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P Ř Í R O D N Í 
S P R E J E  

D O  N O S U
Healsea® 
RESCUE

Healsea® 
BABYKIDS

INOVATIVNÍ LÉČBA PŘÍZNAKŮ AKUTNÍ RÝMY

100% přírodní nosní sprej pro dospělé,  
bez konzervantů a aditiv.

 čistí a zvlhčuje nosní sliznici 
 snižuje otok nosní sliznice 
 léčí nosní příznaky akutní rýmy a rinosinusitidy

Obsahuje unikátní mořské postbiotikum Symbiofilm®  
a hypertonický solný roztok (salinita 2,7 %).

INOVATIVNÍ ČIŠTĚNÍ A ZVLHČENÍ NOSU

100 % přírodní nosní sprej pro děti od 2 let bez konzervantů a aditiv.

 čistí a zvlhčuje nos při nachlazení a rýmě
 odstraňuje alergeny
 odstraňuje infekční agens/látky/

obsahuje unikátní mořské postbiotikum Symbiofilm®  
(extrakt z mořské biosféry) a izotonický roztok (salinita 0,9%).

nosní sprej 20 ml

nosní sprej 20 ml
2+

NOVINKA

NOVINKA

Unikátní mořské postbiotikum Symbiofilm®  
(extrakt z mořské biosféry) :

 čistí nosní sliznici výhradně mechanickým působením 
 snižuje tvorbu biofilmu respiračních patogenů (bakterií i virů)
 snižuje přilnutí patogenů (bakterií i virů) na sliznici

Načtěte QR kód a 
podívejte se na video jak 
Symbiofilm® funguje!



hydro pastilkyHRDLO,  
HLASIVKY

PRVNÍ VOLBA PRO VÁŠ KRK

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

a dráždění na kašel
• Pro namáhané hlasivky, 

• Suché sliznice úst a hrdla
• Porucha činnosti slinných žláz 
• Chronický postradiační zánět
• Nenarušují ústní mikroflóru, mohou se užívat dlouhodobě
Složení: pantotenát vápenatý (vápenatá sůl vitamínu B5), kyselinu 
hyaluronovou (hyaluronát sodný), karbomer a xanthan, sorbitol, xylitol, 
kyselina citronová, stearan hořečnatý, arabská guma, mátové aroma

6+
20 pastilek

Kalciový  
sirup

5ml sirupu obsahuje 120mg vápníku 
ve formě calcium citrátu, který má 
výbornou vstřebatelnost. 
• Jemné vanilkové aroma
• Pro děti již od narození, pro dospělé, 

těhotné i kojící ženy. 
• Neobsahuje konzervační látky, umělá 

sladidla ani přidaná barviva.
Složení: čištěná voda; sacharóza, citrát 
vápenatý tetrahydrát, vanilkový extrakt Bio, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová

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

8 588003 769725

8 588003 769879
6



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 rybí olej získaný z ančoviček, sardinek a makrel žijících 
ve volné přírodě v ekologicky čistých oblastech Norska. 
• Žádné syntetické přísady, pouze přírodní látky. 
• Vysoká dávka 300 EPA a 200 DHA 
• 3-omega mastné kyseliny ve formě triglyceridů, které mají vysokou 

vstřebatelnost. 
• Vhodné i pro těhotné a kojící ženy.
Složení: rybí olej Omega-3 33/22, želírující látka: želatina; zvlhčovadlo: glycerol; 
nosič: čištěná voda

Jedna kapsle osahuje 60mg koenzymu + 10mg vitamínu E. 
• Koenzym v olejové formě - vysoká biologická dostupnost. 
• Koenzym získaný fermentační cestou 

• Neobsahuje žádné nefyziologické cis-izomery
Složení: nosiče: sójový olej, kokosový olej, čištěná voda, palmový olej, včelí 

vosk, sójový lecitin; želírující látka: želatina; koenzym Q10, zvlhčovadlo: glycerol; 
sladidlo: sorbitol; DL-alfa-tokoferylacetát, barvivo: oxid železa černý

3+
100 kapslí

Vitamín E  
přispívá 

k ochraně 
buněk před 

oxidačním 
stresem.

8 588003 769619

8 588003 769206

Coenzym Q10 60 mg 
+ vitamin E

3+
60 kapslí

7



BioLac Baby 
drops

SymbioLac® sirup

Probicus® 
Premium

KAPKY PRO SPOKOJENÉ BŘÍŠKO

• Kapky s obsahem aktivních kultur 
(Lactobacillus plantarum LP01 
a Bifidobacterium breve BR03)

• Petanetovaná metoda výroby, která 
významně zvyšuje životaschopnost kultur 
v trávícím traktu

• Lze uchovávat při pokojové teplotě i po otevření 
Složení: nosič: kukuřičný olej; aktivní kultury: Bifidobacterium breve BR03,  
Lactobacillus plantarum LP01; protispékavá látka: oxid křemičitý

PODPORUJE PŘIROZENÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ

• Přírodní koncentrované šťávy ze švestek a fíků – normální funkce střev
• Rozpustná vláknina - živina pro mikrobiální flóru 
• Fenyklová a mátová silice – podpora trávení
• Není návykový a může se užívat dlouhodobě 
• Vhodný i pro těhotné a kojící ženy
Složení: koncentrovaná šťáva ze švestek, kukuřičná vláknina, nosič: čištěná voda; koncentrovaná šťáva 
z fíků, konzervační látka: sorban draselný; fenyklová silice, mátová silice

Rostlinné kapsle obsahují 5 kmenů živých 
laktobacilů a bifidobakterií pro doplnění 
normální střevní mikroflóry, probiotickou vlákninu 
a vitamín B6 
• Probiotikum a současně synbiotikum nové 

generace vyrobené v souladu s nejnovějšími 
doporučeními Mezinárodní asociace probiotik

• Speciální ochranná technologie, která zajistí, aby se 
kmeny dostali do střeva životaschopné

• Garantujeme počet bakterií i na konci doby expirace! 
• Vhodný i pro těhotné a kojící ženy
Složení: nosič: bramborový škrob; komplex živých bakteriálních kultur (obsahuje mléčné a sójové 
složky), hydroxypropylmetylcelulóza (obal kapslí), fruktooligosacharidy, protispékavá látka: 
stearan hořečnatý; antioxidant: kyselina askorbová, pyridoxin hydrochlorid.

kapky 6 ml

100 ml
3+

15 a 30 kapslí
3+

OD NAROZENÍ

T R ÁV Í C Í 
T R A K T

8 588003 769787

8 588003 769701

8 588003 769435

8 588003 769138
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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.
Složení: objemová činidla: hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát, mikrokrystalická 
celulóza; alfa-galaktozidáza, nosič: kroskaramelóza; protihrudkující látka: stearan hořečnatý

Zdravotnický prostředek Simethicon, který má schopnost snižovat 
povrchové napětí střevního hlenu a plynových bublin, čímž pomáhá 
odstraňovat přebytečný plyn z trávicího traktu. 
• Zmírnění příznaků nadměrné akumulace plynu v žaludku a střevech - 

pocit plnosti, silná plynatost a říhání
• Pomocná látka před diagnostickým zobrazením břišní dutiny, t. j. před 

radiografií, ultrazvukem, endoskopií
Složení: simethicon, želírující látka: vepřová želatina; zvlhčovadlo: glycerol; 

nosič: čištěná voda; barvivo: chinolínová žluť (E 104)

Jedna tableta obsahuje 4500 jednotek enzymu 
laktáza, který zlepšuje trávení laktózy. Před 

konzumací potravin obsahujících laktózu se užívá 
jedna nebo dvě tablety.
Složení: plnidla: hydrogenfosforečnan 
vápenatý dihydrát, mikrokrystalická celulóza; 
mikrogranulovaný enzymový preparát: maltodextrin, 
laktáza, voda, chlorid sodný; kroskarmelóza; 
protispékavá látka: stearan hořečnatý

30 tablet

50 kapslí

30 a 60 tablet

T R ÁV Í C Í 
T R A K T

3+

3+

18+
8580 2131

8 588003 769909

8 588003 769541

8580 2117
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18+

18+

18+

Silybin Active  
complex

Duo Detox herbal

Silymarin 140

• Extrakt z artyčoku a patentovaný extrakt z brokolice 
BroccoRaphanin®

• 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.
Složení: extrakt z listů artyčoku, plnidlo: hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát, mikrokrystalická celulóza; extrakt ze semen 
brokolice, povlakové látky: hydroxypropylmetylcelulóza, talek, polydextrosa, barviva oxid titaničitý, žlutý a černý oxid železa, 
měďnaté komplexy chlorofylinů; protispékavé látky: síťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy , stearan hořečnatý

ZESÍLENÝ ÚČINEK NA JÁTRA

• Speciální komplex silybinu a fosfatidylcholinu, který 
má téměř 10-násobně vyšší biologickou dostupnost, 
tím pádem i mnohem vyšší účinnost ve srovnání se 
silymarinem.1,2 Silybin je hlavní složkou silymarinu, tedy 
to, co v silymarinu „funguje“.
• Obsahuje též cholin, S-adenozyl-L-methionin, vitaminy B6 
, B12 a E. 
• Kapsle rostlinného původu, neobsahují lepek ani laktózu. 

• Není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy.
Složení: cholin bitartrát, silybin-fosfatidylcholin komplex, obal kapslí: hydroxypropyl-methylcelulosa, oxid 
titaničitý, měďnaté komplexy chlorofylinů; S-adenozyl-L-methionin disulfát p-toluensulfonát, protispékavá látka: 
stearan hořečnatý; DL-alfa-tokoferylacetát, kyanokobalamin, pyridoxin hydrochlorid , nosiče: chlorid vápenatý bezvodý, oxid 
vápenatý.

60 kapslí

30 tablet

90 kapslí

J Á T R A , 
T R ÁV E N Í

• Kombinace standardizovaného extraktu z ostropestřce mariánského 
175mg (odpovídá 140mg silymarinu) a esenciálních fosfolipidů 40mg. 

• Zdraví jater a jejich detoxikace 
• Podpora trávení a čištění těla
• Není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy
Složení: nosiče: sójový olej, čištěná voda, sójový lecitin; extrakt ze semene rostliny 
ostropestřec mariánský (80 %), želírující látka: želatina; zvlhčující látka: glycerol; 
esenciální fosfolipidy, barviva: červený a černý oxid železa
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8 588003 769510

8 588003 769237

8 588003 769053
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Ferrigen®

• Jedna kapsle obsahuje 15mg železa v patentované 
mikroenkapsulované formě
• Nedráždí trávící trakt, je bez železité pachuti a má vysokou 
biologickou dostupnost. 
• Obsahuje přírodní vitamín C. 

• Vhodné i pro těhotné a kojící ženy, pro děti v období růstu 
a dospívající

Složení: extrakt z plodů aceroly, hydroxypropylmetylcelulóza 
(obal kapslí), sacharát železitý mikroenkapsulovaný alginátem 

vápenatým, protispékavá látka: stearan hořečnatý

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
• Vysoká biologická dostupnost

• Vhodný i pro osoby s mutací MTHFR, která se vyskytuje u 57% 
populace. 

• Vhodné od 14 let, pro těhotné a kojící ženy
Složení: plnidlo: mikrokrystalická celulóza; rozpouštědlo: 

čištěná voda; protispékavé látky: zesíťovaná sodná 
sůl karboxymethylcelulosy, stearan hořečnatý; 

zahušťovadlo: polyvinylpyrolidon; Quatrefolic® 
(glukosaminová sůl kyseliny (6S)-5-

methyltetrahydrolistové)

30 tablet
14+

8 588003 769671

8 588003 769503

1 1



V Y Č E R P Á N Í , 
Ú N AVA

Magnesium 250 mg with Vitamin C

Magnesium 
250 mg

• Pro doplnění denní dávky hořčíku
• Jedna tableta obsahuje 250mg čistého hořčíku a 150mg vitamínu C.
• S pomerančovou příchutí, slazené steviol-glykosidy
Složení: regulátory kyselosti:kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný; uhličitan hořečnatý, citrát hořečnatý, 
plnidlo: izomalt; kyselina L-askorbová,pomerančové aroma, protispékavá látka: polyetylénglykol; sladidla: 
sukralóza, steviol-glykosidy 

• Pro základní doplnění v organismu
• Jedna tableta obsahuje 250mg čistého 

hořčíku
Složení: oxid hořečnatý, plnidla: hydrogenfosforečnan 
vápenatý dihydrát, mikrokrystalická celulosa; 
protispékavé látky: kyselina stearová, zesíťovaná sodná sůl 
karboxymethylcelulosy, oxid křemičitý, stearan hořečnatý

20 šumivých tablet

30 a 100 tablet

3+

3+

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.

Magnesium

Magnesium B6 Active

• Hořčík v organické, vysoce vstřebatelné formě (hořečnatá sůl kyseliny 
citrónové) 

• Vysoká biologická dostupnost 
• Jedna tableta obsahuje 100mg čistého hořčíku a 2mg vitamínu B6 
• Neobsahuje lepek, laktózu ani cukr
Složení: hořečnatá sůl kyseliny citronové, protihrudkující látky: síťovaná 
sodná sůl karboxymetylcelulózy, stearan hořečnatý; potahové látky: 
hydroxypropylmetylcelulóza, uhličitan hořečnatý, polydextróza, talek; 
zahusťovadlo: polyvinylpyrolidon; pyridoxin hydrochlorid

60 tablet
18+

8 588003 769077

8 588003 769213

8580 2278

8 588003 769145

1 2



Magnesium  
375 mg+B6  

forte with Vitamin C

Magnesium B6

• Výborná rozpustnost
• Příjemná pomerančově-broskvovo-marakujová příchuť

• Jedna tableta obsahuje 375mg čistého hořčíku, 1,4mg vitamínu B6 a 150mg vitamínu C
Složení: plnidlo: izomalt; regulátory kyselosti: kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný; 

uhličitan hořečnatý, citrát hořečnatý; kyselina L-askorbová; protispékavá látka: 
polyethylenglykol; pomarančové aroma, aroma maracuja, broskvová aroma, 

sladidla: sukralóza, steviol-glykosidy, sacharinát sodný; pyridoxin 
hydrochlorid

• Příjemná příchuť
• Výborná rozpustnost 

• Jedna tableta obsahuje 250mg čistého hořčíku 
a 5mg vitamínu B6 

Složení: regulátory kyselosti:kyselina citrónová, 
hydrogenuhličitan sodný; uhličitan hořečnatý, citrát 

hořečnatý, plnidlo: izomalt; kyselina L-askorbová, 
pomerančové aroma, protispékavá látka: 
polyetylénglykol; broskvové aroma, aroma 
maracuja, pyridoxin hydrochlorid, sladidla: 
sukralóza, steviol-glykosidy 

10 šumivých tablet

20 šumivých tablet

3+

3+

V Y Č E R P Á N Í , 
Ú N AVA

8 588003 769428

8 588003 769817

1 3



Vápník je potřebný pro udržení zdravých kostí a zubů, přispívá k normální 
funkci svalů, ke správnému fungování trávících enzymů a k normální srážli-
vosti 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

• "Získaný" patentovaným biofermentačním procesem
plnidlo: mikrokrystalická celulóza; želírující látka: želatina; menachinon-7, 
protispékavé látky: stearan hořečnatý, koloidní oxid křemičitý; barvivo: oxid 
titaničitý

Pro-Osteo plus

Calcium 500 
šumivý forte

• Jedena tableta obsahuje 600mg vápníku, 400 IU (10 µg) 
vitamínu D3 a 90 µg přirozené formy vitamínu K2, tzv. izomer 
MK-7

• Tato forma má lepší biologickou dostupnost a v krevním séru 
zůstává déle ve srovnání s jinými formami vitaminu K.

Tablety: uhličitan vápenatý, menachinon-7, potahové látky: 
hydroxypropylmethylcelulosa, uhličitan hořečnatý, polydextrosa, talek, 
triglyceridy se středně dlouhým řetězcem; protispékavé látky: zesíťovaná 
sodná sůl karboxymethylcelulosy, stearan hořečnatý; cholekalciferol

• 500mg čistého vápníku ve formě mléčnanu a glukonátu vápenatého
• Výborná biologická dostupnost 
• Dobrá rozpustnost 
• Příjemná pomerančová příchuť bez barviv, s přírodními sladidly
Složení: mléčnan vápenatý, regulátory kyselosti: kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný; 
plnidlo: izomalt; glukonan vápenatý, uhličitan vápenatý, pomerančové aroma, protispékavá 
látka: polyethylenglykol; sladidla: sukralóza, steviol-glykosidy, sacharinát sodný

30 tablet

20 šumivých tablet
3+

18+

3+

Vitamin K2
30, 60 a 90 kapslí

Zdravé kostiK O S T I ,  
S VA LY

8 588003 769343

8 588003 769084

8 588003 769732

8 588003 769176

8 588003 769015
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Calcium 600 + D3 

Vitamin D3 1000 I.U.

Jedna tableta obsahuje 600 mg vápníku a 400 IU (10 µg) vitamínu D3.
Složení: uhličitan vápenatý, protispékavé látky: zesíťovaná sodná sůl 
karboxymethylcelulosy, stearan hořečnatý; cholekalciferol

• Jedna kapsle obsahuje 1000 I.U. čistého vitaminu D3 získaného z lanolinu, bohatého zdroje 
přírodního vitaminu D. Je to tatáž forma vitamínu D3, jakou tělo přirozeně produkuje v pokožce 
vystavené slunečním paprskům.

• Nosičem vitaminu D je slunečnicový olej, tato forma zajišťuje vysokou vstřebatelnost.
Složení: nosič: slunečnicový olej; želírující látka: želatina;  zvlhčovadlo: glycerol;  cholekalciferol 

30 tablet

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 správnému fungování svalů 
a imunitního systému.

Vitamin D3  400 I.U.
• Kapky s obsahem čistého vitamínu D3, Quali®-D 

bez alergenů jsou na bázi olivového oleje
• S certifikovaným dávkovačem pro jednoduché 
a přesné dávkování
• Bez konzervačních látek, umělých sladidel 
a přidaných barviv

Složení: nosič: olivový olej; cholekalciferol, antioxidant: 
alfa-tokoferol

kapky 10 ml

OD 1. MĚSÍCE

Imunita, kosti, svaly

8 588003 769459

8 588003 769688

8 588003 769107
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Biotin, niacin, pyridoxin, riboflavin, thiamin a vitamín B12 přispívají ke správné-
mu fungování nervového systému. Kyselina listová (její aktivní forma – folát), 

kyselina pantothenová, niacin, riboflavin, pyridoxin a vitamín B12 přispí-
vají 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 
• Malé kapsle se snadno polykají
Složení: nosiče: palmový olej, sójový olej, kokosový olej, včelí 
vosk, sójový lecitin; želírující látka: želatina; nikotínamid, 
zvlhčovadlo: glycerol; D-pantotenát vápenatý, tiamin 
hydrochlorid, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, barvivo: 
červený oxid železa

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

Složení: plnidla: hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát, mikrokrystalická celulosa; maltodextrin, 
nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, potahové látky: hydroxypropyl-methylcelulosa, uhličitan vápenatý, 
polydextrosa, talek, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, barviva: žlutý a červený oxid železa; pyridoxin 
hydrochlorid, thiamin mononitrát, riboflavin, kyanokobalamin, protispékavé látky: stearan hořečnatý, 
zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy; kyselina listová, D-biotin

• Tablety obsahují unikátní kombinaci vitamínů skupiny B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 a B12), zinku 
(7,5mg) a zvýšené dávky vitamínu C (500 mg)

• Příjemná broskvová příchuť. 
• Díky rozpustné formě se účinné látky rychle vstřebají do organismu
Složení: plnidlo: izomalt; regulátory kyselosti: hydrogenuhličitan sodný, kyselina citrónová; kyselina L-askorbová, glukonan 
zinečnatý, nikotinamid, aroma maracuja, pomerančové aroma, D-pantotenát vápenatý, protispékavá látka: polyethylenglykol; 
broskvová aroma, thiamin mononitrát, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, kyanokobalamin, sladidla: sukralóza, steviol-glykosidy, 
sacharinát sodný; kyselina listová, D-biotin

50 a 100 kapslí

20 a 100 tablet

20 šumivých tablet
12+

3+

12+

8 588003 769770

8 588003 769923

8580 1776

8580 1929

8 588003 769282
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V I TA M Í N Y
S K U P I N Y  B

Panthenol 100
• Jedna tableta obsahuje 100mg kyseliny pantothenové 
• Cucavé tablety s příjemnou jablečnou příchutí 
• Není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy
Složení: nosič: izomaltóza; D-pantotenát vápenatý, regulátor kyselosti: kyselina citrónová; protihrudkující 
látka: stearan hořečnatý; jablečné aroma, sladidla: aspartam, sacharinát sodný

30 cucavých tablet

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 
• Sladkost zajišťuje xylitol. Mají příjemnou ovocnou příchuť
• Mohou se užívat i dlouhodobě bez rizika předávkování
Složení: nosiče: xylitol, maltitol, čištěná voda; nikotinamid, regulátor kyselosti: kyselina 
jablečná; D-pantotenát vápenatý, konzervační látka: sorban draselný; riboflavin, vitamin B12, 

pyridoxin hydrochlorid, tiamin mononitrát, aroma multifruit, kyselina listová, D-biotin

30 ml
3+

Riboflavin

Thiamin

• Jedna tableta obsahuje 10mg vitamínu B2 
Složení: plnidla: hydrogenfosforečnan 

vápenatý dihydrát, mikrokrystalická celulóza; 
riboflavin, protispékavé látky: zesíťovaná sodná sůl 
karboxymethylcelulosy, stearan hořečnatý

• Jedna tableta obsahuje 50mg vitamínu B1 
Složení: plnidla: hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát, mikrokrystalická celulóza; thiamin 
mononitrát, protispékavé látky: zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy, stearan hořečnatý

30 a 60 tablet
3+

Pyridoxin
• Jedna tableta obsahuje 20mg vitamínu B6 

Složení: plnidla: hydrogenfosforečnan vápenatý 
dihydrát, mikrokrystalická celulóza; pyridoxin 

hydrochlorid, protispékavé látky: zesíťovaná sodná 
sůl karboxymethylcelulosy, stearan hořečnatý

30 a 60 tablet

30 a 60 tablet

14+

14+

18+

8 588003 769626

8580 2179

8 588003 769251

8580 2353

8 588003 769268

8580 2261

8 588003 769329

8 588003 769398
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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

• 10ml (20 kapek) obsahuje 100mg vitamínu C
• Kapky mají příjemnou chuť, neobsahují příchutě, sladidla ani barviva
Složení: Nosiče: glycerol, čištěná voda; kyselina L-askorbová (vitamin C)

kapky - 30 ml

I M U N I TA

3+

12+

Vitamin C 500 
aktivovaná forma
30 tablet

NOVINKA8 588003 769695

8 588003 769190

• Kombinace třech účinných látek: 
aktivovaná forma vitaminu C, organický 
selen a nukleotidy pro podporu imunity.

• Aktivovaná forma vitaminu C má vysokou 
vstřebatelnost, účinkuje 24 hodin a je 
vhodná i pro citlivý žaludek (je nekyselá).

• Rovněž organická forma selenu je vysoce 
vstřebatelná.

Složení: C-numin® (L-askorbát vápenatý, L-askorbát hořečnatý, L-threonát 
vápenatý), plnidlo: mikrokrystalická celulosa; nukleotidy, potahové látky: 
hydroxypropylmethylcelulosa, uhličitan vápenatý, polydextrosa, talek, triglyceridy 
se středně dlouhým řetězcem, barviva: žlutý a červený oxid železa; buněčné stěny 
kvasinek bohaté na betaglukany (1,3/1,6), kvasnice obohacené selenem, kvasnice 
obsahující zvýšené přirozené hladiny vitaminu D2, protispékavé látky: koloidní oxid 
křemičitý, zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy, stearan hořečnatý

1 8



Vitamin C 600 mg + Zinek

• Jedna šumivá tableta obsahuje 600mg vitamínu C 
a 5mg zinku, s přírodními sladidly

• Příjemná pomerančová příchuť, výborná rozpustnost
Složení: plnidlo: izomalt; kyselina L-askorbová, regulátory kyselosti: kyselina citrónová, 
hydrogenuhličitan sodný; pomerančové aroma, glukonan zinečnatý, protispékavá 
látka: polyetylénglykol; barviva: betalainová červeň, riboflavin-5´-fosfát; sladidla: 
sukralóza, steviol-glykosidy, sacharinát sodný

Vitamin C 250 mg

Vitamin C 1000 mg
• Jedna šumivá tableta obsahuje 1000mg vitamínu C. 
• Příjemná limetková příchuť, výborná rozpustnost
Složení: plnidlo: izomalt; kyselina L-askorbová, regulátory kyselosti: kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný; limetkové 
aroma, protispékavá látka: polyethylenglykol; citronové aroma, sladidla: sukralóza, steviol-glykosidy, sacharinát sodný

• Jedna tableta obsahuje 250mg vitamínu C
Složení: kyselina L-askorbová, plnidlo: mikrokrystalická celulóza; protispékavé 
látky: kyselina stearová, koloidný oxid křemičitý; nosič: zesíťovaná sodná sůl 
karboxymethylcelulosy; barviva: riboflavin-5´-fosfát, karmin; šípkový prášek: šípkový 
extrakt z plodů Rosa canina, kyselina L-askorbová, maltodextrin, oxid křemičitý; 
sladidlo: sacharinát sodný

20 šumivých tablet

30 a 120 tablet

20 šumivých tablet
3+

3+

I M U N I TA

Zinavit® 600
• Jedna tableta obsahuje 600mg vitamínu C a 5mg zinku, s přírodními sladidly

• Tablety mají příjemnou pomerančovou příchuť
Složení: plnidlo: izomalt; L-askorban sodný, kyselina L-askorbová, regulátor kyselosti: kyselina 

citrónová; pomerančové aroma, protispékavá látka: kyselina stearová; oxid zinečnatý, 
barviva: riboflavin-5´-fosfát, karmín; sladidla: sukralóza, steviol-glykosidy, sacharinát sodný

40 a 120 cucavých tablet

6+

12+

8580 2407

8580 1622

8 588003 769152

8 588003 769916

8580 2537

8580 2520
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Extrakt z Echinacea 
purpurea působí 
zklidňujícím účinkem 
na hrdlo, hltan 
a hlasivky. Vitamín 
C a zinek přispívají 
ke správnému 
fungování imunitního 
systému.

Echinacea 
Vitamin C 1000 
Zinc

• Jedna tableta obsahuje 150mg extraktu 
z Echinacea purpurea, 1000mg vitamínu C 
a 15mg zinku. 

• Tablety s příchutí tropického ovoce, výborná 
rozpustnost

Složení: regulátory kyselosti: kyselina citrónová, 
hydrogenuhličitan sodný; kyselina L-askorbová, 
plnidlo: izomalt; extrakt z kořene třapatky nachové, 
glukonan zinečnatý, aroma tropic, protispékavá 
látka: polyethylenglykol; barviva: betalainová 
červeň, riboflavin-5´-fosfát; sladidla: sukralóza, 
steviol-glykosidy, sacharinát sodný

20 šumivých tablet

I M U N I TA

3+

8 588003 769305

2 0



Calcium + Vitamin C 1000 mg

• Jedna tableta obsahuje 260mg vápníku a 1000mg vitamínu C
• Příjemná pomerančová příchuť, výborná rozpustnost

Složení: plnidlo: izomalt; regulátory kyselosti: kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný; kyselina 
L-askorbová, mléčnan vápenatý, uhličitan vápenatý, glukonan vápenatý, protispékavá látka: 

polyethylenglykol; pomerančové aroma, sladidla: sukralóza, steviol-glykosidy, sacharinát sodný

10 šumivých tablet

I M U N I TAImunita je schopnost organismu chránit tělo před 
škodlivými vlivy jako jsou viry, bakterie, toxiny či 
nepříznivé vlivy prostředí a je základem našeho zdraví.

12+

8 588003 769169

Betaglukan 120 mg

Doplněk stravy s obsahem vysoce čistého (čistota je 93%) 
přírodního betaglukanu  a vitamínu C.

• Betaglukany jsou polysacharidy vyskytující se v buněčných 
stěnách obilnin, kvasinek, bakterií a hub, z hlediska využití 

pro lidský organismus je nejvýhodnějí betaglukan z hub/
hlíva ústřičná

• Velmi důležitá pro  pro  účinnost a bezpečnost 
betaglukanů je jejich čistota 

• Betaglukan 1,3/1,6-D je biologicky aktivní látka ze 
skupiny přírodních polysacharidů
• SYNERGICKÝ ÚČINEK  betaglukanu a vitamínu C
• těhotné a kojící ženy by měly užívání přípravku 
konzultovat s lékařem
• nesmí užívat lidé s transplantovanými orgány
Složení: kyselina L-askorbová, betaglukan z hlívy ústřičné, 
obal kapslí: hydroxypropylmethylcelulosa, čištěná voda, 
koncentrát ze světlice barvířské; protispékavá látka: 
stearan hořečnatý.

60 kapslí
3+

čistota 
93%NOVINKA
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Calcium  
pantothenicum krém
• Výživný olej z meruňkových jader, lékařský lanolín a zklidňující panthenol
• Ideální na ruce, tvář, celé tělo i na popraskané prsní bradavky
• Je hypoalergenní, dobře se roztírá a má příjemnou vůni
• pH 5,5; které je blízké přirozenému pH pokožky
Složení: Aqua, Cetearyl Alcohol (and) Ceteareth-20, Paraffinum Liquidum, Prunus Armeniaca Kernel Oil, 
Lanolin, Calcium Pantothenate, Glycerin, Lactic Acid, Sodium Lactate,  Sodium Benzoate (and) Potassium 
Sorbate (and) Aqua, Parfum

30 g

Calcium  
pantothenicum 
mast
• Výživný mandlový olej, zvlhčující urea (4%) a zklidňující panthenol
• Ideální na dětský zadeček, suché lokty, paty apod. 
• Hypoalergenní, dobře se roztírá a má příjemnou vůni
• pH 5,5; které je blízké přirozenému pH pokožky
Složení: Aqua, Petrolatum, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Paraffinum Liquidum, Cera Alba, Urea, 
Glyceryl Stearate, Cetyl Palmitate, Calcium Pantothenate, Cholesterol, Glycerin, Lactic Acid, Parfum, 
Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Aqua

30 g a 100 g

P O K O Ž K A Suchá a atopická 
pokožka

OD NAROZENÍ

OD NAROZENÍ

8 588003 769756

8 588003 769893

8 588003 769749
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Panthenol 
pěna

• 6% panthenol pěna
• Přináší úlevu, zklidňuje a příjemně chladí pokožku, 

která je nadměrně ozářena sluncem nebo obdobně 
podrážděna

Složení: Aqua, Cetearyl Ethylhexanoate, Panthenol, 
Polyquaternium-16, Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, 
Ceteareth-6, Ceteareth-25, Dimethicone, Phenoxyethanol 
(and) Ethylhexylglycerin, Parfum. Propellants: Butane, 
Propane, Isobutane

150 ml

P O K O Ž K A

• Zinek ve formě glukonátu zinečnatého – 
vodorozpustné sloučenině zinku
Složení tablet 15 mg: glukonan zinečnatý, plnidla: 
hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát, mikrokrystalická 

celulóza; protispékavé látky: zesíťovaná sodná sůl karboxy-
methylcelulosy, stearan hořečnatý
Složení tablet 25 mg: glukonan zinečnatý, objemové činidlo: 
mikrokrystalická celulóza; protispékavé látky: zesíťovaná sodná 
sůl karboxymetylcelulózy, stearan hořečnatý, kyselina stearová

Zinek 15 mg, 25 mg
90 a 120 tablet

OD NAROZENÍ

8 588003 769466

8 588003 769183

8580 2414
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M U Ž I /
P R O S TA TA

FLUIDEX®

• Doplněk stravy s obsahem minerálů 
a glukózy na přípravu perorálního nápoje

• 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

• Roztok, který vznikne po rozpuštění jedné 
tablety ve 150ml pitné vody je hypotonický 
(228 mmol / l)

• Neobsahuje aroma, barviva, umělá sladidla ani 
jiná ochucovadla

Složení: bezvodá glukóza, regulátory kyselosti: kyselina 
citrónová, hydrogenuhličitan sodný; chlorid draselný, chlorid 
sodný, nosič: polyetylenglykol

• Komplexní složení účinných látek: extrakt z plodů palmy 
plazivé (Saw palmetto), směs extraktu žitného pylu 
a borovicové kůry, zinek a extrakt z natě kopřivy dvoudomé, 
které mají příznivý účinek na zdraví mužů.

• Palma plazivá (Saw palmetto), žitný pyl, a kopřiva 
dvoudomá přispívají k normální funkci prostaty 
a k normální funkci močových cest.

• Extrakt z borovicové kůry zlepšuje mikrocirkulaci,
• Je určen pro dospělé muže, není vhodné pro ženy a děti.
Složení: extrakt z plodů palmy plazivé, směs extraktu pylu a 
borovicové kůry, obal kapslí: želatina, čištěná voda, oxid železa žlutý, 
oxid železa červený; bisglycinát zinečnatý, protispékavá látka: stearan 
hořečnatý; extrakt z natě kopřivy dvoudomé 

20 šumivých tablet

60 kapslí

R E H Y D -
R A TA Č N Í 
R O Z T O K

3+

ProstanolGEN 18+

8580 2186

8 588003 769046
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UROLOGICA

• Jedna šumivá table obsahuje 350mg standardizovaného 
extraktu z červených brusnic

Složení: plnidlo: izomalt; regulátory kyselosti: kyselina citrónová, 
hydrogenuhličitan sodný; standardizovaný extrakt z plodů klikvy 
velkoplodé, klikvové aroma, protispékavá látka: polyethylenglykol; 
sladidla: sukralóza, steviol-glykosidy, sacharinát sodný

20 šumivých tablet
3+

M O Č O V É 
C E S T Y

URO-D mannose

• D-manóza (750mg) + vysoce kvalitní standardizovaný extrakt z kanadských 
brusinek, zpracovaný unikátní patentovanou formou (zabezpečující 

vysoký obsah 36mg PAC v 1 tabletě) + zlatobýl obecný
• Pro děti od 6 let, dospělé, těhotné i kojící ženy

Složení: D-manóza, objemová činidla: hydrogenfosforečnan vápenatý 
dihydrát, mikrokrystalická celulóza; extrakt z plodů brusinky 

velkoplodé; potahové látky: hydroxypropylmetylcelulóza, 
uhličitan vápenatý, polydextróza, talek, triglyceridy se 

středně dlouhým řetězcem, koncentráty (ředkvička, jablko, 
černý rybíz); protihrudkující látky: síťovaná sodná sůl 

karboxymetylcelulózy, stearan hořečnatý; extrakt z natě 
zlatobýlu obecného

20 tablet
6+

V I TA M Í N  E

Vitamin E 

• Jedna kapsle obsahuje 100, 200 anebo 400 IU 
vitamínu E

Složení: DL-alfa-tokoferylacetát, želírující látka: želatina; nosiče: 
olivový olej, čištěná voda; zvlhčovadlo: glycerol; barvivo: karmin

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

400 I.U. 60 kapslí

18+

8580 2162

8 588003 769114

8580 1912

8580 2490

8 588003 769336
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Cognivia IQ

• Kombinace 2 druhů šalvějí se 
synergickým účinkem na podporu 
paměti a koncentrace. 

• Vhodné pro studenty, manažery, 
sportovce a starší osoby.

Složení: synergická kombinace lékařské šalvěje 
(Salvia officinalis, organický extrakt z listů) a Šalvěj 
levandulolistá (Salvia lavandulifolia, organický 
microencapsulovaný esenciální olej); stearan hořečnatý; 
obal kapslí: hydroxypropylmethylcelulosa, čištěná voda, 
červený oxid železa

30 kapslí

Ginkgo 24/6

• Standardizovaný extrakt z listů stromu Ginkgo biloba 
(40mg) obsahující 24% flavonoglykosidů a 6% 
terpenolaktonů

Složení: nosiče: sójový olej, palmový olej, kokosový olej, včelí 
vosk, sójový lecitin, čištěná voda; želírující látka: vepřová želatina; 
zvlhčovadlo: glycerol; extrakt z Ginkgo biloba, barviva: červený 
a žlutý oxid železa

90 kapslí

P A M Ě T, 
K O N C E N -
T R A C E

P S Y C H I K A

14+

18+

8 588003 769121

8580 2070

Magnesium  
stress comfort

• Kombinace chelátové formy 
hořčíku a standardizovaného extraktu ze šafránu

• Vysoce vstřebatelná organická formu hořčíku – 
bisglycinát hořečnatý (70 mg hořčíku v 1 tabletě) s vysokou 
biologickou dostupností.

• Extrakt ze šafránu setého přispívá k emocionální rovnováze, 
pomáhá podporovat relaxaci, pomáhá udržet pozitivní náladu 
a dobrý komfort před a během menstruačního cyklu.

Složení: bisglycinát hořečnatý, objemová činidla: hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát, 
mikrokrystalická celulóza; protihrudkující látky: síťovaná sodná sůl karboxymetylcelulózy, 
kyselina stearová; povlakové látky: hydroxypropylmetylcelulóza, uhličitan vápenatý, 
polydextróza, talek, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, barvivo: červený oxid železa; 
standardizovaný extrakt z blizen šafránu setého

60 tablet
18+

8 588003 769381
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Lutein Premium

• 10mg luteinu FloraGLO® a 2mg zeaxantinu OPTISHARP® Natural, 
což jsou přírodní mikrokrystalické látky získané z květů aksamitníku 
vzpřímeného s vysokou vstřebatelností
• Nejvíce testovaný lutein na světě, který byl zařazený do studie AREDS2 
• Má patent na pohlcování škodlivého modrého světla

• Obsahuje také zinek, vitamín E a vysokou dávku 250mg DHA
• Užívá se jen jedna kapsle denně

Složení: rybí olej Omega-3 TG 10/50, želírující látka: 
želatina; suspenze FloraGLO® OPTISHARP® Natural s 

luteinem a zeaxantinem v poměru 5:1, zvlhčující 
látka: glycerol; nosič: čištěná voda; oxid 

zinečnatý, protispékavá látka: koloidní oxid 
křemičitý; DL-alfa-tokoferylacetát, barviva: 

uhličitan vápenatý, červený a žlutý oxid 
železa

60 kapslí

O Č I

10+

8 588003 769664
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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.: +420 774 443 517

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!


