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Generacemi
ověřená kvalita



BREČŤAN 
POPÍNAVÝ

TYMIÁN  
OBECNÝ

BETAGLUKAN

DÝCHACÍ  
CESTY

HRDLO

IMUNITA

3 ÚČINKY

Hedera, bylinný 
perorální roztok

DÝCHACÍ CESTY, HRDLO, IMUNITA 
SILOU PŘÍRODY!

3 přírodní účinné látky zajistí 3 účinky! Břečťan 
popínavý přispívá ke správné funkci dýchacích 

cest. Tymián obecný má uklidňující účinek nejen 
na dýchací cesty, ale i na hrdlo a hlasivky, navíc 

podporuje imunitu. Třetí látkou je extra čistý 
betaglukan, extrahovaný z hlívy ústřičné.

100 ml
3+

NOVINKA

3 PŘÍRODNÍ 
ÚČINNÉ LÁTKY

 neobsahuje alkohol, lepek, laktózu, cukr ani přidaná barviva
 pro děti od 3 let a dospělé

D Ý C H A C Í  
C E S T Y

 odměrka pro přesné dávkování
 příjemná chuť
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hydro pastilkyHRDLO,  
HLASIVKY

PRVNÍ VOLBA PRO VÁŠ KRK

kyselina hyaluronová + panthenol
Zmírňuje bolest, škrábání/pálení v krku, chrapot 

a dráždění na kašel. Vhodné i pro namáhané 
hlasivky, suché sliznice úst a hrdla, dále pro 

lidi s poruchou činnosti slinných žláz a pacienty 
s chronickým postradiačním zánětem. Nenarušují 
ústní mikroflóru, mohou se užívat dlouhodobě, mají 
příjemnou chuť. Vhodné i pro těhotné a kojící ženy, pro 
děti od 6 let a diabetiky.

6+
20 pastilek

Kalciový  
sirup

5 ml sirupu obsahuje 
120 mg vápníku ve formě 
calcium citrátu, který má 
výbornou vstřebatelnost. 
Obsahuje jemné vanil-
kové aroma, díky tomu 
má velmi příjemnou 
chuť. Je vhodný pro děti 
již od narození, ale také pro 
dospělé, těhotné i kojící 
ženy. Neobsahuje konzer-
vační látky, umělá sladidla 
ani přidaná barviva. Může 
se užívat s jídlem i na lačno.

100 ml

K A L C I O V Ý 
S I R U P

OD NAROZENÍ

bez  
přidaných  

barviv

bez  
umělých  
sladidel

bez  
konzervačních  

látek
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3-omega Premium

Z D R AV É
S R D C E

K O E N Z Y M  
Q 1 0

Extra čistý rybí olej získaný z ančoviček, sardinek a makrel žijících 
ve volné přírodě v ekologicky čistých oblastech Norska. Při zpracování se 
navíc používá speciální technologie čištění. Kapsle neobsahují žád-
né syntetické přísady, pouze přírodní látky. Jedna kapsle obsahuje 
vysokou dávku 300 EPA a 200 DHA, které přispívají ke správné funkci 
srdce. (Příznivého účinku na srdce se dosáhne při denním příjmu 
250 mg EPA a DHA, stačí tedy užívat 1 kapsli denně). 3-omega mastné 
kyseliny EPA a DHA jsou navíc ve formě triglyceridů, které mají vysokou 
vstřebatelnost. Vhodné i pro těhotné a kojící ženy.

Jedna kapsle osahuje 60 mg koenzymu + 10 mg vitamínu E. Koenzym je 
v olejové formě, což zaručuje jeho vysokou biologickou dostupnost. Použitý 
koenzym je získaný fermentační cestou, což je přirozený biologický proces. 
Surovina tak neobsahuje žádné nefyziologické cis-izomery, které se často 
nacházejí v synteticky vyráběných surovinách nízké kvality a obvykle se 
získávají z tabákových listů.

3+
100 kapslí

Vitamín E  
přispívá 

k ochraně 
buněk před 

oxidačním 
stresem.

Coenzym Q10 60 mg 
+ vitamin E

3+
60 kapslí
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BioLac Baby 
drops

SymbioLac® sirup

Probicus® 
Premium

KAPKY PRO SPOKOJENÉ BŘÍŠKO

Kapky s obsahem aktivních kultur 
(Lactobacillus plantarum LP01 
a Bifidobacterium breve BR03) pro doplnění 
normální střevní mikroflóry, vhodné pro děti 
od narození. Jsou vyrobeny patentovanou 
metodou, která významně zvyšuje 
životaschopnost kultur v trávícím traktu.

PODPORUJE PŘIROZENÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ

Sirup obsahuje přírodní koncentrované šťávy ze švestek a fíků, rozpustnou vlákninu, 
fenyklovou a mátovou silici. Fíky pomáhají udržet normální střevní mikrobiální rovnováhu, 
přispívají k udržení normální funkce střev. Fenyklová a mátová silice podporují trávení. 
SymbioLac sirup je vyrobený z přírodních surovin, působí přirozeně, není návykový a může se 
užívat dlouhodobě. Vhodný i pro těhotné a kojící ženy.

Rostlinné kapsle obsahují 5 kmenů 
živých laktobacilů a bifidobakterií pro 
doplnění normální střevní mikroflóry, 
probiotickou vlákninu a vitamín B6, 
který přispívá ke správnému fungování 
imunitního systému. Přípravek příznivě 
působí na celkové zdraví člověka. 
Garantujeme počet bakterií i na konci 
doby expirace! Vhodný i pro těhotné 
a kojící ženy. 

kapky 6 ml

100 ml
3+

15 a 30 kapslí
3+

OD NAROZENÍ

T R ÁV Í C Í 
T R A K T
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METEO

SIMETHICON 80mg

Laktoleraza®

Jedna tableta obsahuje 15 mg enzymu alfa-galaktosidáza, který pomáhá 
vstřebávání sacharidů z jídla, redukuje kvasné procesy a zamezuje tvorbě 
plynů po konzumaci potravin, které způsobují plynatost, jako jsou fazole, 
čočka, sója a výrobky ze sóji, zelí, kapusta, květák, brokolice atd. Před 
konzumací těchto potravin užijte dvě až tři tablety.

Zdravotnický prostředek Simetikon 80 mg obsahuje simetikon, 
který má schopnost snižovat povrchové napětí střevního hlenu a plynových 

bublin, čímž pomáhá odstraňovat přebytečný plyn z trávicího traktu.
Simetikon 80 mg se užívá ke zmírnění příznaků nadměrné 

akumulace plynu v žaludku a střevech, který se tvoří během trávení 
v důsledku střevní fermentace. Mezi tyto příznaky patří: pocit plnosti, 

silná plynatost a říhání. Simetikon 80 mg se také používá jako pomocná 
látka před diagnostickým zobrazením břišní dutiny, 

t. j. před radiografie, ultrazvukem, endoskopií. 
Pomáhá odstraňovat plynné a vzduchové 

bubliny z trávicího traktu, čímž zlepšuje 
kvalitu snímků a odstraňuje 

diagnostické překážky.

Jedna tableta obsahuje 4500 jednotek 
enzymu laktáza, který zlepšuje trávení 
laktózy. Laktóza se nachází v mléku, 
mléčných výrobcích, ale i v hotových 
potravinách (pečivo, cereálie, pizza, paštiky, 

dresingy, čokolády apod.). Před konzumací 
těchto potravin užijte jednu nebo dvě tablety.

30 tablet

50 kapslí

30 a 60 tablet

T R ÁV Í C Í 
T R A K T

3+

3+

18+
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18+

18+

18+

Silybin Active  
complex

Duo Detox herbal

Silymarin 140

Tablety obsahují extrakt z artyčoku a patentovaný extrakt 
z brokolice BroccoRaphanin®, které byly pěstovány 
ve speciálních podmínkách a jsou standardizovány na určitý 
obsah účinných látek, které jsou ze zdravotního hlediska 
prospěšné. Artyčok pomáhá podporovat trávení, přispívá 
k normální funkci jater a střevního traktu, podporuje 
vylučovací funkci ledvin a detoxikuje organismus. Není 
vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy.

ZESÍLENÝ ÚČINEK NA JÁTRA

Obsahuje speciální komplex silybinu a fosfatidylcholinu, 
který má téměř 10-násobně vyšší biologickou dostupnost, 
tím pádem i mnohem vyšší účinnost ve srovnání se silyma-
rinem.1,2 Silybin je hlavní složkou silymarinu, tedy to, co v silymarinu 
„funguje“. Novinka Silybin Active complex však obsahuje nejen tento unikátní 
patent, ale také další látky, které zlepšují jeho účinnost: cholin, S-adenozyl-L-methi-
onin (podporuje tvorbu klíčového antioxidantu) a vitamíny B6, B12 a E. Kapsle jsou 

rostlinného původu, proto jsou vhodné i pro vegany, neobsahují lepek ani laktózu. Ostropestřec mariánský 
podporuje zdraví jater a přispívá k jejich detoxikaci. Pomáhá podporovat trávení a čištění těla. Není 
vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy.

60 kapslí

30 tablet

90 kapslí

J Á T R A , 
T R ÁV E N Í

Špičkový produkt na trhu obsahující standardizovaný extrakt 
z ostropestřce mariánského 175 mg (odpovídá 140 mg silymarinu) 
a esenciální fosfolipidy 40 mg. Ostropestřec mariánský podporuje 
zdraví jater a přispívá k jejich detoxikaci. Pomáhá podporovat trávení 
a čištění těla. Není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy.
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Ferrigen®

MIKROENKAPSULOVANÉ ŽELEZO 
UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE

Jedna kapsle obsahuje 15 mg železa v patentované 
mikroenkapsulované formě. Výhodou této formy železa 
je, že nedráždí trávící trakt, je bez železité pachuti 
a má vysokou biologickou dostupnost. Navíc obsahuje 

přírodní vitamín C. Železo přispívá ke správné tvorbě 
červených krvinek a hemoglobinu, ke snížení 

vyčerpání a únavy. Přípravek je vhodný zvláště pro 
lidi, kteří trpí zvýšenou únavou, ženy v produktivním 

věku, zejména při silné menstruaci, těhotné 
a kojící ženy, pro dárce krve, vegetariány a vegany, 
pro děti v období růstu a dospívající, pro lidi 
v rekonvalescenci.

30 kapslí
3+

Ž E L E Z O

A K T I V N Í 
K Y S E L I N A 

L I S T O VÁ

Active Folic
Jedna tableta obsahuje 400 µg aktivní formy kyseliny listové – 

folátu nejnovější 4. generace s vysokou biologickou dostupností, 
který se na rozdíl od syntetické formy nemusí v organismu dále 

přeměňovat, ale je ihned k dispozici. Je vhodný i pro osoby s mutací 
MTHFR, která se vyskytuje u 57 % populace. Kyselina listová 

– folát přispívá k růstu zárodečných tkání během 
těhotenství. Napomáhá ke správnému fungování 

imunitního systému, ke snížení vyčerpání, 
únavy a ke správné funkci psychiky. Tablety 

jsou vhodné od 14 let, pro těhotné 
a kojící ženy.

30 tablet
14+

1 1



V Y Č E R P Á N Í , 
Ú N AVA

Magnesium 250 mg with Vitamin C

Magnesium 
250 mg

Jedna tableta obsahuje 250 mg 
čistého hořčíku a 150 mg vitamínu 
C. Tablety s pomerančovou příchutí, 
slazené steviol-glykosidy.

Jedna tableta obsahuje 250 mg čistého hořčíku.

20 šumivých tablet

30 a 100 tablet

3+

4+

Hořčík, vitamín B6 a vitamín C přispívají 
ke správnému fungování nervového 
systému, ke správné funkci psychiky, 
ke snížení vyčerpání a únavy, ke správné 
látkové výměně důležité pro tvorbu 
energie. Hořčík navíc přispívá 
ke správnému fungování svalů 
a k udržení zdravých kostí a zubů. 
Šumivé formy magnézií značky 
GENERICA se vyznačují příjemnou chutí 
a výbornou rozpustností díky obsahu 
citrátu hořečnatého. Neobsahují umělá 
barviva.

Magnézium

Magnesium B6 Active

Obsahuje hořčík v organické, vysoce vstřebatelné formě (hořečnatá sůl 
kyseliny citrónové), s vysokou biologickou dostupností. Jedna tableta 
obsahuje 100 mg čistého hořčíku a 2 mg vitamínu B6, který navíc znáso-
buje účinek vstřebávání hořčíku. Neobsahuje lepek, laktózu ani cukr.

60 tablet
18+

1 2



Magnesium  
375 mg+B6  

forte with Vitamin C

Magnesium B6

Magnesium B6

Jedna tableta obsahuje 375 mg čistého 
hořčíku, 1,4 mg vitamínu B6 

a 150 mg vitamínu C. Tablety 
s pomerančově-broskvovo-

marakujovou příchutí.

Jedna tableta obsahuje 
470 mg mléčnanu hořečnatého 
dihydrátu (48 mg hořčíku) 

a 5 mg vitamínu B6. Hořčík 
se v tomto přípravku nachází 

v organické formě, která se lépe 
vstřebává v lidském organismu.

Jedna tableta obsahuje 250 mg čistého hořčíku a 5 mg vitamínu B6.  
Tablety s pomerančově-broskvovo-marakujovou příchutí, 

slazené steviol-glykosidy.

10 šumivých tablet

20 šumivých tablet

3+

3+

60 tablet
6+

V Y Č E R P Á N Í , 
Ú N AVA

1 3



Vápník je potřebný pro udržení zdravých kostí a zubů, přispívá 
k normální funkci svalů, ke správnému fungování trávících enzymů 
a k normální srážlivosti krve. 
 Vitamín K přispívá k mineralizaci kostí, proto je potřebný pro tvorbu 

a udržení normální struktury kostí. Syntéza kostních proteinů je 
závislá na vitaminu K.

1 kapsle obsahuje 60 µg přirozené 
formy vitamínu K2, tzv. izomer MK-
7, který se získává patentovaným 
biofermentačním procesem. Je proto 
optimálním zdrojem vitamínu K2.

Pro-Osteo plus

Calcium 500 
šumivý forte

Doplněk stravy s obsahem vápníku, vitamínu D3 a 
vitamínu K2 ve formě rozpustného granulátu, se 
sladidly anebo tablet. Jeden sáček/tablety obsahuje 600mg 
vápníku, 400 IU (10 µg) vitamínu D 3 a 90 µg přirozené formy 
vitamínu K2, tzv. izomer MK-7, který se získává patentovaným 
biofermentačním procesem, je proto optimálním zdrojem 
vitamínu K2. Použitý vápník v granulátu je ve formě mléčnanu 
a glukonátu vápenatého, které mají výbornou biologickou 
dostupnost a zajišťují dobrou rozpustnost.

Jedna tableta obsahuje 500 mg čistého vápníku 
ve formě mléčnanu a glukonátu vápenatého, které mají 
výbornou biologickou dostupnost a zajišťují dobrou 
rozpustnost šumivých tablet. Tablety mají příjemnou 
pomerančovou příchuť. Bez barviv, se sladidly.

30 sáčků/tablet

20 šumivých tablet
3+

18+

3+

Vitamin K2
30, 60 a 90 kapslí

Zdravé kostiK O S T I ,  
S VA LY

1 4



Calcium 600 + D3 

Vitamin D3 800 I.U., 1000 I.U.

Jedna tableta obsahuje 600 mg vápníku a 400 IU (10 µg) vitamínu D3.

Jedna kapsle obsahuje 800 I.U. anebo 1000 I.U. čistého vitaminu D3 získaného z lanoli-
nu, bohatého zdroje vitamínu D, z vlny zdravých a živých ovcí, které pocházejí z Austrálie 
a Nového Zélandu. Olejová forma zajišťuje vysokou biologickou dostupnost vitamínu 
D. Příjem vitamínu D se doporučuje především v období zimních měsíců a celoročně 
u starších osob.

30 tablet

30 a 90 kapslí
18+

3+

K O S T I , 
 S VA LY,  

I M U N I TA

Vitamín D přispívá ke správnému vstřebávání a využívání vápníku 
a fosforu v organismu, k udržení zdravých kostí a zubů, ke správné-
mu fungování svalů a imunitního systému.

Vitamin D3  400 I.U.
Kapky s obsahem čistého vitamínu D3 bez alergenů 

jsou na bázi olivového oleje, který nezatěžuje žalu-
dek. S certifikovaným dávkovačem pro jednoduché 
a přesné dávkování. Vhodné pro děti od dovrše-
ného 1. měsíce i pro dospělé. Bez konzervačních 
látek, umělých sladidel a přidaných barviv. 

kapky 10 ml

OD 1. MĚSÍCE

Imunita, kosti, svaly

1 5



Biotin, niacin, pyridoxin, riboflavin, thiamin a vitamín B12 přispívají 
ke správnému fungování nervového systému. Kyselina listová (její 

aktivní forma – folát), kyselina pantothenová, niacin, riboflavin, 
pyridoxin a vitamín B12 přispívají ke snížení vyčerpání a únavy. 

Biotin, niacin a riboflavin přispívají k udržení zdravé pokožky 
a k zachování zdravých sliznic.

V I TA M Í N Y
S K U P I N Y  B Vitamíny skupiny B

B-komplex

B-komplex forte

B-komplex 
forte plus

Kapsle obsahují vitamíny B1, B2, 
B3, B5 a B6. Tyto malé kapsle se 

snadno polykají.

Tablety obsahují všech 8 esenciálních vitamínů skupiny 
B (B1, B2, B3, B5, B6, B7) včetně kyseliny listové (B9) 
a vitamínu B12.

Tablety obsahují unikátní kombinaci vitamínů skupiny B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 a B12), 
zinku (7,5 mg) a zvýšené dávky vitamínu C (500 mg). Tablety mají příjemnou broskvovou 
příchuť. Zinek a vitamín C přispívají ke správnému fungování imunitního systému. Díky rozpustné 
formě se účinné látky rychle vstřebají do organismu.

50 a 100 kapslí

20 a 100 tablet

20 šumivých tablet
3+

3+

12+

B-komplex kapky

Obsahují všech 8 esenciálních vitamínů skupiny B: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 a B12. První a jediný 
B-komplex ve formě kapek, určený pro děti od 3 let. Jejich sladkost zajišťuje xylitol. Mají 
příjemnou ovocnou příchuť. Mohou se užívat i dlouhodobě bez rizika předávkování.

30 ml
3+

1 6



V I TA M Í N Y
S K U P I N Y  B

Panthenol 100
Jedna tableta obsahuje 100 mg kyseliny pantothenové. Cucavé tablety s příjemnou 
jablečnou příchutí. Kyselina pantothenová přispívá ke zdravé duševní výkonnosti, 
ke správné látkové přeměně důležité pro tvorbu energie a ke snížení vyčerpání a únavy. 
Také napomáhá ke správné syntéze a látkové přeměně steroidních hormonů, vitamínu 
D a některých neurotransmiterů. Není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy.

30 cucavých tablet

Riboflavin

Thiamin

Jedna tableta obsahuje 10 mg vitamínu B2. Vitamín B2 přispívá 
k zachování zdravých sliznic a k udržení dobrého zraku a zdravé 

pokožky, ke správné látkové přeměně železa, k udržení zdravých 
červených krvinek, ke správné funkci nervového systému 

a ke snížení vyčerpání a únavy.

Jedna tableta obsahuje 50 mg vitamínu B1. Vitamín B1 přispívá 
ke správné funkci nervového systému, ke správné funkci psychiky 
a ke správné funkci srdce.

30 a 60 tablet
3+

Pyridoxin
Jedna tableta obsahuje 20 mg vitamínu B6. Vitamín B6 
přispívá ke správné funkci nervového systému, psychiky, 
ke správné tvorbě červených krvinek, ke správné funkci 
imunitního systému a ke snížení vyčerpání a únavy.

30 a 60 tablet

30 a 60 tablet

3+

14+

18+
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Vitamín C přispívá ke správnému fungování imunitního systému 
a ke snížení vyčerpání a únavy, k ochraně buněk před oxidačním 
stresem, ke správné tvorbě kolagenu a tím ke správné funkci krevních 
cév, dásní, pokožky, zubů, chrupavek a kostí. Vitamín C zvyšuje 
vstřebávání železa. Zinek přispívá k udržení zdravých vlasů, nehtů 
a pokožky.

Imunita

C vitamin drops
10 ml (20 kapek) obsahuje 100 mg vitamínu C. Kapky mají příjemnou chuť, neobsahují příchutě, 
sladidla ani barviva.

kapky - 30 ml

I M U N I TA

3+

12+

PODPORA ROVNOVÁHY STŘREVNÍ MIKROFLÓRY A IMUNITY 
PRO DĚTI OD 2. TÝDNE VĚKU, DOSPĚLÝCH I SENIORŮ 
Kapky příznivě působí na celkové zdraví. Vitamín D přispívá ke správnému 
fungování imunitního systému.

NOVINKA

 Živé bakterie jsou ULOŽENÉ VE VÍČKU a do kapek se dostanou až v čase 
otevření, což MAXIMALIZUJE JEICH ŽIVOTNOST.

 200 miliónů živých bakterií a 400 IU vitaminu D3  
v denní dávce pro děti.

 Neobsahuje mléko (laktózu), lepek ani sójové složky.

70%  
IMUNITNÍHO 

SYSTÉMU  
JE V STŘREVNÍM  

SYSTÉMU

Probicus®+ vitamin D3
9 ml

C-numin®

Obsažený vitamin C má vysokou vstřebatelnost, účinkuje 24 hodin a 
je vhodný i pro citlivý žaludek (je nekyselý). Rovněž obsažený selen je 
vysoce vstřebatelný. Vitamin C a selen přispívají ke správnému fungování 
imunitního systému a k ochraně buněk před oxidativním stresem.  
Pro děti od 12 let a dospělé. Neobsahuje lepek, laktózu ani cukr.

30 tablet

PŘÍRODNÍ  
NUKLEOTIDY

AKTIVOVANÁ 
FORMA  
VITAMINU C
500 mg

ORGANICKÝ 
SELÉNC CSe

NOVINKA

OD 2. TÝDNE

1 8



Vitamin C 600 mg + Zinek

Jedna šumivá tableta obsahuje 600 mg vitamínu C a 5 mg zinku, s přírodními 
sladidly. Tablety mají příjemnou pomerančovou příchuť a výborně se rozpouštějí.

Vitamin C 250 mg

Vitamin C 1000 mg

Jedna šumivá tableta obsahuje 1000 mg vitamínu C. Tablety 
mají příjemnou limetkovou příchuť a výborně se rozpouštějí.

Jedna tableta obsahuje 250 mg vitamínu C.

20 šumivých tablet

30 a 120 tablet

20 šumivých tablet 3+

3+

I M U N I TA

Zinavit® 
immune

Zinavit® 600

Jedna kapsle obsahuje 300 mg vitamínu C a 5 mg 
zinku. V kapslích Zinavit® immune se vitamín C 
a zinek nachází ve formě časových perliček, které 
se rozpouštějí postupně a uvolňují se tak do těla 
v optimálních dávkách, plynule po celý den.

Jedna tableta obsahuje 600 mg vitamínu C 
a 5 mg zinku, s přírodními sladidly. Tablety 
mají příjemnou pomerančovou příchuť.

30 a 60 kapslí

40 a 120 cucavých tablet

6+

9+

POSTUPNÉ UVOLŇOVÁNÍ

12+

1 9



Extrakt z Echinacea 
purpurea působí 
zklidňujícím účinkem 
na hrdlo, hltan 
a hlasivky. Vitamín 
C a zinek přispívají 
ke správnému 
fungování imunitního 
systému.

Calcium  
+ Vitamin C 1000 mg

Echinacea 
Vitamin C 1000 
Zinc

Jedna tableta obsahuje 260 mg vápníku 
a 1000 mg vitamínu C. Tablety mají příjemnou 
pomerančovou příchuť a výborně se rozpouštějí.

Jedna tableta obsahuje 150 mg extraktu 
z Echinacea purpurea, 1000 mg vitamínu 
C a 15 mg zinku. Tablety mají příjemnou 
příchuť tropického ovoce a výborně se 
rozpouštějí.

10 šumivých tablet

20 šumivých tablet

I M U N I TA

3+

12+
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Immune Akut
5 ml sirupu obsahuje 25 mg extraktu z plodů bezu 
černého, 30 mg směsi nukleotidů, 40 mg přírodního 
vitamínu C (extrakt z plodů aceroly) a 4 mg zinku. 
Sirup má příjemnou chuť. Neobsahuje konzervační 
látky, umělá sladidla ani přidaná barviva. Sirup je 
vhodný pro děti od 1. roku.

sirup - 105 ml

I M U N I TA

1+

Vitamín C, Bez černý a zinek přispívají ke správnému fungování 
imunitního systému. Vitamín C navíc přispívá ke snížení vyčerpání 
a únavy. Bez černý podporuje správnou funkci dýchacích cest. 
Zvýšenou potřebu nukleotidů máme v dětství pro růst organismu, 

v dospělosti a starším věku pro regeneraci tkání, při rekonvalescenci, 
při stresu a vyčerpání organismu.

Imunita je schopnost 
organismu chránit tělo před 
škodlivými vlivy jako jsou viry, 
bakterie, toxiny či nepříznivé 
vlivy prostředí a je základem 
našeho zdraví.

Akutní podpora imunity silou 
přírody - při prvních příznacích

NOVINKA

Immuno  
Complex
Cucavé pastilky Immuno Complex obsahují vysoce 
čistý betaglukan z čerstvé hlívy ústřičné, vitamin C 
a vitamin D3, které se svými účinky vzájemně podpo-
rují. Vitamíny C a D přispívají ke správnému fungování 
imunitního systému. Betaglukan v krevním řečišti 
působí na imunitní buňky. Immuno Complex obsahu-
je vysoce čistý (více než 90%) betaglukan (1,3 / 1,6 
D) z čerstvé hlívy ústřičné. Stupeň čistoty je důležitým 
ukazatelem účinnosti a bezpečnosti glukanu.

  Vhodné pro děti od 6 let a dospělé
  Neobsahuje lepek, laktózu, ani cukr
  Cucavé pastilky působí již v ústní dutině

30 cucavých pastilek 6+

BATGLUKAN

VITAMIN D3D
3

VITAMIN C C
2 1



Calcium  
pantothenicum krém
Obsahuje výživný olej z meruňkových jader, lékařský lanolín a zklid-

ňující panthenol. Je ideální na ruce, tvář, celé tělo i na popraskané 
prsní bradavky. Je hypoalergenní, dobře se roztírá a má příjemnou 

vůni. Má pH 5,5; které je blízké přirozenému pH pokožky.

30 g

Calcium  
pantothenicum 
mast

EREVIT sensitive mast

Obsahuje výživný mandlový olej, přirozeně zvlhčující ureu (4 %) 
a zklidňující panthenol. Je ideální na dětský zadeček, suché lokty, 
paty apod. Je hypoalergenní, dobře se roztírá a má příjemnou vůni. 
Má pH 5,5; které je blízké přirozenému pH pokožky.

AKTIVNÍ SLOŽKY: přírodní vitamín E 0,3 %, olivový olej 
10 %, lékařský lanolín, kyselina mléčná. EREVIT sensitive 
mast je lehce roztíratelná mast určená na intenzivní péči 
o extrémně suchou až přesušenou pokožku se sklonem 
k popraskání. Příznivě působí i jako doplněk terapie při 
kožních projevech atopického ekzému a psoriázy. Ob-
sažené účinné látky pokožku vyživují, podporují přirozenou 
regenerační schopnost buněk, pomáhají obnovit hydratační 
a pH rovnováhu pokožky, posilují její přirozenou ochrannou 
funkci a chrání pokožku před nadměrným vysušováním. 
Neobsahuje parabeny, ani parfém, je hypoalergenní. Je 
vhodná na celé tělo i tvář, pro děti od narození 
i dospělé.

30 g a 100 g

50 g

P O K O Ž K A Suchá a atopická pokožka

OD NAROZENÍ

OD NAROZENÍ

OD NAROZENÍ

2 2



Panthenol 
pěna

6% panthenol pěna. Přináší úlevu, zklidňuje a příjemně 
chladí pokožku, která je nadměrně ozářena sluncem 

nebo obdobně podrážděna. Používání je vhodné 
především v místech, kde dochází k podráždění 

a začervenání kůže v důsledku námahy, UV 
záření, ozařování v soláriích, vlivem počasí, 

třením apod.

150 ml

P O K O Ž K A

Zinek ve formě glukonátu zinečnatého – 
vodorozpustné sloučenině zinku. Zinek přispívá 
k udržení dobrého zraku, zdravých kostí, vlasů, nehtů 
a pokožky, k ochraně buněk před oxidačním 

stresem, ke správné funkci imunitního 
systému, k udržení normální hladiny 

testosteronu v krvi u mužů, a tím k plodnosti 
a správné reprodukční funkci.

Zinek 15 mg, 25 mg
90 a 120 tablet

OD NAROZENÍ

2 3



T Ě Ž K É 
A   U N AV E N É  
N O H Y

DIOSVEN®gel
Obsahuje escin, panthenol, levandulovou silici a silici z pomerančové 
kůry. Příznivě ovlivňuje pocit těžkých a unavených nohou, přináší 
okamžitou chladivou úlevu, dobře se vstřebává a nezanechává mastné 
stopy. Je vhodný i pro těhotné a kojící ženy.

100 g

FLUIDEX®

Jedna tableta obsahuje natrium 
(Na +) 50 mmol/l, kalium (K) 20 
mmol/l, chloridum (CI-) 44 mmol/l, 
citratum 20 mmol/l, glucosum 84 
mmol/l. Doplněk stravy s obsahem 
minerálů a glukózy na přípravu pero-
rálního nápoje. Roztok, který vznikne 
po rozpuštění jedné tablety ve 150 ml 
pitné vody je hypotonický (228 mmol / l), 
nehrozí předávkování přípravkem. Fluidex® 
tablety neobsahují aroma, barviva, umělá 
sladidla ani jiná ochucovadla. V případě, že 
dochází k nadměrným ztrátám vody z různých 
příčin, je třeba dodat organismu ztracenou vodu 
spolu s anorganickými solemi.

20 šumivých tablet

R E H Y D -
R A TA Č N Í 
R O Z T O K

3+
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UROLOGICA
Jedna šumivá table obsahuje 350 mg 

standardizovaného extraktu z červených brusnic.

20 šumivých tablet
3+

M O Č O V É 
C E S T Y

URO-D mannose

Unikátní kombinace 3 látek pro zdraví močových cest! 
D-manóza (750 mg) + vysoce kvalitní standardizovaný 

extrakt z kanadských brusinek, zpracovaný unikátní 
patentovanou formou (zabezpečující vysoký obsah 

36 mg PAC v 1 tabletě) + zlatobýl obecný. Pro 
děti od 6 let, dospělé, těhotné i kojící ženy. Ne-

obsahuje lepek ani laktózu. Zlatobýl obecný 
pomáhá udržovat zdravé močové cesty.

20 tablet
6+

NOVINKA

V I TA M Í N  E

Vitamin E 

Jedna kapsle obsahuje 100, 200 anebo 400 IU 
vitamínu E. Vitamín E přispívá k ochraně buněk před 

oxidačním stresem. Pod pojmem oxidační stres rozumíme 
porušení rovnováhy mezi vznikem volných radikálů a jejich 

odstraněním. Volné radikály se dostávají do těla z vnějšího prostředí 
prachem, smogovými částicemi, cigaretovým dýmem, smaženými jídly 
nebo se vytváří v organismu během zánětlivých oněmocnění. Není 
vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy.

100 I.U. 50 kapslí 
200 I.U. 60 kapslí 

400 I.U. 60 kapslí

18+
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Cognivia IQ

Obsahuje kombinaci 2 druhů šalvějí 
se synergickým účinkem na podporu 
paměti a koncentrace. Esenciální olej 
šalvěje levandulolisté pomáhá udržovat 
optimální duševní pohodu – koncentra-
ci, pozornost, paměť, pomáhá udržovat 
paměť s přibývajícím věkem a zachovat 
kognitivní funkce. Vhodné pro studenty, 
manažery, sportovce a starší osoby.

30 kapslí

Ginkgo 24/6
Jedna kapsle obsahuje standardizovaný extrakt z listů 
stromu Ginkgo biloba (40 mg) obsahující 24 % flavonogly-
kosidů a 6 % terpenolaktonů. Ginkgo biloba může pomoci 
udržovat správné mozkové funkce a výkonnost u starších 
lidí, podporuje periferní oběh, což je zvláště užitečné 
pro oči a uši. Přispívá k dobrému sluchu a zraku, pomáhá 
udržet dobré kognitivní funkce, které s přibývajícím věkem 
klesají – paměť, schopnost správného vnímání, zvýšenou 
pozornost, myšlení a řeč.

90 kapslí

P A M Ě T, 
K O N C E N T-
R A C E

14+

NOVINKA

Lutein Premium
Jedna kapsle obsahuje 10 mg luteinu FloraGLO® 

a 2 mg zeaxantinu OPTISHARP® Natural, což 
jsou přírodní mikrokrystalické látky získané 
z květů aksamitníku vzpřímeného s vysokou 
vstřebatelností. Jde o nejvíce testovaný lutein 
na světě, který byl zařazený do studie AREDS2. 

Navíc má patent na pohlcování škodlivého 
modrého světla. Lutein Premium obsahuje také 

zinek, vitamín E a vysokou dávku 250 mg DHA, 
která představuje nezbytnou denní dávku pro udrže-

ní dobrého zraku. Užívá se jen jedna kapsle denně.

60 kapslí

O Č I

10+

18+
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GENERICA, spol. s r. o. 
Vrbovská 39, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/7763611

OBCHODNÍ  
ZASTOUPENÍ PRO ČR:
Generica Bohemia spol. s r.o.
Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno 
Tel.: +420/ 541 216 311

www.generica-bohemia.cz

Soutěžte a vyhrajte na 
www.facebook.com/GenericaBohemia
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PRÉMIOVÁ KVALITA PRODUKTŮ ZNAČKY GENERICA
Garance deklarovaného 
obsahu účinných látek
Garantujeme obsah účinných látek 
deklarovaný na obalech našich produktů.

Certifikované suroviny
Naše produkty obsahují jen suroviny 
vysoké kvality s certifikovaným původem.

Vstupní a výstupní 
kontrola
Všechny suroviny prochází přísnou vstupní 
kontrolou a jsou následně uchovávané 
za monitorovaných podmínek. Každá 
vyrobená šarže projde výstupní kontrolou 
a je podložená laboratorním testem.

Bezpečnost 
Naše produkty vyrábíme v souladu se 
systémem HACCP, který zajišťuje jejich 
zdravotní bezpečnost.

Certifikovaná výroba
Produkty vyrábíme podle přísných 
standardů norem ISO 9001, 14001, 22000 
a 13485.

Vývoj založený 
na nejnovějších 
vědeckých poznatcích 
Vývoj našich produktů je založený 
na nejnovějších poznatcích z vědeckých 
výzkumů a studií. V posledních letech se náš 
vývoj zaměřuje na produkty na přírodní bázi.

Bez konzervačních 
látek, umělých sladidel 
a přidaných barviv
Postupně vyměňujeme umělá sladidla 
za přírodní. Naše kapky a sirupy neobsahují 
konzervační látky, umělá sladidla ani přida-
ná barviva. Téměř všechny naše produkty 
jsou vhodné i pro diabetiky, celiaky a osoby 
s laktózovou intolerancí.

Vyrobeno bez použití 
GMO 
Naše produkty jsou vyráběné bez použití 
geneticky modifikovaných organismů.

Šetrný přístup  
k životnímu prostředí
Produkty jsou vyráběny v souladu s envi-
romentálním manažerským systémem. 
S důrazem na ochranu životního prostředí 
využíváme ve výrobě i sluneční energii.

Maximální spokojenost 
našich zákazníků
Potvrzením kvality našich produktů jsou 
spokojené recenze našich zákazníků. Přeč-
těte si je na našich webových stránkách 
nebo na facebookovém profilu.

Přípravky značky GENERICA jsou dostupné 
v lékárnách a lékárenských e-shopech!  
Lékárny Vám je i rády objednají!


