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The EnviroSimplex™ е специална тех
нология, разработена от Natural Fac
tors, за да оптимизира концентраци
ята на плодовите и растителните 
екстракти, като запазва биологично 
активните вещества. Тя гарантира 
високо активната концентрация на 
съставките на всеки продукт! 

Защо The EnviroSimplex™  
е уникална технология?

Пресните плодове, зеленчуци и билки 
се сушат под вакуум за кратки перио
ди на много ниска температура при 
специални условия. Тази техника на 
екстракция отделя активните веще
ства, като запазва биологично актив
ните форми. 

Без химикали и разтворители! Про
цесът не изисква употребата на 
разтворители или етанол. Крайният 
продукт е напълно безопасен и от 
найвисоко качество. 

Гарантирана 

свежест!

The 
EnviroSimplex™  

Technology
Natural Factors е лидер в производството и разви
тието на продукти за здравето. Компанията е 
производител №1 на хранителни добавки в Канада. 
Носител е на награда от Канадската Асоциация за 
здравословни храни CHFA за високи постижения в 
сферата на здравословните храни. 

Фирмата произвежда и дистрибутира пълната 
гама хранителни добавки: витамини, минерали, бил
ки, есенциални мастни киселини и специализирани 
формули. Разпространява продуктите си на чети
рите континента.

Разполага с найсъвременните производствени и ла
бораторни съоръжения. Всеки аспект от производ
ството – от научните изследвания, до стриктния 
контрол на качеството се наблюдава внимателно. 
Тези стъпки са предприети, за да се гарантира чис
тотата на продуктите. 

Natural Factors притежава 2000 декара земеделска 
земя в Okanagan Valley, Британска Колумбия. В план
тациите се отглеждат голямо разнообразие от 
organic растения, които се използват както за науч
ни изследвания, така и като суровини за продуктите. 

№1 
производител 
на хранителни 

добавки в  
Канада 

2000  
декара
собствени 
плантации

organic
растения

Тук започва  
перфектното  

здраве
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хранителни добавки от канада

Тук  
започва  

перфектното здраве

*Цени на едро към аптека, с включен ДДС

Анти-Вирал билкова тинктура 
ANTI-VIRAL FORMULA

#4750 19.84 лв.

Съдържание                                                                        (в 3 пипети/1.5 ml) дн.доза 
Смес от: (ECHINAMIDE®) тройно стандартизиран екс-
тракт от органична Ехинацея Пурпурея 8:1 (цвят и корен), 
Ломатиум - екстракт 2:1 (корен), Астрагал- екстракт 
1:1 (корен), Рейши- екстракт 1:1 (надземна част), Женско 
биле- екстракт 2:1 (корен). 40% алкохол към обема!

1.5 ml 12 ml

Подпомага имунитета и дихателната система. Тройно 
стандартизираният екстракт от Ехинацея Пурпурея - 
Echinamide® гарантира високи нива на алкиламиди, поли-
захариди и цикориева киселина - трите ключови компо-
нента в състава на ехинацеята. 

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ: За интензивна употреба - 2 
пипети по 0.5 ml на всеки 2-3 часа. За регулярна употреба – 2 пипети 
по 0.5 мл 2 пъти дневно.

Анти-Вирал формула |128 mg
ANTI-VIRAL FORMULA

#4700 19.60 лв.

Съдържание 1 капсула дн.доза
Патентована смес Echinamide®: тройно стандартизиран 
екстракт от Organic Ехинацея пурпурея 8:1 (цвят и корен), Ло-
матиум екстракт (корен), Астлагал екстракт (корен), Рейши 
екстракт (плодна част), Женско биле екстракт (корен)

128 g 1024 mg

Натурален продукт в подкрепа на имунната система. 
Ефикасността му е доказана в две рандомизирани, двой-
но-слепи, плацебо-контролирани клинични проучвания. 

Дозировка и приложение: При остри състояния се приема по 1 
софтгел капсула на всеки 2-3 часа. За поддържане на имунната сис-
тема: по 1 софтгел капсула 2 пъти дневно. За деца над 5-годишна 
възраст: по 1 софтгел капсула дневно. 

5 Хидрокситриптофан | 100 mg
5-HTP STRESS RELAX®

#2829 16.85 лв.

Съдържание в 1 каплета дн.доза 
5-HTP (L-5-Хидрокситриптофан)  
(от семена от Griffonia simplicifolia)

100 mg 400 mg 

Натурална формула, подходяща при безсъние, депресив-
ни състояния, стрес, тревожност, често главоболие, 
затлъстяване и др. 

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ: За добро настроение: по 1 
каплета 2-3 пъти дневно с храна. Използвайте минимум 1 седмица за 
видим положителен ефект. За добър сън: по 1-2 каплети с храна 30-45 
минути преди лягане. За облекчаване симптомите на Фибромиалгия: 
по 1 каплета 3-4 пъти дневно с храна. Използвайте минимум 2 сед-
мици за видим положителен ефект.

Алфа липоева киселина  | 200 mg
ALPHA-LIPOIC ACID

#2098 16.45 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза

Алфа липоева киселина 200 mg 600 mg

Алфа липоевата киселина е ефективен и универсален ан-
тиоксидант. Предпазва клетъчната мембрана от сво-
бодните радикали. Благоприятства зрителните функции 
и подкрепя дейността на нервната система. 

Дозировка и приложение: По 1 капсула 3 пъти на ден, поне 30 
минути преди хранене. Периодът на приемане трябва да е над 3 сед-
мици за максимален ефект. 

Акай  |500 mg
ACAI RICH

#4530 18.63 лв.

Съдържание в 1 капсула дн.доза
AcaiRich® екстракт от плодове на Акай бери, 4:1 стандар-
тизиран до 0,15% цианидин-3-глюкозид

500 mg 500 mg

Витамин С (аскорбинова киселина) 7,5 mg 7,5 mg

Акай притежава висока ORAC стойност и осигурява не-
обходимото количество антиоксиданти, витамини, ми-
нерали, мастни киселини и фитонутриенти. Естествен 
фет бърнър!

Дозировка и приложение: По 1 капсула на ден.

Анти-Колд билкова тинктура | 50 ml
без алкохол с натурален плодов аромат 
ECHINAMIDE ANTI-COLD

#4728 19.70 лв.

Съдържание в 1 ml дн. доза
ECHINAMIDE® екстракт 1:1 (цвят и корен) от органично 
отглеждана Ехинацея Пурпурея, на основата на глицерин 
и пречистена вода, с натурален плодов аромат

1000 mg 3000 mg

Течен екстракт от биологично отглеждана Ехинацея 
Пурпурея, получен чрез троен процес на екстракция. 
Подпомага нормалното функциониране на дихателната 
и имунната системи. Формула без алкохол с натурален 
плодов аромат. Екстрактът  ECHINAMIDE® увеличава 
имунния отговор, тъй като е източник на три активни 
ключови съставки в подкрепа на имунитета. 

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ: По 1 ml 3 пъти дневно раз-
творен в чаша вода.

60 
филм каплети
#2829/16.85 лв. 60 

софтгел 
капсули

50 ml

60 
капсули

90 
капсули

50 ml 

http://produkti.revita.bg/shop/5-hidroksitriptofan-100-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/alpha-lipoic-acid-200-mg-a-potent-antioxidant/ 
http://produkti.revita.bg/shop/acai-500-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/anti-wirral-128-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/anti-wirral-50-ml-herbal-tinctures/ 
http://produkti.revita.bg/shop/anti-cold-1000-mg-herbal-tincture-without-alcohol/ 
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Бетаин Хидрохлорид | 500 mg
BETAINE HYDROCHLORIDE

#1720 15.70 лв.

Съдържание в 1 капсула дн.доза
Бетаин хидрохлорид 500 mg 3000 mg
Семена от сминдух 100 mg 600 mg

Betaine съдържа бетаин хидрохлорид, получен от цвекло. 
Стимулира храносмилането и облекчава възпалението 
на стомаха. 

Дозировка и приложение: По 2 капсули 3 пъти дневно. 

Бромелаин  | 500 mg
BROMELAIN EXTRA

#1735 24.76 лв.

Съдържание в 1 капсула дн.доза
Бромелаин (Ananas comosus), стебло,
всеки грам от екстра съдържа: 1000 GDU, еквивалентни 
на 1500 MCU на ензимната активност.

500 mg 1500 mg

Бромелаинът е добър заместител на ензимите пепсин 
и трипсин. Подпомага смилането на белтъците в хра-
носмилателния тракт и подобрява усвояването на хра-
нителните вещества. Храносмилателните ензими сти-
мулират добрите бактерии в червата и подпомагат 
детоксикацията и прочистването на дебелото черво.

Дозировка и приложение: По 1 капсула 1-3 пъти дневно. 

Бял дроб, Бронхи и Синуси | 650 mg 
LUNG, BRONCHIAL & SINUS HEALTH

#3504 19.93 лв.

Съдържание в 1 табл. дн. доза
N-ацетил цистеин 200 mg 600 mg
Бромелин от Ананас (стебло) (1500 MCU*) 100 mg 300 mg
Лечебна ружа (Althaea officinalis) (екстракт от корен 4:1) 100 mg 300 mg
Лопен (вербаскум) (Verbascum thapsus) (екстракт от 
листа 4:1)

100 mg 300 mg

Дива черна череша (Prunus serotina) (екстракт от кора 
4:1)

100 mg 300 mg

Пчелник (Marrubium vulgare) (екстракт от билка 4:1) 50 mg 150 mg
*MCU = млечно-съсирващи единици.

Допринася за поддържане на нормалното състояние на 
синусите и дихателната система.

Дозировка и приложение:  За възрастни: По 1 таблетка 3 пъти 
дневно с храна. 

Вечерна иглика масло | 500 mg
O.F. ULTRA PRIM EVENING PRIMROSE OIL 

#2351 16.48 лв./#2352 29.90 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Вечерна иглика (масло от семена), oт която: 500 mg 3000 mg

• Гама-линоленова киселина 50 mg 300 mg
• Цис-линолова киселина 360 mg 2160 mg

Маслото от вечерна иглика е натурално, студено пресо-
вано, извлечено при ниска температура, без използването 
на опасни разтворители като хексан. Маслото е изклю-
чително добре пречистено – до отстраняване на всич-
ки органични остатъци и примеси, като резултатът е 
стабилен продукт без консерванти. Това е най-чистата, 
стабилизирана форма на масло от вечерна иглика. 

Дозировка и приложение: От 4 до 6 капсули на ден. 

Бяла черница | 100 mg
MULBERRY EXTRACT

#3584 15.35 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Бяла черница (Morus Alba) – екстракт 30:1 от лист, 
стандартизиран до 0. 5 % 1-дезоксиножиримицин

100 mg 100 mg

Поддържа нормалнaта концентрация на триглецириди-
те, холестерола и глюкозата в кръвта. Подпомага здра-
вословното телесно тегло. 

Дозировка и приложение: Да се приема по 1 капсула на ден след 
хранене. 

Антистрес и добро настроение  | 312.5 mg
STRESS-RELAX SERENITY FORMULA 

#2834 22.65 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Ашваганда – eкстракт от корен и лист,  
стандартизиран до 8% витанолиди

125 mg 500 mg

Сибирски женшен – eкстракт от корен,  
стандартизиран до 0. 8% елеутерозиди

75 mg 300 mg

Лавандула – екстракт 5:1 от външни части 75 mg 300 mg
Златен корен – екстракт от корен,  
стандартизиран до 1% салидрозиди

37. 5 mg 150 mg

Тонизира и допринася за правилното функциониране на 
нервната система. 

Дозировка и приложение: По 2 капсули по 2 пъти на ден. Да не 
се приема преди сън. 

90 
V-капсули

90 
капсули

45 
таблетки

90 
капсули

60 
капсули

90/180 

софтгел
капсули

http://produkti.revita.bg/shop/stress-and-mood-312-5-mg-formula/ 
http://produkti.revita.bg/shop/betaine-hydrochloride-500-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/bromelain-500-mg-2/ 
http://produkti.revita.bg/shop/byal-drob-bronhi-sinusi-650-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/white-mulberry-100-mg-reduces-the-weight-and-bad-cholesterol/ 
http://produkti.revita.bg/shop/evening-primrose-oil-softgel-capsules-500-mg180-2/ 
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Витамин С (тропически плодове) |500 mg
100% NATURAL FRUIT CHEW C 

#1324 17.90 лв.

Съдържание в 1 табл. дн.доза
Витамин С (натриев аскорбат/аскорбинова киселина) 500 mg 500 mg
Цитрусови биофлавоноиди  2,8 mg 2,8 mg
Плодове от шипка (Rosa canina) 2 mg 2 mg
Други: Декстроза, фруктоза, плодови аромати (манго, маракуя, праскова), расти-
телен магнезиев стеарат (лубрикант), лимонена киселина, силициев диоксид .

Естествено ароматизиран и подсладен, 100% натурален 
плодов витамин С под формата на дъвчащи таблетки. 
Витамин С е необходим за поддържането на всички ко-
лагенови структури, ускорява зарастването на рани и 
поддържа костите, венците и зъбите здрави.

Дозировка: По 1 таблетка дневно.

Витамин С (горски плодове)  |500 mg
100% NATURAL FRUIT CHEW C 

#1326 17.90 лв.

Съдържание  в 1 таблетка дн.доза
Витамин С  
(натриев аскорбат/аскорбинова киселина)

500 mg 500 mg

Цитрусови биофлавоноиди 2,8 mg  2,8 mg
Плодове от шипка (Rosa Canina) 2 mg 2 mg
Други: Декстроза, фруктоза, плодови аромати (боровинки, бойсен, малина), рас-
тителен магнезиев стеарат (лубрикант), лимонена киселина, силицев диоксид.

Естествено ароматизиран и подсладен 100% натурален 
плодов витамин С под формата на дъвчащи таблетки. 
Витамин С е необходим за нормалното развитие и под-
държане на костите, хрущялите и венците.

Дозировка: по 1 таблетка дневно.

Витамин Е  |100 mg
VIT. E 200 IU MIX TOCCO SG 90

#1400 14.28 лв.

Съдържание в 1 капсула дн.доза
Витамин Е (D-алфа токоферол)  100 mg ATE  100 mg

Смесени токофероли: бета, делта и гама токофероли.
Витамин Е е мастно-разтворим витамин и мощен анти-
оксидант, предпазващ клетъчните мембрани от замър-
сяване, токсини и свободни радикали. Продуктът може 
да се прилага и локално – върху кожата, с цел зарастване 
на белези от наранявания и след слънчево изгаряне. За 
целта срежете капсулата и изтискйте съдържанието 
върху засегнатия участък. 

Дозировка и приложение: По 1 софтгел капсула дневно.

Витамин С BigFriends®  |250 mg
за деца (портокал) BIG FRIENDS® JR. CHEWABLE C

#1395 14.98 лв.

Съдържание в 1 табл. дн.доза
Витамин С (натриев аскорбат/аскорбинова киселина)  250 mg 250 mg

Всяка таблетка осигурява необходимата дневна доза 
витамин С. Вкусните дъвчащи таблетки стимулират 
съпротивителните сили на организма, подобряват жиз-
неността и допринасят за бързото възстановяване по 
време или след боледуване. Витамин С е необходим за 
поддържането на всички колагенови структури, ускоря-
ва зарастването на рани и поддържа костите, венците 
и зъбите здрави. 

Дозировка: По 1 таблетка дневно

Витамин D3 400 IU за деца (течен)
VITAMIN D3 DROPS FOR KIDS 400 IU 

#1058 14.55 лв.

Съдържание в една доза/1 капка/0. 03 ml дн. доза:
Витамин D3 (холекалциферол) 10 µg 10 µg
Други съставки:  
Зехтин, масло от ленено семе. 

Специална течна формула за деца! Една капка Natural 
Factors® Витамин D3 доставя 400  IU Витамин D3 (холе-
калциферол), разтворен в органични студенопресовани 
масла от маслина (зехтин extra virgin) и ленено семе. Ико-
номична опаковка от 500 дози!  

Дозировка и приложение: По 1 капка на ден, добавена в течност. 

Витекс |80 mg
VITEX STANDARDIZED EXTRACT

#4930 15.27 лв.

Съдържание в 1 капсула дн.доза
Витекс (екстракт от плод) (стандартизиран до 0,6% 
Аукубин)

80 mg  160 mg

Научно доказано е, че билката Витекс нормализира хор-
моналния дисбаланс при жените. Балансира прогестеро-
новата и естрогенната активност на яйчниците през 
периода на менструацията. Изследвания са показали, че 
редовната употреба на Витекс намалява симптомите 
на предменструален синдром. 

Дозировка и приложение: По 1-2 капсула дневно.

90 
дъвчащи 
таблетки

90 
дъвчащи 
таблетки

90 
софтгел 
капсули

90 
дъвчащи 
таблетки

90 
V-капсули

15 ml/
500 дози

http://produkti.revita.bg/shop/vitamin-d3-400-iu-for-children-drops/ 
http://produkti.revita.bg/shop/vitamin-e-100-mg-mixed-tocopherols/ 
http://produkti.revita.bg/shop/vitamin-c-berries-500-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/vitamin-c-tropical-fruit-500-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/vitamin-c-big-friends-orange-250-mg-for-children/
http://produkti.revita.bg/shop/vitex-80-mg/ 
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Див Кестен и Гроздово семе  | 350 mg
HORSECHESTNUT & GRAPESEED

#4590 16.90 лв.

Съдържание 1 капсула дн. доза
Див кестен екстракт (семена) 300 mg 600 mg
18% Aescin [Triterpene Glycoside] 54 mg 108 mg
Гроздови семена (екстракт) 50 mg 100 mg
(Grape Seed Rich® 95% Polyphenols) 50 mg 100 mg

Формулата подобрява кръвообращението. Есцините (ак-
тивните вещества, съдържащи се в плодовете на кес-
тена), укрепват вените и капилярите, циркулирането на 
кръвта от крайниците към сърцето, противодействат 
на задържането на течности и отоци в краката.

Дозировка и приложение: По 1 капсула 2 пъти на ден.

Дива тихоокеанска  | 1300 mg

сьомга масло
O.F. WILD PACIFIC SALMON OIL

 #2256 15.85 лв. /#2257 29.85 лв./ #2258 49.93 лв. 

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Масло от дива тихоокеанска сьомга 1300 mg 5200 mg
Омега 3 мастни киселини: 250 mg 1000 mg

• Ейкозапентаенова киселина (EPA) 107 mg 428 mg
• Докозахексаенова киселина (DHA) 93 mg 372 mg

Съдържа чисто масло от сьомга. Не съдържа химически и 
други вредни за организма субстанции. Допринася за поддър-
жане на нормалното състояние на сърдечносъдовата, нерв-
ната системи и ставите. За нормална мозъчна и зрителна 
функции както при възрастни, така и при деца.

Дозировка и приложение: По 4 капсули на ден. 

Дива риба масло  | 1000 mg
O.F. WILD FISH OIL

#22541 14.51 лв./#2255 23.90 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Масло от дива риба от аншоа, сардина, скумрия  
(молекулярно дестилирано, супер пречистено), от коeто: 

1000 mg 3000 mg

• Ейкозапентаенова киселина (EPA) 180 mg 540 mg
• Докозахексаенова киселина (DHA) 120 mg 360 mg

Молекулярно дестилирано и супер пречистено масло от 
три вида диви риби – аншоа, сардина и скумрия. Мощен 
източник на Омега 3 киселини, които поддържат нор-
малното състояние на сърдечносъдовата и опорно-дви-
гателната системи. Благоприятства нормална концен-
трация на холестерол в кръвта. 

Дозировка и приложение: По 3 капсули на ден. 

Гинко билоба  | 60 mg
GINKGO BILOBA 

#4533 17.25 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Гинко Билоба екстракт от лист 50:1, от който: 60 mg 180 mg

• 24% гинко флавон гликозиди 14. 4 mg 43. 2 mg
• 6% терпенолактони 3. 6 mg 10. 8 mg

Подпомага притока на кръв към мозъка и крайниците, в 
следствие на което се подобрява паметта и умстве-
ната острота. Предпазва нервните клетки. Притежава 
антиоксидантно действие.

Дозировка и приложение: По 1 капсула 2-3 пъти на ден.

Гроздово семе |50 mg
GRAPE SEED RICH®

#4541 9.96 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Екстракт от гроздово семе Grape Seed Rich® 100:1 (стан-
дартизиран до 90% полифеноли и 80% проантоцианидини) 

50 mg 100 mg

Формулата е създадена от пресни, генно немодифици-
рани семена, отделени при производството на сока от 
грозде (Vitis vinifera). Този метод на извличане използва 
вода и ултрафилтрация, без намесата на неорганични 
разтворители или алкохол, което гарантира високо съ-
държание на полифеноли, в съотношение 100:1. Допринася 
за нормалното функциониране на сърдечносъдовата сис-
тема и подпомага зрението и мозъчната дейност. 

Дозировка и приложение: По 1 капсула 1-2 пъти дневно. 

Гроздовиден ресник  | 40 mg
BLACK COHOSH 

#4925 14.80 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Гроздовиден ресник екстракт от корен и коренище, 
стандартизиран до 2. 5% тритерпен гликозиди

40 mg 80 mg

Традиционно се използва за облекчаване на дискомфорта по 
време на предменструалния синдром и менопаузата. Стан-
дартизираният екстракт от гроздовиден ресник е напълно 
безопасен и естествен начин за намаляване на неприят-
ните симптоми като горещи вълни и нощно изпотяване. 
Поддържа нормалния естрогенен баланс на организма.

Дозировка и приложение: Да се приемат по 1-2 софтгел капсули 
дневно, преди хранене. 

60 
капсули

120 

капсули

60 
капсули

90 
V-капсули

60/120 
софтгел 
капсули

90/ 
180/360 

софтгел 
капсули

http://produkti.revita.bg/shop/div-kesten-i-grozdovo-seme-350-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/diva-riba-maslo-1000-mg120-kapsuli/ 
http://produkti.revita.bg/shop/wild-pacific-salmon-oil-softgel-capsules-1300-mg180/ 
http://produkti.revita.bg/shop/ginkgo-biloba-60-mg-120-capsules-stimulate-blood-circulation-to-the-brain-and-extremities/ 
http://produkti.revita.bg/shop/racemose-resnick/ 
http://produkti.revita.bg/shop/grape-seed-50-mg/ 
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Женшен сибирски | 250 mg
SIBERIAN GINSENG

#4531 17.66 лв.

Съдържание в 1 капсула дн.доза
Корен от сибирски женшен, екстракт 15:1, осигуряващ 
3750 mg сурова билка

 250 mg 250 mg

Сибирският женшен е супер адаптоген, който подпома-
га адаптацията на организма към стрес и възстановя-
ва баланса. Приемът на екстракт от корен на сибирски 
женшен се препоръчва при умствена и физическа умора, 
както и с цел подобряване функциите на надбъбречната 
жлеза и укрепването на имунната система. 

Дозировка и приложение: По 1 капсула дневно. 

Диуретик Формула 300 mg
DIURETIC FORMULA

#4630 15.96 лв.

Съдържание в 1 капс. дн. доза
Мечо грозде (4:1 екстракт от лист) (Арбутин 10%) 100 mg 600 mg
Глухарче (4:1 екстракт от лист) 50 mg 300 mg
Хвойна (4:1 екстракт от плод) (2% етерично масло) 25 mg 150 mg
Магданоз (корен) 100 mg 600 mg
Червена боровинка (18:1 екстракт) 25 mg 150 mg

Диуретик формула  е изцяло натурален продукт, който 
спомага детоксикацията на тялото и облекчава симп-
томите при едема. Комбинацията от мечо грозде, глу-
харче, хвойна, червена боровинка и магданоз активизира 
диурезата и намалява отоците по тялото. 

Дозировка и приложение:  1-2 капсули 3 пъти дневно.

Женшен корейски  | 100 mg
PANAX GINSENG

#4173 18.43 лв.

Съдържание  в 1 капсула  дн.доза
Екстракт от корен на корейски женшен (Ginseng radix) 
стандартизиран до 10% гинсенозиди

100 mg  300 mg

Доказано е, че корейският женшен повишава физическия 
и умствен тонус и енергията. Той е мощен адаптоген – 
подобрява неспецифичната реакция на организма спрямо 
външния стрес. 

Дозировка и приложение: По 1 софтгел капсула 3 пъти дневно

Зелен чай  | 300 mg
GREEN TEA

#4833 19.95 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Екстракт от зелен чай (Camellia sinensis), лист 300 mg 300 mg
Общо полифеноли 240 mg 240 mg
Общо катехини 225 mg 225 mg
EGCg (Епигалокатехин-3-0-галат) 135 mg 135 mg
Кофеин 13,5 mg 13,5 mg

Намалява натрупването на мазнините в областта около 
корема и талията. Екстрактът от зелен чай стимули-
ра термогенезата по-добре от кофеина, без обаче да 
предизвиква ускоряване на сърдечния пулс. Допринася за 
изгарянето на около 266 калории дневно! 

Дозировка и приложение: По 1 капсула дневно.

Жълт кантарион  | 300 mg
ST. JOHN’S WORT

#4820 15.59 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Жълт кантарион – екстракт от външни части, стан-
дартизиран до 0. 3% хиперицин (900 µg в капсула)

300 mg 900 mg

Хиперицинът управлява невротрансмитерите в мозъ-
ка и подпомага регулацията на нивата на серотонина 
(т. нар. хормон на щастието). Оказва положително влия-
ние върху мозъчната дейност, допринася за нормалното 
състояние на нервната система. 

Дозировка и приложение: От 1 до 3 капсули на ден, на разделен 
прием. 

Здраво гърло (череша) с Цинк | 55 mg
SORE THROAT RELIEF THROAT LOZENGES WITH ZINC

#1686 13,55 лв.

Съдържание в 1 табл. дн. доза
Цинк (цитрат/глюконат) 5 mg 15 mg
Витамин C (натриев L-аскорбат) 50mg 150 mg

Съдържа свеж патентован екстракт от ехинацея – 
Echinamide®. Повишава имунитета и бързо облекчава 
болките в гърлото. Лесни за прием таблетки със стра-
хотен вкус. 

Дозировка и приложение:  За възрастни: По 2-3 таблетки за 
смучене дневно след  хранене, няколко часа преди или след приемането 
на други медикаменти.
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капсули

90 
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60 
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90 
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60 
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http://produkti.revita.bg/shop/diuretic-formula-300-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/korean-ginseng-100-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/siberian-ginseng-250-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/st-johns-wort-300-mg-natural-antidepressant-without-side-effects/ 
http://produkti.revita.bg/shop/zdravo-garlo-silen-imunitet-cheresha-55-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/green-tea-300-mg/ 
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Калций, магнезий  | 526 mg 
и витамин D + калий и цинк
CALCIUM & MAGNESIUM CITRATE WITH D PLUS POTASSIUM & ZINC

#1607 17.52 лв.

Съдържание в 1 таблетка дн. доза
Калций (цитрат) 250 mg 250 mg

Магнезий (цитрат и оксид) 250 mg 250 mg
Калий (цитрат) 20 mg 20 mg
Цинк (цитрат) 5 mg 5 mg
Манган (цитрат) 1 mg 1 mg
Витамин D3 2. 5 µg 2. 5 µg

Всяка таблетка съдържа калций и магнезий в оптимал-
но съотношение 1:1. Минералите са в цитратна форма за 
пълноценно усвояване. Допринася за нормалното състоя-
ние на костите, ставите, зъбите, мускулите и тъканите.

Дозировка и приложение: По 1 таблетка на ден. 

Коензим Q10 | 200 mg
COENZYME Q10 

#20722 39.56 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза:
Коензим Q10 (микроорганизми) 200 mg 200 mg

100% натурален, естествено ферментирал коензим Q10, 
съдържащ единствено натурални транс изомери, иден-
тични с тези в човешкото тяло. Допринася за нормал-
ното функциониране на сърдечносъдовата система и за 
защита на клетките от оксидативен стрес.

Дозировка и приложение: По 1 капсула дневно. 

Коензим Q10 400 mg
COENZYME Q10

#20725 59.90 лв.

Съдържание в 1 капс. дн. доза
Коензим Q10 (микроорганизми) 400 mg 400 mg

100% натурален, естествено ферментирал коензим Q10, 
съдържащ единствено натурални транс изомери, иден-
тични с тези в човешкото тяло. Допринася за нормал-
ното функциониране на сърдечносъдовата система и за 
защита на клетките от оксидативен стрес.

Дозировка и приложение: По 1 софтгел капсула дневно, за пред-
почитане с храна.

Кранрич – червена боровинка | 500 mg
CRANRICH CRANBERRY CONCENTRATE 

#4512 20.62 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Червена боровинка сок от плод концентрат 36: 1 500 mg 1000 mg

Червените боровинки имат много висока стойност на 
ORAC (капацитет за поглъщане на кислородните ради-
кали). Съдържат витамините A, C и B, фолиева киселина, 
калций, желязо, калий, флавоноиди и полифенолни съедине-
ния, както и вещества, полезни за кръвоносните съдове. 
Червените боровинки допринасят за правилната функция 
на пикочо-половата система. Притежават диуретично 
действие и имат силна антиоксидантна активност. 

Дозировка и приложение: По 1-2 капсули на ден. Приемът тряб-
ва да е над 4 седмици за максимален ефект. 

Коензим Q10 | 30 mg
COENZYME Q10

#2076 13.20 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза:
Коензим Q10 (микроорганизми) 30 mg 120 mg

100% натурален, естествено ферментирал коензим Q10, 
съдържащ единствено натурални транс изомери, иден-
тични с тези в човешкото тяло. Допринася за нормал-
ното функциониране на сърдечносъдовата система и за 
защита на клетките от оксидативен стрес.

Дозировка и приложение: По 2 капсули 2 пъти дневно. 

Калций & Магнезий +  | 376 mg 
Витамин D3
CALCIUM & MAGNESIUM PLUS VITAMIN D3 

#1625 13.96 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Калций (карбонат) 250 mg 500 mg
Магнезий (оксид) 125 mg 250 mg
Витамин D3 2,5 mg 5 mg

Съдържа калций и магнезий в съотношение 2:1 – най-ефек-
тивната комбинация според здравните специалисти. 
Калцият е необходим за здравето на костите, зъбите и 
сърдечносъдовата система.

Дозировка и приложение: По 1-2 капсули дневно.
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http://produkti.revita.bg/shop/kaltsij-magnezij-vitamin-d3-376-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/kaltsij-magnezij-vitamin-d-kalij-tsink-526-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/koenzim-q10-30-mg-60-kapsuli-natural-factors/ 
http://produkti.revita.bg/shop/koenzim-q10-200-mg-60-softgel-kapsuli-natural-factors/ 
http://produkti.revita.bg/shop/koenzim-q10-400-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/chervena-borovinka-kranrich-500-mg-poddarzha-normalnata-funktsiya-na-pikocho-polovite-patishta/ 
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Ликопен  | 10 mg
LYCOPENE 

#1016 32.68 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Ликопен (от домат) получен от 167 mg,  
6% ликопенова маслена суспензия

10 mg 20 mg

Тиквени семена (масло)  140 mg 280 mg

Мощен антиоксидант, по-ефективен дори от бета-каро-
тина. Той е особено необходим за нормалното функцио-
ниране на клетките и клетъчните мембрани. 

Дозировка и приложение: По 1-2 капсули на ден. 

Ленено масло | 1000 mg

сертифицирано Organic
FLAXSEED OIL

#2210 15.95 лв./#2211 26.94 лв./#2212 53.27 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Органично ленено масло (семена), от което: 1000 mg 9000 mg

• Алфа линоленова киселина 530 mg 4770 mg
• Олеинова киселина 120 mg 1080 mg
• Линоленова киселина 100 mg 900 mg

Съдържа висококачествено студено пресовано, нерафи-
нирано и нефилтрирано масло от ленено семе. Богато на 
Омега 3/6/9 мастни киселини. 

Дозировка и приложение: От 1 до 3 капсули по 3 пъти на ден. 

Лецитин  | 1200 mg
LECITHIN 

#2600 14.98 лв./#2601 27.64 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Лецитин (неизбелван) от соеви зърна 1200 mg 3600 mg

Лецитинът на Natural Factors съдържа неизбелен лецитин 
– естествена фракция фосфолипид от соеви зърна. Леци-
тинът от соя е отличен начин да се увеличи приема на 
полезните полиненаситени мазнини, без да се приемат 
вредните наситени мазнини и холестерол. Той е и чуде-
сен източник на холин – хранително вещество, което 
поддържа здрави нервната система и черния дроб.

Дозировка и приложение: До 3 софтгел капсули на ден. 

Learning Factors® | 556 mg
LEARNING FACTORS®. ADVANCED SCHOOL- AID™

#2368 26.94 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Молекулярно дестилирано, 
ултра пречистено рибено масло от аншоа, сардина 
и/или скумрия

481 mg 1924 mg

Омега-3 мастни киселини 231 mg 924 mg
ЕРА (ейкозапентаенова киселина) 154 mg 616 mg
DHA (докозахексаенова киселина) 77 mg 308 mg
Масло от семена на пореч (Borago officinalis) 75 mg 300 mg
GLA (алфа-линоленова киселина) 15 mg 60 mg

Комбинация от най-важните за здравето омега-3 не-
наситени мастни киселини. Предпазват невронните 
структури от възпаления, оксидативни увреждания и 
разрушение и подобряват познавателните функции.
Learning Factors® съдържа специално подбрана комбина-
ция от есенциални мастни киселини и антиоксиданти, 
в подкрепа на мозъчната активност и доброто зрение 
при деца. 
Рибеното масло в продукта е молекулярно дестилирано 
и ултра пречистено, без съдържание на вредни химични 
субстанции. Алфа-линоленовата киселина (ALA) е извле-
чена чрез процес на студено пресоване, при който не се 
използва хексан или други вредни разтворители. Дъвча-
щите капсули се предлагат в разновидности от няколко 
натурални аромата – праскова, ванилия и портокал.

Дозировка и приложение: По 2 таблетки 2 пъти дневно.

Куик-Бласт за дъвчене с течност | 85 mg
QUICK-BLAST

#47030 9.96 лв.

Съдържание в 1 капсула дн.доза
Ехинацея Пурпурея (въздушни части и корен) 20:1 билков 
екстракт ECHINAMIDE® в смес от мед, ментол, лимоно-
во масло, масло от мента, евкалиптово масло.

85 mg 510 mg

Бързо действаща формула със съдържание на специален 
екстракт от Ехинацеа пурпуреа (патентован екстракт 
ECHINAMIDE®), както и патентована смес от мед, мен-
тол, лимоново масло, масло от мента и евкалиптово 
масло. Под формата на софтгел капсули. Облекчава бол-
ките в гърлото при настинки и грип. Прочиства синуси-
те и облекчава дишането.

Дозировка и приложение: За възрастни и деца над 15 години – 
по 6 меки капсули дневно.

60 
софтгел 
капсули

90/ 
180/360 

софтгел 
капсули

90/180 
софтгел 
капсули

90 
дъвчащи 
таблетки

30 
софтгел 
капсули

http://produkti.revita.bg/shop/kuik-blast-pri-bolki-v-garloto-sinuzit/ 
http://produkti.revita.bg/shop/leneno-maslo-1000-mg-180-softgel-kapsuli-sertifitsirano-organic/ 
http://produkti.revita.bg/shop/letsitin-1200-mg-90-softgel-kapsuli/ 
http://produkti.revita.bg/shop/likopen-10-mg-moshten-antioksidant/ 
http://produkti.revita.bg/shop/larning-faktors-epa-dha-gla-556-mg/ 
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Мака Концентрат | 500 mg
MACA CONCENTRATE

4537 28,64 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Органична MacaRich® Мака (пудра концентрат 4:1) 
(корен)

500 mg 1500 mg

Корейски женшен (корен на прах) 200 mg 600 mg

Допринася за поддържане на нормалното състояние на 
организма при физически и психически стрес, нормално-
то ниво на кръвна захар и за поддържане на нормална 
сексуална функция. 

Дозировка и приложение: По 1 капсула 3 пъти дневно, за пред-
почитане с храна.

Магнезиев цитрат  | 300 mg
MAGNESIUM CITRATE POWDER

#3540 39.63 лв.

Съдържание  в 1 доза  дн.доза
 Магнезий (цитрат) 300 g 300 mg

Магнезият е от съществено значение за биологичните 
процеси в човешкото тяло. Проучванията доказват, че 
допълнителният прием на магнезий бързо възстановява 
здравословните мегнезиеви нива, облекчава състояния-
та на тревожност и намалява риска от сърдечносъдови 
заболявания. 

Дозировка и приложение: Добавете 1 лъжичка (доза) към 1/2 
чаша гореща вода. Разбъркайте хубаво, след което добавете 1/2 
чаша студена вода и изпийте.

Лют червен пипер | 470 mg
CAYENNE

#4210 14.36 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Лют пипер на прах екстракт от плод (Capsicum 
annuum) 42 000 SCU по скалата на Сковил 

470 mg 470 mg

Подпомага кръвообращението и подкрепя функциите на 
сърдечносъдовата система. Понижава нивата на „ло-
шия” холестерол и триглицеридите, контролира тром-
боцитната агрегация. Когато се приема по време на 
хранене, лютият червен пипер стимулира секрецията 
на храносмилателни сокове и по този начин подпомага 
храносмилането. 

Дозировка и приложение: По 1 капсула дневно. 

Мелатонин | 5 mg
MELATONIN 

#2717 11.82 лв./ #2718 14.99 лв.

Съдържание в 1 таблетка дн. доза
Мелатонин (неживотински източник) 5 mg 10 mg

Мелатонин е хормон, който се синтезира в човешкия 
организъм и чиито нива се променят в зависимост от 
ежедневния цикъл. Той е един от най-мощните антиок-
сиданти. Подпомага добрия сън и благоприятства нерв-
ната система. 

Дозировка и приложение: По 1-2 таблетки поставени под езика, 
непосредствено преди лягане. Да се изчака пълното разтваряне на 
таблетката. 

Мелатонин 10 mg
MELATONIN

#2719 13.94 лв.

Съдържание 1 таблетка дн. доза
Мелатонин (неживотински източник) 10 mg 10 mg

Формулата скъсява времето за заспиване и подобря-
ва качеството на съня. Не предизвиква зависимост и 
нежелани странични реакции. 

Дозировка и приложение: По 1 таблетка поставена под езика, 
непосредствено преди лягане. Да се изчака пълното разтваряне на 
таблетката. 

Лутеин  | 40 mg
LUTEIN 

#1034 15.84 лв./#1035 28.66 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Лутеин (екстракт от невен) 40 mg 40 mg
Зеаксантин (екстракт от невен) 7 mg 7 mg

Натурален, чист, концентриран лутеин и зеаксантин, 
получени от невен. Екстрактът не съдържа ГМО и не е 
облъчван. Допринася за защитата на клетките от окси-
дативен стрес и за нормалната зрителна функция.

Дозировка и приложение: По 1 софтгел капсула на ден. 

250 g 

90 
капсули

90 
V-капсули

90/180 
таблетки

90 
таблетки

30/60 
софтгел 
капсули

http://produkti.revita.bg/shop/lutein-40-mg-30-softgel-kapsuli/ 
http://produkti.revita.bg/shop/magneziev-tsitrat-na-prah-250-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/melatonin-5-mg-za-regulirane-na-sanya/ 
http://produkti.revita.bg/shop/melatonin-10-mg-pri-smushteniya-v-sanya/
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Мултивитамини  
за деца Big Friends®  |268 mg 
BIG FRIENDS 

#1555 (смес) 14.96 лв./#1550 (джунгла) 14.96 лв.

Съдържание в 1 таблетка дн.доза

Бета-каротин (провитамин А) 1500 mcg 3000 mcg

Витамин D3 10 mcg 20 mcg

Витамин В1 (тиамин мононитрат) 5 mg 10 mg

Витамин В2 (рибофлавин) 5 mg 10 mg

Ниацинамид 10 mg 20 mg

Витамин В6 (пиридоксин хидрохлорид)  5 mg 10 mg

Витамин В12 (цианкобаламин) 10 mcg 20 mg

Д-пантотенова киселина (калциев пантотенат) 10 mg 20 mg

Фолиева киселина 200 mcg 400 mcg

Биотин 10 mcg 20 mcg

Витамин С (натриев аскорбат/аскорбинова киселина) 100 mg 200 mg

Витамин Е (D-АлфаТокоферил кисел сукцинат) 18,38 mg 36,76 mg

Парааминобензоена киселина (ПАБА) 5 mg 10 mg

Цитрусови биофлавоноиди (Citrus sinensis, C. limonium) 5 mg 10 mg

Липотропни фактори: 

Холин битартарат 5 mg 10 mg

Инозитол 5 mg 10 mg

Минерали:

Калций (цитрат) 65 mg 130 mg

Магнезий (оксид) 25 mg 50 mg

Желязо (железен фурамат) 5 mg 10 mg

Калий (цитрат) 5 mg 10 mg

Цинк (цитрат) 2 mg 4 mg

Манган (манганов глюконат) 1 mg 2 mg

Проучванията посочват, че навременният прием на ви-
тамини и минерали възпрепятства развитието на хро-
нични заболявания и поддържа нормалната мозъчна дей-
ност. Дъвчащите мултивитамини за деца Big Friends® 
са с натурални вкус и аромат. Те са хипоалергенни, без 
изкуствени аромати, консерванти, подсладители и други 
вредни вещества. Съдържат най-важните витамини и 
минерали в подкрепа на детското здраве.

Дозировка и приложение: За деца от 4 до 12 години по 2 
таблетка 1-2 пъти дневно. 

Млечен бодил MILK THISTLE | 250 mg
#4181 19.99 лв.

Съдържание в 1 капсула  дн.доза
Екстракт от семена на млечен бодил (Silybum 
marianum), стандартизиран до 150 mg силимарин

250 мг 500 мг

Глухарче на прах (Taraxacum officinale) 55 mg 110 mg
Куркума, корен (Curcuma longa)  27,5 mg 85 mg

Активен комплекс в подкрепа на черния дроб. Ефектив-
ността на белия трън срещу целия спектър от чернод-
робни нарушения е потвърдена от множество лабора-
торни изследвания и клинични проучвания. Подходящ e в 
случаите на злоупотреба с алкохол, хроничен хепатит, 
както и за хора, които работят с токсични химикали и 
други вещества, вредни за черния дроб.

Дозировка и приложение: По 1 капсула 2 пъти дневно.

МСМ формула за стави | 840 mg
MSM JOINT FORMULA 

#2695 21.90 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
МСМ (Метилсулфонилметан) 300 mg 1500 mg
Глюкозамин сулфат (калиев хлорид, извлечен от скелет на 
скарида и рак)

300 mg 1500 mg

Хондроитин сулфат (хондроитин сулфат натрий, извлечен 
от говежди хрущял)

240 mg 1200 mg

Метилсулфонилметанът (МСМ) е нетоксичен елемент, 
широко разпространен в природата и в тъканите на всич-
ки живи организми. Богат на сяра, допринася за поддържа-
нето на нормалното състояние на съединителната тъкан. 
Поддържа доброто състояние на ставите и хрущялите. 

Дозировка и приложение: Да се приемат по 5 капсули на ден. Пе-
риодът на приемане трябва да е над 4 седмици за максимален ефект. 
Избягвайте прием преди сън. 

Менопауза формула | 295 mg
MENOPAUSE FORMULA

#4900 28.74 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Гроздовиден ресник – екстракт от корен, 
от който 2, 5% тритерпен гликозиди

40 mg 80 mg

Аврамово дърво – плод, от който 0. 6% аукубин 80 mg 160 mg
Женско биле – екстракт от корен, от който 12% глициризин 75 mg 150 mg
Див ямс (диоскореа вилоза), от който 10% диосгенин 75 mg 150 mg
Хмел – екстракт от шишарка 5:1 25 mg 50 mg 

Комплексна формула, включваща билкови екстракти. Об-
лекчава дискомфорта по време на менопауза. По безопа-
сен и естествен начин намалява неприятните симпто-
ми като горещи вълни и нощно изпотяване. 

Дозировка и приложение: Да се приема 1 капсула 2 пъти на ден, 
за предпочитане преди хранене. 

90 
капсули

90 
капсули

60 
дъвчащи 
таблетки

смес от 

плодове

плодове от 

джунглата

90 
капсули

h t t p : / / p ro d u k t i . r e v i t a . b g / s h o p /
menopauza-formula-295-mg/

http://produkti.revita.bg/shop/menopauza-formula-295-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/mlechen-bodil-250-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/msm-formula-za-stavi-840-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/multivitamini-big-friends-za-detsa-plodove-ot-dzhunglata-268-mg/ 
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МултиФлоу (Витамини и Минерали)
MULTIFLOW VITAMINS & MINERALS

1534  63.92 лв.
Съдържание В 1 табл. Дн. доза
Витамин А (ретинил палмитат) 750 µg 1500 µg
Бета-каротен 1500 µg 3000 µg
Витамин B1 (Тиамин Хидрохлорид) 20 mg 40 mg
Витамин B2 (Рибофлавин) 5 mg 10 mg
Ниацин (никотинова киселина) 3.3 mg 6.6 mg
Ниацин (никотинамид) 3.3 mg 6.6 mg
Витамин B6 (пиридоксин хидрохлорид) 50 mg 100 mg
Витамин B12 (цианокобаламин) 16.6 µg 33.2 µg
Пантотенова киселина (калциев D-пантотенат) 100 mg 200 mg
Фолат (Фолиева киселина) 0.333 mg 0.666 mg
Биотин 10 µg 20 µg
Витамин C (Аскорбинова киселина / Калциев аскорбат) 400 mg 800 mg
Витамин E (D-алфа-токоферил киселинен сукцинат) 67 mg 134 mg 
Липотропни агенти:
    Холин Битартат 125 mg 250 mg
    Инозитол 5 mg 10 mg
    Метионин 10 mg 20 mg
Минерали:
    Калций (Цитрат/Карбонат/Калциев aскорбат/ 
    Калциев d-пантотенат) 

100 mg 200 mg

    Магнезий (Цитрат/Оксид) 50 mg 100 mg
    Калий (Цитрат) 50 mg 100 mg
    Манган (Цитрат) 8.3 mg 16.6 mg
    Цинк (Цитрат) 3.3 mg 6.6 mg
    Хром (хелат от хидролизиран растителен протеин) 50 µg 100 µg
    Селен (хелат от хидролизиран растителен протеин) 50 µg 100 µg
Немедицински съставки:
    Парааминобензоена киселина 33.3 mg 66.6 mg
    Цитрусови биофлавоноиди 200 mg 400 mg
    L-Цистеин 50 mg 100 mg

MultiFlow е специално създаден за поддържане на нормал-
ното състояние на кръвоносните съдове и циркулацията 
на кръвта. Доставя високи нива на антиоксиданти. Под-
помага метаболизма на въглехидратите, мазнините и бел-
тъчините.  Антиоксидант, който помага за поддържане 
на доброто здраве. Поддържа метаболизма на глюкозата. 
Помага за поддържане на нормалната мускулна дейност.

Дозировка и приложение: За възрастни: По 2 таблетки дневно 
с храна, няколко часа преди или след приема на други медикаменти

Остеомуув супер грижа за ставите | 1431 mg 
OSTEOMOVE™ EXTRA STRENGTH JOINT CARE

#2684 55.25 лв.

Съдържание в 1 каплета дн. доза
Глюкозамин сулфат – калиев хлорид, извлечен от скелет 
на скарида и рак

750 mg 1500 mg

МСМ (метилсулфонилметан) 300 mg 600 mg
Хондроитин сулфат – хондроитин сулфат натрий, извле-
чен от говежди хрущял

200 mg 400 mg

Смес от плодове – комплекс InflamRelief, стандартизиран 
до 76% полифеноли (грозде, нар, ягода, червена боровинка, 
синя боровинка, малина, черна боровинка)

100 mg 200 mg

Босвелия – екстракт от смола, от който 60% босвели-
еви киселини

50 mg 100 mg

Куркума – екстракт от корен 25:1 15 mg 30 mg
Колаген тип II – извлечен от хидролизиран пилешки хрущял 7. 5 mg 15 mg
Хиалуроновата киселина 7. 5 mg 15 mg
Манган (сулфат монохидрат) 0. 75 mg 1. 5 mg
Бор (натриев тетраборат) 0. 225 mg 0. 45 mg

Осигурява пълната гама хранителни вещества, които 
намаляват хроничното и острото възпаление и подпо-
магат възстановяването на ставите и съединителната 
тъкан. OsteoMove™ включва основни съставки като глю-
козамин, хондроитин и метилсулфонилметан (МСМ). Про-
дуктът предлага и комплекс от 7 плодови концентрата 
със силен антиоксидантен ефект, както и екстракти 
от босвелия и куркума. С добавени колаген и хиалуронова 
киселина. Икономична опаковка за 2 месеца!

Дозировка и приложение: По 2 каплети на ден. Периодът на при-
емане трябва да е над 1 месец за максимален ефект. 

НЕМ (натурална яйчена мембрана) | 500 mg
NEM® NATURAL EGGSHELL MEMBRANE

2693 71.76 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
NEM® Натурална яйчена мембрана  
(черупки от яйца на Gallus gallus)

500 mg 500 mg

Натуралната яйчена мембрана NEM® допринася за нор-
малното състояние на ставите. NEM® подпомага обра-
зуването на колаген тип II, който е основната съставка 
на хрущялите, и съдържа естествен глюкозамин, хиа-
луронова киселина, хондроитин сулфат, колаген и калций 
– необходимите хранителни вещества за здрави стави.

Дозировка и приложение: По 1 капсула дневно. 

Омега фактор за жени | 1035 mg
WOMEN’S COMPLETE RXOMEGA-3 FACTORS

#3576 17.55 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Рибено масло (аншоа, сардина, скумрия) концентрат, мо-
лекурярно дестилирано, супер пречистено, съдържащо: 

535 mg 5350 mg

• Омега 3 киселини, от които: 320 mg
• Ейкозапентаенова киселина (EPА) 200 mg
• Докозахексаенова киселина (DHА) 100 mg

Вечерна иглика (масло от семена), от което: 250 mg 2500 mg
• Гама-линоленовата киселина (GLA) 25 mg

Ленено масло organic, от което: 250 mg 2500 mg
• Алфа линоленова киселина (ALA) 130 mg

Спомага за поддържането на цялостния жизнен тонус у 
жените. Благоприятства нормалната дейност на нервна-
та и сърдечносъдовата системи. Допринася за нормално-
то функциониране на женския организъм в предменстру-
алните дни, както и през постменструалния период. Не 
съдържа консерванти, изкуствени оцветители и аромати.

Дозировка и приложение: По 2-3 капсули от 1-3 пъти на ден. При 
ставни проблеми – по 10 капсули на ден. 

60 
софтгел 
капсули

120 
каплети

60 
V-капсули

180 
таблетки

http://produkti.revita.bg/shop/multi-flou-vitamini-minerali/ 
http://produkti.revita.bg/shop/nem-barza-podkrepa-za-stavite/ 
http://produkti.revita.bg/shop/omega-faktor-za-zheni-1035-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/osteomuuv-super-grizha-za-stavite-1431-mg/ 
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ПМС формула • PMS FORMULA | 330 mg

#4902 29.11 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Витекс екстракт 1:10, от който 0. 6% аукубин 120 mg 240 mg
Глухарче екстракт 1:4, от който 3% витексин 80 mg 160 mg
Пасифлора екстракт 1:4 80 mg 160 mg
Китайска Ангелика екстракт 1:6, от който 0. 8% лигустилид 50 mg 100 mg

Намалява неприятните неразположения в предменстру-
алния период като напрежение и болки в гърдите, главо-
болие, гадене и др. Подкрепя правилното функциониране 
на женската полова система. Подпомага поддържането 
на нормалния хормонален баланс и благоприятства дей-
ността на нервната система.

Дозировка и приложение: По 1 капсулa 2 пъти на ден преди хра-
нене. Да се приема всеки ден освен в дните по време на менструация. 

Прополис •BEE PROPOLIS | 500 mg
#3161 15.84 лв.

Съдържание в 1 капсула дн.доза
100% пречистен пчелен прополис екстракт 2:1  
(Apis mellifera L.)

500 mg 500 mg

Притежава мощни антибактериални, противовирусни, 
антитоксични и болкоуспокояващи свойства. Прополи-
сът е богат на биологично активни вещества, които 
засилват имунната защита, контролират нивата на хо-
лестерол в кръвта, повишават броя на червените кръв-
ни клетки. 

Дозировка и приложение: По 1 капсула дневно

Просткеър – грижа за простатата | 360 mg 
PROSTCARE

#4186 15.89 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Сао Палмето – екстракт от плод, стандартизиран  
до 85-95% свободни мастни киселини, естери и стероли

80 mg 240 mg 

Пигеум стандартизиран екстракт до 13% стероли 20 mg 60 mg
Тиквено масло (семена) 130 mg 390 mg
Ленено масло (семена) 130 mg 390 mg

Изключително полезното действие на пигеум се дължи 
на съдържащите се в него бета-ситостероли, чиято ак-
тивност се доближава до тази на хормоните. Сао пал-
мето доказано подпомага здравето на простата. 

Дозировка и приложение: По 3 софтгел капсули дневно. 

Пиес-Айкю Памет •PS-IQ MEMORY | 498 mg

#2614 21.86 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Фосфолипиден комплекс съдържащ: Фосфатидилсерин 
(PS)(25 mg), Фосфатидилхолин (PC), Фосфатидилетано-
ламин (PE) и Фосфатидилинозитол (PI)

125 mg 1250 mg 

Масло от риба тон, от което: 200 mg 2000 mg
• Докозахексаенова киселина(DHA) 50 mg

• Арахидонична киселина(AA) 4 mg
Масло от вечерна иглика, от което: 150 mg 1500 mg

• Гама-линоленовата киселина 15 mg
• Цис-линолова киселина 97 mg

Витамин Е (Д алфа токоферол) 10 mg 100 mg

Синергичното действие на компонентите подпомага 
правилното функциониране на централната нервна сис-
тема и благоприятства мозъчната дейност.

Дозировка и приложение: От 2 до 5 капсули по 2 пъти на ден. 

ПиЕс-ФосфатидилСерин | 100 mg
PS (PHOSPHATIDYLSERINE)

#2612 24.98 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Слънчогледов лецитин, обогатен с фосфатидилсерин, от който: 
    Слънчоглед (семена) 565 mg 1695 mg
    Фосфатидилсерин (PS) 100 mg 300 mg
Съдържа още: Фосфатидилхолин, Фосфатидилинозитол и Фосфатидилетаноламин.

Фосфатидилсеринът влиза в естествения състав на 
мозъчните и нервните клетки, като допринася за нор-
малното им функционеране. Подпомага нормалното 
функциониране на мозъка и нервната система.

Дозировка и приложение: По 1 софтгел капсула 3 пъти дневно.

Омега-3 мини капсули |500 mg
MINI-GELS RXOMEGA-3®

#35494 19.96 лв.

Съдържание в 1 капсула  дн.доза
Рибено масло (аншоа, сардина и/или скумрия) 625 mg 1250 mg
Омега-3 мастни киселини 530 mg 1060 mg
Ейкозапентаенова киселина (EPA) 356 mg 712 mg
Докозахексаенова киселина (DHA) 144 mg 288 mg

Молекулярно дестилирано, ултра пречистено рибено масло 
със защитено фармацевтично ниво. Осигурява препоръ-
чителните дневни дози ЕРА и DHA. Технологията на мини 
капсулите позволява бързото освобождаване на рибеното 
масло в червата, както и оптималното му усвояване. 

Дозировка и приложение: За деца над 9 години и възрастни по 
2 капсули дневно.

60 
софтгел 
капсули

90 
капсули

90 
капсули

90 
софтгел 
капсули

30 
софтгел 
капсули

60 
софтгел 
капсули

http://produkti.revita.bg/shop/omega-3-mini-gels-500-mg/ 
http://
http://revita.bg/21079/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D1%81-%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD-100-mg/
http://produkti.revita.bg/shop/pms-formula-330-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/propolis-500-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/prostkear-grizha-za-prostata-360-mg/ 
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Селен | 100 µg
SELENIUM

#1673 11.95 лв.

Съдържание в 1 таблетка дн. доза
Селен (от мая) като селенов оксид 100 µg 100 µg

Селенът е жизнено важен микроелемент със силно ан-
тиоксидантно действие. Подпомага правилната функция 
на щитовидната жлеза, повлиява благоприятно нейния 
метаболизъм. Селенът предпазва клетъчните структу-
ри от свободните радикали и подкрепя правилното функ-
циониране на имунната система. 

Дозировка и приложение: По 1 таблетка на ден. 

Сао Палмето •SAW PALMETTO | 500 mg

#4253 16.90 лв.

Съдържание в 1 капс. дн. доза
Сао Палмето прах (плод)(Serenoa repens) 500 mg 1500 mg

Екстрактът облекчава симптомите при възпаление, 
намалява позивите за уриниране и поддържа нормалите 
сексуални функции.

Дозировка и приложение: По 1 капсула 3 пъти на ден, за предпо-
читане с храна.

Сминдух (семена) | 500 mg
FENUGREEK SEED

#2200 15.36 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Сминдух на прах от семена  
(Trigonella foenum-graecum L.)

500 mg 500 mg

Подпомага функционирането на храносмилателната сис-
тема. Действа като отхрачващо средство и облекчава 
симптомите при катар на горните дихателни пътища. 

Дозировка и приложение: По 2 капсули 3 пъти дневно. 

Спокоен сън формула | 325 mg
SLEEP RELAX FORMULA

#4655 24.15 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Валериана екстракт 4:1 от корен,  
стандартизиран до 0. 8% валерианова киселина

100 mg 300 mg

Шлемник на прах (външни части) 100 mg 300 mg
Пасифлора – екстракт 4:1 от цвят 50 mg 150 mg
Хмел на прах (цвят) 50 mg 150 mg
Хмел – екстракт 5:1 от цвят 25 mg 75 mg

Билкова формула, която успокоява нервната система и 
спомага за спокоен и качествен сън. 

Дозировка и приложение: От 1 до 3 капсули на ден преди лягане. 

Соя изофлавони комплекс | 50 mg 
SOY ISOFLAVONE COMPLEX

#2710 15.96 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Соя изофлавони екстракт от соеви зърна, от който: 50 mg 350 mg

• Oбщо изофлавонови агликони 13. 8 mg 96. 6 mg
• Генистеин/генистин 2. 2 mg 15. 4 mg

Облекчава симптомите преди и по време на менстру-
алния цикъл и менопаузата. Притежава общоукрепващо 
действие и поддържа жизнения тонус. 

Дозировка и приложение: За намаляване на загубата на мине-
рали в костите при жени в постменопауза, по 6 капсули дневно. За 
облекчаване на симптомите на менопаузата за жени в менопауза и 
постменопауза, по 7 капсули дневно. 

Риган, органик масло | 30 mg
CERTIFIED ORGANIC OIL OF OREGANO

#4571 19.97 лв./#4572 29.84 лв.

Съдържание 4 капки (0.16 ml) дн. доза
Масло от Средиземноморски див риган (Origanum vulgare) 30 mg 30 mg
Карвакол (доставящ 80% карвакол) 24 mg 24 mg
Маслиново олио Organic, студено пресовано 120 mg 120 mg

Екстрактът е извлечен от листата на растението чрез 
парна дестилация, за да се гарантира ефективност и 
чистота на съставките. Маслото от риган е смесено в 
съотношение 1:4 с органичен, студено пресован зехтин, 
което позволява да бъде напълно усвоено от организма.

Дозировка и приложение: 4 капки дневно, смесени с вода. 

90 
таблетки

90 
капсули

90 
капсули

60 
капсули

90 
капсули

30 ml/
60 ml

http://produkti.revita.bg/shop/rigan-maslo-organic-30-ml/ 
http://produkti.revita.bg/shop/sao-palmeto-500-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/selen-100-mcg-podpomaga-zdraveto-na-kletkite-takanite-v-organizma/
http://produkti.revita.bg/shop/sminduh-semena-500-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/soya-izoflavoni-kompleks-50-mg/ ttp://
http://produkti.revita.bg/shop/spokoen-san-formula-325-mg/
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Целина  | 75 mg
CELERY SEED EXTRACT

#4515 28.96 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Целина eкстракт от семена,  
стандартизиран до 85% фталиди

75 mg 150 mg

Екстрактът от семена на целина спомага по природосъ-
образен начин за справяне с причините, предизвикващи 
подагра или ревматоиден артрит. Целината успешно 
повлиява и хипертонията.

Дозировка и приложение: Да се приема по 1 капсула 2 пъти дневно. 

Факторс формула за очи | 260 mg
EYE FACTORS FORMULA

#4635 15.89 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Очанка екстракт 4:1 от въздушни части 100 mg 600 mg
Черна боровинка (плод на прах) 50 mg 300 mg
FloraGlo® лутеин 20 mg 120 mg

• основен лутеин (цвят от невен) 2 mg 12 mg
Смес от антоцианини 15 mg 90 mg
Морков (корен на прах) 25 mg 150 mg
Рутин (цветна пъпка) 25 mg 150 mg
Кверцетин (цветна пъпка) 25 mg 150 mg

Растителни екстракти, които успешно се прилагат при 
остри и подостри възпаления на очите.

Дозировка и приложение: По 3 капсули 2 пъти дневно. 

Тоналин Кла | 1000 mg
TONALIN CLA

#2046 42.87 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Тоналин, от който: 1000 mg 6000 mg 

• Свързана линоленова киселина(CLA) 780 mg 4680 mg

Източник на естествени мастни киселини, които спо-
магат за усвояването на хранителните вещества в 
клетките. Допринася както за изгарянето на излишните 
мазнини, така и за поддържането на нормалното телес-
но тегло.

Дозировка и приложение: Да се приемат по 2 капсули по 3 пъти 
на ден. Препоръчителният период на употреба е до 6 месеца. 

Целадрин | 350 mg
CELADRIN 

#2681 29.86 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Патентована смес от CFA (Cetylated Fatty Acids) 
(от 350 mg Celadrin®) (говежда лой)

262,5 mg 1575 mg

Целадрин е едно от най-иновативните и ефикасни про-
тивовъзпалителни съединения, използвани за подобрява-
не здравето и гъвкавостта на ставите. Естерифици-
раните мастни киселини в Celadrin® притежават мощен 
противовъзпалителен ефект. 
Celadrin® притъпява болката, намалява възпалителните 
процеси в ставите и сухожилията, подпомага възстано-
вяването им и подобрява мобилността! Celadrin® се усво-
ява бързо и не предизвиква странични ефекти!

Дозировка и приложение: По 3 софтгел капсули 2 пъти дневно. 

Фосфатидилхолин | 420 mg
PHOSPHATIDYL CHOLINE

#2605 24.78 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза:
Соев лецитин, от който: 1200 mg 4800 mg
    Фосфатидилхолин (PC) 420 mg 1680 mg

Подобрява менталните способности. Повишава ефек-
тивността на нервните клетки и невроните. Подсилва 
паметта. Облекчава депресивните състояния. Редуцира 
симптомите при висок холестерол. Оптимизира функ-
ционирането на черния дроб.

Дозировка и приложение: По 2-4 софтгел капсули дневно. 

Цинк | 15 mg
ZINC CITRATE

#1678 11.49 лв.

Съдържание в 1 таблетка дн. доза
Цинк като цинков цитрат 15 mg 30 mg

Цинкът оказва благотворен ефект върху кожата, коса-
та и ноктите. Способства за поддържането на здрава 
кръвоносна система и подпомага функциите на полова-
та система.

Дозировка и приложение: По 1-2 таблетки на ден. 

60 
капсули

90 
капсули
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90 
таблетки

http://produkti.revita.bg/shop/tonalin-kla-1-000-mg-estestven-fat-barnar-bez-stranichni-efekti/ 
http://produkti.revita.bg/shop/faktors-formula-za-ochi-260-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/fosfatidilholin-420-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/tseladrin-zdravi-podvizhni-stavi/ 
http://produkti.revita.bg/shop/tselina-75-mg/
http://produkti.revita.bg/shop/tsink-15-mg-podpomaga-renegeratsiyata-na-takanite-dobriya-metabolizam/ 
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Ябълков пектин Супер концентрат |500 mg
АPPLE PECTIN CONCENTRATE

#4526 19.76 лв.

Съдържание  в 1 капсула дн.доза
Ябълков пектин, екстракт от плодове (Malus domestica) 500 mg 500 mg
Зелен чай, екстракт от лист (Camellia sinensis) 
50% катехини

10 mg 10 mg

Източник на фитохимикали и фибри. Отличен източник 
на пектин с уникални здравословни и стимулиращи орга-
низма свойства. Предоставя пълния спектър антиокси-
данти и полезни вещества, открити в кората и плода на 
ябълката. Контролира здравословното тегло и баланса 
на кръвната захар. 

Дозировка и приложение: по 1 капсула дневно.

Ябълков оцет | 500 mg
APPLE CIDER VINEGAR

#2055 13.95 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза:
Ябълков оцет (прах от плод), в който: 500 mg 3000 mg 

• Витамин С (L-аскорбинова киселина) 1-3 mg 6-18 mg
• Калий 300-450 µg 1800-2700 µg
• Бор 4-8 µg 24-48 µg

Съдържа всички ценни компоненти на ябълковите плодо-
ве. Той изобилства от близо 100 съставки, сред които 
ензими, минерали, микроелементи и витамини. Действа 
детоксикиращо и нормализира телесното тегло. 

Дозировка и приложение: Да се приемат по 2 капсули по 3 пъти 
на ден, за предпочитане с много вода. 

Черен дроб на треска масло | 1100 mg 
SUPER COD LIVER OIL

#1020 16.39 лв.

Съдържание в 1 капсула дн. доза
Черен дроб на треска (масло), от коeто: 1100 mg 1100 mg

• Витамин А (палмитат) 1375 µgRE 1375 µgRE 
• Витамин D3 (холекалциферол) 5 µg 5 µg

Допринася за нормалното функциониране на костната, 
зрителната, репродуктивната, имунната, сърдечносъ-
довата системи и кожата, както и на клетъчната мем-
брана. 

Дозировка и приложение: По 1 капсула на ден. 

Чаено дърво (масло) 
TEA TREE OIL 

#4350 16.78 лв.

Всеки 1 ml (20 капки) съдържа:
100% чист екстракт от лист на чаено дърво (Melaleuca alternifolia) – 1 ml

Маслото от чаено дърво притежава мощни антисеп-
тични и антибактериални свойства. Eфикасен лек сре-
щу гъбични инфекции, включително гъбички по ноктите 
и микоза, акне, мазоли, циреи, и много други кожни забо-
лявания. 

Дозировка и приложение: Прилага се локално 2-3 пъти дневно 
върху засегнатите области.

Чаено дърво
TEA TREE SPRAY 

#4351 10.90 лв.

Съдържание 
масло от листа на чаено дърво, алкохол денат, вода, глицерин, ментол, масло от 
мента (Mentha piperita).

100% чисто, натурално масло от чаено дърво (Melaleuca 
alternifolia), получено чрез дестилация с водна пара и със 
съдържание на терпинен-4-ол не по-малко от 30%. При-
тежава мощни антибактериални, антисептични и про-
тивогъбични свойства. Препоръчва се при акне, обриви 
с различен произход, мазоли, циреи и др. Добавената в 
маслото мента, допринася за охлаждащия му ефект. 

Череша Супер концентрат 500 mg
SUPER STRENGTH CHERRY CONCENTRATE

#4525 26.96 лв.

Съдържание : в 1 капс. дн.доза 
Череша  плод концентрация 36:1, екстракт CherryRich® 500 mg 1500 mg
Витамин С (калциев аскорбат) 100 mg 300 mg

Екстрактът от череша е богат на флавоноиди. Допри-
нася за нормалната концентрация на пикочната кисели-
на и за нормалното състояние на ставите. 

Дозировка и приложение: По 1 капсула , 2-3 пъти дневно, с храна.

50 ml

90 
капсули

90 
софтгел 
капсули

90 
V-капсули

30 ml

90 
софтгел 
капсули

http://produkti.revita.bg/shop/chaeno-darvo-maslo-50-ml/ 
http://produkti.revita.bg/shop/chaeno-darvo-sprej/ 
http://revita.bg/12365/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-1100-mg-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB/ 
http://revita.bg/17695/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82-500-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/yabalkov-otset-500-mg/ 
http://produkti.revita.bg/shop/yabalkov-pektin-super-kontsentrat-500-mg/


OsteoMove™ включва основни съставки като глюкозамин, хондроитин, 
метилсулфонилметан (МСМ). Патентован комплекс от 7 плодови 
концентрата със силен антиоксидантен ефект, както и екстракти 
от босвелия и куркума. С добавени колаген и хиалуронова киселина. 

OsteoMove™ 
супер грижа за ставите! 

Намалява дегенерацията на ставите.  
Подпомага възстановяването и подобрява подвижността им. 
Клинично доказано! 

БЪРЗО 
ДЕЙСТВИЕ 

ДО

7 ДНИ!

Вносител:  
Гео Нутришън ООД 

02 953 05 83, 032 64 16 16
info@geonutrition.eu
www.geonutrition.eu

www.revita.bg

http://revita.bg/
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