
Quality, Efficacy, Guarantee. Think Green. Live Green.

Производител №1 на билкови продукти  
и хранителни добавки в Италия



• Изключително ефикасен  
при алергии, простудни 
заболявания и сенна хрема

• Създава защитна бариера, която 
ограничава контакта на носната 
лигавица с външни агенти 
(цветен прашец, домашен прах  
и животинска козина, и т.н.). 

• Съдържа етерични масла

АЛЕРГИКУМ МЕД 
НАЗАЛЕН СПРЕЙ
ALLEGICUM MED NASAL SPRAY, спрей 30 ml

Код 339 ALLMED

Съдържание: 

Пъпки от касис, пъпки от калина, пъпки от 
шипка, хидроалкохолен екстракт от листа на 
плантан, хидроалкохолен екстракт от съцветие 
на агриномия/камшик (Agrinomia eupatoria), сух 
екстракт от плодове на пипер (Piper longum), 
сух екстракт от семена на перила, кверцетин, 
етерични масла (евкалипт, бор, мащерка и 
лавандула); карбоксиметил целулоза.

Приложение: Алергикум Мед е меди-
цинско изделие, предназначено да 
предотвратява алергии и сенна треска. 
Изгражда бариери, които ограничават 
контакта на носната лигавица с външни 
агенти като полени, прашинки, козина на 
животни и др., причиняващи дразнения и 
запушване на носа. 
Растителните екстракти действат успо-
кояващо, поддържат носната лигави-
ца овлажнена и ограничават нейната 
свръхчувствителност. Етеричните масла 
действат освежаващо и подпомагат 
дишането.
Дозировка и приложение: Възрастни: 1-2 
впръсквания на ноздра, 4-5 пъти дневно. 
Деца: 1-2 впръсквания на ноздра, 1-2 
пъти дневно. РАЗКЛАТЕТЕ ПРЕДИ УПО-
ТРЕБА. 

Erba Vita е водеща компания за производство на хранителни добавки и 
билкови препарати. Компанията е основана в далечната 1982 г. и днес 
разпространява продуктите си в над 30 държави по света.  
Създателят на Erba Vita – Д-р Карло Болини продължава старите 
семейни традиции, пренасяйки солидния опит от миналото в света на 
съвременната медицина.
Днес Erba Vita е лидер в сектора на международното здравеопазване, 
като непрекъснато инвестира в най-новите проучвания и технологии. 
Erba Vita притежава над 2 000 собствени продукти, разработени от 
високо професионални екипи от специалисти.

• Само първокласни и качествени суровини!

•  Продукти, създадени под постоянен контрол 
на производствените практики!

•  100% натурални формули!

•  Гарантирано ефикасни и безвредни продукти!

Производител №1  
в Италия на билкови продукти

медицинско 
изделие CE



за деца

• Идеален за отводняване  
и пречистване на организма. 

• Пододящ за цялосна 
детоксикация на организма 
от натрупаните в него вредни 
вещества. 

Съдържание: в 10 ml дн.доза: 
(10 ml)

Концентриран сок от плодове на бъз 
(Sambucus nigra L.) 

339 mg 339 mg

Сух екстракт от въздушни части на полски хвощ, 90.4 mg 90.4 mg
стандартизиран до 1% силициев диоксид 0.9 mg 0.9 mg
Сух екстракт от коса/близалца на царевица 
(Zea mays L.)

90.4 mg 90.4 mg

Сух екстракт от листа на зелен чай 
(Camellia sinensis),

90.4 mg 90.4 mg

стандартизиран до 50% полифеноли 45.2 mg 45.2 mg
и 3% кофеин 2.7 mg 2.7 mg
Сух екстракт от листа на бреза  
(Betula alba L.),

67.8 mg 67.8 mg

стандартизиран до 2.5% флавоноиди  
(като хиперозиди) 

1.7 mg 1.7 mg

Сух екстракт от листа на леспедеза/
храстова детелина,

67.8 mg 67.8 mg

стандартизиран до ≥ 4% флавоноиди (като рутин) 2.7 mg ≥2.7 mg
Сух екстракт от корен на глухарче 
(Taraxacum officinale),

67.8 mg 67.8 mg

стандартизиран до 2% инулин 1.3 mg 1.3 mg
Сух екстракт от въздушни части на центела, 45.2 mg 45.2 mg
стандартизиран до 20% деривати на тритерпени 9 mg 9 mg
Сух екстракт от въздушни части на рунянка, 45.2 mg 45.2 mg 
стандартизиран до 0.5 флавоноиди (като 
витексин) 

0.2 mg 0.2 mg

Сух екстракт от цветове на бъз (Sambucus 
nigra L.),

45.2 mg 45.2 mg

стандартизиран до ≥0.3 флавоноиди  
(като изокверцетин) 

0.1 mg 0.1 mg

Сух екстракт от връх на цвят на златна 
пръчица

45.2 mg 45.2 mg

Сух екстракт от плодове на годжи бери 
(Lycium barbarum L.), 

45.2 mg 45.2 mg

стандартизиран до 50% полизахариди 22.6 mg 22.6 mg

Приложение: ДРЕНАНТУМ КОНЦЕНТРАТ 
е хранителна добавка на базата на расти-
телни екстракти. Допринася за поддър-
жане на естествената дренажна функция 
на тялото и крайниците. Предпазва от 
оксидативен стрес. Съдържа годжи бери. 
Дозировка и приложение: 10 ml на ден, 
разтворени в чаша вода (около 150 ml), 
за предпочитане сутрин на празен сто-
мах, или разредени в 1 л вода за консу-
мация през целия ден.
Забележка: Съдържа кофеин. Не се пре-
поръчва за деца и бременни жени. 

ДРЕНАНТУМ 
КОНЦЕНТРАТ 200 ml
DRAINANTUM

Код 317 DR200

Съдържание: в 5 ml 
(5.65 g) 

в 15 ml 
(16.96 g)

*FRUCTOPLANT Плодове на 
шипка (Rosa canina L)

0.57 g 1.7 g

Бирена мая 150 mg 450 mg
Сух екстракт от пшеничен 
зародиш

50 mg 150 mg

Сух екстракт от корен на 
астрагал,

50 mg 150 mg

стандартизиран до 70% 
полизахариди

35 mg 105 mg

Сух плодов екстракт от ши-
зандра (китайски лимонник), 

50 mg 150 mg

стандартизиран до 1% 
шизандрин

0.5 mg 1.5 mg

Пчелно млечице 25 mg 75 mg
* Концентриран екстракт (1:2) на 
фруктоолигозахаридите от цели, свежи растения.

Приложение: ЕНЕРДЖИ-БИ СИРОП ЗА 
ДЕЦА е хранителна добавка на основата 
на растителни екстракти и хранителни 
вещества. Допринася за нормалното със-
тояние на имунната система. За по-добра 
жизненост и енергичност при деца над 6 
години. 
Дозировка и приложение: За деца над 6 
години по 5 ml 2-3 пъти дневно.

• Богат на витамини, минерали 
и други ценни хранителни 
вещества, които са от ключово 
значение за растежа на децата.

• Осигурява енергия за 
правилното развитие на 
детския организъм. 

• Помага при умствена  
и физическа умора.

ЕНЕРДЖИ-БИ ПЛЮС 
сироп за деца 150 ml
ENERGY-B Plus

Код 464 LJEBG



за деца
ЕНЕРДЖИ-БИ 
сироп за деца 150 ml
ENERGY-B 

• Доставя на детския 
организъм жизненоважни 
хранителни вещества по 
време на възстановяване или 
боледуване.

• Помага при астения (състояние 
на твърде слабо телосложение)

• Помага при дефицит на 
витамини и минерали.

• Осигурява енергия и жизненост

Съдържание: 3 ml 
(3.64 g)

5 ml 
(6.07 g)

15 ml 
(18.22 g)

Мед от акация 0.36 g 0.6 g 1,8 g
*FRUCTOPLANT 
Плодове на шипка 
(Rosa canina L)

0.28 g 0.47 g 1,4 g

Бирена мая 60 mg 100 mg 300 mg
Сух екстракт от 
корен на астрагал, 

15 mg 25 mg 75 mg

стандартизиран до 
70% полизахариди 

10.5 mg 17.5 mg 52.5 mg

Пчелно млечице 15 mg 25 mg 75 mg
* Концентриран екстракт (1:2) на 
фруктоолигозахаридите от цели, свежи растения.

Приложение: ЕНЕРДЖИ-БИ СИРОП ЗА 
ДЕЦА е хранителна добавка на основата 
на растителни екстракти и хранителни 
вещества. Подпомага доброто състояние 
на имунна та система. Поддържа добрата 
жизненост и енергичност. 
Дозировка и приложение: При деца от 0 
до 1 година по 3 ml 1-2 пъти дневно, от 1 
до 3 години по 3 ml 3-4 пъти дневно, от 3 
до 5 години 5 ml 2-3 пъти дневно.

Код 437 LJEBP

Съдържание: (в 3 ml/ 
3.20g)

(в 5 ml/ 
5.33g)

(20 ml/
21.33 g)

*FRUCTOPLANT 
Дребнолистна върба (цвят)

0.09 g 0.15 g 0.6 g

*FRUCTOPLANT Листа от 
маточина

0.09 g 0.15 g 0.6 g

*FRUCTOPLANT Цвят от лайка 0.09 g 0.15 g 0.6 g
Пасифлора (сух екстракт от 
въздушни части),

30 mg 50 mg 200 mg 

стандартизирана до 2% 
флавоноиди (витексин)

0.6 mg 1 mg 4 mg

Сух екстракт от цветове на 
портокал

15 mg 25 mg 100 mg

Сух естракт от цветове на 
лавандула

15 mg 25 mg 100 mg

Деминерализирана вода, сироп от маниока, концентриран 
сок от плод на круша.
* Концентриран екстракт (1:2) на фруктоолигозахаридите 
от цели, свежи растения.

Приложение: КАЛМА-БИ СИРОП ЗА 
ДЕЦА е хранителна добавка на основата 
на растителни екстракти. Наличието на 
дребнолистна върба, лайка и пасифлора 
допринася за поддържане на нормалното 
психическо състояние, нормален сън и 
почивка на децата. 
Дозировка и приложение: При деца от 0 
до 1 година по 3 ml 1-3 пъти дневно, от 1 
до 3 години по 5 ml 1-2 пъти дневно, от 3 
до 6 години по 5 ml 2-3 пъти дневно, над 
6 години по 5ml 3-4 пъти дневно. Да се 
приема след хранене.

• За добър и спокоен сън  
през цялата нощ

• Подтиква към сън
• Отличен седатив за 

облекчаване на нервното 
напрежение

• Помага при борбата  
с тревожността

КАЛМА-БИ 
сироп за деца 150 ml

Код 375 LJCAB

за деца



за деца

Съдържание в 1 
капсула

дн. доза:  
(3 капсули)

Активен въглен 65.6 mg 196,8 mg
Сух екстракт от резене /див 
копър/(плод),

65.6 mg 196,8 mg

стандартизиран до 0,5% 
етерично масло

0.33 mg 0.98 mg

Сух екстракт от анасон 
(плод)

59.47 mg 178.4 mg

Сух екстракт от корен на 
ангелика

45.1 mg 135.3 mg

Сух екстракт от листа от 
маточина,

43.87 mg 131.6 mg

стандартизиран до 2% 
розмаринова киселина

0.87 mg 2.6 mg

Бромелин (храносмилателен 
ензим)

24.6 mg 73.8 mg

Сух екстракт от стебло на 
ананас

22,57 mg 67.7 mg

с eкзимна ективност 250 
GDU/g 

5.63 
GDU/g

16.9 
GDU/g

Кимион на прах 22.13 mg 66.4 mg
Сух екстракт от корен на 
жълта тинтява

20.5 mg 61.5 mg

Лактобацилус Ацидофилус 
LA-1 

205 млн. 
UFC *

615  млн. 
UFC *

* UFC - единица, формираща колонии

Приложение: Капсулите КАРБОНФЛОР 
съдържат активен въглен и храносми-
лателни ензими, обогатени с резене 
(див копър), анасон и маточина, както и 
ангелика и жълта тинтява, които до-
принасят за нормалното храносмилане, 
абсорбцията на нежеланите вещества и 
газове и безопасното им отделяне чрез 
храносмилателната система.
Дозировка и приложение: По 2-3 капсу-
ли дневно, след основните хранения, с 
много вода. 

• Намалява образуването на 
газове в стомашно-чревния 
тракт

• Стимулира отделянето на 
газовете от организма. 

• Помага при метеоризъм и 
подуване на корема. 

• Помага при храносмилателни 
проблеми. 

• При диетичен дисбаланс
• Облекчава тежестта в стомаха 

след хранене

КАРБОНФЛОР
500 mg x 30 капсули
CARBONFLOR, Карбонфлор 

Код 404 FFLOCAR

Съдържание: в 5 ml 
(5.82 g)

в 15 ml 
(17.45 g)

*FRUCTOPLANT 
Дребнолистна върба (цвят)

0.2 g 0.6 g

*FRUCTOPLANT  
Листа от маточина

0.2 g 0.6 g

*FRUCTOPLANT  
Цвят от лайка

0.2 g 0.6 g

Сух екстракт от семена на 
резене (див копър), 

65 mg 195 mg

стандартизиран до 0,1% 
етерично масло

0.07 mg 0.2 mg

Сух екстракт от листа от 
маточина,

65 mg 195 mg

стандартизиран до 2% 
розмаринова киселина

1.3 mg 3.9 mg

* Концентриран екстракт (1:2) на 
фруктоолигозахаридите от цели, свежи растения.

Приложение: КОЛИ-БИ СИРОП ЗА ДЕЦА 
е хранителна добавка на основата на 
растителни екстракти. Маточината, лай-
ката и резенето (див копър) допринасят 
за нормалното състояние на стомаш-
но-чревния тракт при децата. 
Дозировка и приложение: 5 ml 2-3 пъти 
дневно, при необходимост, разредени 
във вода или друга напитка.

• Подпомага физиологичното 
отделяне на газове. 

• За борба с газообразните 
колики, отговорни за за 
„детските стомашни болки“

• Улеснява храносмилателните 
процеси

• Помага при състояние на  
нервно напрежение

КОЛИ-БИ
сироп за деца 150 ml
Coli-B 

Код 413 LJCB



КО-ЛИП 
Ефикасна серия  
за здравословно отслабване  
и оформяне на фигурата. 

• Елиминира излишните 
течности от организма.

• Гори мазнините  
и възпрепятста  
натрупването им. 

• Създава усещане за ситост.

Съдържание: в 1 
саше  

(10 ml)

дн.доза 
(2 сашета 

20 ml)
Сок от нар 0.55 g 1.1 g
Diurexina®: Зелен чай, хидроалкохолен 
разтвор от листа (в съотношение билка/
екстракт = 1/2.5)

175 mg 350 mg

Сух екстракт от листа на бреза, 65 mg 130 mg
стандартизиран до 2.5% флавоноиди (като 
хиперозид)

1.6 mg 3.2 mg

Хвойна, хидроалкохолен разтвор от плод (в 
съотношение билка/екстракт = 1/2)

55 mg 110 mg

Сух екстракт от рунянка, въздушни части, 27.5 mg 55 mg
стандартизиран до 0.5% флавоноиди (като витекс) 0.3 mg 0.15 mg
Сух екстракт от стебло на ананас, 165 mg 330 mg
с eкзимна ективност 250 GDU/g 41.25 

GDU/g 
82.5 

GDU/g
Сух екстракт от листа на мате, 110 mg 220 mg
стандартизиран до 4% кофеин 4.4 mg 8.8 mg
Сух екстракт от листа на артишок, стан дар-
ти зиран до 2.5% кафеоилхинови киселини

88 mg 176 mg

(като хлорогенова киселина) 2.2 mg 4.4 mg
Сух екстракт от плодове на резене/див копър, 88 mg 176 mg
стандартизиран до 0.5% етерично масло 0.45 mg 0.9 mg
Сух екстракт от талус на водорасли уакаме, 55 mg 110 mg
стандартизиран до 10% фукоксантин 5.5 mg 11 mg
Сух екстракт от корен на родиола/златен корен, 33 mg 66 mg
стандартизиран до 4% розавин 1,3 mg 2,6 mg
и до 1% салидрозид 0.35 mg 0.7 mg
Витамин D3 (холекалциферол) 5 µg 10 µg

Приложение: КО-ЛИП ДРЕН е хранител-
на добавка на основата на растителни 
екстракти, с фруктоза и подсладител. 
Diurexina® (естествено дрениране на теч-
ности от тялото), водорасли уакаме и мате 
(допринасят за нормалното, балансирано 
телесно тегло, в съчетание с нискокало-
рична диета и физическа активност).
Съдържа кофеин. Не се препоръчва за 
деца, бременни и кърмещи жени.
Дозировка и приложение: По 1 саше (10 
ml), разтворено в чаша вода (около 150 
ml), 2 пъти дневно, между 2 основни хра-
нения или 2 сашета (20 ml), разтворени 
в бутилка (около 500 ml), за консумация 
през целия ден.

КО-ЛИП ДРЕН 
10 ml х 20 сашета  
с течност (портокал)
KO-LIP DREN

Код 447 KOLDRE

КО-ЛИП ФАМЕ
500 mg x 60 капсули 

KO-LIP FAME

Съдържание: в 1 капсула дн. доза  
(4 капсули)

Fybexina®, от която:
Фибри от семена сминдух, 143.5 mg 574 mg
съдържащи 75% галактоманан
Глюкоманан от микронизиран прах 
от грудка на Amorphophallus konjac

65.6 mg 262.4 mg

Фибри от млади листа на кактус 
нопал на прах 

65.6 mg 262.4 mg

Сух екстракт от плодове гарциния 
(Garcinia cambogia), 

34.85 mg 139.4 mg

стандартизиран до 60% 
хидроксилимонена киселина

20.9 mg 83.6 mg

Екстракт от картофи, 73.75 mg 295 mg
стандартизиран до 90% протеин 66.38 mg 265.5 mg
Сух екстракт от близалца на шафран, 6.75 mg 27 mg
стандартизиран до 2% шафранал 0.13 mg 0.5 mg
Витамин B12 (цианокобаламин) 4.5 µg 18 µg

Приложение: КО-ЛИП ФАМЕ е храни-
телна добавка на основата на проте-
ин от картоф, шафран, Витамин B12 
и Fybexina®, съдържаща екстракт от 
Гарциния (Garcinia Cambogia).Създава 
усещане за ситост по време на нискока-
лорична диета. 
Дозировка и приложение: По 2 капсули 
1 час преди 2 от основните хранения с 
вода (поне 2 чаши).

КО-ЛИП МЕД 
600 mg x 100  
многослойни таблетки 
KO-LIP MED 

Код 435 KOLMED

Съдържание: 
Всяка многослойна таблетка съдържа 600 mg Nobe-
soxina®. Nobesoxina® е полизахариден комплекс 
от глюкозамин с висок вискозитет, обогатен с 
аскорбинова киселина С свързва липидите, след 
контакта му с мазнините в стомаха. На чревно 
ниво, катионната група на Nobesoxina® се свързва 
с анионната група на жлъчната киселина и 
намалява действието на панкреатичната липаза. 
Формираната емулсия не се усвоява в чревния 
тракт и се изхвърля от организма.

Приложение: КО-ЛИП МЕД е медицинско 
изделие, което намалява абсорбцията 
на мазнините и редуцира наднорменото 
тегло. Предпазва от затлъстяване.
КО-ЛИП МЕД е под формата на двуслой-
ни таблетки с удължено освобождаване. 
До 15 минути след приемане, в стомаха 
всяка таблетка освобождава около 50% 
от полизахаридния комплекс. Пълното 
разтваряне/освобождаване се извършва 
в червата до 1 час след прием.
Дозировка и приложение: За намаляване 
на теглото: по 3 таблетки преди всяко 
хранене. За поддържане на идеално те-
гло: по 2 таблетки преди всяко хранене.

Код 450 KOLFAM

медицинско 
изделие



за деца

Съдържание: 1 бут./10 
ml

дн. доза: 1 
бут./10 ml

В БУТИЛКАТА
Мед от италианска акация 2 g 2 g
Концентриран сок от сребърен 
клен

1,8 g 1,8 g

Концентриран сок от боровинка 0,3 g 0,3 g
В КАПАЧКАТА
Микрокапсулирано масло от 
черен дроб на треска

96 mg 96 mg

Сух екстракт от плодове от 
шипка (Rosa canina L.),

50 mg 50 mg

стандартизиран до 70% 
Витамин С

35 mg 35 mg

Микрокапсулирано масло на 
пшеничен зародиш

10 mg 10 mg

Лиофилизирано пчелно млечице 3.2 mg 3.2 mg
Витамин А 0.8 mg 0.8 mg

Хранителна информация 1 бут./ 
10 ml

100 g

Енергийни стойности Kcal 14.1 Kcal 141.2
Kj 59.9 Kj 598.9

Протеин (Nx6.25) 207 mg 2.1 g
Въглехидрати 3.21 g 32.1 g
Мазнини 501 mg 0.5 g

Приложение: Доставя натурални храни-
телни вещества на децата по време на 
развитието им. Допринася за нормален, 
балансиран растеж.
Дозировка и приложение: 1 бутилка 
(чисто или смесена с мляко или плодов 
сок) сутрин, за предпочитане на празен 
стомах. Завъртете капачката по посо-
ка на часовниковата стрелка, за да се 
разпечата капачката и съдържанието от 
нея да се изсипе в бутилката. Разклатете 
добре преди употреба! След това завър-
тете по посока, обратна на часовниковата 
стрелка, за да отворите.

• Приятен на вкус продукт, 
богат на хранителни вещества 
и витамини, необходими 
за правилното развитие на 
детския организъм. 

• Осигурява естествена храна за 
децата във фазата на растеж

• Засилва апетита при най-
малките

• Особено подходящ при смяна 
на сезоните

Съдържание: 
Екстракти от: тиква, дъб, кестен, хамамелис, 
градински чай (салвия), мента и маслини.

Приложение: Полезен при облекчаване 
на симптомите на хемороидална варико-
за (вътрешни и външни хемороиди) и при 
възпаление на перианалната област. Има 
интензивен смазващ, успокояващ и ос-
вежаващ ефект. Облекчава неприятните 
симптоми като болка, парене и сърбеж.
Дозировка и приложение: Преди нана-
сяне старателно почистете зоната на 
третиране, приложете необходимото 
количество крем, като завинтите към ту-
бата специално предназначената за това 
канюла. Повторете нанасянето 3-4 пъти 
дневно. След всяко нанасяне почисте-
те старателно канюлата с топла вода и 
сапун и поставете капачката.

• Мехлем, който облекчава 
хемороидите

• Помага при тропизъм  
на хемороидални вени

• Специално разработен  
за лечение на хемороидите  
и облекчаване на симптоми 
като сърбеж, парене и болка

• Има успокояващ и освежаващ 
ефект

НУТРИ-БИ
разтвор за деца 

10 флакона х 10 ml (100 ml), NUTRI-B 

ПОМАТА Е
мехлем за хемороиди 50 ml 
POMATA E 

Код 363 FLNB Код 377 PME

медицинско 
изделие



• Подходящо за ежедневна 
хигиена на носа

• Предотвратява състоянията 
на бронхит и други дихателни 
проблеми

• Тушира симптомите на настинка, 
синузит и алергичен ринит

• Намалява сухота на носната 
лигавица, причинено от 
климатик или затоплен въздух 

• Намалява нощното хъркане
• Не съдържа горивни газове  

или консерванти

• Натурален спрей за гърло 
• Мукoадхезивнa формула
• Прилепва към лигавицата за 

дълготраен ефект и гарантирана 
максимална ефективност

• Използвайте при проблеми с 
гърлото или гласа

ПРОПОЛ 
морска вода с прополис за деца 100 ml СЕ 0653
Propol Sea Water Junior

САНА ВОЧЕ/ЗДРАВ ГЛАС
спрей за гърло 30 ml
SANA VOCE SPRAY 

Съдържание: 1 пул ве-
ризация 

дн. доза  
8 пул ве ри-
зации (1 g)

Течни екстракти 1:1 от:
Лечебна мъдрица, връх 
на цвят

56.25 mg 450 mg

SEDOX® 
(Теснолист живовляк), 
въздушни части и цвят

46.25 mg 370 mg

Клей от слез (Malva 
sylvestris L.), лист и цвят 

9.69 mg 77.5 mg

Етерични масла от:
Обикновена мащерка, връх 0.19 mg 1.5 mg
Лавандула, връх с цвят 0.19 mg 1.5 mg
Алкохолно съдържание: 20% vol.

Приложение: САНА ВОЧЕ е мукоадхе-
си вен спрей за гърло на основата на 
растителни екстракти. Съдържащите 
се лечебна мъдрица, SEDOX® и слез 
допринасят за нормалната функция на 
гласа. Удобният пулверизатор улеснява 
приложението.
Дозировка и приложение: По 1-2 впръск-
вания/пулверизации директно в устната 
кухина, 3-4 пъти дневно. Разклатете 
преди употреба.

за деца

Съдържание: 
ПРОПОЛ е медицинско изделие, съставено от 
стерилизиран изотоничен разтвор от морска вода, 
добита на 10 м. дълбичина и естесвено богата на 
соли: натрий, хлор, калций, калий и магнезий, с 
добавен прополис. 
Без пропелентен газ или консерванти.

Приложение: За втечняване и почиства-
не на лигавицата на носната кухина. 
Подходящ за ежедневно почистване на 
носната кухина. Предпазва от проблеми 
в носоглътката, бронхит и други респира-
торни проблеми. Облекчава симптомите 
на настинка, синузит и сенна хрема. На-
малява изсушаването или сгъстяването 
на носната лигавица, които се получават 
при използване на отопление (охлажда-
не) с климатик. 
Намалява нощното хъркане.
Дозировка и приложение: Поставете 
апликатора върху бутилката и натиснете, 
докато се чуе щракащ звук. Завъртете 
апликатора. За деца от 2 до 3 години е 
препоръчително легнало положение на 
една страна. Впръскайте в горната ноз-
дра и повторете процедурата и с другата 
ноздра, като преди това завъртите детето 
на другата страна. 
При симптоми на настинка: 4 впръсква-
ния във всяка ноздра 2-3 пъти на ден. 
За ежедневно почистване на носната ку-
хина: 1-2 впръсквания във всяка ноздра 
на ден.

Код 170 SVSPRAYКод 331 PEVSWJ

медицинско 
изделие



• Специална формула с ценни при-
родни екстракти. Облекчава чув-
ство то на тежест в краката, подува-
нето и умората в долните крайници

• Съдържа етерично масло от 
лавандула. 

• Незабавно усещане за свежест 
и лекота в краката.

Предназначение: СОЛИЕВО ВЕНИС 
ОХЛАЖДАЩ ГЕЛ, със своите цен-
ни природни съставки, е специално 
създаден да облекчава чувството за 
тежест, умора и подуване в краката 
и глезените, като оставя усещане за 
лекота. Наличието на етерично масло 
от ментол и мента носи моментално и 
дълготрайно усещане за свежест.
Приложение: Нанесете гела върху кра-
ката и масажирайте от долу нагоре до 
пълното му абсорбиране. Прилагайте 2 
пъти дневно, сутрин и вечер. 

• Облекчава умората и тежестта 
в краката, както и венозната 
недостатъчност

• Премахва излишните течности 
от организма

• Дава незабавна свежест и 
бързо облекчение.

• Удобно за използване и лесно 
за съхранение

Предназначение: Бързо облекчава 
тежестта и умората в краката. Лесен за 
нанасяне. Поради наличието на ете-
рично масло от мента носи мигновено 
усещане за свежест.
Приложение: При необходимост, 
напръскайте 4 пъти на всеки крак и 
масажирайте от долу нагоре.

СОЛИЕВО ВЕНИС
облекчаващ гел 150 ml

Козметичен продукт за външна употреба. Дерматологично тестван.
VENIS SOLLIEVO GEL DEFATICANTE

СОЛИЕВО ВЕНИС
облекчаващ спрей 100 ml

Козметичен продукт за външна употреба. 
Дерматологично тестван. 
VENIS SOLLIEVO SPRAY 

СОЛИЕВО ВЕНИС
охлаждащ гел 150 ml

Козметичен продукт за външна употреба. 
Дерматологично тестван.
VENIS SOLLIEVO COLD DEFATIGUING GEL 

Код 406 VENSPR Код 651 VENGELF

• Обогатен с екстракти от 
червено грозде, холи, бръшлян 
и червена боровинка, които 
помагат на естествената 
циркулация на кръвта в долните 
крайници

Предназначение: СОЛИЕВО ВЕНИС 
ОБЛЕКЧАВАЩ ГЕЛ със своите ценни 
природни съставки е специално създа-
ден да облекчава чувството за тежест, 
умора и подуване в краката и глезе-
ните, като оставя усещане за лекота. 
Попива бързо, оставяйки кожата мека 
и гладка.
Приложение: Нанесете гела върху кра-
ката и масажирайте от долу нагоре до 
пълното му абсорбиране. Прилагайте 2 
пъти дневно, сутрин и вечер. 

Код 206 VENGEL



Съдържание в 40 ml дневна доза  
(40 ml)

Общо фибри, 6 g 6 g 
oт които: Sunfiber® 
(Гуар гума, частично 
хидролизиран)

5 g 5 g

Късоверижни ФОЗ 
(Фруктоолигозахариди)

1 g 1 g

Концентриран сок от 
слива

1.3 g 1.3 g

Сух екстракт от листа от 
маточина,

200 mg 200 mg

стандартизиран до 2% 
розмаринова киселина

4 mg 4 mg

Приложение: ФИБНЕС ТЕЧНИ ФИБРИ 
е хранителна добавка с подсладител. 
Допринася за нормалните нива на чрев-
ната бактериална флора и нормалното 
състояние на стомашно-чревния тракт и 
отделителната функция. 
Дозировка и приложение: По 40 ml днев-
но, директно или разтворени във вода 
или друга течност (200 ml).

• Течна хранителна добавка с 
фибри

• Пробиотик субстрат, който 
подпомага чревната флора

• Не предизвиква подуване на 
корема и газове

• Не пречи на абсорбацията на 
хранителни вещества

• Продуктът е подходящ при 
подуване на стомашно-чревния 
тракт

• Стимулира усвояването на 
калций и магнезий

• Поддържа нивата на холестерола 
и кръвната захар

• Повишава имунитета

Предназначение: Действието на екс-
тракта от семена на грейпфрут, в съче-
тание с успокояващите и подсилващи/
укрепващи свойства на етеричните 
масла от чаено дърво, гладински чай /
салвия/, мащерка и евкалипт, предпазва 
от кариеси, плака и лош дъх. Ксилитът 
подсилва защитния ефект на водата за 
уста ФИТОТРИ и осигурява свеж дъх.
Приложение: За ежедневна устна хигие-
на: 2 пъти дневно (след измиване на зъ-
бите), разтворете 10 ml в половин чаша 
вода и изплакнете за около 1 минута. 
При възпалителни процеси: приложете 
без да разреждате, изплакнете и правете 
гаргара няколко пъти дневно. 

• Помага при раздразнения в 
устата или гърлото

• Предотвратява лошия дъх
• Антиоксидантното действие 

защитава и предпазва устната 
кухина от натрупване на плака и 
гарантира добрата хигиена. 

• Поради наличието на ксилитол, 
който допринася за защитния 
ефект, Фитотри вода за уста 
оставя приятно усещане за 
свежест

ФИБНЕС
течни фибри 500 ml
FIBNESS

ФИТОТРИ
вода за уста 200 ml

Козметичен продукт за външна употреба. Не съдържа алкохол и оцветители.
FITOTREE MOUTHWASH 

Код 092 FIB500 Код 819 FITTCOL



Вносител: Гео Нутришън ООД, София, тел.: 02/ 953 05 83; Пловдив, тел.: 032/ 64 16 16
info@geonutrition.eu, www.revita.bg, www.geonutrition.eu

серия

Отслабване  
и оформяне  
на фигурата 

Erba Vita – естествена грижа за вашето здраве

Quality, Efficacy, Guarantee. Think Green. Live Green.


