ţeľšeľ kombinācija uzlabo atmiľas kvalitāti.
Ţeľšeľ piemīt adaptogēnas īpašības, palīdz
organismam pielāgoties mainīgai videi /
apstākļiem / ārējās vides stresa faktoriem /
palīdz organismam pielāgoties mainīgiem
apstākļiem / ţeľšeľs ir dabīgs adaptogēns.
Gerimax / ţenšeľ samazina pienskābes
daudzumu, mazina muskuļu diskomfortu un
sāpes pēc fiziska treniľa / slodzes. Ţeľšeľ kā
dabīgs antioksidants palīdz stiprināt organismu
pret ārējās / apkārtējās vides kaitīgo iedarbību /
palīdz mazināt stresa negatīvo ietekmi uz
organismu/ piemīt antioksidanta īpašības.
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Ţeľšeľ palīdz saglabāt fizisku un garīgu
kapacitāti vājuma, iztukšošanās, noguruma un
koncentrācijas mazināšanās gadījumos. Ţeľšeľ
palīdz normalizēt glikozes / cukura līmeni
asinīs / palīdz uzlabot / uzturēt veselīgu
glikozes / cukura līmeni asinīs. Ţeľšeľ palīdz
uzlabot seksuālo sniegumu / ir populāra
alternatīva vīriešiem un sievietēm seksuālās
dzīves kvalitātes uzlabošanai / uzlabo seksuālās
dzīves kvalitāti
Gerimax Extreme Energy Dod ātru enerģijas pieplūdumu, kā arī veicina
toniks
smadzeľu darbību un paaugstina intulektuālo
kapacitāti. Uztur modrību un samazina garīgu
nogurumu / uztur akūtu fizisku un garīgu
modrību / palīdz saglabāt izturību un vitalitāti /
palīdz justies daudz enerģiskākam / palīdz
uzturēt modrību
Gerimax Memory +
Korejas ţeľšeľ ekstrakts GGE® vairo enerģiju,
Energy toniks
mazina nogurumu un stresu, paaugstina garīgo
un fizisko aktivitāti un stiprina imunitāti /
Gerimax Memory +
palīdz nodrošināt / vairot enerģiju un palielināt
Energy tabl.
organisma izturību paaugstinātas slodzes
apstākļos. Efektīvs enerģijas avots īpaši
saspringtiem dzīves periodiem gan darbā, gan
privātajā dzīvē (eksāmeni, intensīvs darbs,
sporta aktivitātes, stress), kā arī rudens un
pavasara nogurumam / papildus enerģijas
nodrošinājumam īsā laikā / ilgstošai organisma
spēcināšanai un noturīgai ikdienas enerģijai
(kombinācijā ar vitamīniem- minerālvielām un
zaļo tēju) / uzlabo atmiľu, paaugstina
koncentrēšanās spējas, vairo enerģiju un palīdz
uzlabot organisma izturību paaugstinātas
slodzes apstākļos. Ţeľšeľ palielina enerģiju /
uztur enerģiju / palīdz saglabāt enerģiju
ķermenim un prātam / uzlabo garastāvokli.
Ţeľšeľ uzlabo intelektuālo un fizisko sniegumu
/ fizisko un intelektuālo kapacitāti / Guaranas
un ţeľšeľ kombinācija uzlabo kognitīvo /
intelektuālo sniegumu / kapacitāti / Ginkgo un
ţeľšeľ kombinācija uzlabo atmiľas kvalitāti.
Ţeľšeľ piemīt adaptogēnas īpašības, palīdz
organismam pielāgoties mainīgai videi /
apstākļiem / ārējās vides stresa faktoriem /
palīdz organismam pielāgoties mainīgiem
apstākļiem / ţeľšeľs ir dabīgs adaptogēns.
Gerimax / ţenšeľ samazina pienskābes
daudzumu, mazina muskuļu diskomfortu un
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sāpes pēc fiziska treniľa / slodzes. Ţeľšeľ kā
dabīgs antioksidants palīdz stiprināt organismu
pret ārējās / apkārtējās vides kaitīgo iedarbību /
palīdz mazināt stresa negatīvo ietekmi uz
organismu/ piemīt antioksidanta īpašības.
Ţeľšeľ palīdz saglabāt fizisku un garīgu
kapacitāti vājuma, iztukšošanās, noguruma un
koncentrācijas mazināšanās gadījumos. Ţeľšeľ
palīdz normalizēt glikozes / cukura līmeni
asinīs / palīdz uzlabot / uzturēt veselīgu
glikozes / cukura līmeni asinīs. Ţeľšeľ palīdz
uzlabot seksuālo sniegumu / ir populāra
alternatīva vīriešiem un sievietēm seksuālās
dzīves kvalitātes uzlabošanai / uzlabo seksuālās
dzīves kvalitāti. Dabas līdzeklis asinsrites,
atmiľas un koncentrēšanās spēju uzlabošanai /
Aktīvās vielas -flavonglikozīdi un
terpēnlaktoni - uzlabo galvas smadzeľu šūnu
apgādi ar skābekli, labvēlīgi ietekmē galvas
smadzeľu darbību, atmiľu un koncentrēšanās
spējas, mazina nogurumu / uzlabo asins
cirkulāciju galvas smadzeľu asinsvados,
veicina smadzeľu šūnu apgādi ar skābekli un
vielmaiľas procesus / palīdz cilvēkiem, kuri
cieš no aukstuma sajūtas pirkstu galos un pēdās
/ mazina nogurumu un līdzsvaro garastāvokli /
palīdzēs mazināt aukstuma sajūtas pirkstu galos
un pēdās / palīdz mazināt diskomforta sajūtu,
tādu kā smaguma un aukstuma sajūtu rokās un
kājās. Ginkgo Biloba palīdz uzlabot perifēro
asinscirkulāciju / asinsriti / palīdz regulēt
asinsvadu tonusu un elasticitāti. Ginkgo Biloba
sekmē normālu asins cirkulāciju, kas uzlabo
smadzeľu darbību. Ginkgo Biloba palīdz
uzturēt veselīgu atmiľu un garīgo veselību /
palīdz uzlabot izziľas funkciju / spējas un
stabilizē garastāvokli cilvēkiem ar pavājinātu
atmiľu / palīdz mazināt atmiľas traucējumus,
grūtības koncentrēties, garīgu nogurumu.
Ginkgo Biloba palīdz uzlabot garastāvokli un
ikdienas dzīves uzdevuma veikšanas spējas
gados vecākiem cilvēkiem / palīdz uzlabot
veselību kopumā / dzīves kvalitāti. Kā
antioksidants palīdz kavēt ar vecumu saistītus
oksidatīvus šūnu bojājumus / Ginkgo Biloba
ekstraktam ir antioksidanta īpašības / ir
antioksidants / piemīt antioksidatīva iedarbība.
Ginkgo Biloba palīdz mazināt trombotisku
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Gerimax Multi Energy
50+ tabl.

komplikāciju risku / maigi palīdz kavēt
trombocītu agregaciju. Ginkgo Biloba palīdz
mazināt trokšľus ausīs. Ginkgo Biloba palīdz
mazināt reiboni, kas saistīts ar vestibulāriem
traucējumiem. B grupas vitamīniem ir
nozīmīga loma vielmaiľas procesos. B grupas
vitamīni ir bioloģiski aktīvas vielas, kas
nepieciešamas veselīgai nervu sistēmas
funkcionēšanai. B grupas vitamīni piedalās
vielmaiľas procesos un nodrošina enerģijas
raţošanu šūnās. B grupas vitamīni, īpaši B5
vitamīns stiprina un baro matus, padarot tos
gludus, spīdīgus un izturīgus pret ārējās vides
kaitīgo ietekmi. B grupas vitamīni stiprina
matu saknes, palīdz cīnīties pret matu
izkrišanu, blaugznām. B grupas vitamīni ir
nepieciešami smadzeľu un nervu sistēmas
normālai funkcionēšanai. B grupas vitamīniem
ir svarīga loma lipīdu, olbaltumvielu
metabolismā. B6 vitamīns ir nepieciešams
normālam olbaltumvielu metabolismam.
Korejas ţeľšeľ ekstrakts GGE® vairo enerģiju,
mazina nogurumu un stresu, paaugstina garīgo
un fizisko aktivitāti un stiprina imunitāti /
palīdz nodrošināt / vairot enerģiju un palielināt
organisma izturību paaugstinātas slodzes
apstākļos. Efektīvs enerģijas avots īpaši
saspringtiem dzīves periodiem gan darbā, gan
privātajā dzīvē (eksāmeni, intensīvs darbs,
sporta aktivitātes, stress), kā arī rudens un
pavasara nogurumam / papildus enerģijas
nodrošinājumam īsā laikā / ilgstošai organisma
spēcināšanai un noturīgai ikdienas enerģijai
(kombinācijā ar vitamīniem- minerālvielām un
zaļo tēju) / uzlabo atmiľu, paaugstina
koncentrēšanās spējas, vairo enerģiju un palīdz
uzlabot organisma izturību paaugstinātas
slodzes apstākļos. Ţeľšeľ palielina enerģiju /
uztur enerģiju / palīdz saglabāt enerģiju
ķermenim un prātam / uzlabo garastāvokli.
Ţeľšeľ uzlabo intelektuālo un fizisko sniegumu
/ fizisko un intelektuālo kapacitāti / Guaranas
un ţeľšeľ kombinācija uzlabo kognitīvo /
intelektuālo sniegumu / kapacitāti / Ginkgo un
ţeľšeľ kombinācija uzlabo atmiľas kvalitāti.
Ţeľšeľ piemīt adaptogēnas īpašības, palīdz
organismam pielāgoties mainīgai videi /
apstākļiem / ārējās vides stresa faktoriem /
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palīdz organismam pielāgoties mainīgiem
apstākļiem / ţeľšeľs ir dabīgs adaptogēns.
Gerimax / ţenšeľ samazina pienskābes
daudzumu, mazina muskuļu diskomfortu un
sāpes pēc fiziska treniľa / slodzes. Ţeľšeľ kā
dabīgs antioksidants palīdz stiprināt organismu
pret ārējās / apkārtējās vides kaitīgo iedarbību /
palīdz mazināt stresa negatīvo ietekmi uz
organismu/ piemīt antioksidanta īpašības.
Ţeľšeľ palīdz saglabāt fizisku un garīgu
kapacitāti vājuma, iztukšošanās, noguruma un
koncentrācijas mazināšanās gadījumos. Ţeľšeľ
palīdz normalizēt glikozes / cukura līmeni
asinīs / palīdz uzlabot / uzturēt veselīgu
glikozes / cukura līmeni asinīs. Ţeľšeľ palīdz
uzlabot seksuālo sniegumu / ir populāra
alternatīva vīriešiem un sievietēm seksuālās
dzīves kvalitātes uzlabošanai / uzlabo seksuālās
dzīves kvalitāti. Kalcijs ir viena no galvenajām
minerālvielām, kas nepieciešama ik dienas,
visa mūţa garumā. Kalcijs rūpējas par kaulu
struktūras būvēšanu un stiprināšanu, zobu,
nagu un matu veselību. Lai uzľemtais kalcijs
varētu uzsūkties un uzkrāties kaulos, ir
nepieciešams D3 vitamīns. Kalcijs ir
nepieciešams sievietes organismam, jo
sievietēm menopauzes periodā ir risks
palielinātai kaulu trausluma (osteoporozes)
attīstībai, jo kalcija vielmaiľa ir traucēta, kas
saistīta ar hormonālām pārmaiľām sievietes
organismā, kalcija daudzums kaulos samazinās,
palielinās kaulu trauslums, pieaug pēkšľo
kaulu lūzumu risks. Kalcijs ir nepieciešams
normālai nervu sistēmas un muskulatūras
funkcionēšanai. Kalcijs ir svarīgs kaulu un
zobu stiprināšanai. Kalcijs ir nepieciešams
gados vecākiem cilvēkiem, jo kalcija daudzums
kaulos samazinās, kā arī ar uzturu uzľemtā
kalcija izmantošana ir traucēta. Kalcijs ir
nepieciešams asins recēšanas procesā, impulsu
pārvadei nervu šūnās un muskuļu
kontrakcijām. Magnijs ir viena no galvenajām
minerālvielām, kas nepieciešama organisma
veselīgai funkcionēšanai / nepieciešams nervu
sistēmas, sirds stiprināšanai un vispārējai
veselībai. Magnijs nodrošina nervu impulsu
pārvadi, samazina nervu sistēmas
uzbudināmību un muskuļu tonusu,
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nepieciešams sirds veselībai, piedalās asins
reces procesā un enerģijas raţošanā šūnās /
Magnijs nodrošina nervu impulsu pārvadi.
Magnijs nepieciešams sirds veselībai un
enerģijas raţošanai šūnās. Magnijs ir
nepieciešams nervu sistēmas un muskuļu
normālai darbībai. Magnija trūkums organismā
var izraisīt pastāvīgu nogurumu, nepārtrauktu
stresu un paaugstinātu jutīgumu un
uzbudināmību, galvassāpes, sirds ritma
traucējumus nervu sistēmas un muskuļu
impulsu pārvades traucējumus, kas var
izpausties kā muskuļu krampji, nepatīkamas
durstošas sajūtas kājās un rokās. Magnijs ir
svarīgs zobu un kaulu normālas struktūras
attīstībai. Magnijs atslābina muskulatūru.
Magnijs mazina spriedzi / mazina nogurumu.
Magnijam ir svarīga nozīme enerģētiskos
procesos, nervu impulsu pārvadē un muskuļu
darbībā. Sportistiem ir palielināta
nepieciešamība pēc magnija lielas un ilgstošas
fiziskās slodzes un spriedzes dēļ. Pastiprināta
alkohola lietošana var izraisīt magnija trūkumu
organismā, magnijs ir vērtīgs papildlīdzeklis
alkoholisma profilaksē. Magnija
nepietiekamība organismā var izraisīt pastāvīgu
nogurumu, stresu, paaugstinātu jūtīgumu un
uzbudinājumu. Antioksidanti aizsargā
organisma šūnas no kaitīgās brīvo radikāļu
ietekmes / Antioksidanti saista, neitralizē
brīvos radikāļus un izvada tos no organisma,
tādējādi pasargājot šūnas no brīvo radikāļu
postošās iedarbības. Antioksidanti aizkavē
novecošanās procesus. Organiskais selēns un E
vitamīns ir spēcīgi antioksidanti, kas kopā ar
citiem antioksidantiem – beta karotīnu, C
vitamīnu, cinku un varu – organismā veido
dabīgu organisma aizsardzības sistēmu. Šī
dabīgā organisma aizsardzības sistēma pasargā
šūnas no brīvo radikāļu postošās iedarbības.
Vitamīns E / Vitamīns C / Vitamīns A / Beta
karotīns / Selēns / Cinks / Varš aizsargā
organisma šūnas no brīvo radikāļu ietekmes.
Vitamīns E kavē nepiesātināto taukskābju,
fosfolipīdu un Vitamīna A oksidēšanos.
Vitamīns E palīdz saglabāt šūnu membrānu
stabilitāti, iznīcina brīvos radikāļus, spēlē
būtisku lomu pret šūnu novecošanos. Selēns
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Gerimax Multi Energy
Plus tabl.

aizsargā organismu no smagajiem metāliem,
tos iekapsulējot un neitralizējot. Cinks sekmē
ādas šūnu, matu un nagu atjaunošanos. Cinks
nepieciešams normālai imūnsistēmas darbībai /
cinks aizsargā šūnas / piedalās dzīšanas procesā
/ veicina dzīšanu / nepieciešams veselīgai ādai.
Cinks nepieciešams veselas reproduktīvās
sistēmas darbībai / piedalās reproduktīvās
sistēmas veselībā / labvēlīgi ietekmē
reproduktīvo sistēmu / īpaši nepieciešams
vīriešu reproduktīvās sistēmas veselīgai
darbībai. C vitamīns ir ļoti spēcīgs
antioksidants, kas palīdz arī darboties citiem
antioksidantiem, piemēram, E vitamīnam /
stiprina organisma dabīgo aizsardzības sistēmu
/ palīdz stiprināt imunitāti / paaugstina
organisma aizsargspējas, nepieciešams
normālai organisma attīstībai un darbībai,
pasargā organisma šūnas no brīvo radikāļu
postošās iedarbības. Nepieciešamība pēc C
vitamīna organismā palielinās pie iekaisuma
procesiem, lielākām brūcēm, kā arī
smēķētājiem. C vitamīns piedalās ādas un citu
saistaudu attīstībā, nepieciešams kolagēna
sintēzei organismā, kas nodrošina ādas elstību
un tvirtumu
Korejas ţeľšeľ ekstrakts GGE® vairo enerģiju,
mazina nogurumu un stresu, paaugstina garīgo
un fizisko aktivitāti un stiprina imunitāti /
palīdz nodrošināt / vairot enerģiju un palielināt
organisma izturību paaugstinātas slodzes
apstākļos. Efektīvs enerģijas avots īpaši
saspringtiem dzīves periodiem gan darbā, gan
privātajā dzīvē (eksāmeni, intensīvs darbs,
sporta aktivitātes, stress), kā arī rudens un
pavasara nogurumam / papildus enerģijas
nodrošinājumam īsā laikā / ilgstošai organisma
spēcināšanai un noturīgai ikdienas enerģijai
(kombinācijā ar vitamīniem- minerālvielām un
zaļo tēju) / uzlabo atmiľu, paaugstina
koncentrēšanās spējas, vairo enerģiju un palīdz
uzlabot organisma izturību paaugstinātas
slodzes apstākļos. Ţeľšeľ palielina enerģiju /
uztur enerģiju / palīdz saglabāt enerģiju
ķermenim un prātam / uzlabo garastāvokli.
Ţeľšeľ uzlabo intelektuālo un fizisko sniegumu
/ fizisko un intelektuālo kapacitāti / Guaranas
un ţeľšeľ kombinācija uzlabo kognitīvo /
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intelektuālo sniegumu / kapacitāti / Ginkgo un
ţeľšeľ kombinācija uzlabo atmiľas kvalitāti.
Ţeľšeľ piemīt adaptogēnas īpašības, palīdz
organismam pielāgoties mainīgai videi /
apstākļiem / ārējās vides stresa faktoriem /
palīdz organismam pielāgoties mainīgiem
apstākļiem / ţeľšeľs ir dabīgs adaptogēns.
Gerimax / ţenšeľ samazina pienskābes
daudzumu, mazina muskuļu diskomfortu un
sāpes pēc fiziska treniľa / slodzes. Ţeľšeľ kā
dabīgs antioksidants palīdz stiprināt organismu
pret ārējās / apkārtējās vides kaitīgo iedarbību /
palīdz mazināt stresa negatīvo ietekmi uz
organismu/ piemīt antioksidanta īpašības.
Ţeľšeľ palīdz saglabāt fizisku un garīgu
kapacitāti vājuma, iztukšošanās, noguruma un
koncentrācijas mazināšanās gadījumos. Ţeľšeľ
palīdz normalizēt glikozes / cukura līmeni
asinīs / palīdz uzlabot / uzturēt veselīgu
glikozes / cukura līmeni asinīs. Ţeľšeľ palīdz
uzlabot seksuālo sniegumu / ir populāra
alternatīva vīriešiem un sievietēm seksuālās
dzīves kvalitātes uzlabošanai / uzlabo seksuālās
dzīves kvalitāti. Zaļās tējas / baltās tējas
(standartizēts) ekstrakts pastiprina ţeľšeľ
tonizējošo iedarbību – uzlabo garastāvokli, dod
mundrumu un enerģijas pieplūdumu un
papildus darbojas kā spēcīgs dabīgs
antioksidants - palēnina šūnu novecošanās
procesus, veicina kaitīgo vielu izvadi no
organisma, uzlabo zarnu mikrofloras funkcijas.
Zaļā tēja / baltā tēja ir bagāta ar dabasvielu /
dabīgiem antioksidantiem - katehīniem un
polifenoliem. Zaļā tēja / baltā tēja kā dabīgs
antioksidants darbojās aizsargājoši pret
hroniskām dzīvesveida slimībām. Baltā tēja kā
spēcīgs antioksidants ir nozīmīgs cīľā ar
piesārľojuma, radiācijas, pāragras novecošanas
izraisītiem negatīvajiem efektiem / baltās tējas
ekstrakts ar augsto antioksidantu saturu (baltā
tējā antioksidantu ir 3 reizes vairāk nekā citās
tējās) darbojas kā spēcīgs dabīgs antioksidants
- palēnina šūnu novecošanās procesus, veicina
kaitīgo vielu izvadi no organisma un uzlabo
tauku un glikozes izmantošanu organismā. Zaļā
tēja / baltā tēja palīdz palielināt intelektuālo un
fizisko kapacitāti / palielina intelektuālās un
fiziskās darbaspējas / uzlabo garastāvokli, dod
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Gerimax Sport tabl.

mundrumu / uzmundrina / un enerģijas
pieplūdi. Zaļā tēja / baltā tēja palīdz
atspirdzināt organismu un prātu. Zaļā tēja /
baltā tēja palīdz uzlabot pamatvielmaiľu /
uzlabo ogļhidrātu un tauku vielmaiľu / paātrina
to šķelšanu. Zaļā tēja / baltā tēja piedalās
imūnās sistēmas veidošanā. Kombinācijā ar
ţeľšeľu un vitamīniem - minerālvielām
darbojās kā enerģētisks, vispārspēcinošs un
adaptogēns, antioksidatīvs līdzeklis. Zaļā tējas /
baltā tējas ekstrakts pastiprina ţenšeľ
tonizējošo iedarbību
Korejas ţeľšeľ ekstrakts GGE® vairo enerģiju,
mazina nogurumu un stresu, paaugstina garīgo
un fizisko aktivitāti un stiprina imunitāti /
palīdz nodrošināt / vairot enerģiju un palielināt
organisma izturību paaugstinātas slodzes
apstākļos. Efektīvs enerģijas avots īpaši
saspringtiem dzīves periodiem gan darbā, gan
privātajā dzīvē (eksāmeni, intensīvs darbs,
sporta aktivitātes, stress), kā arī rudens un
pavasara nogurumam / papildus enerģijas
nodrošinājumam īsā laikā / ilgstošai organisma
spēcināšanai un noturīgai ikdienas enerģijai
(kombinācijā ar vitamīniem- minerālvielām un
zaļo tēju) / uzlabo atmiľu, paaugstina
koncentrēšanās spējas, vairo enerģiju un palīdz
uzlabot organisma izturību paaugstinātas
slodzes apstākļos. Ţeľšeľ palielina enerģiju /
uztur enerģiju / palīdz saglabāt enerģiju
ķermenim un prātam / uzlabo garastāvokli.
Ţeľšeľ uzlabo intelektuālo un fizisko sniegumu
/ fizisko un intelektuālo kapacitāti / Guaranas
un ţeľšeľ kombinācija uzlabo kognitīvo /
intelektuālo sniegumu / kapacitāti / Ginkgo un
ţeľšeľ kombinācija uzlabo atmiľas kvalitāti.
Ţeľšeľ piemīt adaptogēnas īpašības, palīdz
organismam pielāgoties mainīgai videi /
apstākļiem / ārējās vides stresa faktoriem /
palīdz organismam pielāgoties mainīgiem
apstākļiem / ţeľšeľs ir dabīgs adaptogēns.
Gerimax / ţenšeľ samazina pienskābes
daudzumu, mazina muskuļu diskomfortu un
sāpes pēc fiziska treniľa / slodzes. Ţeľšeľ kā
dabīgs antioksidants palīdz stiprināt organismu
pret ārējās / apkārtējās vides kaitīgo iedarbību /
palīdz mazināt stresa negatīvo ietekmi uz
organismu/ piemīt antioksidanta īpašības.
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Ţeľšeľ palīdz saglabāt fizisku un garīgu
kapacitāti vājuma, iztukšošanās, noguruma un
koncentrācijas mazināšanās gadījumos. Ţeľšeľ
palīdz normalizēt glikozes / cukura līmeni
asinīs / palīdz uzlabot / uzturēt veselīgu
glikozes / cukura līmeni asinīs. Ţeľšeľ palīdz
uzlabot seksuālo sniegumu / ir populāra
alternatīva vīriešiem un sievietēm seksuālās
dzīves kvalitātes uzlabošanai / uzlabo seksuālās
dzīves kvalitāti. Zaļās tējas / baltās tējas
(standartizēts) ekstrakts pastiprina ţeľšeľ
tonizējošo iedarbību – uzlabo garastāvokli, dod
mundrumu un enerģijas pieplūdumu un
papildus darbojas kā spēcīgs dabīgs
antioksidants - palēnina šūnu novecošanās
procesus, veicina kaitīgo vielu izvadi no
organisma, uzlabo zarnu mikrofloras funkcijas.
Zaļā tēja / baltā tēja ir bagāta ar dabasvielu /
dabīgiem antioksidantiem - katehīniem un
polifenoliem. Zaļā tēja / baltā tēja kā dabīgs
antioksidants darbojās aizsargājoši pret
hroniskām dzīvesveida slimībām. Baltā tēja kā
spēcīgs antioksidants ir nozīmīgs cīľā ar
piesārľojuma, radiācijas, pāragras novecošanas
izraisītiem negatīvajiem efektiem / baltās tējas
ekstrakts ar augsto antioksidantu saturu (baltā
tējā antioksidantu ir 3 reizes vairāk nekā citās
tējās) darbojas kā spēcīgs dabīgs antioksidants
- palēnina šūnu novecošanās procesus, veicina
kaitīgo vielu izvadi no organisma un uzlabo
tauku un glikozes izmantošanu organismā. Zaļā
tēja / baltā tēja palīdz palielināt intelektuālo un
fizisko kapacitāti / palielina intelektuālās un
fiziskās darbaspējas / uzlabo garastāvokli, dod
mundrumu / uzmundrina / un enerģijas
pieplūdi. Zaļā tēja / baltā tēja palīdz
atspirdzināt organismu un prātu. Zaļā tēja /
baltā tēja palīdz uzlabot pamatvielmaiľu /
uzlabo ogļhidrātu un tauku vielmaiľu / paātrina
to šķelšanu. Zaļā tēja / baltā tēja piedalās
imūnās sistēmas veidošanā. Kombinācijā ar
ţeľšeľu un vitamīniem - minerālvielām
darbojās kā enerģētisks, vispārspēcinošs un
adaptogēns, antioksidatīvs līdzeklis. Zaļā tējas /
baltā tējas ekstrakts pastiprina ţenšeľ
tonizējošo iedarbību. Kalcijs ir viena no
galvenajām minerālvielām, kas nepieciešama ik
dienas, visa mūţa garumā. Kalcijs rūpējas par
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Litozin Forte kapsulas

kaulu struktūras būvēšanu un stiprināšanu,
zobu, nagu un matu veselību. Lai uzľemtais
kalcijs varētu uzsūkties un uzkrāties kaulos, ir
nepieciešams D3 vitamīns. Kalcijs ir
nepieciešams sievietes organismam, jo
sievietēm menopauzes periodā ir risks
palielinātai kaulu trausluma (osteoporozes)
attīstībai, jo kalcija vielmaiľa ir traucēta, kas
saistīta ar hormonālām pārmaiľām sievietes
organismā, kalcija daudzums kaulos samazinās,
palielinās kaulu trauslums, pieaug pēkšľo
kaulu lūzumu risks. Kalcijs ir nepieciešams
normālai nervu sistēmas un muskulatūras
funkcionēšanai. Kalcijs ir svarīgs kaulu un
zobu stiprināšanai. Kalcijs ir nepieciešams
gados vecākiem cilvēkiem, jo kalcija daudzums
kaulos samazinās, kā arī ar uzturu uzľemtā
kalcija izmantošana ir traucēta. Kalcijs ir
nepieciešams asins recēšanas procesā, impulsu
pārvadei nervu šūnās un muskuļu
kontrakcijām.
Meţrozīšu augļu standartizēts pulveris ar
aktīvo vielu GOPO® palīdz saglabāt veselas un
kustīgas locītavas / palīdz saglabāt locītavu
veselību / palīdz uzlabot locītavu kustīgumu /
palielina kustību amplitūdu un uzlabo locītavu
kustīgumu / remdē osteoartrīta izpausmes un
uzlabo dzīves kvalitāti / uzlabo dzīves kvalitāti
cilvēkiem ar locītavu problēmām. LITOZIN®
sastāvā esošajām bioloģiski aktīvajām vielām
(galvenokārt, galaktolipīdiem, kā arī
minerālvielām, vitamīniem, bioflavonoīdiem
u.c.) piemīt iekaisumu mazinoša, šūnu
membrānu stabilizējoša un antioksidatīva
iedarbība. Meţrozīšu augļu pulveris palīdz
mazināt locītavu stīvumu un palīdz uzlabot
vispārējo labsajūtu un garastāvokli / mazina
locītavu stīvumu, remdē sāpes un uzlabo
kustīgumu. Meţrozīšu augļu pulverim ir
pierādīta spēja paaugstināt citu vielu
biopieejamību un stabilizēt līdzsvaru starp
skrimšļa veidošanās un noārdīšanās procesiem,
kas palīdz uzlabot locītavu (ceļu, gūţu, roku
u.c.) kustīgumu. Meţrozīšu augļu pulveris
(LITOZIN®) ar klīniski pierādītu efektivitāti
palīdz saglabāt locītavu kustīgumu. Palīdz
rūpēties par locītavu audu veselību / rūpējas par
locītavām un locītavu audu veselību.
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Meţrozīšu augļu pulvera sastāvā esošajiem
galaktolipīdiem piemīt pretiekaisuma, šūnu
membrānu stabilizējošas un antioksidatīvas
īpašības / veicina skrimšļa atjaunošanos. Palīdz
kavēt leikocītu funkcijas, kas izraisa šūnu
bojājumus. Var atvieglot osteoartrīta
simptomus / izpausmes un samazināt pretsāpju
medikamentu lietošanu. Meţrozīšu augļu
pulveris ir bagāts ar antioksidantiem, C
vitamīnu un polifenoliem / meţrozīšu augļu
pulveris ir bagātīgs C vitamīna avots, kas
palīdz uzturēt veselīgu imūnsistēmu /
Meţrozīšu augļu pulveris palīdz uzturēt
veselīgu imūnsistēmu. Iesaka Latvijas
Reimatologu asociācija

Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

Livol Cold pret
saaukstēšanos

Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

Livol Multi Total 50+
tabl.

Palīdz uzlabot organisma dabīgās aizsardzības
spējas / uzlabo imūnsistēmas darbību / palīdz
uzlabot organisma dabīgo aizsardzības sistēmas
darbību, īpaši uzlabojot augšējo elpošanas ceļu
aizsardzību / labvēlīgi ietekmē organisma
dabīgās aizsargspējas, palielina izturību pret
saaukstēšanās slimībām un infekcijām un
sekmē toksisko vielu izvadīšanu no organisma /
palīdzēs cīnīties pret saaukstēšanās slimībām
un stiprinās imūno sistēmu / uzlabo
imūnsistēmas darbību. Palīdz normalizēt
atveseļošanās procesus organismā un spēcina
jūsu organismu. Palīdz remdēt / mazināt
saaukstēšanās izpausmes / piemīt sviedrējoša
un atklepošanu veicinoša iedarbība, kā arī
palīdz normalizēt atveseļošanās procesus
organismā / palīdz mazināt augšējo elpošanas
ceļu kairinājumu. Kompleksā ar meţrozīšu
augļiem ir dabīgi un bagātīgi C vitamīna avoti,
kas stiprina organisma dabīgās aizsargspējas un
palielina organisma izturību pret infekcijas
slimībām
Vitamīni / minerālvielas palīdz visu organisma
struktūru attīstībai. Vitamīni / minerālvielas
palīdz saglabāt stipru organismu / palīdz
saglabāt veselu organismu / palīdz stiprināt
organisma dabīgās aizsargspējas / stiprina
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organismu / stiprina imūnsistēmu. Vitamīni ir
nepieciešami organisma normālai
funkcionēšanai un attīstībai / darbībai un
attīstībai. Liela nozīme mātes un bērna veselībā
ir pietiekošam folskābes līmenim topošās
māmiľas organismā. Papildus un pietiekoša
folskābes lietošana (400 µg dienā), plānojot
grūtniecību un pirmajās grūtniecības nedēļās,
nodrošina normālu augļa attīstību / B grupas
vitamīni (B6, B12 vit.) papildina folskābes
iedarbību organismā. Grūtniecības un bērna
zīdīšanas laikā palielinās organisma vajadzība
pēc dzelzs, kalcija un cinka / Dzelzs
nepieciešams, lai nodrošinātu pietiekošu augļa
apgādi ar skābekli un barības vielām. Vitamīni
ir vajadzīgi metabolisma procesiem organismā.
Auglim, strauji augot un attīstoties,
nepieciešams daudz kalcija. Tāpēc grūtniecei
jālieto vismaz viens litrs piena produktu dienā
vai papildus jānodrošina ikdienā
nepieciešamais kalcija daudzums. D vitamīns
(speciālisti iesaka lietot 10>g dienā)
nepieciešams, lai uzľemtais kalcijs spētu
uzsūkties un tiktu maksimāli izmantots
organisma vajadzībām. Minerālvielas ir
nepieciešamas labas veselības uzturēšanai /
nepieciešami šūnu pilnvērtīgai attīstībai un
darbībai. Minerālvielas ir vajadzīgas, lai
organisma funkcijas pareizi darbotos. Satur
visus nepieciešamos vitamīnus un
minerālvielas sabalansētās devās, lai
nodrošinātu organisma vajadzības pēc
nepieciešamajiem vitamīniem un
minerālvielām. Kalcijs ir viena no galvenajām
minerālvielām, kas nepieciešama ik dienas,
visa mūţa garumā. Kalcijs rūpējas par kaulu
struktūras būvēšanu un stiprināšanu, zobu,
nagu un matu veselību. Lai uzľemtais kalcijs
varētu uzsūkties un uzkrāties kaulos, ir
nepieciešams D3 vitamīns. Kalcijs ir
nepieciešams sievietes organismam, jo
sievietēm menopauzes periodā ir risks
palielinātai kaulu trausluma (osteoporozes)
attīstībai, jo kalcija vielmaiľa ir traucēta, kas
saistīta ar hormonālām pārmaiľām sievietes
organismā, kalcija daudzums kaulos samazinās,
palielinās kaulu trauslums, pieaug pēkšľo
kaulu lūzumu risks. Kalcijs ir nepieciešams
68
Informatīvs saraksts par veselīguma norāţu iesniedzējiem, produktiem un formulējumiem.
Šis saraksts nav uzskatāms par Eiropas Komisijas apstiprināto veselīguma norāţu sarakstu.

normālai nervu sistēmas un muskulatūras
funkcionēšanai. Kalcijs ir svarīgs kaulu un
zobu stiprināšanai. Kalcijs ir nepieciešams
gados vecākiem cilvēkiem, jo kalcija daudzums
kaulos samazinās, kā arī ar uzturu uzľemtā
kalcija izmantošana ir traucēta. Kalcijs ir
nepieciešams asins recēšanas procesā, impulsu
pārvadei nervu šūnās un muskuļu
kontrakcijām. Magnijs ir viena no galvenajām
minerālvielām, kas nepieciešama organisma
veselīgai funkcionēšanai / nepieciešams nervu
sistēmas, sirds stiprināšanai un vispārējai
veselībai. Magnijs nodrošina nervu impulsu
pārvadi, samazina nervu sistēmas
uzbudināmību un muskuļu tonusu,
nepieciešams sirds veselībai, piedalās asins
reces procesā un enerģijas raţošanā šūnās /
Magnijs nodrošina nervu impulsu pārvadi.
Magnijs nepieciešams sirds veselībai un
enerģijas raţošanai šūnās. Magnijs ir
nepieciešams nervu sistēmas un muskuļu
normālai darbībai. Magnija trūkums organismā
var izraisīt pastāvīgu nogurumu, nepārtrauktu
stresu un paaugstinātu jutīgumu un
uzbudināmību, galvassāpes, sirds ritma
traucējumus nervu sistēmas un muskuļu
impulsu pārvades traucējumus, kas var
izpausties kā muskuļu krampji, nepatīkamas
durstošas sajūtas kājās un rokās. Magnijs ir
svarīgs zobu un kaulu normālas struktūras
attīstībai. Magnijs atslābina muskulatūru.
Magnijs mazina spriedzi / mazina nogurumu.
Magnijam ir svarīga nozīme enerģētiskos
procesos, nervu impulsu pārvadē un muskuļu
darbībā. Sportistiem ir palielināta
nepieciešamība pēc magnija lielas un ilgstošas
fiziskās slodzes un spriedzes dēļ. Pastiprināta
alkohola lietošana var izraisīt magnija trūkumu
organismā, magnijs ir vērtīgs papildlīdzeklis
alkoholisma profilaksē. Magnija
nepietiekamība organismā var izraisīt pastāvīgu
nogurumu, stresu, paaugstinātu jūtīgumu un
uzbudinājumu. Antioksidanti aizsargā
organisma šūnas no kaitīgās brīvo radikāļu
ietekmes / Antioksidanti saista, neitralizē
brīvos radikāļus un izvada tos no organisma,
tādējādi pasargājot šūnas no brīvo radikāļu
postošās iedarbības. Antioksidanti aizkavē
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novecošanās procesus. Organiskais selēns un E
vitamīns ir spēcīgi antioksidanti, kas kopā ar
citiem antioksidantiem – beta karotīnu, C
vitamīnu, cinku un varu – organismā veido
dabīgu organisma aizsardzības sistēmu. Šī
dabīgā organisma aizsardzības sistēma pasargā
šūnas no brīvo radikāļu postošās iedarbības.
Vitamīns E / Vitamīns C / Vitamīns A / Beta
karotīns / Selēns / Cinks / Varš aizsargā
organisma šūnas no brīvo radikāļu ietekmes.
Vitamīns E kavē nepiesātināto taukskābju,
fosfolipīdu un Vitamīna A oksidēšanos.
Vitamīns E palīdz saglabāt šūnu membrānu
stabilitāti, iznīcina brīvos radikāļus, spēlē
būtisku lomu pret šūnu novecošanos. Selēns
aizsargā organismu no smagajiem metāliem,
tos iekapsulējot un neitralizējot. Cinks sekmē
ādas šūnu, matu un nagu atjaunošanos. Cinks
nepieciešams normālai imūnsistēmas darbībai /
cinks aizsargā šūnas / piedalās dzīšanas procesā
/ veicina dzīšanu / nepieciešams veselīgai ādai.
Cinks nepieciešams veselas reproduktīvās
sistēmas darbībai / piedalās reproduktīvās
sistēmas veselībā / labvēlīgi ietekmē
reproduktīvo sistēmu / īpaši nepieciešams
vīriešu reproduktīvās sistēmas veselīgai
darbībai. C vitamīns ir ļoti spēcīgs
antioksidants, kas palīdz arī darboties citiem
antioksidantiem, piemēram, E vitamīnam /
stiprina organisma dabīgo aizsardzības sistēmu
/ palīdz stiprināt imunitāti / paaugstina
organisma aizsargspējas, nepieciešams
normālai organisma attīstībai un darbībai,
pasargā organisma šūnas no brīvo radikāļu
postošās iedarbības. Nepieciešamība pēc C
vitamīna organismā palielinās pie iekaisuma
procesiem, lielākām brūcēm, kā arī
smēķētājiem. C vitamīns piedalās ādas un citu
saistaudu attīstībā, nepieciešams kolagēna
sintēzei organismā, kas nodrošina ādas elstību
un tvirtumu. B grupas vitamīniem ir nozīmīga
loma vielmaiľas procesos. B grupas vitamīni ir
bioloģiski aktīvas vielas, kas nepieciešamas
veselīgai nervu sistēmas funkcionēšanai. B
grupas vitamīni piedalās vielmaiľas procesos
un nodrošina enerģijas raţošanu šūnās. B
grupas vitamīni, īpaši B5 vitamīns stiprina un
baro matus, padarot tos gludus, spīdīgus un
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izturīgus pret ārējās vides kaitīgo ietekmi. B
grupas vitamīni stiprina matu saknes, palīdz
cīnīties pret matu izkrišanu, blaugznām. B
grupas vitamīni ir nepieciešami smadzeľu un
nervu sistēmas normālai funkcionēšanai. B
grupas vitamīniem ir svarīga loma lipīdu,
olbaltumvielu metabolismā. B6 vitamīns ir
nepieciešams normālam olbaltumvielu
metabolismam
Livol Multi Total
Vitamīni / minerālvielas palīdz visu organisma
bērniem Superlācis tabl.
struktūru attīstībai. Vitamīni / minerālvielas
palīdz saglabāt stipru organismu / palīdz
Livol Multi Total
saglabāt veselu organismu / palīdz stiprināt
bērniem Superzaķis tabl. organisma dabīgās aizsargspējas / stiprina
organismu / stiprina imūnsistēmu. Vitamīni ir
Livol Multi Total Tuttinepieciešami organisma normālai
Frutti tabl.
funkcionēšanai un attīstībai / darbībai un
attīstībai. Liela nozīme mātes un bērna veselībā
Vitalia Multivitamīni
ir pietiekošam folskābes līmenim topošās
bērniem tabl.
māmiľas organismā. Papildus un pietiekoša
folskābes lietošana (400 µg dienā), plānojot
grūtniecību un pirmajās grūtniecības nedēļās,
nodrošina normālu augļa attīstību / B grupas
vitamīni (B6, B12 vit.) papildina folskābes
iedarbību organismā. Grūtniecības un bērna
zīdīšanas laikā palielinās organisma vajadzība
pēc dzelzs, kalcija un cinka / Dzelzs
nepieciešams, lai nodrošinātu pietiekošu augļa
apgādi ar skābekli un barības vielām. Vitamīni
ir vajadzīgi metabolisma procesiem organismā.
Auglim, strauji augot un attīstoties,
nepieciešams daudz kalcija. Tāpēc grūtniecei
jālieto vismaz viens litrs piena produktu dienā
vai papildus jānodrošina ikdienā
nepieciešamais kalcija daudzums. D vitamīns
(speciālisti iesaka lietot 10>g dienā)
nepieciešams, lai uzľemtais kalcijs spētu
uzsūkties un tiktu maksimāli izmantots
organisma vajadzībām. Minerālvielas ir
nepieciešamas labas veselības uzturēšanai /
nepieciešami šūnu pilnvērtīgai attīstībai un
darbībai. Minerālvielas ir vajadzīgas, lai
organisma funkcijas pareizi darbotos. Satur
visus nepieciešamos vitamīnus un
minerālvielas sabalansētās devās, lai
nodrošinātu organisma vajadzības pēc
nepieciešamajiem vitamīniem un
minerālvielām. Kalcijs ir viena no galvenajām
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minerālvielām, kas nepieciešama ik dienas,
visa mūţa garumā. Kalcijs rūpējas par kaulu
struktūras būvēšanu un stiprināšanu, zobu,
nagu un matu veselību. Lai uzľemtais kalcijs
varētu uzsūkties un uzkrāties kaulos, ir
nepieciešams D3 vitamīns. Kalcijs ir
nepieciešams sievietes organismam, jo
sievietēm menopauzes periodā ir risks
palielinātai kaulu trausluma (osteoporozes)
attīstībai, jo kalcija vielmaiľa ir traucēta, kas
saistīta ar hormonālām pārmaiľām sievietes
organismā, kalcija daudzums kaulos samazinās,
palielinās kaulu trauslums, pieaug pēkšľo
kaulu lūzumu risks. Kalcijs ir nepieciešams
normālai nervu sistēmas un muskulatūras
funkcionēšanai. Kalcijs ir svarīgs kaulu un
zobu stiprināšanai. Kalcijs ir nepieciešams
gados vecākiem cilvēkiem, jo kalcija daudzums
kaulos samazinās, kā arī ar uzturu uzľemtā
kalcija izmantošana ir traucēta. Kalcijs ir
nepieciešams asins recēšanas procesā, impulsu
pārvadei nervu šūnās un muskuļu
kontrakcijām. B grupas vitamīniem ir nozīmīga
loma vielmaiľas procesos. B grupas vitamīni ir
bioloģiski aktīvas vielas, kas nepieciešamas
veselīgai nervu sistēmas funkcionēšanai. B
grupas vitamīni piedalās vielmaiľas procesos
un nodrošina enerģijas raţošanu šūnās. B
grupas vitamīni, īpaši B5 vitamīns stiprina un
baro matus, padarot tos gludus, spīdīgus un
izturīgus pret ārējās vides kaitīgo ietekmi. B
grupas vitamīni stiprina matu saknes, palīdz
cīnīties pret matu izkrišanu, blaugznām. B
grupas vitamīni ir nepieciešami smadzeľu un
nervu sistēmas normālai funkcionēšanai. B
grupas vitamīniem ir svarīga loma lipīdu,
olbaltumvielu metabolismā. B6 vitamīns ir
nepieciešams normālam olbaltumvielu
metabolismam
Livol Multi Total Extra
Vitamīni / minerālvielas palīdz visu organisma
tabl.
struktūru attīstībai. Vitamīni / minerālvielas
palīdz saglabāt stipru organismu / palīdz
Livol Multi Total
saglabāt veselu organismu / palīdz stiprināt
grūtniecēm tabl.
organisma dabīgās aizsargspējas / stiprina
organismu / stiprina imūnsistēmu. Vitamīni ir
Livol Multi Total
nepieciešami organisma normālai
sievietēm
funkcionēšanai un attīstībai / darbībai un
attīstībai. Liela nozīme mātes un bērna veselībā
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Livol Multi Total
Teenager tabl.
Livol Multi Total
vīriešiem tabl.
Vitalia 50+ tabl.

ir pietiekošam folskābes līmenim topošās
māmiľas organismā. Papildus un pietiekoša
folskābes lietošana (400 µg dienā), plānojot
grūtniecību un pirmajās grūtniecības nedēļās,
nodrošina normālu augļa attīstību / B grupas
vitamīni (B6, B12 vit.) papildina folskābes
iedarbību organismā. Grūtniecības un bērna
zīdīšanas laikā palielinās organisma vajadzība
pēc dzelzs, kalcija un cinka / Dzelzs
nepieciešams, lai nodrošinātu pietiekošu augļa
apgādi ar skābekli un barības vielām. Vitamīni
ir vajadzīgi metabolisma procesiem organismā.
Auglim, strauji augot un attīstoties,
nepieciešams daudz kalcija. Tāpēc grūtniecei
jālieto vismaz viens litrs piena produktu dienā
vai papildus jānodrošina ikdienā
nepieciešamais kalcija daudzums. D vitamīns
(speciālisti iesaka lietot 10>g dienā)
nepieciešams, lai uzľemtais kalcijs spētu
uzsūkties un tiktu maksimāli izmantots
organisma vajadzībām. Minerālvielas ir
nepieciešamas labas veselības uzturēšanai /
nepieciešami šūnu pilnvērtīgai attīstībai un
darbībai. Minerālvielas ir vajadzīgas, lai
organisma funkcijas pareizi darbotos. Satur
visus nepieciešamos vitamīnus un
minerālvielas sabalansētās devās, lai
nodrošinātu organisma vajadzības pēc
nepieciešamajiem vitamīniem un
minerālvielām. Kalcijs ir viena no galvenajām
minerālvielām, kas nepieciešama ik dienas,
visa mūţa garumā. Kalcijs rūpējas par kaulu
struktūras būvēšanu un stiprināšanu, zobu,
nagu un matu veselību. Lai uzľemtais kalcijs
varētu uzsūkties un uzkrāties kaulos, ir
nepieciešams D3 vitamīns. Kalcijs ir
nepieciešams sievietes organismam, jo
sievietēm menopauzes periodā ir risks
palielinātai kaulu trausluma (osteoporozes)
attīstībai, jo kalcija vielmaiľa ir traucēta, kas
saistīta ar hormonālām pārmaiľām sievietes
organismā, kalcija daudzums kaulos samazinās,
palielinās kaulu trauslums, pieaug pēkšľo
kaulu lūzumu risks. Kalcijs ir nepieciešams
normālai nervu sistēmas un muskulatūras
funkcionēšanai. Kalcijs ir svarīgs kaulu un
zobu stiprināšanai. Kalcijs ir nepieciešams
gados vecākiem cilvēkiem, jo kalcija daudzums
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kaulos samazinās, kā arī ar uzturu uzľemtā
kalcija izmantošana ir traucēta. Kalcijs ir
nepieciešams asins recēšanas procesā, impulsu
pārvadei nervu šūnās un muskuļu
kontrakcijām. Antioksidanti aizsargā
organisma šūnas no kaitīgās brīvo radikāļu
ietekmes / Antioksidanti saista, neitralizē
brīvos radikāļus un izvada tos no organisma,
tādējādi pasargājot šūnas no brīvo radikāļu
postošās iedarbības. Antioksidanti aizkavē
novecošanās procesus. Organiskais selēns un E
vitamīns ir spēcīgi antioksidanti, kas kopā ar
citiem antioksidantiem – beta karotīnu, C
vitamīnu, cinku un varu – organismā veido
dabīgu organisma aizsardzības sistēmu. Šī
dabīgā organisma aizsardzības sistēma pasargā
šūnas no brīvo radikāļu postošās iedarbības.
Vitamīns E / Vitamīns C / Vitamīns A / Beta
karotīns / Selēns / Cinks / Varš aizsargā
organisma šūnas no brīvo radikāļu ietekmes.
Vitamīns E kavē nepiesātināto taukskābju,
fosfolipīdu un Vitamīna A oksidēšanos.
Vitamīns E palīdz saglabāt šūnu membrānu
stabilitāti, iznīcina brīvos radikāļus, spēlē
būtisku lomu pret šūnu novecošanos. Selēns
aizsargā organismu no smagajiem metāliem,
tos iekapsulējot un neitralizējot. Cinks sekmē
ādas šūnu, matu un nagu atjaunošanos. Cinks
nepieciešams normālai imūnsistēmas darbībai /
cinks aizsargā šūnas / piedalās dzīšanas procesā
/ veicina dzīšanu / nepieciešams veselīgai ādai.
Cinks nepieciešams veselas reproduktīvās
sistēmas darbībai / piedalās reproduktīvās
sistēmas veselībā / labvēlīgi ietekmē
reproduktīvo sistēmu / īpaši nepieciešams
vīriešu reproduktīvās sistēmas veselīgai
darbībai. C vitamīns ir ļoti spēcīgs
antioksidants, kas palīdz arī darboties citiem
antioksidantiem, piemēram, E vitamīnam /
stiprina organisma dabīgo aizsardzības sistēmu
/ palīdz stiprināt imunitāti / paaugstina
organisma aizsargspējas, nepieciešams
normālai organisma attīstībai un darbībai,
pasargā organisma šūnas no brīvo radikāļu
postošās iedarbības. Nepieciešamība pēc C
vitamīna organismā palielinās pie iekaisuma
procesiem, lielākām brūcēm, kā arī
smēķētājiem. C vitamīns piedalās ādas un citu
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saistaudu attīstībā, nepieciešams kolagēna
sintēzei organismā, kas nodrošina ādas elstību
un tvirtumu. B grupas vitamīniem ir nozīmīga
loma vielmaiľas procesos. B grupas vitamīni ir
bioloģiski aktīvas vielas, kas nepieciešamas
veselīgai nervu sistēmas funkcionēšanai. B
grupas vitamīni piedalās vielmaiľas procesos
un nodrošina enerģijas raţošanu šūnās. B
grupas vitamīni, īpaši B5 vitamīns stiprina un
baro matus, padarot tos gludus, spīdīgus un
izturīgus pret ārējās vides kaitīgo ietekmi. B
grupas vitamīni stiprina matu saknes, palīdz
cīnīties pret matu izkrišanu, blaugznām. B
grupas vitamīni ir nepieciešami smadzeľu un
nervu sistēmas normālai funkcionēšanai. B
grupas vitamīniem ir svarīga loma lipīdu,
olbaltumvielu metabolismā. B6 vitamīns ir
nepieciešams normālam olbaltumvielu
metabolismam
Luteīnu saturoši uztura
Luteīns nodrošina veselīgu redzi. Luteīns bagātinātāji
veselīgas redzes nodrošināšanai. Luteīna
trūkums organismā pavājina acs
aizsargsistēmu. Luteīns nodrošina veselīgas
redzes funkciju. Luteīns ir tīklenes un lēcas
sastāvā. Luteīns uzkrājas tīklenē, nodrošinot
vajadzīgo makulas pigmentu. Luteīns palīdz
aizsargāt tīkleni un lēcas no brīvo radikāļu
ietekmes, kas rodas UV staru ietekmē. Luteīns
ir dabīgs antioksidants acīm. Luteīns palīdz
aizsargāt acis no gaismas kaitīgās ietekmes.
Luteīns - veselīgu acu saglabāšanai. Luteīns
kavē kataraktas attīstību jeb lēcas apduļķojumu
un pasargā no radzenes un tīklenes
bojājumiem. Luteīns aizsargā acis no kaitīgās
brīvo radikāļu ietekmes. Luteīns palīdz
saglabāt veselīgu ādu. Luteīns palīdz aizsargāt
ādu no gaismas kaitīgās ietekmes. Luteīns ir
ādas dziļākā slāľa sastāvā, nodrošina ādas
barošanu un mitrināšanu. Luteīns palīdz
uzlabot ādas elasticitāti. Luteīns ir dabīgs
antioksidants, kas pasargā ādu no brīvo
radikāļu kaitīgās ietekmes
Melisu un apiľus saturoši Melisa palīdz saglabāt labu garastāvokli /
uztura bagātinātāji
uzlabo vispārējo labsajūtu. Melisa / Apiľi
veicina veselīgu miegu / veicina iemigšanu /
palīdz nodrošināt veselīgu miegu / iedarbojas
relaksējoši / palīdz mazināt spriedzi. Melisa /
Apiľi uzlabo miega kvalitāti / pastiprina
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miega efektu, uzlabo iemigšanu. Melisa veicina
gremošanas sistēmas darbību, mazina spazmas,
veicina gāzu izdalīšanos. Melisa uzlabo garīgu
un fizisku pašsajūtu
Vitalia Ābolu sidra etiķis Ābolu sidra etiķim piemīt organismu attīrošas
kapsulās
un dziedinošas īpašības / optimizē un līdzsvaro
organisma darbību / atjauno organisma iekšējo
līdzsvaru. Ābolu sidra etiķis šķeļ un izvada
kaitīgos toksīnus / šlakvielas. Ābolu sidra etiķis
palīdz uzturēt veselu ādu. Ābolu sidra etiķis
palīdz kontrolēt un normalizēt svaru. Ābolu
sidra etiķis palīdz uzlabot gremošanu. Ābolu
sidra etiķis palīdz uzturēt normālu vēdera izeju
/ sekmē zarnu darbību. Ābolu sidra etiķis
sekmē/ veicina vēdera izejas regularitāti /
normalizē vēdera izeju
Vitalia Baldriāna drogas
Baldriāns ir dabīgs, nomierinošs līdzeklis /
tabl.
palīdz novērst nemieru un nervozitāti / spriedzi,
kā arī uzlabo miega kvalitāti traucēta miega vai
viegla bezmiega gadījumos. Baldriāna saknes
ekstraktā ietilpstošās vielas palīdz novērst
nervu spriedzi, pārlieku uzbudinājumu,
nervozitāti un nemieru / nomierina, palīdz
vieglāk iemigt un uzlabo miega kvalitāti,
tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu atpūtu miega
laikā. Baldriāns veicina veselīgu miegu.
Baldriāns uzlabo miega kvalitāti. Baldriāns
pastiprina miega efektu, uzlabo iemigšanu.
Baldriāns palīdz uzlabot nervu sistēmas
darbību. Baldriāns palīdz vieglāk tik galā ar
steidzīga dzīvesveida radītu stresu. Baldriāns
uzlabo pašsajūtu stresa un spriedzes gadījumos.
Baldriāns palīdz atslābināties un uzlabo fizisku
un garīgu pašsajūtu. Baldriāns mazina
gremošanas sistēmas traucējumus, mazina
spazmas. Baldriāns veicina gremošanas
sistēmas darbību
Vitalia Citrusaugļu
Citrusaugļu šķiedras ir ikdienas uztura
šķiedras
papildinājums vēdera izejas un svara
normalizēšanai, kā arī vispārējās labsajūtas
uzlabošanai / Svara un vēdera izejas
normalizēšanai / Svara kontrolei un regulārai
vēdera izejai / regulē vēdera izeju. Diētiskās
šķiedras, kas neuzsūcas organismā, uzbriestot
rada sāta sajūtu un mazina ēstgribu, tādējādi ir
labs palīglīdzeklis svara normalizācijai.
Šķiedrvielas lieliski stimulē zarnu darbību,
normalizē vēdera izeju un mazina vēdera
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Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

Vitalia Echinacea + C
vitamīns

Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

Vitalia Formula
sievietēm tabl.
Vitalia Multivitamīni
pieaugušajiem tabl.

uzpūšanos, palīdz atbrīvot organismu no
šlakvielām. Palīdz nodrošināt normālu vēdera
izeju / palīdz uzturēt veselu gremošanas
sistēmu
Palīdz uzlabot organisma dabīgās aizsardzības
spējas / uzlabo imūnsistēmas darbību / palīdz
uzlabot organisma dabīgo aizsardzības sistēmas
darbību, īpaši uzlabojot augšējo elpošanas ceļu
aizsardzību / labvēlīgi ietekmē organisma
dabīgās aizsargspējas, palielina izturību pret
saaukstēšanās slimībām un infekcijām un
sekmē toksisko vielu izvadīšanu no organisma /
palīdzēs cīnīties pret saaukstēšanās slimībām
un stiprinās imūno sistēmu / uzlabo
imūnsistēmas darbību. Kompleksā ar
meţrozīšu augļiem ir dabīgi un bagātīgi C
vitamīna avoti, kas stiprina organisma dabīgās
aizsargspējas un palielina organisma izturību
pret infekcijas slimībām
Vitamīni / minerālvielas palīdz visu organisma
struktūru attīstībai. Vitamīni / minerālvielas
palīdz saglabāt stipru organismu / palīdz
saglabāt veselu organismu / palīdz stiprināt
organisma dabīgās aizsargspējas / stiprina
organismu / stiprina imūnsistēmu. Vitamīni ir
nepieciešami organisma normālai
funkcionēšanai un attīstībai / darbībai un
attīstībai. Liela nozīme mātes un bērna veselībā
ir pietiekošam folskābes līmenim topošās
māmiľas organismā. Papildus un pietiekoša
folskābes lietošana (400 µg dienā), plānojot
grūtniecību un pirmajās grūtniecības nedēļās,
nodrošina normālu augļa attīstību / B grupas
vitamīni (B6, B12 vit.) papildina folskābes
iedarbību organismā. Grūtniecības un bērna
zīdīšanas laikā palielinās organisma vajadzība
pēc dzelzs, kalcija un cinka / Dzelzs
nepieciešams, lai nodrošinātu pietiekošu augļa
apgādi ar skābekli un barības vielām. Vitamīni
ir vajadzīgi metabolisma procesiem organismā.
Auglim, strauji augot un attīstoties,
nepieciešams daudz kalcija. Tāpēc grūtniecei
jālieto vismaz viens litrs piena produktu dienā
vai papildus jānodrošina ikdienā
nepieciešamais kalcija daudzums. D vitamīns
(speciālisti iesaka lietot 10>g dienā)
nepieciešams, lai uzľemtais kalcijs spētu
uzsūkties un tiktu maksimāli izmantots
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organisma vajadzībām. Minerālvielas ir
nepieciešamas labas veselības uzturēšanai /
nepieciešami šūnu pilnvērtīgai attīstībai un
darbībai. Minerālvielas ir vajadzīgas, lai
organisma funkcijas pareizi darbotos. Satur
visus nepieciešamos vitamīnus un
minerālvielas sabalansētās devās, lai
nodrošinātu organisma vajadzības pēc
nepieciešamajiem vitamīniem un
minerālvielām. Kalcijs ir viena no galvenajām
minerālvielām, kas nepieciešama ik dienas,
visa mūţa garumā. Kalcijs rūpējas par kaulu
struktūras būvēšanu un stiprināšanu, zobu,
nagu un matu veselību. Lai uzľemtais kalcijs
varētu uzsūkties un uzkrāties kaulos, ir
nepieciešams D3 vitamīns. Kalcijs ir
nepieciešams sievietes organismam, jo
sievietēm menopauzes periodā ir risks
palielinātai kaulu trausluma (osteoporozes)
attīstībai, jo kalcija vielmaiľa ir traucēta, kas
saistīta ar hormonālām pārmaiľām sievietes
organismā, kalcija daudzums kaulos samazinās,
palielinās kaulu trauslums, pieaug pēkšľo
kaulu lūzumu risks. Kalcijs ir nepieciešams
normālai nervu sistēmas un muskulatūras
funkcionēšanai. Kalcijs ir svarīgs kaulu un
zobu stiprināšanai. Kalcijs ir nepieciešams
gados vecākiem cilvēkiem, jo kalcija daudzums
kaulos samazinās, kā arī ar uzturu uzľemtā
kalcija izmantošana ir traucēta. Kalcijs ir
nepieciešams asins recēšanas procesā, impulsu
pārvadei nervu šūnās un muskuļu
kontrakcijām. Antioksidanti aizsargā
organisma šūnas no kaitīgās brīvo radikāļu
ietekmes / Antioksidanti saista, neitralizē
brīvos radikāļus un izvada tos no organisma,
tādējādi pasargājot šūnas no brīvo radikāļu
postošās iedarbības. Antioksidanti aizkavē
novecošanās procesus. Organiskais selēns un E
vitamīns ir spēcīgi antioksidanti, kas kopā ar
citiem antioksidantiem – beta karotīnu, C
vitamīnu, cinku un varu – organismā veido
dabīgu organisma aizsardzības sistēmu. Šī
dabīgā organisma aizsardzības sistēma pasargā
šūnas no brīvo radikāļu postošās iedarbības.
Vitamīns E / Vitamīns C / Vitamīns A / Beta
karotīns / Selēns / Cinks / Varš aizsargā
organisma šūnas no brīvo radikāļu ietekmes.
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Liger

Vitalia Ginkgo Biloba

Vitamīns E kavē nepiesātināto taukskābju,
fosfolipīdu un Vitamīna A oksidēšanos.
Vitamīns E palīdz saglabāt šūnu membrānu
stabilitāti, iznīcina brīvos radikāļus, spēlē
būtisku lomu pret šūnu novecošanos. Selēns
aizsargā organismu no smagajiem metāliem,
tos iekapsulējot un neitralizējot. Cinks sekmē
ādas šūnu, matu un nagu atjaunošanos. Cinks
nepieciešams normālai imūnsistēmas darbībai /
cinks aizsargā šūnas / piedalās dzīšanas procesā
/ veicina dzīšanu / nepieciešams veselīgai ādai.
Cinks nepieciešams veselas reproduktīvās
sistēmas darbībai / piedalās reproduktīvās
sistēmas veselībā / labvēlīgi ietekmē
reproduktīvo sistēmu / īpaši nepieciešams
vīriešu reproduktīvās sistēmas veselīgai
darbībai. C vitamīns ir ļoti spēcīgs
antioksidants, kas palīdz arī darboties citiem
antioksidantiem, piemēram, E vitamīnam /
stiprina organisma dabīgo aizsardzības sistēmu
/ palīdz stiprināt imunitāti / paaugstina
organisma aizsargspējas, nepieciešams
normālai organisma attīstībai un darbībai,
pasargā organisma šūnas no brīvo radikāļu
postošās iedarbības. Nepieciešamība pēc C
vitamīna organismā palielinās pie iekaisuma
procesiem, lielākām brūcēm, kā arī
smēķētājiem. C vitamīns piedalās ādas un citu
saistaudu attīstībā, nepieciešams kolagēna
sintēzei organismā, kas nodrošina ādas elstību
un tvirtumu. B grupas vitamīniem ir nozīmīga
loma vielmaiľas procesos. B grupas vitamīni ir
bioloģiski aktīvas vielas, kas nepieciešamas
veselīgai nervu sistēmas funkcionēšanai. B
grupas vitamīni piedalās vielmaiľas procesos
un nodrošina enerģijas raţošanu šūnās. B
grupas vitamīni, īpaši B5 vitamīns stiprina un
baro matus, padarot tos gludus, spīdīgus un
izturīgus pret ārējās vides kaitīgo ietekmi. B
grupas vitamīni stiprina matu saknes, palīdz
cīnīties pret matu izkrišanu, blaugznām. B
grupas vitamīni ir nepieciešami smadzeľu un
nervu sistēmas normālai funkcionēšanai. B
grupas vitamīniem ir svarīga loma lipīdu,
olbaltumvielu metabolismā. B6 vitamīns ir
nepieciešams normālam olbaltumvielu
metabolismam
Dabas līdzeklis asinsrites, atmiľas un
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Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

tabl.

Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

Vitalia Kalcijs Forte

koncentrēšanās spēju uzlabošanai / Aktīvās
vielas -flavonglikozīdi un terpēnlaktoni uzlabo galvas smadzeľu šūnu apgādi ar
skābekli, labvēlīgi ietekmē galvas smadzeľu
darbību, atmiľu un koncentrēšanās spējas,
mazina nogurumu / uzlabo asins cirkulāciju
galvas smadzeľu asinsvados, veicina smadzeľu
šūnu apgādi ar skābekli un vielmaiľas procesus
/ palīdz cilvēkiem, kuri cieš no aukstuma
sajūtas pirkstu galos un pēdās / mazina
nogurumu un līdzsvaro garastāvokli / palīdzēs
mazināt aukstuma sajūtas pirkstu galos un
pēdās / palīdz mazināt diskomforta sajūtu, tādu
kā smaguma un aukstuma sajūtu rokās un
kājās. Ginkgo Biloba palīdz uzlabot perifēro
asinscirkulāciju / asinsriti / palīdz regulēt
asinsvadu tonusu un elasticitāti. Ginkgo Biloba
sekmē normālu asins cirkulāciju, kas uzlabo
smadzeľu darbību. Ginkgo Biloba palīdz
uzturēt veselīgu atmiľu un garīgo veselību /
palīdz uzlabot izziľas funkciju / spējas un
stabilizē garastāvokli cilvēkiem ar pavājinātu
atmiľu / palīdz mazināt atmiľas traucējumus,
grūtības koncentrēties, garīgu nogurumu.
Ginkgo Biloba palīdz uzlabot garastāvokli un
ikdienas dzīves uzdevuma veikšanas spējas
gados vecākiem cilvēkiem / palīdz uzlabot
veselību kopumā / dzīves kvalitāti. Kā
antioksidants palīdz kavēt ar vecumu saistītus
oksidatīvus šūnu bojājumus / Ginkgo Biloba
ekstraktam ir antioksidanta īpašības / ir
antioksidants / piemīt antioksidatīva iedarbība.
Ginkgo Biloba palīdz mazināt trombotisku
komplikāciju risku / maigi palīdz kavēt
trombocītu agregaciju. Ginkgo Biloba palīdz
mazināt trokšľus ausīs. Ginkgo Biloba palīdz
mazināt reiboni, kas saistīts ar vestibulāriem
traucējumiem
Kalcijs ir viena no galvenajām minerālvielām,
kas nepieciešama ik dienas, visa mūţa garumā.
Kalcijs rūpējas par kaulu struktūras būvēšanu
un stiprināšanu, zobu, nagu un matu veselību.
Lai uzľemtais kalcijs varētu uzsūkties un
uzkrāties kaulos, ir nepieciešams D3 vitamīns.
Kalcijs ir nepieciešams sievietes organismam,
jo sievietēm menopauzes periodā ir risks
palielinātai kaulu trausluma (osteoporozes)
attīstībai, jo kalcija vielmaiľa ir traucēta, kas
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Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

Liger
Farmaceitiskais
Mārketings, SIA

saistīta ar hormonālām pārmaiľām sievietes
organismā, kalcija daudzums kaulos samazinās,
palielinās kaulu trauslums, pieaug pēkšľo
kaulu lūzumu risks. Kalcijs ir nepieciešams
normālai nervu sistēmas un muskulatūras
funkcionēšanai. Kalcijs ir svarīgs kaulu un
zobu stiprināšanai. Kalcijs ir nepieciešams
gados vecākiem cilvēkiem, jo kalcija daudzums
kaulos samazinās, kā arī ar uzturu uzľemtā
kalcija izmantošana ir traucēta. Kalcijs ir
nepieciešams asins recēšanas procesā, impulsu
pārvadei nervu šūnās un muskuļu kontrakcijām
Vitalia Silica
Jūras aļģes / jūraszāles palīdz uzturēt veselu
ādu / ādas veselību. Jūras aļģes / jūraszāles
palīdz uzlabot ādas fizioloģisko līdzsvaru,
mitrināšanu, šūnu atjaunošanos / reģenerāciju,
baro matus, uzlabo to struktūru, stiprina nagus /
Jūras aļģes / jūraszāles palīdz uzlabot ādas
tekstūru un tvirtumu. Silīcijam (organiskā
silīcija kompleksa veidā) piemīt audu un šūnu
atjaunojošas īpašības, tādējādi tas palīdz
saglabāt veselīgu, elastīgu un gludu ādu /
palīdz saglabāt veselīgu, svaigu ādu, spēcīgus,
spīdošus matus un skaistus, izturīgus nagus /
palīdz mazināt un novērst nagu šķelšanos.
Palīdz uzturēt veselīgu ādu, locītavu, skrimšļu
un saistaudu, kaulu sistēmu
Vitalia Zivju eļļa 500mg Zivju eļļas sastāvā esošās vielas ir
kapsulās
nepieciešamas normālai organisma attīstībai un
augšanai / īpaši liela nozīme Omega-3
taukskābēm ir acs tīklenes, sirds, smadzeľu un
nervu šūnu pilnvērtīgai uzbūvei un darbībai.
Omega-3 taukskābes ir atbildīgas par šūnu
membrānas veselību / Omega-3 taukskābes ir
svarīgas augšanā un attīstībā visas dzīves
garumā. Omega-3 nepiesātinātās taukskābes
svarīgas sirds un asinsvadu, kaulu - locītavu un
ādas veselībai. Zivju eļļa palīdz saglabāt
veselīgu sirdi / veicina sirds veselību / Omega3 taukskābes veicina sirds veselību / Zivju eļļa
palīdz aizsargāt sirds-asinsvadu sistēmu /
palīdz uzturēt veselīgas artērijas / asinsvadus /
palīdz uzturēt veselīgu asinsspiedienu / ir
labvēlīgi iedarbojas / iespaido uz sirdsasinsvadu sistēmu / piemīt izteikta sirds
muskuļa aizsargājoša iedarbība. Zivju eļļa /
Omega-3 taukskābes nodrošina veselīgu
smadzeľu darbību / Omega-3 taukskābes ir
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LMG, SIA

LMG, SIA

LMG, SIA

LMG, SIA

svarīgs komponents smadzeľu šūnu uzbūvē.
Omega-3 taukskābēm ir svarīga loma
smadzeľu un intelektuālajā / garīgajā attīstībā.
Zivju eļļa / Omega-3 taukskābes palīdz uzturēt
garīgo veselību un smadzeľu darbību / Zivju
eļļa / Omega-3 taukskābes palīdz uzlabot
atmiľu / var palīdzēt saglabāt veselīgu
smadzeľu darbību un atmiľu vecākiem
cilvēkiem. Omega-3 taukskābes ir svarīga
tīklenes struktūras sastāvdaļa, un tāpēc tam ir
svarīga loma redzes attīstībā un normālā
funkcijā. Zivju eļļa palīdz saglabāt locītavu
kustīgumu un lokanību / Zivju eļļa palīdz
saglabāt kustīgas locītavas / Zivju eļļa palīdz
saglabāt locītavu kustīgumu / Zivju eļļa /
Omega-3 taukskābes palīdz saglabāt locītavu
funkcijas. Omega-3 taukskābes ir svarīgas
veselīgai imūnsistēmai / Omega-3 taukskābes
palīdz mazināt iekaisumu. Zivju eļļa palīdz
uzlabot ādas, nagu un matu veselību / Zivju eļļa
ir nepieciešama gludas un veselīgas ādas
saglabāšanā. Omega-3 taukskābes (DHS un
EPS) no zivju eļļas ir svarīga uztura sastāvdaļa
grūtniecības laikā
Austeru kalcijs + D3
Nepieciešams stipru kaulaudu un zobu
normālai veidošanai un saglabāšanai. Sekmē
kaulaudu blīvuma un struktūras saglabāšanu.
Sekmē labas veselības uzturēšanu. Veicina
normālu augšanu un attīstību, vielmaiľu.
Nepieciešams muskuļu darbībai un nervu
sistēmas funkcijām, normāla asinsspiediena
uzturēšanai
Ca-Mg-Zn kalcijaOrganisma normālai augšanai, attīstībai un
magnija-cinka tabletes
vielmaiľai. Piedalās kaulu, zobu, nagu un matu
struktūras veidošanā un nostiprināšanā. Uzlabo
ādas stāvokli, tās elastību un tvirtumu. Stabilizē
muskuļu funkcijas (t.sk. arī sirds).
Nepieciešams imunosistēmas, asins recēšanas
sistēmas un nervu sistēmas normālai
funkcionēšanai, asinsspiedienam. Svarīgi
antioksidanti
Ehinaceja
Stiprina organisma imūno sistēmu. Nostiprina
organisma dabiskās aizsargspējas pret
saaukstēšanos un citām infekcijām
Ginkgo Biloba ekstrakts
Palīdz uzturēt aktivitāti, atmiľu, apkārtējās
vides uztveršanas spējas, īpaši gados vecākiem
cilvēkiem. Veicina garīgu koncentrēšanos.
Stimulē fiziskās un garīgās spējas. Ieteicams
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LMG, SIA

Glikozamīns

LMG, SIA

Kalcijs + D3

LMG, SIA

Koenzīms Q10

LMG, SIA

Ķiploku ekstrakts

LMG, SIA

Lašu eļļa

LMG, SIA

Multivitamīni 1 dienā

pastiprināta noguruma gadījumā, atveseļošanās
periodā. Stiprina imūnsistēmu. Uzlabo
mikrocirkulāciju un audu asinsapgādi, t.sk.
galvas smadzenēs
Svarīgs struktūrelements skrimšļaudiem un
citiem saistaudiem, veicina skrimšļaudu
aizsardzību. Nepieciešams normālam
metabolismam locītavās. Veicina locītavu
kustīgumu, elastību un veselīgumu. Palīdz
saglabāt kustību brīvību
Nepieciešams stipru kaulaudu un zobu
normālai veidošanai un saglabāšanai. Sekmē
kaulaudu blīvuma un struktūras saglabāšanu.
Sekmē labas veselības uzturēšanu. Veicina
normālu augšanu un attīstību, vielmaiľu.
Nepieciešams muskuļu darbībai un nervu
sistēmas funkcijām, normāla asinsspiediena
uzturēšanai
Nepieciešams organisma šūnām enerģijas
izstrādei. Normāla asinsspiediena saglabāšanai,
sirds veselības uzturēšanai. Kā spēcīgs
antioksidants aizsargā organisma šūnas no
brīvo radikāļu graujošās ietekmes
Antioksidants. Paaugstina organisma
pretošanās spējas stresam. Uzlabo aknu
veselību. Stiprina imūno sistēmu. Saglabā sirds
un asinsvadu sistēmas veselību, palīdz asinīs
uzturēt normālu holesterīna un lipīdu līmeni
Veicina holesterīna līmeľa samazināšanu,
asinsvadu elastīguma, sirds veselības un
normāla asinsspiediena saglabāšanu. Palīdz
saglabāt organisma un tā orgānu šūnu
membrānu funkcijas un struktūru.
Nepieciešams normālai augšanai, pilnvērtīgai
garīgai un fiziskai attīstībai, nervu sistēmas
veselības, atmiľas un izzināšanas spēju
saglabāšanai, īpaši vecumā. Nodrošina
asinsvadu tonusa regulāciju, imūnās un asins
recēšanas sistēmas darbību. Veicina iekaisuma
reakciju samazināšanos. Būtiska loma redzes
funkciju nodrošināšanai
Vitamīni un minerālvielas spēlē svarīgu lomu
normālā vielmaiľas un dzīvības procesā.
Nodrošina organisma orgānu audu un sistēmu
normālu funkcionēšanu, īpaši vecumā. Stimulē
garīgās un fiziskās darbaspējas. Veicina redzes
saglabāšanu. Stiprina imūno sistēmu.
Antioksidants, aizsargā ķermeľa šūnas no brīvo
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LMG, SIA

Multivitamīni 50+ ar
luteīnu

LMG, SIA

Naktssveces eļļa Viľas
jaunības noslēpums

LMG, SIA

Omega-3 zivju eļļa
kapsulās

LMG, SIA

Prostamīns Vīrieša
veselības komplekss
Vitamīns C 500mg
Ilgstošas darbības

LMG, SIA

radikāļu kaitīgās iedarbības
Vitamīni un minerālvielas spēlē svarīgu lomu
normālā vielmaiľas un dzīvības procesā.
Nodrošina organisma orgānu audu un sistēmu
normālu funkcionēšanu, īpaši vecumā. Stimulē
garīgās un fiziskās darbaspējas. Veicina redzes
saglabāšanu. Stiprina imūno sistēmu.
Antioksidants, aizsargā ķermeľa šūnas no brīvo
radikāļu kaitīgās iedarbības
Veicina holesterīna līmeľa samazināšanu,
asinsvadu elastīguma, sirds veselības un
normāla asinsspiediena saglabāšanu. Palīdz
saglabāt organisma un tā orgānu šūnu
membrānu funkcijas un struktūru.
Nepieciešams normālai augšanai, pilnvērtīgai
garīgai un fiziskai attīstībai, nervu sistēmas
veselības, atmiľas un izzināšanas spēju
saglabāšanai, īpaši vecumā. Nodrošina
asinsvadu tonusa regulāciju, imūnās sistēmas
darbību. Veicina iekaisuma reakciju
samazināšanos. Uzlabo locītavu kustību un
elastību. Veicina normālu matu un ādas
augšanu un attīstību. Uzlabo ādas stāvokli, tās
elastību un tvirtumu, veicina ādas šūnu dabisko
atjaunošanos, normalizē mitruma līmeni ādā,
mitrinot to dabiskā veidā un pasargājot no
vīšanas. Atvieglina sāpīgu menstruāciju gaitu.
Aktivizē Ca absorbciju zarnu traktā, tādējādi
palielinot kaulaudu blīvumu
Veicina holesterīna līmeľa samazināšanu,
asinsvadu elastīguma, sirds veselības un
normāla asinsspiediena saglabāšanu. Palīdz
saglabāt organisma un tā orgānu šūnu
membrānu funkcijas un struktūru.
Nepieciešams normālai augšanai, pilnvērtīgai
garīgai un fiziskai attīstībai, nervu sistēmas
veselības, atmiľas un izzināšanas spēju
saglabāšanai, īpaši vecumā. Nodrošina
asinsvadu tonusa regulāciju, imūnās un asins
recēšanas sistēmas darbību. Veicina iekaisuma
reakciju samazināšanos. Būtiska loma redzes
funkciju nodrošināšanai
Labvēlīgi ietekmē urīnceļu un prostatas
veselību. Uzlabo vīriešu seksuālās funkcijas
Antioksidants, aizsargā organisma šūnas.
Veicina asinsvadu veselības saglabāšanu.
Nepieciešams veselīgiem kauliem, zobiem,
skriemeļiem un skaistai ādai. Veicina brūču
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LMG, SIA

Zivju eļļa +

Manta M, SIA

Q-Force

Media Pharma,
SIA

Nervostrong

Media Pharma,
SIA

Valeron

sadzīšanu. Nepieciešams nervu sistēmas
normālai darbībai, garīgam darbam. Sekmē
dzelzs asimilēšanu no pārtikas
Labvēlīgi ietekmē metabolisma procesus
organismā. Palīdz saglabāt normālu redzi.
Svarīga normālai augšanai, pilnvērtīgai
attīstībai. Stimulē imunitāti. Palīdz nodrošināt
svarīgas organisma funkcijas
Provides sustained energy / Nodrošina ilgstošu
enerģiju. Increases mental alertness / Palielina
modrību. Strengthens immune system / Stiprina
imūno sistēmu
Nomierina, relaksē nervu sistēmu, mazina
spriedzi, aizkaitināmību, nervozitāti un citas
stresa sekas; palīdz atslābināt nervu sistēmu;
stiprina nervu sistēmu un uzlabo cilvēka
emocionālo stāvokli; paaugstina nervu sistēmas
izturību pret stresiem un nervu pārslodzēm;
uzlabo nervu šūnu darbību un piedalās nervu
sistēmas darbības regulācijā; veicinot „laimes
hormona” serotonīna sintēzi, uzlabo
garastāvokli un noskaľojumu, kā arī paaugstina
emocionālo stabilitāti; veicinot „miega
hormona” melatonīna sintēzi, uzlabo iemigšanu
un padara miegu dziļāku un palīdz naktī labāk
izgulēties
Sirds-asinsvadu sistēmu stiprinošs līdzeklis.
Stiprina un uzlabo sirds darbību. Veicina
asinsspiediena pazemināšanos un stabilizāciju.
Palielina organisma fizisko izturību un palīdz
sirdij vieglāk pārciest fizisko slodzi. Veicina
holesterīna līmeľa pazemināšanos. Sastāvā
ietilpst vitamīni, aminoskābes, bioloģiski
aktīvās vielas un ārstniecības augu ekstrakti,
kas regulē un uzlabo sirdsdarbību, nostiprina
asinsvadus un piešķir spēku un veselību sirdsasinsvadu sistēmai. Valeron padarīs Jūsu sirdi
stipru! Valeron – stiprina Jūsu sirdi. Nostiprina
sirds muskuļa šūnas un uzlabo sirds darbību.
Palielina organisma enerģētisko potenciālu,
apgādā sirds muskuļa šūnas ar lielu enerģijas
daudzumu, uzlabojot tajās metabolismu.
Veicinot asinsvadu paplašināšanos, uzlabo
kopējo asinsriti, palielina skābekļa piegādi
sirds muskulim un citiem audiem, uzlabo
vispārējo vielmaiľu. Palielina organisma
fizisko izturību un palīdz sirdij vieglāk pārciest
fizisko slodzi. Uzlabo sirdsdarbību
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Medicom Alliance,
SIA

Promed

uztraukumu, nervu slodzes un stresa situācijās.
Veicina holesterīna līmeľa pazemināšanos,
neļauj „sliktajam” holesterīnam izgulsnēties uz
asinsvadu sieniľām un bojāt asinsvadus. Neļauj
veidoties holesterīna plāksnītēm, kuru dēļ var
izveidoties trombi. Palīdz mazināt trombocītu
salipšanu un tālāko asins sabiezēšanu. Veicina
kapilāru nostiprināšanos, palielina to elastību
un neļauj kļūt trausliem. Nostiprina sirdi un
palīdz saglabāt sirds-asinsvadu sistēmas
veselību ilgā laika periodā
Balzama komponentiem piemīt veselību
veicinošas īpašības, kas palīdz uzlabot sirds un
asinsvadu sistēmas veselību – normalizēt
asinsspiedienu, paaugstināt asinsvadu un
kapilāru sieniľu elastīgumu, uzlabot
sirdsdarbību. Labvēlīga iedarbība uz balstakustību aparātu, jo uzlabo locītavu funkcionālo
stāvokli un kustīgumu, labvēlīgi ietekmē
gremošanas sistēmas funkciju, pastiprina
gremošanas dziedzeru sekrēciju. Ar bronhu
paplašināšanas un asinsrades efektu, veicina
asinsriti, tai skaitā smadzenēs. Komponenti
palīdz mazināt aizdusu un klepu, kā arī
pazemina holesterīna līmeni asinīs. Pozitīva
balzama komponentu ietekme tika novērota
urīnceļu sistēmas funkciju normalizēšanā un
slimības simptomu mazināšanā. Noderīga
balzama sastāvdaļu darbība ir pamanāma
galvas smadzeľu asinsvadu funkciju
traucējumu novēršanā, redzes traucējumu un
citu ar redzi saistītu problēmu gadījumos,
sāpēm locītavās un mugurā, veicina ogļhidrātu
vielmaiľu. Medus ir nepieciešams, lai uzlabotu
garīgo aktivitāti un darba spējas. Medus
normalizē daudzu organisma sistēmu funkcijas,
īpaši asinsrites un gremošanas funkcijas. Tas
paaugstina imunitāti un izturību pret slimībām,
stresiem un veģetatīvās nervu sistēmas darbību.
Askorbīnskābe un karotīns paaugstina izturību
pret infekcijām. Kā arī medum piemīt
antibakteriāla un pretsēnīšu iedarbība. Medus
palīdz nodrošināt veselīgu gremošanas sistēmu,
jo satur fruktooligosaharīdus. Medus satur
glikozi un fruktozi, ko viegli apstrādā aknas,
tāpēc tas ir nepieciešams aknu infekcijas
slimību gadījumos. Palielina aknu
dezintoksikācijas spējas. Dabīgās eļļas uzlabo
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Mepha Baltic, SIA

Vitiron

kuľģa gļotādas un divpadsmitpirkstu zarnas
aizsardzību. Var lietot pazeminātas skābes
daudzuma kuľģa sulā gadījumos, veicina ādas
un gļotādas veselību un ādas ievainojumu
sadzīšanu. Normalizē tauku, proteīna un
holesterīna vielmaiľu, nodrošina
dzimumdziedzeru funkcijas; aizkavē toksisko
vielu veidošanos organisma audos. Spēcina
sirds asinsvadu sistēmu. Propolisa ekstrakts un
bišu vasks satur skābes, kurām piemīt
antibakteriālas īpašības un spējas aizturēt,
apturēt un iznīcināt daţādus vīrusus, sēnītes un
patogēnas baktērijas. Propoliss darbojas kā
imunitātes stiprinātājs, nodrošina organisma
aizsargspējas un palīdz organismam atjaunoties
pēc infekcijām un izvadīt sārľus. Propoliss un
vaska komponenti uzlabo asinsriti un
vielmaiľu. Propoliss palīdz nodrošināt veselīgu
aknu funkciju, veicina gremošanu un
organisma attīrīšanu. Var aizsargāt organisma
šūnas un audus pret oksidatīvajiem
bojājumiem. Veicina augšējo elpceļu veselību.
Ķirbju sēklās ir daudz cinka, kam ir būtiska
loma normālas priekšdziedzera darbības
nodrošināšanā. Smiltsērkšķa augļu sastāvdaļām
ir raksturīga daudzveidīga farmakoloģiskā
iedarbība – pretiekaisuma, antimikroba,
pretsāpju, tās veicina bojātas ādas atjaunošanos
un dzīšanas procesus
Novērš spēku izsīkumu, hronisku nogurumu un
stresu. A vitamīns rūpēsies par labu redzi, D
vitamīns – par kaulu un zobu veselību, B
grupas vitamīni īpaši svarīgi enerģijas radīšanai
organismā, palīdz asinsrades procesiem, uzlabo
smadzeľu darbību un rūpējas par veselīgu
nervu sistēmu, E vitamīns ir labs antioksidants,
C vitamīns palīdz organisma imūnsistēmai.
VitironTM sastāvā esošās minerālvielas ir
būtiskas daudzu organisma bioķīmisko procesu
norisē, palīdz normālas sirds un asinsvadu,
nervu, imūnsistēmas darbības nodrošināšanai,
vielmaiľas procesiem kaulos un saistaudos.
Sastāvā esošās aminoskābes ir lielisks palīgs
organisma enerģijas radīšanai, tās aktivizē
vielu maiľas procesus organismā, uzlabo
impulsu vadīšanu nervos, smadzenēs,
muskuļos, pasargā no pārlieku liela daudzuma
taukvielu uzkrāšanās aknās, palīdz tās atbrīvot
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Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA
Natur Produkts,
SIA

Augu sīrups ar alteju bez
cukura
Augu sīrups ar ceļtekām
bez cukura
Augu sīrups ar ceļtekām
un kumelītēm bez cukura
Augu sīrups ar ceļtekām
un mārsilu bez cukura
Augu sīrups ar ehinaceju
bez cukura
Augu sīrups ar Islandes
ķērpi un mārsilu bez
cukura
Augu sīrups ar Islandes
ķērpi bez cukura
Augu sīrups ar liepu
ziediem bez cukura
Augu sīrups ar mārsilu
bez cukura
Augu sīrups ar salviju
bez cukura
Celong 500, C vitamīns
ar prolongētu darbību,
500 mg
Dr.Müller augu tēja pret
klepu
Dr.Müller augu tēja pret
saaukstēšanos
Dr.Müller bronhiāla augu
tēja
Dr.Müller imunitāti
stiprinoša augu tēja
Ehinaceja + C vitamīns
bez cukura ar citronu
garšu
Ginkgo biloba 60+ zaļā
tēja bez cukura ar citronu
garšu
Ginkgo biloba kapsulas

Natur Produkts,
SIA

Koenzīms Q10 ar E
vitamīnu kapsulās

Natur Produkts,

Lecitīna kapsulas 1200

no toksiskām vielām, kā arī aktivē vitamīnu
iedarbību
Organisma stiprināšanai, labvēlīgi ietekmē
elpošanas ceļus
Organisma stiprināšanai, labvēlīgi ietekmē
elpošanas ceļus
Organisma stiprināšanai, labvēlīgi ietekmē
elpošanas ceļus
Organisma stiprināšanai, labvēlīgi ietekmē
elpošanas ceļus
Organisma stiprināšanai un imunitātes
paaugstināšanai
Organisma stiprināšanai, labvēlīgi ietekmē
elpošanas ceļus
Organisma stiprināšanai, labvēlīgi ietekmē
elpošanas ceļus
Organisma stiprināšanai, labvēlīgi ietekmē
elpošanas ceļus
Organisma stiprināšanai, labvēlīgi ietekmē
elpošanas ceļus
Organisma stiprināšanai, labvēlīgi ietekmē
kaklu un mutes dobumu
Imunitātes paaugstināšanai, antioksidants
Labvēlīgi ietekmē augšējos elpošanas ceļus,
veicina atkrēpošanu un atvieglo atklepošanu
Labvēlīgi ietekmē augšējos elpošanas ceļus,
veicina atkrēpošanu un atvieglo atklepošanu
Labvēlīgi ietekmē augšējos elpošanas ceļus,
veicina atkrēpošanu un atvieglo atklepošanu
Organisma stiprināšanai un imunitātes
paaugstināšanai
Organisma stiprināšanai un imunitātes
paaugstināšanai
Labvēlīgi ietekmē asinscirkulāciju. Piemīt
antioksidanta īpašības, aizsargā no brīvo
radikāļu iedarbības
Labvēlīgi ietekmē asinscirkulāciju. Piemīt
antioksidanta īpašības, aizsargā no brīvo
radikāļu iedarbības
Piedalās intracellulāro struktūru aizsardzībai
pret brīvajiem radikāļiem. Nostiprina
organisma imūnsistēmu
Labvēlīgi ietekmē holesterīna līmeni. Stiprina
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SIA
Natur Produkts,
SIA
Nikafarm, SIA
NORD-EXIM,
SIA

mg
Varikosan kapsulas

organisma imūnsistēmu
Labvēlīgi ietekmē venozo asinsriti

10-FOUR
Karpatu augstkalnu fito
tēja Cigoriľi & Ehināceja

NORD-EXIM,
SIA

Karpatu augstkalnu fito
tēja Citronmelisa &
Vilkābele

NORD-EXIM,
SIA

Karpatu augstkalnu fito
tēja Liepa & Kumelīte

NORD-EXIM,
SIA

Karpatu augstkalnu fito
tēja Meţrozītes &
Brūklenes
Karpatu augstkalnu fito
tēja Nātre & Piparmētra

Uzlabo pašsajūtu pēc alkohola lietošanas
Imunitātes stimulējoša tēja. Ieteicams lietot kā
imūnsistēmas stimulējošu produktu, ēstgribas
veicināšanai, gremošanas orgānu darbības
uzlabošanai. Cigoriľi stimulē skābes
veidošanās funkciju kuľģī, regulē aknu
funkcijas, pazemina cukura līmeni asinīs,
uzlabo nieru darbību un urīna izvadi
Nomierinoša tēja. Ieteicams lietot kā
nomierinošu līdzekli, kurš veicina holesterīna
līmeľa pazemināšanos asinīs, pastiprina asins
cirkulāciju, pazemina asinsspiedienu, uzlabo
miegu
Pret iekaisuma tēja. Ieteicams lietot kā
pretiekaisuma produktu ar antiseptisko un
pretalerģisko iedarbību
Ieteicams lietot veselības uzlabošanai, kā
vitamīnu līdzeklis ēstgribas paaugstināšanai un
gremošanas orgānu darbības uzlabošanai
Asins attīroša tēja. Ieteicams lietot kā asins
attīrošu, organisma stiprinošu un pretiekaisuma
līdzekli
Gremošanas orgānu darbības uzlabošanai.
Ieteicams lietot kā gremošanas orgānu darbības
uzlabošanas līdzekli – darbojas pret iekaisumu,
mazina spazmas, piemīt antiseptiskas īpašības.
Pazemina cukura līmeni asinīs
Nomierina nervu sistēmu, uzlabo sirds darbību,
ţultspūšļa, aknu, nieru funkcijas, piemērots
diabēta slimniekiem, veicina toksīnu
izvadīšanu no organisma

NORD-EXIM,
SIA
NORD-EXIM,
SIA

Karpatu augstkalnu fito
tēja Pupumētra &
Mellenes

NORD-EXIM,
SIA

Šķīstošie cigoriľi
dabīgie,
Šķīstošie cigoriľi ar
aroniju,
Šķīstošie cigoriľi ar
meţrozēm,
Šķīstošie cigoriľi ar
piparmētru,
Šķīstošie cigoriľi ar
citronu,
Šķīstošie cigoriľi ar
steviju,
Šķīstošie cigoriľi ar
ţeľšeľu
Baldriāna saknes
uzlējums
Sirds Māteres uzlējums

OLKO, SIA
OLKO, SIA

Palīdz uzlabot un stiprināt sirdsdarbību,
samazināt nervu sasprindzinājumu
Uzlabo un stiprina sirdsdarbību, samazina
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OLKO, SIA

Vilkābeles tinktūra

Ozoliľi, ZS

Ehinācija ar piparmētru

Ozoliľi, ZS

Lauku tēja „Anna”

Pharma Nord, SIA

Bio-Active Q10
Uniqinol® 30 mg

Pharma Nord, SIA

Bio-C.L.A. 1000

Pharma Nord, SIA

Bio-C.L.A. Booster

nervu sasprindzinājumu
Palīdz uzlabot un stiprināt sirdsdarbību,
samazināt nervu sasprindzinājumu
Sastāvā esošie augi spēcina dabisko
imūnsistēmu, nomierina un samazina spriedzi
Garšīgs un veselīgs dzēriens, iekļautās drogas
satur vitamīnus, minerālvielas, ēteriskās eļļas,
flavonoīdus, kuras labvēlīgi ietekmē veselības
stāvokli, nomierina un spēcina
Palīdz uzturēt veselīgu sirds-asinsvadu,
muskuļu un imūno sistēmu. Koenzīmam Q10 ir
centrālā loma enerģijas raţošanā šūnās. Tas
mazina nogurumu un palīdz atjaunot organisma
enerģijas rezerves. Tas nekavējoties uzsūcas
šūnās un veicina ātru koenzīma Q10 līmeľa
paaugstināšanu organismā. Koenzīms Q10
iesaistās enerģijas raţošanas procesā organisma
šūnās. Koenzīms Q10 ir īpaši svarīgs sirds
normālai darbībai. Koenzīms Q10 palielina
fizisko izturību, paaugstina enerģijas līmeni,
palēnina novecošanos, palīdz saglabāt smaganu
veselību, darbojas kā antioksidants. Koenzīms
Q10 palīdz regulēt asinsspiedienu
Konjugētā linolskābe (CLA) palīdz uzturēt
optimālo līdzsvaru starp ķermeľa skeleta
muskulatūru un taukaudiem. Konjugētā
linolskābe bloķē tauku uzkrāšanos tauku šūnās,
veicina tauku sadegšanu muskuļos fiziskas
slodzes ietekmē, palīdz saglabāt optimālo
līdzsvaru starp organisma muskulatūru un
taukaudiem, stabilizē svaru, saglabājot
muskuļu masu, paaugstina enerģijas līmeni un
palīdz izvairīties no svara svārstībām diētu
rezultātā
Konjugētā linolskābe (CLA) palīdz uzturēt
optimālo līdzsvaru starp ķermeľa skeleta
muskulatūru un taukaudiem. Zaļās tējas
ekstrakts stimulē vielmaiľu, veicinot tauku
sadedzināšanu organismā. Bio- CLA Booster
dos Tev enerģiju tievēšanai, palīdz izvairīties
no svara svārstībām diētu rezultātā. Konjugētā
linolskābe bloķē tauku uzkrāšanos tauku šūnās,
veicina tauku sadegšanu muskuļos fiziskas
slodzes ietekmē, palīdz saglabāt optimālo
līdzsvaru starp organisma muskulatūru un
taukaudiem, stabilizē svaru, saglabājot
muskuļu masu
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Pharma Nord, SIA

Bio-Calcium+D3+K

Pharma Nord, SIA

Bio-Carotene

Pharma Nord, SIA

Bio-Chromium
(hroma (III) hlorīds)

Pharma Nord, SIA

Bio-Chromium
(organiskais hroms)

Pharma Nord, SIA

Bio-C-Zinc

Pharma Nord, SIA

Bio-Ferron

Pharma Nord, SIA

Bio-Fiber

Pharma Nord, SIA

Bio-Ginkgo

Bio – Calcium + D3+ K” – stipriem kauliem,
satur vitamīnus, lai saglabātu kaulu masu un tās
stiprumu. D3 vitamīns veicina kalcija
uzsūkšanos. K vitamīns – stimulē kaulaudu
veidošanos
Pasargā ādu no brīvo radikāļu kaitīgās ietekmes
sauļošanās laikā, veidojot dabīgu ādas
iedegumu. Bio-Carotene sastāvā ietilpst tīrs
betakarotīns. Tas ir viens no spēcīgākajiem
dabiskajiem antioksidantiem, kas palēnina
novecošanās procesus. Antioksidanti aizsargā
ādu pret kaitīgajiem brīvajiem radikāļiem, kas
rodas sauļošanās laikā, nodrošina aizsardzību
pret ultravioletajiem stariem cilvēkiem ar jutīgu
ādu, veicinot veselīgu un noturīgu iedegumu.
Var uzlabot „krēslas” redzi
Hroms veicina normālu makroelementu
vielmaiľu. Hroms uztur normālu glikozes
koncentrāciju asinīs
Organiskais hroms ar augstu uzsūkšanās spēju
organismā palīdz normalizēt svaru, samazināt
pārmērīgu vēlmi uzľemt cukuru ar pārtikas
produktiem un pārmērīgu tieksmi pēc
saldumiem. Hroms ir svarīgs mikroelements
cukura līmeľa stabilizēšanai asinīs. Hroms
ietekmē ogļhidrātu, tauku un olbaltumvielu
metabolismu. Bio-Chromium satur hromu, kurš
ir organiski saistīts ar GTF (glikozes tolerances
faktoru)
Organiskā cinka un dabīgā C vitamīna
kombinācija nodrošina augšējo elpošanas ceļu
gļotādu imūno aizsardzību
Organiski saistīta dzelzs ar cinku un varu
nodrošina šo mikroelementu līdzsvaru
organismā un dzelzs labāku uzsūkšanos.
Organisma vajadzība pēc dzelzs palielinās
grūtniecības laikā – dzelzs nepieciešama, lai
veidotos asins šūnas, kas nodrošina augļa
apgādi ar skābekli un barības vielām
Dārzeľu izcelsmes šķiedrvielas uzlabo
gremošanas procesus un palīdz kompensēt
modernajām diētām raksturīgo šķiedrvielu
nepietiekamību. BIO-Fiber ir koncentrēts
šķiedrvielu preparāts, kas palīdz kompensēt
zemo šķiedrvielu saturu tehnoloģiski
apstrādātajā pārtikā
Standartizētais Ginkgo biloba ekstrakts veicina
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Pharma Nord, SIA

Pharma Nord, SIA

Pharma Nord, SIA

Pharma Nord, SIA

Pharma Nord, SIA

asins cirkulāciju galvas smadzenēs.
Standartizētais Ginkgo biloba ekstrakts palīdz
uzturēt kognitīvo funkciju. Standartizētais
Ginkgo biloba ekstrakts palīdz uzlabot atmiľu
veciem cilvēkiem
Bio-Glucosamine
Glikozamīna sulfāts ir viens no svarīgākajiem
skrimšļa struktūras elementiem, kas uztur
locītavu funkcijas. Glikozamīna sulfāts un
hondroitīna sulfāts ir svarīgi skrimšļa
komponenti. Tiem ir nozīmīga loma locītavu
skrimšļa struktūras uzturēšanā. Locītavu
veselībai. Iesaistās skrimšļa audu sintēzē.
Palīdz uzlabot locītavu funkcijas
Bio-Glucosamine Forte
Glikozamīna sulfāts un hondroitīna sulfāts ir
Plus
svarīgi skrimšļa komponenti. Tiem ir nozīmīga
loma locītavu skrimšļa struktūras uzturēšanā”
un reklāmā „Locītavu veselībai. Iesaistās
skrimšļa audu sintēzē. Palīdz uzlabot locītavu
funkcijas. Veicina locītavu kustīgumu. Stimulē
skrimšļaudu veidošanos. Palīdz atjaunot
nolietoto locītavu skrimšļu struktūru. Uzlabo
skrimšļaudu amortizācijas spējas. Palielina
kustību amplitūdu
Bio-Glucosamine Plus
Glikozamīna sulfāts ir viens no svarīgākajiem
skrimšļa struktūras elementiem, kas uztur
locītavu funkcijas. Glikozamīna sulfāts un
hondroitīna sulfāts ir svarīgi skrimšļa
komponenti. Tiem ir nozīmīga loma locītavu
skrimšļa struktūras uzturēšanā. Locītavu
veselībai. Iesaistās skrimšļa audu sintēzē.
Palīdz uzlabot locītavu funkcijas
Bio-Karnitīns
Karnitīnam ir svarīga loma enerģijas raţošanas
procesā organismā, veicinot taukskābju
oksidāciju muskuļaudos. Karnitīns palīdz
muskuļiem pārvērst taukus enerģijā. Pietiekams
karnitīna līmenis palīdz ķermenim raţot
muskuļu darbībai nepieciešamo enerģiju.
Karnitīns īpaši efektīvi uzlabo enerģijas
raţošanu sirds muskulī. Ieteicams pie
stāvokļiem, kad ir samazināta enerģijas
veidošanās organismā, kā arī pie palielinātas
fiziskās slodzes
Bio-Marin Natural
Omega-3 taukskābes zivju eļļā aizsargā sirds –
asinsvadu sistēmu. Omega-3 tauksskābes (EPA
un DHA) ir nepieciešamas pretiekaisuma
mediatoru sintēzei. Tie ir savienojumi, kas
efektīvi cīnās ar iekaisuma mediatoriem,
ieskaitot n-6 eikozanoidus un iekaisumu
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Pharma Nord, SIA

Bio-Marine Plus

Pharma Nord, SIA

Bio-MSM+Silicia

Pharma Nord, SIA

Bio-Multi

Pharma Nord, SIA

Bio-Omega 3

Pharma Nord, SIA

Bio-Quinone Q10 GOLD
100mg

Pharma Nord, SIA

Bio-Quinone Q10 Super
30 mg

Pharma Nord, SIA

Bio-Selenium+Zinc

izraisošus citokīnus, kuru ietekmē locītavas
kļūst sāpīgas, stīvas un zaudē savas funkcijas
Nodrošina sirds un asinsvadu sistēmas
aizsardzību, mazina triglicerīdu un
homocisteīna līmeni. Samazina menstruālā
cikla izraisīto diskomfortu. Sirds-asinsvadu
sistēmas veselībai. Palīdz normalizēt lipīdu
līmeni asins sastāvā. Veicina asinsradi,
samazina menstruālā cikla izraisīto
diskomfortu
Dabīgais sērs, kas palīdz: veidot un atjaunot
saistaudus, mazināt locītavu un muskuļu
iekaisumu, -ādas, matu un nagu veselībai.
Nodrošina saistaudu elastīgumu. Uzlabo ādas,
matu, nagu un locītavu struktūru
Bio-Multi ir multivitamīnu komplekss mātes un
bērna veselībai. Nodrošina pareizu augļa
attīstību, satur folskābi, kas palīdz samazināt
iedzimtu nervu caurulītes defektu risku.
Folskābe palīdz normalizēt homocisteīna
līmeni asinīs, uzturot sirds un asinsvadu
veselību, tādējādi mazinot sirds-asinsvadu
slimību risku
Omega-3 nepiesātinātās taukskābes ir svarīgas
sirds un asinsvadu veselībai. Omega-3
nepiesātinātās taukskābes nodrošina veselīgu
smadzeľu darbību un veicina normālu redzes
funkciju
Aktīvais koenzīms Q10 – dabīgs enerģijas
raţošanas katalizators organisma šūnās, svarīgs
antioksidants organismā. Koenzīms Q10
(ubihinons) iesaistās enerģijas procesā
organisma šūnās, nodrošina normālu sirds
darbību, palielina fizisko izturību, paaugstina
enerģijas līmeni, palēnina novecošanos, palīdz
saglabāt smaganu veselību, darbojas kā
antioksidants.
B1 vitamīns palīdz nodrošināt enerģijas
raţošanu organismā, kā arī veicina normālu
sirdsdarbību, nervu sistēmas darbību un
labvēlīgi ietekmē psihi. Koenzīms Q10
darbojas kā antioksidants
Organiskā selēna aktīvā forma, kas nodrošina
šūnu aizsardzību. Organiskais selēns ar augstu
biopieejamību neitralizē kaitīgos brīvos
radikāļus, aizsargā šūnas no potenciāliem
bojājumiem, stiprina organisma
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Pharma Nord, SIA

Bio-Trim

Pharma Nord, SIA

Bio-Vision

Pharma Nord, SIA

D-Pearls

aizsargmehānismus, palēnina organisma
novecošanās procesus
Bio-Trim mazinās kāri pēc saldumiem un
palīdzēs cīľā ar liekajiem kilogramiem.
Patentētā formula satur: hromu, kas nomāc
tieksmi pēc saldumiem, karnitīnu, kas veicina
tauku sadegšanu fiziskās slodzes laikā,
koenzīmu Q10, kas nepieciešams enerģijas
raţošanā, Kambodţas garcīniju, kas novērš
tauku uzkrāšanos organismā. Bio-Trim –
efektīvs, ja vēlies kļūt slaidāka!
Komplekss acu veselībai - satur uzturvielas,
kas nodrošina acu veselību un palīdz saglabāt
redzi. Bio-Vision sastāvā ir šādas uzturvielas:
betakarotīns (provitamīns A), kas palīdz
uzlabot „krēslas redzi”; luteīns, kas palīdz
saglabāt redzi – stiprina acs tīklenes dzelteno
plankumu (macula lutea), veicinot pigmenta
veidošanos tajā; melleľu ekstrakts – palīdz
stiprināt kapilāru sieniľas un uzlabo asins
mikrocirkulāciju; vitamīni C un E, cinks ir
antioksidanti, kas aizsargā šūnas no brīvo
radikāļu iedarbības; varš un cinks –
nepieciešami acs audu molekulārās struktūras
veidošanai
D vitamīns veicina imūnsistēmas normālu
darbību, kā arī palīdz uzturēt veselīgus kaulus;
D vitamīns nodrošina normālu kaulu attīstību
bērniem; D vitamīns veicina imūnsistēmas/
dabisko aizsardzības mehānismu normālu
darbību; D vitamīns palīdz saglabāt/uzturēt
normālu muskuļu funkciju; D vitamīns
nodrošina pareizu muskuļu darbību; D vitamīns
palīdz saglabāt muskuļu funkciju cilvēkam
novecojot; Jau sen zināms, ka D3 vitamīns
veicina kalcija uzsūkšanos; D3 vitamīns
nodrošina veselīgu iekaisuma reakciju; D
vitamīnam ir nozīme kaulu/veselīgu kaulu
struktūrā; D vitamīns palīdz veidot un uzturēt
stiprus/veselīgus kaulus; D vitamīns nodrošina
normālu kaulu blīvumu; D vitamīns nodrošina
zobu mineralizāciju; D vitamīns nodrošina
veselīgu zobu struktūru; D vitamīns palīdz
veicināt zobu mineralizāciju; D vitamīns
veicina kalcija uzsūkšanos kunģa-zarnu traktā
un uztur kalcija līdzsvaru organismā; D
vitamīns ir nepieciešams kalcija un fosfora
uzsūkšanai un izmantošanai; D vitamīns ir
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Pharma Nord, SIA

Duo Fit

Pharma Nord, SIA

Evelle

Pharma Nord, SIA

Prelox

Pharma Nord, SIA

SelenoPrecise Organic

nepieciešams kalcija piesaistei kaulos; D
vitamīns nodrošina normālu šūnu dalīšanos; D
vitamīns ir nepieciešams pareizai kalcija
līmeľa regulēšanai asinīs; D vitamīns ir
nepieciešams normālai kaulu un zobu
veidošanai
Zaļās tējas ekstrakts augstā koncentrācijā
stimulē vielmaiľu, tādējādi veicinot tauku
dedzināšanu. L-karnitīns palīdz muskuļiem
pārvērst taukus enerģijā. L-karnitīnam ir
svarīga loma organisma enerģijas raţošanas
procesā, veicinot taukskābju oksidāciju
muskuļaudos. L-karnitīns ir ieteicams pie
patoloģiskiem stāvokļiem, kad ir samazināta
enerģijas veidošanās organismā, kā arī pie
palielinātas fiziskās slodzes. Konjugētā
linolskābe (CLA) bloķē tauku uzkrāšanos tauku
šūnās. Konjugētā linolskābe (CLA) veicina
tauku sadegšanu muskuļos fiziskās slodzes
ietekmē. Konjugētā linolskābe (CLA) palīdz
saglabāt optimālo līdzsvaru starp organisma
muskulatūru un taukaudiem. Konjugētā
linolskābe (CLA) stabilizē svaru, saglabājot
muskuļu masu. Konjugētā linolskābe (CLA)
paaugstina enerģijas līmeni. Konjugētā
linolskābe (CLA) palīdz izvairīties no svara
svārstībām diētu rezultātā
Evelle padara ādu elastīgu un stipru, uzlabo
ādas spēju uzľemt mitrumu, nodrošina ādu ar
papildus antioksidantiem, kas aizsargā ādas
šūnas. Evelle cīnās ar ādas novecošanās
pazīmēm, kas noved pie grumbu veidošanās un
izmaiľām pigmentācijā, palīdz atjaunot ādas
aizsargmehānismus, lai tā izskatītos jauna.
Evelle padara matus mirdzošus un kuplākus,
stiprina nagus. Evelle labvēlīgi ietekmē redzi
Patentēts komplekss vīriešiem, kas satur Larginīnu, Pycnogenol un aspartāmskābi. Šīs
uzturvielas var palīdzēt uzlabot vīriešu
dzimumapmierinātību. Prelox sastāvā esošā
piknogenola un L-arginīna patentētā
kombinācija uzlabo asinsriti dzimumorgānu
apvidū, tādējādi paaugstinot vīriešu seksuālās
spējas
Organiskā selēna aktīvā forma, kas nodrošina
šūnu aizsardzību. Organiskais selēns ar augstu
biopieejamību neitralizē kaitīgos brīvos
radikāļus, aizsargā šūnas no potenciāliem
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Ponoko, SIA

Marina,
Marina ar kalciju,
Marina ar selēnu,
Marina ar silīciju

Primea, SIA

Alpectan ar cukuru

Primea, SIA

Alpectan bez cukura

Primea, SIA

Lactoguard Balance

bojājumiem, stiprina organisma
aizsargmehānismus, palēnina organisma
novecošanās procesus
Veicina imunotoksīnu izvadīšanu no
organisma, palīdz atjaunot šūnu funkcijas un
enerģiju. Normalizē olbaltumvielu, ogļhidrātu,
minerālu apmaiľu veseliem cilvēkiem. Uzlabo
nieru darbību – veicina lieko sāļu, ūdens,
nātrija izvadīšanu no organisma. Uzlabo aknu
darbību – normalizē fermentu darbību, palīdz
uzturēt lipīdu un holesterīna optimālo līmeni
asinīs. Uzlabo ţultspūšļa mehanoaktivitāti.
Uzlabo aizkuľģa dziedzera darbību – palīdz
uzturēt optimālo cukura koncentrācijas līmeni
asinīs, saīsina rehabilitācijas laiku pēc aknu,
nieru un aizkuľģa dziedzera slimībām. Palīdz
izvadīt no organisma toksiskus savienojumus –
svešas izcelsmes vīrusu olbaltumvielas,
radioaktīvos metālus. Veicina imūnsistēmas
funkciju normalizēšanos. Šūnu apgāde ar
kalciju veicina veselīgu kaulu sistēmu,
elastīgus muskuļus un locītavu kustīgumu.
Šūnu apgāde ar silīciju aizkavē matu izkrišanu,
iekšējo orgānu noslīdējumu, vēnu
paplašināšanos, priekšlaicīgu ādas
novecošanos. Šūnu apgāde ar selēnu veicina
darbspēju paaugstināšanos (piesātina asinis ar
skābekli), psihoemocionālā līdzsvara
saglabāšanos (mazina depresijas, nemiera,
satraukuma izpausmes)
Dabisks augu sīrups, labvēlīgi ietekmē
elpošanas ceļus, stiprina imunitāti. Dabas spēks
pret klepu. Sīrupa sastāvā esošajam augam
piemīt plaušu un bronhu iekaisumu mazinošas
īpašības
Dabisks augu sīrups, labvēlīgi ietekmē
elpošanas ceļus, stiprina imunitāti. Dabas spēks
pret klepu. Sīrupa sastāvā esošajam augam
piemīt plaušu un bronhu iekaisumu mazinošas
īpašības
Normalizē zarnu trakta darbību, palīdz
samazināt diskomforta sajūtu tajā; veicina
zarnu satura tranzītu un regulāru vēdera izeju;
rada un stimulē labvēlīgu zarnu mikrofloru,
aizkavē nelabvēlīgo patogēno baktēriju
augšanu; stiprina organisma aizsargspējas –
ikdienas aizsardzība visai ģimenei; papildina
kuľģa-zarnu trakta mikrofloru ar veselīgām
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Primea, SIA

Omax Zivju eļļa

Primea, SIA

Typectan

Pure Food, SIA

Upeľu nektārs ar inulīnu,
Aprikoţu nektārs ar
inulīnu,
Ābolu – ķiršu nektārs ar
inulīnu,
Ābolu sula ar inulīnu,
Apelsīnu sula ar inulīnu

Rialat, SIA

Jodēta saulespuķu eļļa
„Диканька”

Rialat, SIA

Saulespuķu eļļa
„Диканька”
„Herkuless” graudu
pārslas
Ālantes tēja

Rīgas
Dzirnavnieks, AS
Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS
Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Anti Pressus

pienskābām un bifido baktērijām antibiotiku
lietošanas laikā un pēc tās, tādējādi atjaunojot
tās dabīgo līdzsvaru
Veicina sirds un sirds-asinsvadu sistēmas
veselību kopumā, holesterīna līmeľa
samazināšanos, normālu asinsspiedienu, kā arī
asinsvadu elastīgumu un tonusu. Veicina
imūnās un asins recēšanas sistēmas darbību.
Nepieciešams normālai augšanai, pilnvērtīgai
garīgai un fiziskai attīstībai, nervu sistēmas
veselībai, kā arī atmiľas un izzināšanas spēju
saglabāšanai. Spēlē būtisku lomu redzes
funkciju nodrošināšanā un saglabāšanā.
Veicina iekaisuma reakciju samazināšanos,
palīdz saglabāt locītavu kustīgumu un ādas
elastīgumu
Dabisks augu sīrups, labvēlīgi ietekmē
elpošanas ceļus, stiprina imunitāti. Dabas spēks
pret klepu. Sīrupa sastāvā esošajam augam
piemīt plaušu un bronhu iekaisumu mazinošas
īpašības
Prebiotisks. Inulīns uzlabo zarnu trakta
darbību. Veicina zarnu traktā sabalansētas
mikrofloras veidošanos un nodrošina normālu
zarnu darbību. Veicina kalcija uzľemšanu.
Inulīns stiprina kaulus, Palielina kaulu
mineralizācijas blīvumu. Samazina holesterīna
līmeni. Inulīns no cigoriľiem palīdz samazināt
holesterīna līmeni. Stiprina organisma
imūnsistēmu. Inulīns uzlabo organisma
dabiskās aizsargspējas. Pateicoties
prebiotiskajām īpašībām, uzlabo gremošanu un
nostiprina imūnsistēmu
Jods ir viens no vitāli svarīgajiem uztura
mikroelementiem. Ir nepieciešams
vairogdziedzera normālas darbības
nodrošināšanai
Ir bagāts vitamīna E avots, kas nepieciešams
pareizas vielu maiľas uzturēšanai
Veicina zarnu darbību. Uzlabo asins sastāvu,
veicina holesterīna satura samazināšanos asinīs
Sen zināms, ka ālante ir augs, kas veicina
kuľģa un elpošanas orgānu sekrēciju, sekmē
ţults un urīna izdalīšanos
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie spēcina nervu sistēmu, uzlabo
garastāvokli un miegu, labvēlīgi ietekmē
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Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS
Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS
Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS
Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS
Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

asinsvadu tonusu, veicina asins cirkulāciju,
regulē sirdsdarbību, stimulē urīna izvadīšanu
Asinszāles tēja
Sen zināms, ka asinszāle ir augs, kas labvēlīgi
ietekmē gludās muskulatūras tonusu un kuľģa
gļotādu, veicina ţults izdalīšanos, sekmē
gremošanas sistēmas darbību
Baldriāna tēja
Sen zināms, ka baldriāns ir augs, kas palīdz
novērst nemieru un nervu spriedzi stresa
situācijās, uzlabo miega kvalitāti, veicina ţults
un gremošanas orgānu sekrēciju, labvēlīgi
ietekmē asinsriti, asinsvadu un muskulatūras
tonusu
Bronchus
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie stimulē elpošanas orgānu
sekrēciju, labvēlīgi ietekmē gludās
muskulatūras tonusu, veicina gļotādas
atjaunošanos, sekmē sviedru izdalīšanos,
spēcina organismu
Brūklenes tēja
Sen zināms, ka brūklene ir augs, kas labvēlīgi
ietekmē vielmaiľu, nieru un urīnpūšļa darbību,
sekmē urīna izvadīšanu
Ceļtekas tēja
Sen zināms, ka lielā ceļteka ir augs, kas stimulē
kuľģa un elpošanas orgānu sekrēciju, labvēlīgi
ietekmē gludās muskulatūras tonusu un asins
recēšanu
Cholus
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie veicina ţults sekrēciju un
urīna izvadīšanu, sekmē kuľģa un aizkuľģa
dziedzera sulas izdalīšanos, labvēlīgi ietekmē
gludās muskulātūras tonusu, veicina gāzu
izvadīšanu, rosina ēstgribu
Diabetus
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie labvēlīgi ietekmē organisma
vispārējo vielmaiľu, stimulē gremošanu, audu
atjaunošanos, ţults izdali un urīna izvadīšanu,
regulē holesterīna un cukura līmeni asinīs,
veicina vēdera izeju
Dzeltenās kaķpēdiľas tēja Sen zināms, ka dzeltenā kaķpēdiľa ir augs, kas
veicina ţults sekrēciju un urīna izvadīšanu,
sekmē kuľģa un aizkuľģa dziedzera sulas
izdalīšanos, labvēlīgi ietekmē gludās
muskulatūras tonusu
Fenheļa tēja
Sen zināms, ka fenhelis ir augs, kas labvēlīgi
ietekmē gremošanas un elpošanas orgānu
tonusu, rosina ēstgribu, veicina gāzu un urīna
izvadīšanu, sekmē ţults izdali, gremošanas un
elpošanas orgānu sekrēciju, stimulē piena
98

Informatīvs saraksts par veselīguma norāţu iesniedzējiem, produktiem un formulējumiem.
Šis saraksts nav uzskatāms par Eiropas Komisijas apstiprināto veselīguma norāţu sarakstu.

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Gastrus bērniem

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Gripus bērniem

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Imunus

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS
Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Islandes ķērpja tēja

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Kliľģerītes tēja

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Kosas tēja

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Kumelītes tēja

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Lactus strong

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Liepu ziedu tēja

Rīgas

Linu sēklu tēja

Kardius

veidošanos un izdalīšanos mātēm, kas zīda
bērnus
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie rosina ēstgribu, veicina gāzu
izvadīšanu, stimulē gremošanas orgānu
sekrēciju, labvēlīgi ietekmē gludās
muskulatūras tonusu
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie spēcina organismu un stiprina
imunitāti, veicina sviedru un urīna izdalīšanos,
labvēlīgi ietekmē elpošanas sistēmu
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie stiprina organisma dabīgās
aizsargspējas un palielina organisma izturību
pret nelabvēlīgu ārējo vides faktoru ietekmi,
veicina sviedru un urīna izdalīšanos, regulē
organisma vispārējo vielmaiľu
Sen zināms, ka Islandes ķērpis ir augs, kas
labvēlīgi ietekmē elpošanas sistēmu, rosina
ēstgribu un veicina gremošanu
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie labvēlīgi ietekmē asinsvadu
tonusu un stiprina sirds muskulatūru, stimulē
sirdsdarbību, veicina asins cirkulāciju, regulē
sirds ritmu, palīdz novērst nervu spriedzi stresa
situācijās
Sen zināms, ka kliľģerīte ir augs, kas labvēlīgi
ietekmē kuľģa un zarnu darbību, veicina ţults
sekrēciju, regulē asinsvadu un gludās
muskulatūras tonusu
Sen zināms, ka kosa ir augs, kas labvēlīgi
ietekmē asins recēšanu, sekmē urīna
izvadīšanu, veicina nieru, urīnizvadceļu un
urīnpūšļa darbību
Sen zināms, ka kumelīte ir augs, kas maigi
atslābina un nomierina, veicina kuľģa un zarnu
darbību, stiprina organismu, labvēlīgi ietekmē
elpošanas sistēmu
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie stimulē piena veidošanos un
izdalīšanos no piena dziedzeriem mātēm, kas
zīda bērnus
Sen zināms, ka liepu ziedi atjauno organismu
un stiprina imunitāti, veicina sviedru un urīna
izdalīšanos, labvēlīgi ietekmē elpošanas
sistēmu
Sen zināms, ka lins ir augs, kas labvēlīgi
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farmaceitiskā
fabrika, AS
Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Mārsila tēja

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Melisas tēja

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS
Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Miltenes tēja

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Nervus

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Nervus bērniem

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Nervus Strong

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS
Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Oculus

Rīgas
farmaceitiskā

Pelašķa tēja

Nātres tēja

Omega-3 1000 mg

ietekmē vielmaiľu, elpošanas sistēmu un
gremošanas orgānu gļotādu, regulē vēdera
izeju, veicina audu atjaunošanos
Sen zināms, ka parastais mārsils ir augs, kas
stimulē elpošanas un gremošanas orgānu
sekrēciju, ietekmē elpošanas un gremošanas
orgānu tonusu, veicina gāzu izvadīšanu,
stiprina organismu
Sen zināms, ka melisa ir augs, kas spēcina
nervu sistēmu, uzlabo garastāvokli un miega
kvalitāti, veicina gremošanas sistēmas darbību
un gāzu izvadīšanu, labvēlīgi ietekmē
asinsvadu un gludās muskulatūras tonusu
Sen zināms, ka miltene ir augs, kas veicina
urīna izdalīšanos
Sen zināms, ka lielā nātre ir augs, kas labvēlīgi
ietekmē asinsradi, asins recēšanu un organisma
vispārējo vielmaiľu, regulē asinsvadu un
gludās muskulatūras tonusu, veicina audu
atjaunošanos, sekmē ţults izdalīšanos, stiprina
organismu
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie nostiprina nervus, uzlabo
garastāvokli un miega kvalitāti, labvēlīgi
ietekmē asinsvadu un muskulatūras tonusu,
maigi atslābina un nomierina
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie maigi atslābina un nomierina,
veicina gāzu izvadīšanu, labvēlīgi ietekmē
asinsvadu un gludās muskulatūras tonusu
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie nostiprina nervus, uzlabo
miega kvalitāti pārmērīga uzbudinājuma
gadījumā, palīdz novērst nemieru un nervu
spriedzi stresa situācijās, labvēlīgi ietekmē
asinsvadu un muskulatūras tonusu
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie labvēlīgi ietekmē redzi un acs
tīkleni, regulē organisma vispārējo vielmaiľu
Omega-3 regulē lipīdu līdzsvaru asinīs,
labvēlīgi ietekmē ādas un acs tīklenes veselību,
kā arī sirds-asinsvadu un nervu sistēmas
darbību. Omega-3 taukskābes ir nepieciešamas
normālai organisma attīstībai un augšanai
Sen zināms, ka pelašķis ir augs, kas labvēlīgi
ietekmē asins recēšanu un zarnu tonusu, rosina
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fabrika, AS
Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Piparmētras tēja

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Rasaskrēsliľa tēja

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Raudenes tēja

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Roţu augļu tēja

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Salvijas tēja

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS
Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Sennas tēja
Sistēma Grācija

ēstgribu, stimulē elpošanas orgānu un
gremošanas sulu sekrēciju, veicina gāzu
izvadīšanu
Sen zināms, ka piparmētra ir augs, kas labvēlīgi
ietekmē gremošanu, asinsvadu un gludās
muskulatūras tonusu, uzlabo garastāvokli,
maigi atslābina un nomierina, veicina gāzu
izvadīšanu, sekmē ţults sekrēciju
Sen zināms, ka rasaskrēsliľš ir augs, kas
labvēlīgi ietekmē elpošanas sistēmu, organisma
vispārējo vielmaiľu, menstruālo ciklu un asins
recēšanu, stimulē gremošanas sistēmas darbību,
sekmē urīna izvadīšanu
Sen zināms, ka raudene ir augs, kas stimulē
gremošanu un ţults sekrēciju, sekmē sviedru un
urīna izdalīšanos, veicina gāzu izvadīšanu,
labvēlīgi ietekmē elpošanas sistēmu, regulē
gludās muskulatūras tonusu, uzlabo miega
kvalitāti pārmērīga satraukuma gadījumā
Sen zināms, ka roţu augļi stiprina organisma
dabīgās aizsargspējas un palielina organisma
izturību pret nelabvēlīgu ārējo vides faktoru
ietekmi, veicina audu atjaunošanos
Sen zināms, ka salvija ir augs, kas labvēlīgi
ietekmē elpošanas sistēmu un gludās
muskulatūras tonusu, stiprina organisma
aizsargspējas, veicina ţults sekrēciju un
gremošanas sistēmas darbību
Sen zināms, ka senna ir augs, kas regulē vēdera
izeju
„Sistēma GRĀCIJA” – zāļu tēju lietošanas
sistēma, kas var palīdzēt veicināt ķermeľa
svara samazināšanos. Augi, kas ietilpst pirmās
pakāpes „Tauku sadedzināšana” sastāvā, var
veicināt gremošanas procesus un tauku
sadedzināšanu. Augi, kas ietilpst otrās pakāpes
„Organisma attīrīšana” sastāvā, var sekmēt
organisma attīrīšanu, uzlabot vielmaiľu un
labvēlīgi ietekmēt aknu darbību. Pu-erh tēja
palīdz kontrolēt svaru, regulēt holesterīna
līmeni asinīs, veicināt vielmaiľu, palīdz sašķelt
taukus, izvadīt kaitīgās vielas. Fenheļa augļi
labvēlīgi ietekmē gremošanu. Diţdadţa saknes
labvēlīgi ietekmē gremošanu un organisma
vielmaiľu, veicina ţults un urīna izdalīšanos,
rosina ēstgribu. Plūškoka augļi veicina urīna
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Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

T⁰C Normus

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Trejdaivu sunīša tēja

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Vērmeles tēja

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Vīgriezes tēja

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Vilkābeļu tēja

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Vitaminus

izdalīšanos, regulē vēdera izeju. Lucernas laksti
veicina urīna izdalīšanos, attīra organismu,
regulē cukura un holesterīna līmeni asinīs,
bagātina organismu ar vitamīniem un
minerālvielām. Mārdadţa augļi aizsargā un
atjauno aknu šūnas, veicina kaitīgo vielu
izvadīšanu, stimulē ţults izdalīšanos, regulē
vēdera izeju. Diţdadţa saknes labvēlīgi
ietekmē gremošanu un organisma vielmaiľu,
veicina ţults un urīna izdalīšanos, rosina
ēstgribu. Pienenes saknes palīdz aktivizēt
gremošanas trakta darbību, stimulē vielmaiľu,
atbrīvo organismu no kaitīgām vielām, regulē
holesterīna līmeni un šķidruma līdzsvaru
organismā, veicina ţults sekrēciju un regulāru
vēdera izeju. Zaļā tēja labvēlīgi ietekmē tauku
vielmaiľu un cukura līmeni asinīs, tonizē
organismu un ieteicama visiem, kuri ievēro
diētu. Piparmētras lapas veicina gremošanas
sistēmas darbību, sekmē gāzu izvadīšanu un
ţults izdalīšanos
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie veicina sviedru un urīna
izdalīšanos, stiprina organisma dabīgās
aizsargspējas un palielina organisma izturību
pret nelabvēlīgu ārējo vides faktoru ietekmi,
regulē vielmaiľu
Sen zināms, ka trejdaivu sunītis ir augs, kas
labvēlīgi ietekmē organisma vielmaiľu, rosina
ēstgribu, veicina gremošanu, sekmē urīna un
sviedru izdalīšanos
Sen zināms, ka vērmele ir augs, kas rosina
ēstgribu, veicina gremošanas sistēmas darbību
un gāzu izvadīšanu, sekmē ţults un aizkuľģa
dziedzera sulas izdalīšanos, labvēlīgi ietekmē
gludās muskulatūras tonusu
Sen zināms, ka parastā vīgrieze ir augs, kas
veicina urīna un sviedru izdalīšanos, palīdz
novērst nemieru un nervu spriedzi stresa
situācijās, labvēlīgi ietekmē vielmaiľu
Sen zināms, ka vilkābeļu lapas un ziedi
(vilkābeļu augļi) labvēlīgi ietekmē asinsvadu
tonusu un stiprina sirds muskulatūru, stimulē
sirdsdarbību, veicina asins cirkulāciju, regulē
sirds ritmu
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie satur daudz vitamīnu un
minerālvielu, stimulē organisma dabīgās
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Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS

Vitaminus bērniem

Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS
Rīgas
farmaceitiskā
fabrika, AS
Rīgas piena
kombināts, AS
Rīgas piena
kombināts, AS

Zivju eļļa

aizsargspējas un palielina organisma izturību
pret nelabvēlīgu ārējo vides faktoru ietekmi,
uzlabo pašsajūtu, mazina nogurumu
Tējas sastāvā esošos augus cilvēki tradicionāli
ir lietojuši, jo tie satur daudz vitamīnu un
minerālvielu, stimulē organisma dabīgās
aizsargspējas un palielina organisma izturību
pret nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem,
spēcina organismu, tiem piemīt patīkama garša
ZIVJU EĻĻA regulē nepieciešamo Omega-3
taukskābju līdzsvaru organismā

Zivju eļļa ar E vitamīnu

ZIVJU EĻĻA regulē nepieciešamo Omega-3
taukskābju līdzsvaru organismā

Rīgas
Piensaimnieks,
SIA

RASA AB jogurts ar
piedevām
RASA LAKTO raudzēts
piena produkts ar
piedevām
„Kārums” active
biezpiena sieriľš ar
piedevām

Rīgas
Piensaimnieks,
SIA

„Kārums” active jogurta
dzēriens ar un bez
piedevām

Rīgas
Piensaimnieks,
SIA
Rīgas
Piensaimnieks,
SIA
Salvija, IU
Servold, SIA

„Kārums” bifido
dzeramais jogurts ar
piedevām
„Kārums” bifido jogurts
ar un bez piedevām

Stiprina organismu, palielinot tā aizsargspējas,
un palīdz atjaunot organisma dabīgo mikrofloru
Stiprina organismu, palielinot tā aizsargspējas
un palīdzot atjaunot organisma dabisko
mikrofloru
Regain your energy faster. Ātrāk nodrošina
enerģiju ilgākam laikam, jo produkta sastāvā
esošie ogļhidrāti daļēji aizvietoti ar glikozi un
fruktozi
Regain your energy faster. Ātrāk nodrošina
enerģiju ilgākam laikam, jo produkta sastāvā
esošie ogļhidrāti daļēji aizvietoti ar glikozi un
fruktozi
Palielina vērtīgo baktēriju skaitu, kas uzlabo
gremošanu

Servold, SIA

Kreatīna monohidrāts /
Creatine Monohydrate

Salveo
Glutamīnu komplekss /
Glutamine complex

Palielina vērtīgo baktēriju skaitu, kas uzlabo
gremošanu
Mentālai, fiziskai veselībai
Nepieciešams proteīna sintēzei. Veicina
glutamīna līmeľa atjaunošanu un optimizāciju
organismā pēc intensīviem treniľiem. Sekmē
ātrāku muskuļu adaptāciju pie slodzēm, to
intensīvāku atjaunošanos un muskuļaudu un
muskuļaudu apjoma augšanu. Nostiprina
imūnsistēmu, būtiski nepieciešams par
imunitāti atbildīgo šūnu ātrai atjaunošanai
Ieteicams pie intensīvām fiziskām slodzēm,
veicina fiziskās izturības un darbspēju
palielināšanos, samazina nogurumu. Būtiski
palielina īslaicīgās muskuļu piepūles spējas pie
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Silvanols, SIA

Aterosan

Silvanols, SIA

Bronhosan 100

Silvanols, SIA
Silvanols, SIA

Ferrovital
Griposan

Silvanols, SIA

Griposan Caps

Silvanols, SIA

Herba sleep balsam

Silvanols, SIA

Kardiovital

Silvanols, SIA

Kardiovital Caps

Silvanols, SIA

Larosan

Silvanols, SIA

Neirovit

Silvanols, SIA

Relaxen

Silvanols, SIA

Relaxen Caps

Silvanols, SIA

Silvanols Zivju Eļļa

Silvanols, SIA

Silvital

Silvanols, SIA

Silvital Caps

Sodor, SIA

Karpatu augstkalnu fito
tēja Cigoriľi & Ehināceja

intensīvas fiziskas slodzes, palielina muskuļu
spēku pie fiziskas slodzes, nepieciešams
ķermeľa tīrās muskuļu masas palielināšanai
„Aterosan” palīdz uzturēt veselu sirdi un
artērijas, veicina holesterīna līmeľa
samazināšanos asinīs. E vitamīns ir
antioksidants, kas palīdz aizsargāt organisma
šūnas no brīvo radikāļu iedarbības
Elpošanas ceļu veselībai. Stiprina organisma
imunitāti
Asinsrades sistēmas spēcināšanai
Dabīgs organisma aizsargspējas veicinošs
līdzeklis. Sastāvā esošais ehinācejas ekstrakts
paaugstina imunitāti
Dabīgs organisma aizsargspējas veicinošs
līdzeklis. Sastāvā esošais ehinācejas ekstrakts
paaugstina imunitāti
Sekmē organisma atpūtu pēc dienas stresa un
veicina normālu miegu
Sirds-asinsvadu un asinsrades sistēmas
spēcināšanai
Sirds-asinsvadu un asinsrades sistēmas
spēcināšanai
Organisma dabīgo aizsargspēju veicināšanai
saaukstēšanās periodā
Sekmē emocionālo līdzsvaru un normalizē
garastāvokli, veicina atpūtu
Sekmē emocionālo līdzsvaru un normalizē
garastāvokli. Veicina atpūtu pēc dienas stresa
un veselīgu miegu
Sekmē emocionālo līdzsvaru un normalizē
garastāvokli. Veicina atpūtu pēc dienas stresa
un veselīgu miegu
A vitamīns ir nepieciešams normālai redzes
funkcijai. Palīdz uzturēt veselīgu ādu. D
vitamīns nepieciešams normālai kaulu augšanai
un mineralizācijai
Spēcina organisma imūno sistēmu, tonizē,
stimulē organisma vitalitāti. Uzlabo fiziskās un
garīgās darbaspējas
„Silvital Caps” stimulē organisma vitalitāti,
uzlabo fiziskās un garīgās darbaspējas. Palīdz
uzturēt veselu sirds un asinsvadu sistēmu
Imunitātes stimulējoša tēja. Ieteicams lietot kā
imūnsistēmas stimulējošu produktu, ēstgribas
veicināšanai, gremošanas orgānu darbības
uzlabošanai. Cigoriľi stimulē skābes
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Sodor, SIA

Karpatu augstkalnu fito
tēja Citronmelisa &
Vilkābele

Sodor, SIA

Karpatu augstkalnu fito
tēja Liepa & Kumelīte

Sodor, SIA

Karpatu augstkalnu fito
tēja Meţrozītes &
Brūklenes
Karpatu augstkalnu fito
tēja Nātre & Piparmētra

Sodor, SIA

Sodor, SIA

Karpatu augstkalnu fito
tēja Pupumētra &
Mellenes

Sodor, SIA

Taula Rīga, SIA

Šķīstošie cigoriľi
dabīgie,
Šķīstošie cigoriľi ar
aroniju,
Šķīstošie cigoriľi ar
meţrozēm,
Šķīstošie cigoriľi ar
piparmētru,
Šķīstošie cigoriľi ar
citronu,
Šķīstošie cigoriľi ar
steviju,
Šķīstošie cigoriľi ar
ţeľšeľu
Aloe Vera

Taula Rīga, SIA

Aquamarine

veidošanās funkciju kuľģī, regulē aknu
funkcijas, pazemina cukura līmeni asinīs,
uzlabo nieru darbību un urīna izvadi
Nomierinoša tēja. Ieteicams lietot kā
nomierinošu līdzekli, kurš veicina holesterīna
līmeľa pazemināšanos asinīs, pastiprina asins
cirkulāciju, pazemina asinsspiedienu, uzlabo
miegu
Pret iekaisuma tēja. Ieteicams lietot kā
pretiekaisuma produktu ar antiseptisko un
pretalerģisko iedarbību
Ieteicams lietot veselības uzlabošanai, kā
vitamīnu līdzeklis ēstgribas paaugstināšanai un
gremošanas orgānu darbības uzlabošanai
Asins attīroša tēja. Ieteicams lietot kā asins
attīrošu, organisma stiprinošu un pretiekaisuma
līdzekli
Gremošanas orgānu darbības uzlabošanai.
Ieteicams lietot kā gremošanas orgānu darbības
uzlabošanas līdzekli – darbojas pret iekaisumu,
mazina spazmas, piemīt antiseptiskas īpašības.
Pazemina cukura līmeni asinīs
Nomierina nervu sistēmu, uzlabo sirds darbību,
ţultspūšļa, aknu, nieru funkcijas, piemērots
diabēta slimniekiem, veicina toksīnu
izvadīšanu no organisma

Alvejai ir labvēlīga ietekme uz vispārējo
tonusu, gremošanas sistēmu un ādas stāvokli.
Alvejas sula satur arī minerālvielas,
mukopolisaharīdus, aminoskābes un
taukskābes, kurām piemīt pretmikrobu
iedarbība un imūnsistēmu stiprinošas īpašības
Aquamarine kapsulās, šķidrumā ir Omega – 3
zivju eļļas un mencu aknu eļļas kombinācija
proporcijā 50: 50. Šīs eļļas ir labs Omega – 3
taukskābju un vitamīnu A (tikai šķidrumā), D
un E avots, kuri nepieciešami veselai sirdij,
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Taula Rīga, SIA
Taula Rīga, SIA

Cardioace
Dietrim

Taula Rīga, SIA

Glucosamine

Taula Rīga, SIA

Immunance

Taula Rīga, SIA

Joint Protection

Taula Rīga, SIA
Taula Rīga, SIA

Jointace
Lepicol

Taula Rīga, SIA

Neurozan

Taula Rīga, SIA

Norvēģu zivju eļļa

Taula Rīga, SIA

Omega – 3,
Omega – 3+ zivju eļļa
Omega – H3

Taula Rīga, SIA

Taula Rīga, SIA
The Himalaya
Drug Company,
SIA
The Himalaya
Drug Company,
SIA
The Himalaya
Drug Company,
SIA
The Himalaya
Drug Company,
SIA
The Himalaya
Drug Company,
SIA
The Himalaya

Wellwoman
Ayurslim kapsulas

kauliem un locītavām, smadzenēm un acīm
Palīdz uzturēt veselu sirds un asinsrites sistēmu
Palīdz uzturēt optimālu tauku un muskuļu
balansu
Saglabāsiet veselas un stipras locītavas.
Veselām locītavām
Vitamīni E un C cirkulē organismā, lai
palīdzētu aizsargāties no brīvo radikāļu
izraisītajiem bojājumiem. Ilgā laika periodā
uzturvielas palīdz palielināt aizsargājošo vielu
līmeni organismā un uzturēt veselību
Saglabāsiet veselas un stipras locītavas.
Veselām locītavām
Veselām un stiprām locītavām
Ar labvēlīgu iedarbību uz zarnu darbību.
Normalizē zarnu darbību un atvieglo vēdera
izeju. Palīdz kontrolēt holesterīna līmeni
Sastāvdaļas ar labvēlīgu ietekmi uz smadzeľu
darbību
A vitamīns ir svarīgs, lai palīdzētu uzturēt labā
stāvoklī ādu, kā arī nepieciešams redzei.
Vitamīnam D ir nozīme, lai izveidotos un
saglabātos veseli kauli un zobi
Veselības avots sirdij un asinsvadiem
Omega – H3 papildina uzturu ar vitamīniem,
minerālvielām un citām bioaktīvām vielām
veselības, dzīvesprieka un labsajūtas
uzturēšanai. Antioksidanti palīdz aizsargāt
organismu no brīvo radikāļu iedarbības
Veselības un labsajūtas saglabāšanai
Svara kontrolei, uzlabo vielmaiľas procesus
organismā, samazina holesterīna līmeni

Cystone (UriCare)
tabletes

Palīdz urīnceļu un nieru normālai
funkcionēšanai

Evecare kapsulas

Labvēlīgi ietekmē sievietes reproduktīvos
orgānus, regulē menstruālo ciklu

Himplasia tabletes

Prostatas veselībai (labvēlīgi iedarbojas uz
prostatu)

Koflet sīrups

Labvēlīgi iedarbojas pie daţādām elpošanas
ceļu problēmām

Liv 52 Sīrups,

Palīdz uzlabot aknu darbību. Uzlabo apetīti
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Drug Company,
SIA
The Himalaya
Drug Company,
SIA
The Himalaya
Drug Company,
SIA
The Himalaya
Drug Company,
SIA
The Himalaya
Drug Company,
SIA
The Himalaya
Drug Company,
SIA
The Himalaya
Drug Company,
SIA

Liv 52 Tablets

TIRO, SIA

Ilgmūţības sēne Reiši

TOPINAMBO,
SIA

Topinambūri

Tukuma piens, AS

Balance (jogurta

PartySmart kapsulas

Palīdz izvadīt no organisma kaitīgās vielas un
nodrošina moţu rītu

Pilex tabletes

Labvēlīgi ietekmē venozu sistēmu, nostiprina
asinsvadu sieniľas

Rumalaya Forte tabletes

Palīdz nostiprināt kaulus, kā arī pasargāt kaulus
un locītavas no brīvo radikāļu iedarbības.
Piemīt pretiekaisuma īpašības
Imunitātes nostiprināšanai

Septilin tabletes

Speman tabletes

Vīriešu seksuālai veselībai, uzlabo spermas
kvalitāti

Tentex Royal kapsulas

Dzimumtieksmi uzbudinošs līdzeklis. Uzlabo
erekciju, veicina spermas daudzuma
palielināšanos un atslābina procesā iesaistītos
muskuļus
Veicinās dabīgu imunitātes aizsardzību
(stiprina šūnas un imunitāti); Pazeminās
holesterīna līmeni; Pazeminās asinsspiedienu;
Stimulēs organismu nespēka gadījumā;
Imunitātes stiprināšanai un organisma
tonizēšanai; Polisaharīdiem piemīt spējas
stiprināt imūnsistēmu; [Beta 1,3-d glikāni]
stiprina imunitāti, palielinot makrofāgu T-šūnu
skaitu; Adaptogēnsēne (...) iedarbojas uz
organismu, normalizējot un regulējot tā dabīgās
funkcijas; Darbojas kā imūnmodulators, tā
uzlabo organisma spēju cīnīties ar vīrusiem un
citiem „svešķermeľiem”
Veselību veicinoša iedarbība; topinambūrs veselīga, slaidumu veicinoša pārtika; inulīns
ierosina gremošanu un līdztekus samazina
holesterīna līmeni, gādā par veselīgu zarnu
floru; neierosina cukura satura palielināšanos
asinīs; darbojas kā dabisks apetītes
samazinātājs; topinambūru ēdieni ātri rada sāta
sajūtu; topinambūrs stimulē gremošanas
darbību un tam ir izteiktas ţults dzinēja
īpašības; nodrošina paaugstinātu rezistenci pret
gremošanas orgānu vīrusu un baktēriju
izraisītām infekcijām
Trīskārtēja bakteriāla aizsardzība: stiprina
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dzēriens)
Tukuma piens, AS

Esi formā (beztauku
jogurts)

Tukuma piens, AS

Imunella (jogurts, jogurta
dzēriens, kefīrs)
Cardina capsules

Unifarma, SIA
Unifarma, SIA

Unifarma, SIA
Unifarma, SIA

Dr.Smith`s Garlic Oil
capsules 0,25% / ķiploku
eļļa
Ingvera tabletes (Ginger
tablets)
Mencu aknu eļļa
„SeaKing” (SeaKing cod
liver oil capsules)
Panstal-N
Paradizo capsules

Unifarma, SIA

Skaidrais rīts

Unifarma, SIA

Zivju eļļa-1000

Unimed Pharma
Ltd.pārstāvniecība

ProVens

Unifarma, SIA
Unifarma, SIA

imūnsistēmu, stiprina ķermeľa dabīgās
aizsargspējas, atjauno dabīgo zarnu mikrofloru
Enerģijai un spēkam. [Inulīns] palīdz
nodrošināt pareizu zarnu trakta darbību un
uzlabo vielmaiľu. [Inulīns] uzlabo CA (kalcija)
uzsūkšanos asinīs, kā arī veicina holesterīna
līmeľa krišanos un samazina ķermeľa masas
indeksu. [Inulīna] šķiedrvielas- galvenais
barības trakta motorikas uzturētājs, regulē
vielmaiľas reakcijas, tai skaitā, lipīdu apmaiľu.
Nešķīstošās šķiedrvielas rūpējas par barības
cirkulāciju zarnās un novērš aizcietējumu
rašanos, savukārt šķīstošās šķiedrvielas, pie
kurām pieder Inulīns, rūpējas par zarnu trakta
mikrofloras līdzsvaru. Barības traktā Inulīns
darbojas kā prebiotiķis. Stimulējot labdabīgo
baktēriju (bifidobaktēriju) veidošanos, inulīns
līdzsvaro zarnu trakta dabisko mikrofloru,
ierobeţo patogēno baktēriju vairošanos, kā arī
nostiprina organisma aizsargspējas. [Vīnogu
cukuru] organisms uzľem visātrāk. Vīnogu
cukura uzľemšana ātri kompensē enerģijas
zudumus palielinātas slodzes gadījumos
Stiprina imunitāti
Labvēlīgi ietekmē sirdi un kardiovaskulāro
sistēmu
Lietot imūnsistēmas stiprināšanai
Palīdz uzlabot apetīti un gremošanas trakta
darbību
Palīdz uzturēt veselu ādu, kaulus, sirdi
Paredzēts labākam gremošanas procesam
Lietot vīriešiem fizisko un garīgo spēju
uzlabošanai
Sekmē un uzlabo gremošanu; Palīdz izvadīt no
organisma alkoholu un tā sadalīšanās produktus
Palīdz uzturēt veselu ādu, kaulus, sirdi un
palīdz stiprināt imunitāti
Darbojas kā spēcīgi antioksidanti, aizsargā
asinsvadu sieniľas un veicina labu asinsriti,
aktīvi cīnās ar brīvajiem radikāļiem, nostiprina
imūnsistēmu. Prieţu mizas ekstrakts
(Pycnogenol) uzlabo mikrocirkulāciju,
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Unimed Pharma
Ltd.pārstāvniecība

ProVisio

Upmaļi, ZS

Dāmu Labsajūtai

Upmaļi, ZS

Ilgam Mūţam

Upmaļi, ZS

Maigā Relaksācija

Upmaļi, ZS

Saldiem Sapľiem

Upmaļi, ZS

Slaidums un Labsajūta

Valmieras piens,
AS
Valmieras piens,
AS

Jogurta dzēriens ar
piedevām
Jogurta dzēriens ar
piedevām

Valmieras piens,
AS

palielinot kapilāro caurlaidību, tostarp
smadzenēs. Zaļās tējas ekstrakts palīdz
samazināt glikozes līmeni asinīs. Antociāni ir
svarīgi rodopsīna atjaunošanas procesā,
palīdzot labāk pielāgot acis, lai uzlabotu redzi
tumsā
Palīdz saglabāt labu redzi. Pozitīvi ietekmē
nogurušas acis. Aizsargā redzes asuma centru
no apkārtējās vides negatīvās iedarbības.
Luteīns pieskaitāms īpaši spēcīgiem
antioksidantiem – tie ir svarīgākās vielas, lai
novērstu oksidēšanās procesa izraisīto negatīvo
ietekmi (novecošanu) un cīnītos ar brīvajiem
radikāļiem cilvēka organismā. Luteīns makulā
– smalkākajā redzes centrā tīklenes vidusdaļā
darbojas kā filtrs, kas daļēji absorbē gaismas
radiāciju un novērš tīklenes redzes centra
oksidēšanos un citus iespējamus bojājumus
spilgtas gaismas ietekmē
Vispārspēcinoša tēja, kas bagātina uzturu ar
vitamīniem, minerālvielām, antioksidantiem,
fitosteroliem. Tradicionāla dāmu tēja, īpaši
ieteicama klimaksa un mēnešreiţu laikā. Kavē
novecošanos
Vispārspēcinoša tēja, kas bagātina uzturu ar
vitamīniem, minerālvielām, antioksidantiem un
ēteriskām augu eļļām un palīdz organismam
pārvarēt stresu un slodzes, kavē ar vecumu
saistīto pārmaiľu iestāšanos, uzlabo imunitāti
Fiziskās un garīgās darba spējas veicinoša
tonizējoša un viegli relaksējoša tēja, kas
bagātina uzturu ar vitamīniem, minerālvielām
un labsajūtu veicinošām augu ēteriskām eļļām
Viegli nomierinoša tēja, kas uzlabo miega
kvalitāti un imunitāti
Labvēlīgi ietekmē gremošanu un veicina
organisma detoksikācijas procesus. Tēja
mazina apetīti, paaugstina izturību pret stresu
un nelabvēlīgiem vides apstākļiem
Prebiotisks jogurta dzēriens

Satur PREBIOTIĶI – uzlabo zarnu trakta
darbību; Satur INULĪNU – veicina Ca
uzsūkšanos, stiprina kaulus; Satur BIFIDO
BAKTĒRIJAS – stiprina imūnsistēmu
Jogurts ar Martek DHA-S Omega-3 taukskābes stiprina sirdi; A, D, E
eļļu un A, D, E vitamīnu vitamīnu komplekss labvēlīgi ietekmē imunitāti
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Valmieras piens,
AS

kompleksu
Piens ar kalcija un A, D,
E vitamīnu kompleksu

Vita Li-Rīga,
Progresīvo
tehnoloģiju centrs

Vitamarīns

Vitabalans Oy

Lactoseven

Vitabalans, SIA

Arthrobalans

Vitabalans, SIA

Arthrobalans Plus

Vitabalans, SIA

Befoli,
Befoli Lemon,
Befoli Orange

Vitabalans, SIA

Blue Eyes

Vitabalans, SIA

Calci Strong 800,
Multi Calci Strong,

un stiprina kaulus
Kalcija un A, D, E vitamīnu komplekss
nodrošina normālu enerģijas ieguvi vielmaiľas
procesā, kā arī palīdz stiprināt imunitāti un
kaulus
Efektīvi attīra organismu, labvēlīgi ietekmē
gremošanas sistēmas funkciju, nodrošina
fizioloģisko vajadzību pēc nepieciešamajiem
mikro- un makroelementiem, polisaharīdiem,
aminoskābēm un vitamīniem, nostiprina
imunitāti, normalizē ogļhidrātu un tauku
vielmaiľas procesus, labvēlīgi ietekmē
vispārējo veselības stāvokli
Septiľas pienskābās baktērijas un šķiedrviela
inulīns tabletēs – gremošanas veicināšanai.
Lactoseven satur septiľus pienskābo baktēriju
veidus, kuri dominē cilvēka normālā zarnu
mikroflorā. Šīm baktērijām piemīt zarnu
mikrofloru stabilizējošas un atjaunojošas
īpašības. Tās netieši stabilizē organisma imūno
sistēmu. Dabīgā, ūdenī šķīstošā škiedrviela –
inulīns sekmē pienskābo baktēriju darbību. Šī
efektīvā pienskābo baktēriju un inulīna
savstarpējā darbība veicina zarnu mikrofloras
līdzsvara atjaunošanu un stabilizāciju
Glikozamīna sulfātu saturošas tabletes
skrimšļaudu un locītavu stiprināšanai
Locītavu stiprināšanai! Vieglākām un
nesāpīgākām kustībām! Glikozamīns kopā ar
hondroitīnu un MSM (metilsulfanilmetāns)
labāk palīdzēs mazināt sāpes, iekaisumu un
stīvumu Jūsu locītavās
Dzirkstoša enerģija visai dienai! Blieziens
bezspēka brīdī! B grupas vitamīnu komplekss
tiem, kas dzīvo, strādā un mācās pastiprināta
stresa apstākļos, daudz vingro un ir aktīvi
vienmēr. Arī smēķēšana un hormonālā
kontracepcija inaktivē un pastiprināti izvada B
grupas vitamīnus no organisma
Melleľu ogas un luteīnu saturošas tabletes –
Jūsu acu un redzes aizsardzībai un veselībai.
Lai vienmēr redzētu kā šodien! Dabisks
produkts Jūsu acu un redzes stiprināšanai
Kalcijs ir kaulaudu svarīgākā minerālviela –
kaulu saistviela. Vitamīni un minerālvielas ir
veselīgas dzīves pamats, tiem ir neaizstājama
loma organisma fizioloģiskajos procesos,
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sekmē kalcija uzsūkšanās spēju organismā.
Calci Strong līnija – stipri zobi un kauli gan
lieliem, gan maziem! Pastiprināts kalcija
patēriľš nepieciešams augošam organismam,
novecojošam organismam (sievietēm),
grūtniecības 3. trimestrī un laktācijas periodā,
kā arī strādājot intensīvu garīgu un fizisku
darbu, stresa un depresijas gadījumā
Dzērvenes un četras pienskābās baktērijas –
noderēs urīnceļu aizsardzībai! Dzērvene ir sen
zināms dabisks urīnizvadceļu aizsardzības
līdzeklis. Dzērvenes ierobeţo baktēriju
vairošanos, neļaujot tām piestiprināties pie
urīnceļu sieniľas (gļotādas). Rezultātā
baktērijas tiek aizskalotas prom un infekcijas
attīstība tiek novērsta. Sastāvā esošās
pienskābās baktērijas netieši stabilizē
organisma imūno sistēmu. Šī efektīvā dabiskā
kombinācija palīdzēs saglabāt veselīgu
urīnizvadsistēmu
Septiľas pienskābās baktērijas un šķiedrviela
inulīns tabletēs – gremošanas veicināšanai.
Lactoseven satur septiľus pienskābo baktēriju
veidus, kuri dominē cilvēka normālā zarnu
mikroflorā. Šīm baktērijām piemīt zarnu
mikrofloru stabilizējošas un atjaunojošas
īpašības. Tās netieši stabilizē organisma imūno
sistēmu. Dabīgā, ūdenī šķīstošā šķiedrviela –
inulīns sekmē pienskābo baktēriju darbību. Šī
efektīvā pienskābo baktēriju un inulīna
savstarpējā darbība veicina zarnu mikrofloras
līdzsvara atjaunošanu un stabilizāciju, mazina
antibiotiku izraisītu disbakteriozi, kā arī
laktozes nepanesības un kairinātas zarnu
darbības izpausmes
Magnijs palīdz uzturēt normālu muskuļu un
nervu funkciju, uztur stabilu sirds ritmu,
normālu asinsspiedienu, veselu imūnsistēmu un
stiprus kaulus. Magnijs noderēs pēc pārmērīgas
alkohola lietošanas. Magnijs papildus ir
nepieciešams paaugstinātas slodzes,
nervozitātes un stresa laikā, augošiem
organismiem, grūtniecēm un bērna zīdīšanas
laikā
Dzirkstoša enerģija visai dienai! Blieziens
bezspēka brīdī! B grupas vitamīnu komplekss
tiem, kas dzīvo, strādā un mācās pastiprināta
stresa apstākļos, daudz vingro un ir aktīvi
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Calci Strong + Magnijs +
D vitamīns,
Calci Strong + D
vitamīns

Vitabalans, SIA

Lacto Lady

Vitabalans, SIA

Lactoseven

Vitabalans, SIA

Magnijs 350mg+ B6

Vitabalans, SIA

Multi-B Daily,
Multi-B Strong
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Meteorīna kapsulas

vienmēr. Arī smēķēšana un hormonālā
kontracepcija inaktivē un pastiprināti izvada B
grupas vitamīnus no organisma
Magniju un kāliju saturošas tabletes, kas regulē
šķidrumu līdzsvaru organismā un palīdz
samazināt tūskas, uzlabo sirds asinsvadu
sistēmas darbību. Lieto tūskas mazināšanai,
asinsspiediena un sirdsdarbības normalizēšanai,
muskuļu un nervu šūnu funkciju veicināšanai
Smiltsērkšķi, naktssveci, cinku, vitamīnus
saturošs uztura bagātinātājs ādas un gļotādu
veselībai. Smiltsērkšķa augļu eļļai, kura
bagātīgi satur mononepiesātinātās taukskābes,
piemīt ādas epitēlija šūnu un gļotādas
atjaunojošas īpašības, divgadīgās naktssveces
sēklu eļļas sastāvā ietilpstošās
polinepiesātinātās taukskābes nepieciešamas
šūnu membrānām, cinks veicina bojātas ādas
un gļotādu atjaunošanās procesus, E vitamīnam
piemīt būtiskas antioksidatīvas īpašības, kavē
taukskābju oksidēšanos, tādējādi kavē šūnu
deģenerācijas procesus. Kopj, stiprina, mitrina
un aizsargā ādu un gļotādu
Uztura bagātinātājs satur antioksidantu
koenzīmu Q10 – universālu enerģijas avotu
katrai organisma šūnai. Ubitabs Q10 –
universāls enerģijas avots katrai organisma
šūnai
Normalizē asins cirkulāciju, atmiľas
uzlabošanai
Normalizē zarnu trakta darbību

Relaks

Augu nomierinošs līdzeklis

Sabaļa kapsulas

Rekomendē kā taukskābju avotu reproduktīvās
funkcijas un urīnizvadsistēmas uzturēšanai
Veselīga pārtika visai ģimenei - paātrina
vielmaiľu, labvēlīgi ietekmē kuľģi un
gremošanas traktu
Veselīga pārtika visai ģimenei - paātrina
vielmaiľu, labvēlīgi ietekmē kuľģi un
gremošanas traktu
Veselīga pārtika visai ģimenei - paātrina
vielmaiľu, labvēlīgi ietekmē kuľģi un
gremošanas traktu
Veselīga pārtika visai ģimenei - satur
organismam vajadzīgas un holesterīnu

Vitabalans, SIA

Nonsalt

Vitabalans, SIA

Smiltsērkšķis Omega +

Vitabalans, SIA

Ubitabs Q10

Vivisan Baltija,
SIA
Vivisan Baltija,
SIA
Vivisan Baltija,
SIA
Vivisan Baltija,
SIA
Voldemārs, SIA

Ginkolina draţe

Voldemārs, SIA

Ātri pagatavojamās griķu
pārslas

Voldemārs, SIA

Ātri pagatavojamās rīsu
pārslas

Voldemārs, SIA

Auzu pārslas

Ātri pagatavojamās auzu
pārslas
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pazeminošas šķiedrvielas, paātrina vielmaiľu
Veselīga pārtika visai ģimenei – izsauc sāta
sajūtu un normalizē gremošanas sistēmas
darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei - paātrina
vielmaiľu, labvēlīgi ietekmē kuľģi un
gremošanas traktu
Veselīga pārtika visai ģimenei – izsauc sāta
sajūtu un normalizē gremošanas sistēmas
darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei - palīdz aktivizēt
gremošanas trakta darbību

Voldemārs, SIA

Brūnie rīsi

Voldemārs, SIA

Četru graudu pārslas

Voldemārs, SIA

Gargraudu rīsi

Voldemārs, SIA

Voldemārs, SIA

Griķi,
Griķi drupinātie,
Griķi tatar,
Griķi tautas
Grūbas,
Grūbas odkrarkruup,
Grūbas tautas
Klasiskie rīsi

Voldemārs, SIA

Kukurūzas putraimi

Voldemārs, SIA

Kviešu putraimi

Voldemārs, SIA

Makaroni Tautas

Voldemārs, SIA

Manna,
Manna Tautas
Margarīns Valdo,
Margarīns Valdo Classic,
Margarīns Valdo Light

Voldemārs, SIA

Voldemārs, SIA

Voldemārs, SIA
Voldemārs, SIA
Voldemārs, SIA

Mieţu putraimi,
Mieţu putraimi „Tautas”
Pilngraudu auzu pārslas

Voldemārs, SIA

Prosa Hirss,
Prosa, šķeltie
Pupiľas baltās

Voldemārs, SIA

Pupiľas baltās „Tautas”

Voldemārs, SIA

Pupiľas raibās

Voldemārs, SIA

Rīsi

Veselīga pārtika visai ģimenei – uzlabo zarnu
trakta darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei – izsauc sāta
sajūtu un normalizē gremošanas sistēmas
darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei – uzlabo resnās
zarnas evakuācijas funkcijas
Veselīga pārtika visai ģimenei – normalizē
gremošanas trakta darbību
Veselīgs produkts – kurkuma piedalās fermentu
veidošanā un palīdz aktivizēt gremošanas
procesus
Veselīga pārtika visai ģimenei – normalizē
gremošanas trakta darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei – produkta
sastāvā esošais vitamīns D uzlabo dabīgo kaulu
sintēzi, vitamīns E palīdz saglabāt normālu
redzi un stiprina imūnsistēmu
Veselīga pārtika visai ģimenei – normalizē
gremošanu un zarnu trakta darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei - paātrina
vielmaiľu, labvēlīgi ietekmē kuľģi un
gremošanas traktu
Veselīga pārtika visai ģimenei – labvēlīgi
ietekmē gremošanas sistēmu
Veselīga pārtika visai ģimenei – uzlabo zarnu
trakta darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei – uzlabo zarnu
trakta darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei – uzlabo zarnu
trakta darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei – izsauc sāta
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Voldemārs, SIA

Rīsi basmati

Voldemārs, SIA

Rīsi ekstra

Voldemārs, SIA

Rīsi paraboiled,
Rīsi paraboiled tautas

Voldemārs, SIA

Rīsi Tautas,
Tautas rīsi

Voldemārs, SIA

Rīsi veselības,
Rīsi Veselības

Voldemārs, SIA

Tauku pasta Valdo Pepi

Voldemārs, SIA

Tvaicētie rīsi

Voldemārs, SIA

Zirľi apaļie

Voldemārs, SIA

Walmark, SIA

Zirľi pelēkie,
Zirľi pelēkie „Ekstra”,
Zirľi pelēkie „Tautas”
Zirľi šķeltie,
Zirľi šķeltie „Tautas”
ABC Spektrum

Walmark, SIA

ArthroStop Plus

Voldemārs, SIA

sajūtu un normalizē gremošanas sistēmas
darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei – izsauc sāta
sajūtu un normalizē gremošanas sistēmas
darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei – izsauc sāta
sajūtu un normalizē gremošanas sistēmas
darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei – izsauc sāta
sajūtu un normalizē gremošanas sistēmas
darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei – izsauc sāta
sajūtu un normalizē gremošanas sistēmas
darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei – izsauc sāta
sajūtu un normalizē gremošanas sistēmas
darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei – produkta
sastāvā esošais vitamīns D ir nepieciešams
normālai kaulu augšanai, vitamīns A palīdz
gļotādu atjaunošanai un vitamīns E palīdz
nodrošināt būtiskas organisma funkcijas, uztur
veselīgu ādu un matus
Veselīga pārtika visai ģimenei – izsauc sāta
sajūtu un normalizē gremošanas sistēmas
darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei – uzlabo zarnu
trakta darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei – uzlabo zarnu
trakta darbību
Veselīga pārtika visai ģimenei – uzlabo zarnu
trakta darbību
Palīdz pastāvīga noguruma, nespēka un zemas
koncentrēšanās spējas gadījumos. Labvēlīgi
ietekmē imūnsistēmu un palīdz saglabāt
vispārēju ķermeľa labsajūtu
ArthroStop Plus palīdz nodrošināt locītavas ar
uzturvielām. Satur vielas, kas nepieciešamas
skrimšļa veidošanai un locītavas
funkcionēšanai. Labvēlīgi ietekmē locītavas
funkcijas. Ieteicams cilvēkiem ar pastiprinātu
locītavu slodzi (smags fizisks darbs, sports,
palielināts ķermeľa svars). Glikozamīns,
Bosvēlijas ekstrakts un MSM palīdz uzturēt
locītavu funkcijas. Glikozamīns ir svarīga
sastāvdaļa locītavu skrimšļiem. MSM palīdz
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Walmark, SIA

C Vitamīns 600 mg ar
zemeľu garšu

Walmark, SIA

Denoxinal

uzlabot locītavu kustīgumu
C vitamīns, kas aptver 80% no cilvēkam
nepieciešamo vitamīnu daudzuma, ieľem
būtisku vietu daudzu nozīmīgu enzīmu darbībā
(vielas, kas atbalsta daţādu ķīmisku reakciju
veidošanos organismā). Tas ir arī daudzu
orgānu sastāvā (virsnieru dziedzeros, hipofīzē,
utt.). Ľemot vērā faktu, ka organisms nespēj
pats to raţot, cilvēkam nākas paļauties uz
barības vielu resursiem. Nepieciešamība pēc C
vitamīna ir paaugstināta, palielinoties fiziskajai
vai garīgajai slodzei, pēc traumām un
operācijām, kā arī rehabilitācijas laikā. Lielākas
šī svarīgā vitamīna devas ir ieteicamas
sievietēm grūtniecības un zīdīšanas periodā, kā
arī vecākiem cilvēkiem, lielpilsētu
iedzīvotājiem un smēķētājiem, ziemā un agrā
pavasarī, kad C vitamīna saturs augļos un
dārzeľos ir minimāls. Piemērots saaukstēšanās
gadījumos, palīdz samazināt saaukstēšanās
radīto nepatīkamo sajūtu. Labvēlīgi ietekmē
organisma imūnsistēmu. Palīdz uzturēt
organismu veselu. Labvēlīgi ietekmē
holesterīna līmeni asinīs. Svarīgs kolagēna
veidošanās procesā
Denoxinal satur augu un uzturvielu
kombināciju, kas palīdz dabīgajam attīrīšanās
procesam organismā (proti, vielmaiľai un
toksīnu izvadīšanai no organisma). Augu
ekstrakti labvēlīgi ietekmē ţultspūšļa, aknu un
nieru (orgānu, kuriem ir organisma attīrīšanas
funkcijas) darbību. Silybum marianum palīdz
aizsargāt aknas pret bojājumiem. Hlorella
(jūras augu paveids) un ķiploki palīdz izvadīt
smagos metālus no organisma, bet
apvienojumā ar pektīnu tie palīdz regulēt
cukura un holesterīna līmeni, tādējādi palīdzot
gremošanas sistēmai. Vitamīns C ir svarīgs
antioksidants, kas palīdz aizsargāt šūnas no
brīvajiem radikāļiem. Labvēlīgi ietekmē aknu
attīrīšanās funkcijas, palīdz aizsargāt aknas pret
bojājumiem. Palīdz izvadīt toksiskās vielas no
organisma. Veicina organisma attīrīšanos.
Labvēlīgi ietekmē cukura un holesterīna
līmeni. Veicina vielumaiľu un palīdz
gremošanas sistēmai. Iedarbīga augu ekstraktu
kombinācija organisma attīrīšanai. Diţdadzis
un Mārdadzis veicina ţultspūšļa, aknu un nieru
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Walmark, SIA

Energy Q10 Spektrum

Walmark, SIA

Evening Primrose 500
mg

Walmark, SIA

GinkoPrim

funkcijas un pasargā aknas no bojājumiem
Energy Q10 Spektrum satur galvenos
vitamīnus un minerālvielas tieši tādā
daudzumā, kas ir nepieciešams organisma
normālai augšanai, attīstībai un darbībai; bez
tam tas satur koenzīmu Q10, kas palīdz uzturēt
nepieciešamo daudzumu enerģijas cilvēka
garīgajām un fiziskajām funkcijām. Pateicoties
īpašai tehnoloģijai, ir panākta aktīvo vielu, ko
satur Energy Q10 Spektrum, pakāpeniska
atbrīvošana. Piemērots ilgstoša noguruma,
vājas koncentrēšanās spējas gadījumā.
Labvēlīgi ietekmē fizisko aktivitāti. Labvēlīgi
ietekmē imūnsistēmu un palīdz uzturēt
organismu labā stāvoklī. Papildina un palīdz
novērst nepieciešamo vitamīnu un minerālvielu
trūkumu, ko parasti rada neveselīga pārtika.
Pakāpeniska uzsūkšanās, multivitamīni ar
ilgstošu iedarbību.
Naktssveces (Oenothera biennis) eļļa ir
bagātīgs avots svarīgajām polinepiesātinātajām taukskābēm, it īpaši linolskābi
un gamma - linolēnskābi (GLA), kurām ir
labvēlīga iedarbība uz sievietes pašsajūtu,
sevišķi menstruāciju un menopauzes laikā. Tā
pozitīvi ietekmē ādu (ekzēmas, pūtītes) un sirds
- asinsvadu sistēmu. Stress, novecošana,
nepiemērots uzturs, alkohols un augsts cukura
līmenis asinīs noved pie svarīgo taukskābju
līmeľa samazināšanās. Evening Primrose kā
dāsns šo skābju avots ir piemērota, lai
papildinātu šīs būtiskās vielas. Palīdz regulēt
asinsspiediena un holesterīna līmeni. Labvēlīgi
iedarbojas uz sirds – asinsvadu sistēmu.
Labvēlīgi iedarbojas uz vispārējo stāvokli
pirms menstruālā sindroma un menstruāciju
laikā. Piemērots ādas problēmām
Šī produkta galvenā sastāvdaļa Ginkgo biloba
labvēlīgi ietekmē asins cirkulāciju. Magnijs
labvēlīgi ietekmē nervu un muskuļu sistēmu.
Labvēlīgi ietekmē sirds – asinsvadu sistēmu,
uzlabo asinsriti gan smadzenēs, gan pirkstu
galos. Paaugstina smadzeľu darbību un spēju
koncentrēties gados vecākiem cilvēkiem.
Palīdz cilvēkiem, kuri cieš no aukstuma sajūtas
pirkstu galos un pēdās. Piemīt antioksidanta
īpašības – paildzina novecošanās procesu.
Paaugstina un uztur prāta spējas, veicina asins
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Walmark, SIA

Guarana

Walmark, SIA

Imuno Spektrum

Walmark, SIA

Kalcijs – Magnijs –
Cinks

cirkulāciju. Ginko Biloba lapas satur augstu
aktīvo vielu koncentrāciju, kas veicina atmiľas
uzlabošanos
Palīdz samazināt noguruma sajūtu. Noder tad,
ja nepieciešama maksimāla koncentrācija un
prāta aktivitāte. Dod enerģiju un dzīvīgumu
Uztura kvalitāte būtiski ietekmē cilvēka
ķermeľa imūnsistēmu. Imuno Spektrum satur
svarīgākos vitamīnus un minerālvielas tieši
tādā daudzumā, kāds nepieciešams veselības
uzturēšanai un kas pastiprina organisma
aizsargmehānismu darbību. Purpura ehināceja,
kas tiek uzskatīta par vienu no vērtīgākajām
dabiskajām vielām, palīdz organisma
imūnsistēmai, kā arī palīdz paaugstināt
organisma dabisko aizsardzību pret slimībām.
Labvēlīgi ietekmē imūnsistēmu un palīdz
saglabāt vispārēju ķermeľa labsajūtu. Papildina
un palīdz novērst nepieciešamo vitamīnu un
minerālvielu trūkumu, ko parasti rada
neveselīgs dzīvesveids. Palīdz pastāvīga
noguruma, nespēka un zemas koncentrēšanās
spējas gadījumos. Piemērots kā papildlīdzeklis,
kad organismam pastiprināti nepieciešami
vitamīni un minerālvielas.
Visas trīs šī produkta aktīvās sastāvdaļas ir ļoti
nozīmīgas, lai nodrošinātu optimālu cilvēka
organisma funkcionēšanu. Tās ir neaizstājamas
veselīgiem kauliem, zobiem, ādai un matiem,
galveno minerālvielu trūkums var nelabvēlīgi
ietekmēt veselību kopumā. Šo trīs sastāvdaļu
kombinācija ir ļoti būtiska, jo kalcijs
visefektīgāk nogulsnējas kaulos tikai
apvienojumā ar magniju un cinku. Līdzīgi
cinks ietekmē ādu un matus vislabvēlīgāk, ja ir
savienojumā ar kalciju un magniju. Palīdz
uzturēt veselīgus kaulus un zobus. Veicina
sirds funkcionēšanu un palīdz uzturēt veselīgu
asinsvadu stāvokli. Labvēlīgi ietekmē ādu un
brūču dzīšanu. Labvēlīgi ietekmē nervu
sistēmu, palīdz novērst bezmiegu. Piemērots
cilvēkiem ar paaugstinātu osteoporozes risku,
īpaši vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem, kas bijuši
piesaistīti pie gultas ilgu laiku, kā arī sievietēm
menopauzes laikā vai pēc ginekoloģiskām
operācijām. Piemērots grūtniecības periodā,
barojot zīdaini ar krūti, atveseļošanās periodos
un pie paaugstinātas fiziskās slodzes
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Walmark, SIA

Koenzīms Q10 mg

Walmark, SIA

Lecitīns 1200 mg

Walmark, SIA

Memo Plus

Walmark, SIA

Prostenal

Koenzīms Q10 ir viela, kuras struktūra ir
līdzīga K un E vitamīnu struktūrai, kas
atrodama ikvienā cilvēka ķermeľa šūnā.
Koenzīms Q10 ir būtiska mitohondrija
elpošanas ķēdes sastāvdaļa. Augstākā
koenzīma Q10 koncentrācija tika atrasta sirds,
aknu un imūnsistēmas šūnās, t.i., orgānos ar
vislielākajām vajadzībām pēc enerģijas, tāpēc
šie orgāni ir visjutīgākie pret šo barības vielas
trūkumu. Turklāt koenzīmam Q10 piemīt
antioksidanta īpašības, kas aizsargā pret cilvēka
organisma pavājināšanos, ko izraisa brīvie
radikāļi. Koenzīma Q10 daudzums organismā
samazinās, cilvēkam kļūstot vecākam, kā arī
paaugstinātas fiziskās un psiholoģiskās slodzes
un slimību gadījumos, tāpēc to ieteicams lietot
kā piedevu ikdienas uzturam. Palīdz nodrošināt
enerģiju regulārai sirds muskulatūras darbībai
un novērst tās vājināšanos. Pozitīvi ietekmē
vielumaiľu. Labvēlīgi ietekmē fiziskās
aktivitātes
Lecitīns atrodams katrā cilvēka šūnā un tas
piedalās daţādos vitāli svarīgos procesos. Tas
palīdz tauku vielmaiľai, kā arī tauku un
holesterīna nosēdumu šķelšanā uz asinsvadu
iekšējām sieniľām. Tas ir nepieciešams
holesterīna uzturēšanai ţultī šķīstošā formā,
tādējādi novēršot ţultsakmeľu veidošanos.
Lecitīnam ir svarīga loma centrālās nervu
sistēmas veselības uzturēšanā; tas ir mielīta
sastāvā (nervu apvalkos). Turklāt lecitīna
galvenā sastāvdaļa holīns ir neaizstājams nervu
impulsu pārnešanā, kas, savukārt, ir izšķirošs
faktors cilvēka ķermeľa garīgo un fizisko
funkciju nodrošināšanai. Veicina atmiľu un
citas smadzeľu funkcijas. Labvēlīgi ietekmē
holesterīna līmeni asinīs. Labvēlīgi ietekmē
sirds un asinsvadu sistēmu
Speciāls līdzeklis atmiľas un koncentrēšanās
spēju uzlabošanai. Produkts satur piecas
iedarbīgas vielas, kuras darbojas pret
nelabvēlīgās apkārtējās vides, stresa, pārpūles
un nepilnvērtīga uztura nelabvēlīgo ietekmi.
Paaugstina intelektuālās spējas un vispārējo
labsajūtu
Sastāvā esošie augu ekstrakti labvēlīgi ietekmē
vīrieša veselību. Zāģlapu pundurpalmas
ekstrakts palīdz uzturēt vīriešu urīnizvadceļu
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Walmark, SIA

Walmark, SIA

Walmark, SIA

Walmark, SIA

funkcijas
Ţeľšeľs jau gadsimtiem ir pazīstams kā
ārstniecisks augs, kas, pateicoties savai
iedarbībai uz cilvēka organismu, pieder pie tā
saucamajiem adaptogēniem – vielām, kas
palīdz paaugstināt izturību pret stresu un
vispārīgā līmenī veicina fizisko un garīgo
labsajūtu. Senior Spektrum palīdz nodrošināt
komforta sajūtu pat vecumā. Palīdz paaugstināt
organisma spēju pielāgoties stresa apstākļiem
un labvēlīgi ietekmē garīgo veselību. Papildina
un palīdz novērst nepieciešamo vitamīnu un
minerālvielu trūkumu, ko parasti rada
neveselīgs dzīvesveids un palielināts stress.
Palīdz regulēt sirdsdarbību un asinsspiedienu.
Labvēlīgi ietekmē holesterīna līmeni. Labvēlīgi
ietekmē ādas, matu, kaulu un zobu stāvokli.
Palīdz saglabāt organisma fizisko un garīgo
veselību
Shark Cartilage 740 mg
Haizivs skrimslis ir proteīnu un saharīdu avots,
tas satur arī nepieciešamās minerālvielas (tas ir
bagātīgs kalcija un fosfora avots, salīdzinājumā
ar cilvēka organismu šeit tas ir proporcijā 2:1).
Tas palīdz uzturēt labā stāvoklī cilvēka locītavu
skrimšļus un aizkavē iekaisumu rašanos
organismā. Vienlaicīgi tas aizsargā un pozitīvi
iedarbojas pret deģeneratīvām izmaiľām un
pozitīvi ietekmē organisma izturību. Palīdz
uzturēt optimālu locītavu skrimšļu
funkcionēšanu. Piemērots sievietēm
menopauzes periodā. Labvēlīgi ietekmē
organisma imunitāti. Palīdz vispārējai
organisma stiprināšanai, it īpaši lielas fiziskās
un garīgās slodzes laikā
Urinal
Labvēlīgi ietekmē urīnizvadsistēmu. Piemīt
antioksidanta efekts, darbojas pret brīvajiem
radikāļiem. Palīdz aizkavēt baktēriju pielipšanu
urīnizvadceļu sieniľām
Vitavision
Vitavision palīdz uzlabot acu veselības
stāvokli. Luteīns ir antioksidants, kurš pieder
karotenoīdu grupai un lielā daudzumā ir
atrodams stāvās samtenes (Tagetes erecta)
ekstraktā. Luteīns ietilpst macula lutea (tīklenes
dzeltenā plankuma) sastāvā. Luteīns palīdz
aizsargāt dzelteno plankumu no kaitīgā UV
starojuma un brīvajiem, skābekli saturošajiem
radikāļiem. Melleľu ekstrakts, kas bagāts ar
bioflavonoīdiem, palīdz paātrināt rodopsīna
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Wörwag Pharma
GmbH&Co.KG

Diabetiker Vitamine
(Vitamīni diabētiķiem)

Wörwag Pharma
GmbH&Co.KG
Pārstāvniecība LR
Zilā Lagūna, SIA

Lagosa

Humoss

(acīs esošās krāsvielas) atjaunošanos.
Radopsīnam ir svarīga nozīme redzes
nodrošināšanai naktī. Melleľu ekstrakts palīdz
stiprināt acs kapilāru sieniľas. Beta–karotīns kā
A vitamīna provitamīns ir svarīgs elements
gaismas jutīgu krāsvielu sintēzei un redzes
nodrošināšanai kopumā. Visas sastāvdaļas
papildina viena otru un palīdz stiprināt tīklenes
un lēcu aizsardzību pret oksidēšanās
procesiem. Palīdz mazināt acs nogurumu.
Palīdz uzlabot redzamību tumsā. Palīdz
saglabāt redzes asumu. Palīdz aizsargāt acis
pret UV starojumu. Ieteicams cilvēkiem, kas
regulāri strādā pie datora. Piemērots cilvēkiem
ar paaugstinātu tīklenes deģenerācijas risku un
kataraktu, cilvēkiem, kas cieš no diabēta vai
smēķētājiem
Katru dienu lietojot pa vienai tabletei diabētiķu
vitamīnu Jūs apmierināt organisma bieţi vien
paaugstināto prasību pēc vitamīniem, kas
uzlabo cukura vielmaiľu un visa organisma
stāvokli. Tādējādi Jūs uzlabojat savu veselību.
Diabētiķiem tas ir īpaši svarīgi
Labvēlīgi ietekmē aknu un ţultspūšļa darbību
Humoss satur barības vielas, kuras
nepieciešamas veselības uzturēšanai, veicina
cukura un holesterīna līmeľa regulēšanu asinīs
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