
Ka
ta

lo
q 

"S
ağ

la
m

lıq
 v

ə 
fə

al
lıq

". 
01

/2
01

8

YENİ  
KƏŞFLƏR  

ZAMANIDIR

A
ze

rb
ai

ja
n



2



UNİVERSAL 
İMMUNİTET GÜCLƏNDİRİCİ

Stres və soyuqdəymə, saat  və iqlim qurşaqlarının dəyişməsi, imtahan və ağır iş,  
ekoloji və zəhərli təsirlər, gücün tənəzzülü və pis əhval-ruhiyyə,  

istənilən xroniki taqətdən salan vəziyyətlər zamanı sürətli və rahat həll.

FAYDALI ENERJI
IŞI ILƏ MƏŞĞUL OLAN, HƏR KƏS ÜÇÜN 
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UNİVERSAL İMMUNİTET 
GÜCLƏNDİRİCİ

Universal immunitet  gücləndirici CoreNRG 
istehsalı zamanı biz, artıq 20 ildən çox dünyanın 
40 ölkəsində müvəffəqiyyətlə istifadə olunan iki 

əfsanəvi məhsulu birləşdirdik —  
enerji modullaşdırıcı kompleks "Adaptovit"   

və geniş spektr təsirli  balzam "Koren"!
Yeni məhsulun əsası kimi biz Prenolica®  

şirkətinin Bioeffective™ tamamilə  
innovasiya texnologiyasını götürdük.
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Tərkibin aktiv elementləri

Bioeffective™ ağ şam ağacının hüceyrə şirəsi —  prenolların 
və ağ şam ağacının terpenlərinin unikal ekstraktıdır. Artıq  
parlaq, heyrətamiz iynəyarpağı ətrindən necə güclü konsent-
rat olduğu aydın olur. O beynin fəallığını artırır, immuniteti  
"silkələyir"  və qaraciyər heceyrələrini "doldurur". Və bu 
yalnız sadəcə sübuta yetirilənlərdir, axı hələ  araşdırmalar 
davam edir!

ENDEMIX™ endemik adoptogen-bitkilərin kompleksi —  
Sibir jenşeni, Baykal başlıqotu və əlbəttə ki, maral rişəsidir. 
Yüksək enerjiylə təmin edir və orqanizmin  FIƏ (faydalı iş 
əmsalı) artırır. Və məlum olduğu kimi, cavanlıq və hücey-
rələrin sağlamlığı — yaşın funksiyası deyil, onların enerji ilə 
maksimal dərəcədə təmin olunmasıdır!

Geniş təsir spektrli əfsanəvi "Koren"  balzamının tərkibində 
olan  ən güclü otlar: soyuq rodiola, təpə şoranı otu, dazı otu, 
kəklikotu və kuril çayıdır. Bu  bakteriyalara,viruslara,toksin-
lərə, oksidləşdiricilərə,  iltihaba və  bütün bizdən enerjini 
alan hər bir şeyə qarşı ən ölümcül vasitədir — "Koren" ilə 
yoxlanılmışdır!

Məhsulun tərtibatında endemik Sibir bitkisinin gülünün təsviri istifadə edilmişdir — MARAL KÖKÜ (Leuzea carthamoides).

500327
CoreNRG

UNİVERSAL İMMUNİTET GÜCLƏNDİRİCİ 

Tərkibi: Bioeffective™ by Prenolica® Sibir ağ şam ağacının 
hüceyrə konsentratı, bitki kompleksi CorenRG (rodiola ekstraktları, 
kuril çayı, kəklikotu, qaxotu,  təpə şoranıotu), EndemixTM bitki 
ekstraktları kompleksi(eleuterokokk ekstraktı,maral rişəsi,baykal 
başlıqotu). 

30 ml
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AĞ ŞAM AĞACININ ŞIRƏSININ HÜCEYRƏ KONSENTRATI

ENDEMIK ADOPTOGEN-BITKILƏRIN KOMPLEKSI

BITKI KOMPLEKSI
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SAĞLAMLIQ 
KİTABÇASI
Qış mövsümünün ehtiyaclarını  
qarşılamaq üçün təbii həllər

DİQQƏT

MÖHKƏM 
İMMUNİTET səh. 20–21

ELASTİK HƏRƏKƏTLİ  
OYNAQLAR səh. 38–39

DÜNYAYA AYDIN 
BAXIŞ səh. 40–41

SAĞLAM ÜRƏK səh. 42–43

MADDƏLƏR MÜBA-
DİLƏSİ NƏZARƏT 
ALTINDADIR səh. 44–45

ALLERGİYASIZ 
HƏYAT! səh. 46–47

HARMONİYA VƏ 
SAKİTLİK səh. 70–71

GÖZƏL AYAQLAR səh. 76–77

FAYDALI  
YAĞLARIN  
QIZIL  
MƏNBƏYI!
oMEQA-faydalı qış!

səh. 56–57

BU QIŞ   
DİQQƏT  

MƏRKƏZİNDƏ:
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SİBERİAN HEALTH ŞİRKƏTİNİN   
BREND MƏHSULLARI

MÜNDƏRİCAT YENİLİKLƏR

İstoki çistotı və Renaissance Triple Set səh. 6–9

"Limfosan" məhsullar sırası səh. 10–11

Ritmı zdorovya səh. 12–13

ANTI-AGE 
Tetrardiol, VitaGermaniy, Xronolonq səh. 14–17

Antioksidantlar: NovoMin, 
İstoki çistotı. Formula 3 səh. 18–19

Dəst DAILY Box səh. 21–27

Body Compliment məhsullar sırası səh. 28–33

Diş məcunları səh. 34–35

Trigelm səh. 48–49

"Sibirskiy propolis" seriyası səh. 50–51

Elbifid, Təbii innulin konsentratı səh. 52–53

"Trimeqavital" məhsullar sırası səh. 54–55

"Sinxrovital" məhsullar sırası səh. 58–60

Camellia Sibirica çay içkiləri səh. 61

Fitoçay "Tselebnıye travı Olixona" səh. 62–65

"Elemvital" məhsullar sırası səh. 66–69

"Vitamama" xətti səh. 72–73

Sibir balzamlar kolleksiyası səh. 74–85

"EPAM" xətti səh. 86–87

Essentials məhsullar sırası səh. 88–89

"Loputop" xətti səh. 94-95

PROTEINLI 
KOKTEYL 
BODY  
COMPLIMENT:  
• qaragilə 
• çiyələk
səh. 28–29

Universal immunitet 
gücləndirici 
CoreNRG

səh. 1–3

YENİ 
MÖVSÜMÜN  
ƏSASLARI



400753

İSTOKİ ÇİSTOTI
Hüceyrə təmizlənməsinin kompleks sistemi
Həyatın müasir dinamik ritmində enerjinin çox hissəsini biz toksinlərin zərərsizləşdirməsinə sərf edirik. Təmiz-
lənmənin kompleks sistemi “İstoki çistotı” orqanizmin daxili mühitinin üç əsas təmizlənmə mexanizmini hərəkətə 
salan bir birini tamamlayan üç  formuldan ibarətdir.

İL UĞURLU QƏBUL 
TƏCRÜBƏSİ

GENİŞ ELMİ  
BAZA

2007-Cİ İLDƏN PATENTLƏŞDİRİLMİŞ 
TEXNOLOGİYA30
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FORMULA 1
HÜCEYRƏARASI MÜHİTİN TƏMİZLƏNMƏSİ

Hüceyrədən xaric təbii təmizlənmə 
sisteminə təsir göstərir: bağırsaq, 
qaraciyər, öd yolları, bronxlar, 
sidik ifrazı orqanları, qan, limfa 
və immun sistemləri. Hüceyrələr 
arası təmizlənmədə müxtəlif bioloji 
mayelərdə olan zəhərli maddələrin 
əridilməsi və onların orqanizmdən  
təbii yolla (öd, tər, sidik ilə) xaric 
edilməsi nəzərdə tutulur.

Tərkib: mərsin yarpağı, öküzboğan otu, dazı otu, 
yonca otu, qəpikotu kökü, sincaotu kökü, pıtraq kökü, 
dağ tərxunu çiçəyi, gördəvər otu, qarağat yarpaqları, 
biyan kökü, quş qırxbuğumu otu, ayıqulağı 
yarpaqları, qatırquyruğu otu, kəklikotu, senna 
ekstraktı, yexinaseya ekstraktı.

60 kapsul

FORMULA 2
HÜCEYRƏDAXİLİ TƏMİZLƏNMƏ

Kompleksin komponentləri 
zəhərli maddələri onların 
kimyəvi quruluşunu dəyişərək 
zərərsizləşdirən fermentlərin işini 
stimullaşdırır.  Nəticədə zərərli 
maddələr zəhərliliyini itirirlər 
və hüceyrələrdən hüceyrəarası 
mayeyə  və daha sonra orqanizmdən 
çıxarılırlar.  Komponentlərin ardıcıl 
təsiri sayəsində  orqanizmin 
mərhələli hüceyrədaxili təmizlənməsi 
təmin olunur. 

Tərkib: vəzəri ekstraktı, silimarin, yaşıl çay ekstraktı, 
pıtraq ekstraktı, solmaz çiçəyi, kuril çay ekstraktı.

60 kapsul

FORMULA 3
HÜCEYRƏLƏRİN ANTİOKSİDANT MÜDAFİƏSİ

Antioksidant kompleksin komponentləri 
hüceyrələrin güclü xarici müdafiəsini 
təmin edir. Onlar hər bir hüceyrənin ətra-
fında maneə yaradır və sərbəst radikal-
ları neytrallaşdırırlar, bununla da ikiqat 
müdafiə edirlər. O,  hər bir hüceyrənin 
ətrafında maneə yaradır və sərbəst radi-
kalları neytrallaşdırır, bununla da ikiqat 
müdəfiə edir: bir tərəfdən – daxili (hü-
ceyrə daxilində yaranan sərbəst oksigeni 
neytrallaşdıran hüceyrə daxili ferment-
lərin işini stimullaşdırma), digər tərəfdən 
hüceyrə qişasının müdafiəsini (parçalayıcı 
oksidləşmə proseslərini bloklaşdıraraq).

Tərkib: C, E, A vitaminləri, beta-karotin, sink, mis, selen, 
kəklikotu, itburnu meyvəsi qreypfrut tumları ekstraktı, üzüm 
tumları ektraktı, yaşıl çay ekstraktı, manqan asparaqinatı.

60 kapsul
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500213 

RENAISSANCE TRIPLE SET 
Orqanizmin premium-sinif sistemli təmizlənməsi 
 • Premium-məhsul münasib qiymətə!
 • Sürətli təsir və dərindən təmizləmə 
 • 35 illik elmi tarix
 • Bitkilərin standartlaşdırılmış ekstraktları.

30 bağlama hər birində 3 kapsul

15   AXŞAM15   SƏHƏR

YENİ 
QABLAŞDIRMA - 

 15 GÜNLÜK!*

* Renaissance Triple Set-in tam kurs qəbul  
müddəti - bir ay (iki qablaşdırma).
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FORMULA 1 
EXTRACELLULAR D.TOX
HÜCEYRƏARASI MÜHİTİN TƏMİZLƏNMƏSİ

Hüceyrələrarası mühitin təbii 
təmizlənməsini stimullaşdıran 
bitkilərin standartlaşdırılmış 
ekstraktlarından ibarət qəliz 
kompleks.

Tərkib: aloe ekstraktı, bağayarpağı ekstraktı, 
razyana ekstraktı, ənginar ekstraktı, çobanyastığı 
ekstraktı, pıtraq kökü ekstraktı, exinaseya ekstraktı, 
senna ekstraktı, ayıqulağı estraktı, qatırquyruğu 
ekstraktı.

FORMULA 2 
INTRACELLULAR D.TOX
HÜCEYRƏDAXİLİ TƏMİZLƏNMƏ

Kompleksin aktiv komponentləri 
qaraciyərin "ixtisaslaşmış" hüceyrələri 
daxilində biokimyəvi transformasiya 
nəticəsində yaranan toksinləri üzə 
çıxarır. Nəticə: zərərsizləşdirilmiş 
toksinlər orqanizmdən çıxarılır.

Tərkib: vəzəri ekstraktı, sibir ayısoğanı ekstraktı, 
qanqal ekstraktı, dazı otu ekstraktı, müalicəvi sürvə 
ekstraktı, yabanı qıtığotu ekstraktı, baykal başlıqotu 
ekstraktı.

FORMULA 3 
ANTIOXIDANT D.TOX
HÜCEYRƏLƏRİN ANTİOKSİDANT MÜDAFİƏSİ

Antioksidantların maksimal tam spektri 
antioksidant-fermentlər və antioksidant-
vitaminlərdir. İkinci - aqressiv yönümlü 
radikalları zərərsizləşdirərək, yeni 
radikalların yaranmasını ləngidərək, 
orqanizm hüceyrələrini məhv edici 
dağılmalardan müdafiə edir.

Tərkib: antioksidant kompleks RUS30257, müalicəvi 
sürvə ekstraktı, quşüzümü meyvəsi ekstraktı, 
üzüm çəyirdəklərinin ekstraktı, kəklikotu ekstraktı, 
qaraqınıq ekstraktı, C vitamini, yaşıl çay ekstraktı, 
rutin, E vitamini, likopin, qaragilə ekstraktı, beta-
karotin, dihidrokversatin, A vitamini.

FORMULALAR ARASINDAKI 
ƏSAS FƏRQLƏR

++
++

+
+
+
+
+

ORQANİZMİN TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ TƏMƏL SƏVİYYƏ 

YUMŞAQ FİZİOLOJİ TƏSİR 

FƏAL MADDƏLƏR TOZ FORMASINDA OTLARIN TƏRKİBİNDƏ 

AKTİV MADDƏLƏR STANDART EKSTRAKTLARIN TƏRKİBİNDƏ 

ANTİOKSİDANTLARIN MAKSİMAL TAM SPEKTRI 

ORQANİZMİN DAHA DƏRİN SƏVİYYƏDƏ TƏMİZLƏNMƏSİ 

SÜRƏTLİ TƏSİR 
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LİMFOSAN
Təbii fitosorbentlər:
 • Bağırsaqları dərindən təmizləyir.
 • Toksinlərdən  azad edir.
 • Bağırsaq mikroflorası üçün sellüloz və inulin mənbəyidir.
 • Ünvanlı təsir üçün ekstraktlarla zənginləşdirilib.
 • Faydalı kokteyllər üçün ideal vasitədir!
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500218 
LİMFOSAN E
BAĞIRSAQ ÜÇÜN FİTOSORBENT

Bağırsaq immunitetinin dəstəklənməsi 
üçün  parazit infeksiyalarına qarşı 
təbii dayanıqlı fitosorbent. Alma 
pektini və senna ekstraktı bağırsağı 
təmizləməyə kömək edir. Dağ tərxunu 
çiçəkləri, qızılçətir və kəklikotu yüngül 
parazitəleyhinə təsir göstərir. Ənginar 
öd axınını asanlaşdırır və iltihabı 
aradan qaldırmağa kömək edir.

2

Tərkib: qızılçətir otu, dağ tərxunu çiçəkləri, hind 
akasiyası qatranı (guar), kəklikotu otu, pektin 
konsentratı (sublimasiya olunmuş alma tozu), 
yerarmudu, bağayarpağı toxumunun qabığı, ənginar 
ekstraktı, senna ekstraktı.

80 q

500216 
LİMFOSAN BAZOVIY
UNİVERSAL TƏMİZLƏYİCİ FİTOSORBENT

Təbii məhsul toksinləri birləşdirir və 
orqanizmdən onları çıxarır. Alma pek-
tini bağırsağın əsaslı təmizlənməsini 
təmin edir, onun iş mühərrikini yax-
şılaşdırır. Kuril çayı və senna yüngül 
işlətmə təsiri göstərir. Yerarmudunun 
tərkibində olan inulin bağırsağın mik-
roflorasını normallaşdırır. Exinasiya 
və itburnu immuniteti möhkəmlən-
dirməyə kömək edir. 

1

Tərkib: itburnu meyvələrindən toz, hind akasiya 
qətranı (quar), yerarmudu, pektin konsentratı 
(almanın sublimasiya olunmuş tozu), bağayarpağı 
toxumlarının qişası, altey kökünün tozu, pıtraq kökü 
tozu, qatırquyruğu ekstraktı, exinaseya ekstraktı, 
çobanyastığı ekstraktı, kuril çayı ekstraktı, senna 
ekstraktı.

80 q

500217 
LİMFOSAN ARTRO
OYNAQLAR ÜÇÜN FİTOSORBENT

Alma pektini orqanizmin 
təmizlənməsini təmin edir, təbii 
hidrolizat kollageni isə oynaq 
qığırdağını bərpa edir. Yerarmudunun 
tərkibində olan inulin bağırsaqların 
mikroflorasını normallaşdırır, söyüd 
qabığı - salisitat mənbəyi oynaqlara 
iltihabəleyhinə təsir göstərir.

3

Tərkib: itburnu meyvəsinin tozu, kollagen 
hidrolizatı PeptanTM, yerarmudu, pektin konsentratı 
(sublimasiya edilmiş alma tozu), hind akasiyası 
qatranı (guar), söyüd qabığı ekstraktı.

80 q

3

400237 
PİK (TƏBİİ İNULİN KONSENTRATI)
FRUKTOOLİQASAXARİDLƏR MƏNBƏYİ

"PİK" — tərkibində inulin maddəsi 
olan topinambur yumrularından 
hazırlanan təbii polisaxariddir. 
Bildiyiniz kimi, inulin müntəzəm 
qəbul edildikdə qanda olan şəkərin 
səviyyəsi azalır və qanda normal 
karbohidrogen mübadiləsinin və 
xolesterin səviyyəsinin saxlanılması 
üçün lazım olan insulinin fizioloji 
effektivliyi güclənir.

4

Tərkibi: yerarmudu yumrusundan toz.

75 q

4
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Vitaminlər, minerallar və 
BİORİTMLƏRİN
ENERJİSİ

20 vitamin 
 8 mineral 
 6 ekstrakt

Günün  
24 saatı
Həftənin 
7 günü!
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500048 
RİTMI ZDOROVYA 
SƏHƏR FORMULU 

Kompleksə ümumi tonusu və iş 
fəaliyyətini bərpa edən  bioloji 
aktiv komponentlər daxildir. 
Bu, eleuterokokkun yüngül 
təbii adaptogenləridir,  gicitkən 
yarpaqlarının və yaşıl çayın 
canlandırıcı substansiyasıdır.

Səhər formulasının təkibi: А, D₃, E, K₁, C, B₁, B₂, 
B₆, B₁₂ vitaminləri, nikotinamid, fol turşusu, pantoten 
turşusu, biotin, likopin, eleuterokokk ekstraktı, yaşıl 
çay ekstraktı, beta-karotin, paraaminbenzoy turşusu, 
koenzim Q10, lavitol (digidrovertsetin).

30 kapsul

AXŞAM FORMULU 

“Ritmı zdorovya”-nın axşam 
formulu – tərkibində hüceyrələrin 
bərpa olunması üçün lazım olan vacib 
mikroelementlər və vitaminəbənzər 
maddəli mürəkkəb fitominerallar 
olan məhsuldur. Kompleks yüngül 
sakitləşdirici təsirə malikdir 
və gecə bioritmlərinin tədrici 
harmonizasiyasına kömək edir.

Axşam formulasının tərkibi: mineral premiksi 
CustoMix Minerals (sink, mis, yod, dəmir, manqan, 
selen), pişikotu ekstraktı, təbii silisiumla zəngin 
qatırquyruğu ekstraktı, təbii kompleksLalminMo 
(selenometionin şəklində selen tərkibli 
Saccharomyces cervisiae mayası), "Pantoram-C" 
(xallı maral buynuzu ovulmuş tozu), sink sitratı, 
Lalmin Se 2000™ (tərkibində selenometionin 
formasında selen cəmləyən Saccharomyces cerevisiae 
hərəkətsizləşdirilmiş maya), xrom pikolinatı.

30 kapsul
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ANTI-AGE:  
GƏNCLİYİNİZİ AKTİVLƏŞDİRİN

ORQANIZMIN TƏ-
BII YAŞLANMASI 
ARTIQ  
25-30 YAŞDAN 
BAŞLAYIR.
Prosesi sürətləndirən 
xarici amillər:

 • balanslaşdırıl-
mamış  
qidalanma

 • normalaşdırıl-
mamış  
iş günü

 • psixoemosi-
onal  
streslər

 • şəhər  
ekologiyası

Biz qənaət etməyə öy-
rəşmişik: pula, yanacağa, 
enerjiyə və hətta zamana. 
Biz həmişə yığılmış resurs-
ları qoruyuruq, xüsusilə 
əgər onları çətinliklə əldə 
etmişiksə. Amma niyə biz 
özümüzə qarşı belə  diqqət-
sizik və şəxsi orqanizmimi-
zin resurslarını qorumuruq? 
Bəlkə ona görə ki, biz onları 
havayı əldə etmişik?

YAŞLANMANIN  
TƏBİƏTİ
Yaşlanma — təbiət tərə-
findən proqramlaşdırılmış 
prosesdir. Bizim hüceyrələri-
miz daim yenilənir, bu halda 
hüceyrələrin hər növü  üçün 
dövrlərin miqdarı məhdud-
laşdırılmışdır.   
Yəni biz yaşlandıqca, ehti-
yatda daha az dövr qalır və 

bununla regenerasiyasının 
növbəti mərhələsi az işə salı-
nır. Eyni zamanda gövdə hü-
ceyrələrinin ehtiyatı — bütün 
hüceyrə materialı üçün yeni 
həyatın mənbəyidir. Zamanla 
insanın orqanizmində özünü 
bərpa etmə üçün daha az 
resurs qalır — zəiflik başlayır  
və biz onu  yaşlanma  adlan-
dırırıq. 

ZAMANI  
PAUZAYA QOYUN
Xoşbəxtlikdən, yaşlanma 
proseslərini gecikdirmək — 
tamamilə real məsələdir. 
Bunun öhtəsindən  müasir 
alimlər tərəfindən açılmış və 
"VitaQermaniy" əsasına daxil 
olan, "Sibirskoye zdorovye" 
inqilabçı məhsullarından biri 
olan innovativ  bioloji aktiv 
maddələr  gəlir.
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VİTAQERMANİY
ZAMAN HÖKMDARLIQ ETMƏYƏNDƏ

TƏBİİ  CAVANLIQ KOKTEYLİ: 

ÇOX TƏMİZ   
TRANSRESVERATROL  
(DSM Nutritional, İsveçrə)  
genetik xəsarətlərin əlavə müdafiə 
prosesini başladır.

JENŞEN KÖKLƏRİNİN  
EKSTRAKTI  
(Finzelberg, Almaniya)  
aktiv cavanlaşdırıcı təsir göstərir.

ORQANİK GERMANİUM  
( Moskva Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 
element orqanik birləşmələrin 
innovasiyası)  
heceyrələrin oksigenlə təmin 
olunmasını artırır. 

KOENZİM Q10, CÖKƏ TURŞUSU  
VƏ VİTAMİN C   
maksimal effektiv dozada güclü 
antioksidant təsir ilə təmin edir.

400599
VİTAQERMANİY
İNNOVATİV YAŞLANMA ƏLEYHİNƏ 
KOMPLEKS 

Tərkibi: jenşen ekstraktı, koenzim Q10, C vitamini, 
zeytun ekstraktı, cökə turşusu, transresveratrol 
Resvida™,orqanik germanium Astraqerm-S™.

30 kapsul

VCAPS® innovativ qoruyucu 
bağlamada cəmi  
BİR "VİTAQERMANİY" KAPSULU 
sizə yaşlanma əleyhinə  
maddələrin ən effektiv təbii 
bütöv dəstini verir.
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ÖZ GƏNCLİYİNİZİ  
UZADIN!
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400924 
TETRARDİOL 
CARDIOAGE KOMPLEKSİ İLƏ ÜRƏYİN MÜDAFİƏSİ

Fol turşusunun və B qrup vitaminlərinin 
çatışmamazlığı zamanı hər bir insanın 
qanında olan və yaşla əlaqədar sürətlə artan 
təbii mübadilə məhsulu – qomotsisteinin 
səviyyəsi artır. Qomotsisteinin səviyyəsi 
artan zaman aterosklerozun və onunla 
bağlı ürək-damar xəstəliklərinin riski artır. 
Qomotsisteinin normal səviyyədə saxlanması 
tapşırığında – əsas xüsusiyyəti qomotsisteinin 
zərərsizləşdirmə prosesini stimullaşdıran dörd 
effektiv təbii komponentlərin birləşməsi olan 
yeni ixtira – polivitamin kompleksi Tetrardiol 
kömək edir.

1

Tərkib: vitamin-üzvi kompleks cardioAGEТM, betain, vitamin B12, 
piridoksin, folaçin.

30 kapsul

400229
XRONOLONQ 
QADIN GÖZƏLLİYİNİ DƏSTƏKLƏMƏK ÜÇÜN TƏBİİ 
FİTOESTROGENLƏR KOMPLEKSİ

"Xronolonq" – qadınlar üçün hazırlanmış, 
bütün orqanizmə ümumi təsir göstərən 
xüsusi məhsuldur. Onun əsasına 
fitoestragenlər daxildir, onlardan biri 
qenistein – qadın gözəlliyinin əsas 
fitoestrogenidir. Qadın cinsi hormonlarının 
bitki analoqu olan fitoestrogenlər orta və 
qoca yaşlarında onların çatışamamazlığını 
tamamlayır: dərinin, saçların və dırnaqların 
vəziyyətini yaxşılaşdırır, ürək-damar 
sistemini müdafiə edir, kalsium itkisini 
ləngidir və sümük toxumalarını bərkidir.

2

Tərkib: taurin, soya ekstraktı, genistein GenVidaТМ, hialuron 
natrium, D3 vitamini, fol turşusu.

30 kapsul
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ANTİOKSİDANTLAR SƏRBƏST ŞƏKİLDƏ:

RADİKALLARDAN VƏ 
ERKƏN YAŞLANMADAN 

MÜDAFİƏ EDİR!
1

2
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Təbiət-bizim yaş dəyişiklikləri ilə 
mübarizədə baş köməkçimizdir. Onun 
arsenalında-bizi oksidləşdiricilərin 
aqressiv təsirindən qoruyan güclü 
antioksidantlar,universal hüceyrə 
müdafiəçiləri var. Üstəlik, təsiri 
artıran və oksidləşdiricilərin 
neytrallaşmasında zərərli 
məhsulların yaranmasını xəbərdarlıq 
edən cüt və ya üçlükdə işləyən, 
bütöv antioksidant zəncirlər var. 
Antioksidantların zəngin məzmunu 
ilə vitaminli Siberian Health 
komplekslərini seçin"!

"Gəncliyinizi və 
gözəlliyinizi uzatmaq, 
mümkün qədər çox 
müvəffəqiyyətli  
və fəal qalmaq! 

500113
FORMULA 3 
İSTOKİ ÇİSTOTI
GÜCLÜ ANTİOKSİDANT KOMPLEKS

Kompleksin tərkibinə daxil olan 20 ən güclü 
antioksidant təmin edir:
 • Hüceyrələrin xarici müdafiəsi —  hüceyrə 
ətrafında radikalları neytrallaşdırmaq.

 • Hüceyrə səddini möhkəmləndirmək —  
hüceyrə divarlarında dağıdıcı oksidləşmə 
prosesslərini dayandırmaq.

 • Hüceyrələrin daxili müdafiəsi —  hüceyrə 
daxilində sərbəst radikalların fəaliyyətini 
neytrallaşdıran fermentlərin işini 
stimullaşdırmaq.

Tərkib: polivalent antioksidant kompleks (A, E, C vitaminləri, 
riboflavin, mis, manqan, sink, selen, xrom), müalicəvi sürvə 
ekstraktı, quşüzümü meyvələrinin ekstraktı, üzüm tumlarının 
ekstraktı, kəklikotu ekstraktı, qaraqınıq ekstraktı,  yaşıl çay 
ekstraktı, rutin, likopin, qaragilə ekstraktı, beta-karotin, sibir 
qara şamının ekstraktı (90%  dihidrokvertsetin).

120 kapsul 

2

500020
NOVOMİN
ANTİOKSİDANT KOMPLEKS (A, C, E VİTAMİNLƏRİ İLƏ)

Bioloji aktiv kompleks üç həyati vacib 
vitamini özündə birləşdirib: A, C, E, hansılar 
ki, orqanizmin sərbəst radikallarının  
dağıdıcı təsirindən və başqa təhlükəli 
kimyəvi maddələrdən müdafiəsini təmin 
edir, orqanizmin sağlam toxumalarında 
mübadilə prosesini normallaşdırır. Vitamin-
antioksidantların unikal aktivliyi geniş 
xəstəlik əhatəsindən - soyuqdəymədən 
tutmuş və xroniki degenerativ proseslərə 
qədər müdafiəni təmin edir. Yüksək həcmə 
malik olan C vitamini immunitet sisteminin 
aktivliyini stimullaşdırır, hansı ki, iltihab 
proseslərinin aradan qaldırılmasına kömək 
edir, soyuqdəymə və respirator infeksiyalar 
zamanı səhhəti yaxşılaşdırır.

1

Tərkib: mikrokristal sellüloza, C vitamini (askorbin turşusu), 
E vitamini (tokoferol asetatı), A vitamini (retinol asetatı).

120 kapsul

Yuriy Qiçev 
Elmi-innovasiya  
mərkəzinin rəhbəri 
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SİZİN İMMUN  
HÜCEYRƏLƏRİNİZ  
İNDİ NƏ İLƏ MƏŞĞULDUR?

YAD MADDƏLƏRİ 
ZƏRƏRSİZLƏŞDİ-
RİRLƏR

XƏSTƏLİK TÖRƏ-
DƏN MİKROBLARA 
QARŞI MÜBARİZƏ 
APARIRLAR

MUTASİYAYA 
UĞRAMIŞ 
HÜCEYRƏLƏRİ 
MƏHV EDİRLƏR

İnsanın immun sistemi günün 24 saatı həftənin 7 günü fəaliyyətdədir. Və hətta əgər orqanizmə kənar-
dan yad maddələr daxil olmursa belə, onun daxilində mütəmadi olaraq mutasiyaya uğramış hücey-
rələr yaranır, hansıları ki, zamanında məhv etmək gərəkdir.

YAYDA ÖZ  
İMMUNİTETİNİZƏ  
DİQQƏT YETİRİN Kİ, 
QIŞDA SOYUQDƏYMƏ  
VƏ VİRUSLAR  
HAQQQINDA  
DÜŞÜNMƏYƏSİNİZ!

GÜMÜŞÜN VƏ PROPOLİSİN GÜCÜ  
İMMUNİTETİNİZİN KEŞİYİNDƏ

"Serebryannıy balzam": gümüşün ionları tərəfin-
dən strukturlaşdırılmış arı propolisi əsasında təbii 
balzam — 600 növdən yuxarı patogen mikrobları, 
virusları və göbələkşəkilli strukturların  məhv edən 
antibiotik.
Məhsulun tərkibi Sibir və Altayın 14 otu ilə daha da 
gücləndirilmişdir. 
Ətraflı - səh. 51.

1
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SİNK – SAĞLAM HƏYAT 
ELEMENTİ!

"Sink ilə Elemvital" mineral komp-
leksinin tərkibində daha yaxşı mə-
nimsənilən formada sink var (immu-
niteti dəstəkləmək üçün ən vacib 
elementlərdən biri).Əlavə olaraq məh-
sul məşhur immunmodullaşdırıcı bitki 
ekstraktları ilə zənginləşdirilib - exi-
naseya və atserol. Orqanizmin hazır 
olması və immun sisteminin aktivləş-
məsi üçün kompleksi soyuqdəymə 
movsümü başlamazdan bir ay əvvəl  
qəbul etmək tövsiyyə olunur.
Ətraflı - səh. 67.

3

"GÜCLÜ İMMUNİTET" 
PROQRAMI 

BOĞAZINIZDA NARAHATLIQ VAR? 
BU SİZƏ AİD OLMASIN!

Antibakterial sprey "Elbeşen" — ev-
kalipt yarpaqlarından hazırlanan 
xlorqeksidinanın və xlorofilliptanın 
məşhur antiseptik kombinasiyasıdır. 
Bakteriyaların geniş spektrinə qarşı 
aktivdir, selikli qişalara yumşaldıcı tə-
sir göstərir.
Özünüzlə daşımaq üçün rahatdır.
Ətraflı - səh. 85.

2

3

2

1
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ANA  
BACARAR!

GÜNDƏ 5 SANIYƏ
analara formada qalmağa, hər yerə çatdır-
maq və tam şəkildə həyatdan zövq almağa  
kömək edəcək!
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# BUNU  BİLMƏK FAYDALIDIR

Gündə cəmi bir bağlama orqaniz-
min günlük   əvəzolunmaz mikro- və 
makro elemenent, vitamin və fay-
dalı turşular  ehtiyacını ödəyəcək!
• Doydurulmamış omeqa-3 yağ 

turşuları
• Vitaminlər — A, D₃, E, K₁, C, B₁, 

B₂, B₆, B₁₂, fol turşusu, pantonen  
turşu, biotin

• Minerallar — mis, yod, dəmir, 
manqan, selen, sink, maqnezi-
um, kalsium

Gündəlik sürətli qəbul:  
nə lazımdırsa hamısı bir bağlamada.

500362
MAMA BOX
• TƏBİİ VİTAMİNLƏR VƏ MİNERALLAR
• OMEQA-3 TURŞULARI
Gənc analara bərpa olunmağa,təcrübəli analara isə fəal və çalışqan 
qalmağa kömək edən faydalı maddələr və vitaminlər kompleksi. Lazımlı 
maddələrlə və vitaminlərlə təmin edir (kalsium, omeqa-3 turşuları, vita-
min A-, D₃, E, K₁, C, B₁, B₂, B₆, B₁₂, fol turşusu), əhval-ruhiyyəni yaxşı sax-
lamağa və mübadilə-bərpa proseslərini normallaşdırmağa kömək edir.

Tərkibi:  kalsium karbonatı, H33802/1 vitaminli premiks (A, D3, E, K1, C, B1, B2, B6, B12 vitaminləri, 
nikotinamid, fol turşusu, pantoten turşusu, biotin), Customix Minerals mineral premiksi (sink, 
mis, yod, dəmir, manqan, selen), maqnezium, E vitamini, fol turşusu, D vitamini, mikrokristallı 
sellüloza(aşqar), maqnezium stearatı, Nutraficient (parıltı verən qida əlavəsi), dəniz balıqlarının piy 
turşularının omeqa-3 kompleksi.

3 ədəd kapsul və 2 ədəd həbdən ibarət olan 30 bağlama
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DAILY BOX
Yeni günə hazır olun!
Hər yeni gün sizdən maksimal qarşılıq tələb edir. Enerji, güc, gözəllik, intellekt və əla sağlamlıq - yeni 
DAILY BOX məhsullar seriyasında.

Sizin vaxtınızın beş 
saniyəsi!

Günə 50* 
qəpikdən

Vitaminlər, minerallar və 
faydalı maddələr bir dəstdə!

1 2 3Sürətli Əlverişli Kompakt

* BAƏ Energy Box-n gündəlik qəbul normasının dəyəri 25%-lik müştəri endirimi ilə.
24



500173 
MEN’S BOX
 • TƏBİİ ENERGETİK 
 • TƏBİİ İMMUNOTONİK 
 • CİNSƏL TONİK

 • Yüksək iş qabiliyyəti və enerji: 
pantogematogen və gemolen.

 • Cinsəl potensial və anabolik təsir: 
yohimbe və levzei ekstraktı.

 • Güclü immunitet: sink və exinaseya.

Tərkib: askorbilpalmitat, barbados albalısı və 
itburnu tərkibində təbii C vitamini və beta-karotin, 
sink orotatı, sink laktatı, sink sitratı, bal sitratı, 
eleuterokk ekstraktı, qırmızı rişə, eleuterokokk kökü 
( sibir jenşeni),yohimbe ekstraktı, levzei ekstraktı, 
exinaseya ekstraktı, barbados albalısı ekstraktı, 
inulin tozu, itburnu ekstraktı, pantogematogen, 
BAƏ "Gemolen", Lalmin Se 2000ТМ (tərkibində 
selenometin formasında üzvi selen olan təsirsiz maya 
Saccharomyces cerevisiae).

3 kapsul olmaqla 30 bağlama

500172
BEAUTY BOX
 • GÖZƏLLİK VİTAMİNLƏRİ 
 • GƏNCLİK ANTİOKSİDANTLARI

 • Gümrahlıq və yaxşı əhval-ruhiyyə: 
12 əsas vitamin

 • Yaşlanmadan müdafiə: koenzim Q10
 • Gözəl saçlar və dəri: taurin, beta-
karotin və E vitamini

Tərkib: А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С vitaminləri, 
nikotinamid, fol turşusu,pantoten turşusu, biotin, 
taurin, koenzim Q10, tokoferol qarışığı (təbii E 
vitamini).

2 kapsul olmaqla 30 bağlama

500174 
ENERGY BOX
 • VİTAMİN KOMPLEKSİ 
 • PANTOGEMATOGEN TƏRKİBLİ TƏBİİ 
ENERGETİK

 • Gümrahlıq və yaxşı əhval-ruhiyyə: 
12 əsas vitamin.

 • Yüksək iş qabiliyyəti və güclü 
immunitet: pantogematogen və 
gemolen.

 • Möhkəm dırnaqlar və sümüklər, 
gözəl saçlar: kalsium + D vitamini.

Tərkib: Kalsium karbonat, vitaminlər А, D3, Е, К1, 
В1, В2, В6, В12, С, nikotinamid, fol turşusu, pantoten 
turşusu, biotin.

3 kapsul olmaqla 30 bağlama

500175 
IQ BOX
 • IQ-GÜCLƏNDİRİCİ 
 • OMEQA-3 TURŞULARI KOMPLEKSİ

 • Beyin hüceyrələrinin müdafiəsi: А, Е 
və С vitaminləri.

 • Möhkəm yaddaş, diqqət 
konsentrasiyası: ginkqo biloba və 
qotu kola ekstraktı.

 • Beyin hüceyrələrinin qidalanması və 
fəaliyyətinin sürətlənməsi: omeqa-3 
turşuları kompleksi.

Tərkib: askorbin turşusu, ascorbilpalmitat, E vitami-
ni, A vitamini, baykal başlıqotu ekstraktı (80%bayka-
lin), qinkqo biloba ekstraktı (24% ginqoflavon), qotu 
kola ekstraktı, kətan yağı, omeqa-3 75% yarımdoy-
mamış etilefir yağları turşusu.

2 kapsul olmaqla 30 bağlama

500361 
VISION BOX
TƏBİİ İŞIQ FİLTİRLƏRİ + ANTİOKSİDANT 
KOMPLEKS

 • Gözlərə düşən yükü azaldır.
 • Günəş və elektron qurğuların 
şüalarından qoruyur.

 • Əlavə qidalanmayla təmin edir 
və torlu qişanın hüceyrələrinin 
bərpasını fəallaşdırır.

Tərkibi: dəniz ağtikanı yağı, FloraGlo® təbii luteini, 
OptiSharp® təbii zeaksantini, E vitamini, RUS30257 
antioksidant premiksi, müalicəvi adaçayının 
ekstraktı, quşüzümü meyvəsinin ekstraktı, üzüm 
çəyirdənin ekstraktı, kəklikotu ekstraktı, qaraqınıq 
ekstraktı, C vitamini, yaşıl çay ekstraktı, rutin, E 
vitamini, likopin, qaragilə ekstraktı, beta-karotin, 
diqidrokversetin, A vitamini, dəniz balıqlarının piy 
turşularının omeqa-3 kompleksi.

4 kapsul olmaqla 30 bağlama
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GÜMRAHLIQ  
VƏ ENERJİ!

LIGHT
L-CARNITINE
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500399
L-KARNİTİN İLƏ PROTEİNLİ 
KOKTEYL  (QARAGİLƏ)

Tərkibi: Promilk Kappa Optimum süd zülalının  
konsentratı , Prodiet 90s zərdab zülalının izolyatı, 
təbii atirləndirici "Qaragilə", tartrat L-karnitini, 
qaragilənin quru şirəsi, sukraloza (şirinləşdirici).

25 q

500400
L-KARNİTİN İLƏ PROTEİNLİ 
KOKTEYL (ÇİYƏLƏK)

Tərkibi: Tərkibi: PROMİLK KAPPA OPTİMUM süd 
zülalının  konsentratı , Prodiet 90s zərdab zülalının 
izolyatı, təbii aromatizator "Çiyələk", L-karnitin, 
çiyələyin quru şirəsi,  yarpaqlarının ekstraktı, 
ətirləndirici, steviya yarpaqlarının ekstraktı SWETA®.

25 q

GÖZƏL BƏDƏNƏ SAHİB OLMAQ  
VƏ MƏŞQLƏRDƏN DAHA ARTIĞINI ALMAQ 
İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN  İKİ YENİ DAD.
Proteinli kokteyl Body Compliment — yüksək keyfiyyətli zülalın  iki növüdür 
(izolyat və kazein), təmiz L-karnitin və parlaq giləmeyvə dadı! Zərdab zülalının 
İzolyatı əzələləri amin turşularla və enerjiylə  təmin edir, kazein toxluq hissi 
yaradır, L-karnitin isə adi vaxtdan daha uzun zaman məşq etməyə kömək edir.  
Kokteyl metabolizmanın normallaşmasına və piylərin əridilməsinin 
sürətlənməsinə imkan yaradır.  
Qaragilənin və ya yer çiyələyinin təbii şirəsiylə meqaenerji — zövqünüzə görə!

Y E N İ L İ K
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GÖZƏL BƏDƏN  
ÜÇÜN IKI KOKTEYL!

TƏBİİ QİDALANDIRICI  
KOKTEYL  
(təbii kakao  
və zəncəfil)

L-KARNİTİN İLƏ  PROTEİNLİ 
KOKTEYLLƏR  
(çiyələk, qaragilə)

HƏDƏF:
İstənilən fiziki fəallıq  
zamanı QİDALANMA  
RASİONUNUN  
KORREKSİYASI

Yeni başlayan idmançının 
ORQANİZMİNİN DƏSTƏYİ:  
zülalın və enerjinin əlavə  
mənbəyi

QƏBUL REJİMİ
Naharın  
və ya şam yeməyinin  
əvəzetməsi kimi

Məşqdən əvvəl   
və ya qəlyanaltı  
əvəzi

ƏSAS 
NUTRİENTLƏR

Zülal,  
omeqa-turşular,  
sellüloz

Zülal

BİR PORSİYA 
QURU TOZ ÜÇÜN  
ZÜLALIN MİQDARI 15 q 20 q

PİY ƏRİTMƏNİ 
GÜCLƏNDİRƏN 
KOMPONENTLƏR

L-karnitin,  
momordika ekstraktı,  
zəncəfil kökü,  
atserola ekstraktı

L-karnitin
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Tərkibi: Süd zülalının konsentratı PROMILK KAPPA OPTIMUM, 
bağayarpağı toxumlarının qabığları, təbii kakao tozu, laktuloza, zəncəfil 
kökünün tozu, L-karnitin tartrat, xırdalanmış Boraqo Life's GLA®, yulaf 
beta-qlükannarı OATWELL, momordika ekstraktı (acı qovun)xırdalanmış 
omeqa-3 doydurulmamış balığ yağının yağ turşuları MEG-3, aserola 
ekstraktı, steviya yarpaqlarının ekstraktı SWETA®.

500269  350 q
500283   25 q

TƏBII QIDALANDIRICI KOKTEYL
TƏBİİ KAKAO VƏ ZƏNCƏFİL

Sağlamlığa heç bir ziyanı olmadan arıqlamaq 
istəyənlər üçün tamamilə təbii qida əvəzedicisi. 
Bir və ya bir neçə qida qəbulunu əvəz edir, az ka-
lori istehlak etməyə imkan verir ,eyni zamanda 
həyati əhəmiyyətli qida maddələrinin balansını 
dəstəkləyir.

Ω 3 15 q
ZÜLAL

200
KKAL L

KARNITIN

DIQQƏT! 
BU MƏHSUL  
TAMAMILƏ TƏBIIDIR VƏ 
TƏRKIBINDƏ  
BU KOMPONENTLƏR 
YOXDUR:

– şəkər və maltodekstrin;
– xaricdən daxil olunan vitaminlər və mineral maddələr;
– aromatizator və boyaq maddələri;
– konservantlar;
– sintetik qida lifləri (ksantan);
– palma yağı və onun əsasında quru yağlar;
– qabartma tozu  və axar maddələr;
– soya zülalları və noxud;
– E kodu ilə inqrediyentlər.

0
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403807 
TƏMİZLƏYİCİ TURBO-ÇAY
BAĞIRSAQLARIN İŞİNİ SÜRƏTLƏNDİRİR

Bitki turbo-çayı arıqlama prosesini 
sürətləndirir və yüngüllük bəxş edir.
 • Senna maye qalıqlarından azad edir, 
İşlətmə təsiri göstərir.

 • Zəncəfil piyləri əridir, kuril 
çayı isə maddələr mübadiləsini 
normallaşdırmağa kömək edir.

Tərkib: senna yarpaqları, murdarça qabığı, kuril çayı, 
zəncəfil, alma dilimləri, çobanyastığı çiçəkləri.

30 filtr-bağlama

403728 
XROMLİPAZA
KARBOHİDRAT NƏZARƏTİ

 • Xrom birləşməsi iştahanın aşağı 
salınmasına kömək edir, yağlı və 
karbohidratlı qida ehtiyacını azaldır.

 • Eleuterokok kökü ekstraktı hüceyrə 
daxilində karbohidratların enerjiyə 
tez çevrilməsinə kömək edir.

 • Momordika ekstraktı 
karbohidratların metabolizmasını 
fəallaşdırır və onların piyə 
çevrilməsini əngəlləyir.

Tərkib: momordika cövhəri, darçın, eleuterokokk 
cövhəri, kartof nişastası, mikrokristallik sellüloz 
(aşqar), laktoza, kalsiumun  stearatı, xromun 
pikolinatı.

60 həb
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403035 
BƏDƏN ÜÇÜN  
YAĞ-HEYKƏLTƏRAŞ
 • Çəhrayı istiot piy ehtiyatlarını  daha 
xırda fraqmentlərə xırdalanmasına 
imkan yaradır — onlar orqanizm 
vasitəsi ilə daha yüngül əridilir.

 • Rozmarin dərinin zərifliyini və 
elastikliyini bərpa edir, mayenin 
ləngiməsinə və limfa durğunluğuna 
maneə olur.

 • Ardıc epiderma qəfəslərinin dərin 
regenerasiyasına imkan yaradır, 
dərinin vəziyyətini yaxşılaşdırır, 
solğun və nahamar rəngi aradan 
qaldırır.

Tərkibi: qırmızı istiot yağı, efir ardıcının yağı, əriy 
yağı, günəbaxanın toxumlarının yağı, gənəgərçək 
yağı, rozmarinin yarpaqlarının ekstraktları, cövüz 
efiri sürvənin yağı, efir rozmarinin yağı, qıvrım nanə 
efir yağı, efir ətirşah yağı, izoqeksadekan, kokos yağı, 
lavanda efir yağı, badam yağı, makadamiya yağı,püstə 
şinusu ekstraktı.

150 ml

403031 
ANTİ-SELLÜLİT  
KONSENTRAT 
 • X50 Silhouette molekulalı kompleks 
aşağı lipid fəaliyyət rejiminə  
yağ hüceyrələrinin  yenidən 
proqramlaşdırılmasına səbəb olur.

 • Püstə şinusu lipid parçalanma 
məhsullarının çıxarılmasını 
yüngülləşdirir və güclü lipolitik təsir 
göstərir.

 • Nanə efir yağı qan dövranının  
yaxşılaşmasına imkan yaradır.

Tərkibi: at şabalıdının ekstraktı,  kəndalaş gülünün 
ekstraktı, sarmaşıq ekstraktı, bigəvər ekstraktı, vanil 
efiri, rozmarin yarpaqlarının ekstraktı, günəbaxan 
toxumlarının yağı, bar gətirən kokkoloba ekstraktı, 
kofein, sidik cövhəri, nanə efir yağı, portağal qabığının 
efir yağı, mazı ağacının efir yağı,  anis efir yağı, 
berqamot efir yağı, allantoin,  tanjerin efir yağı, püstə 
şinusu ekstraktı, PP vitamini.

100 ml

403729 
AKTİV FAYBER
TEZ DOYUMLULUQ HİSSİ VƏ İŞTAHA 
NƏZARƏT

 • Quar artıq karbohidrat və şəkəri ba-
ğırsaqlar ilə əlaqələndirir, aclıq hissini 
boğur, tez doymaya səbəb olur.

 • Oligohitozan bağırsaqlarda yağ və 
xolesterin artıqlarını təmizləyir.

 • Alqinatlar bağırsaqlarda qidanın 
keçməsini sürətləndirir.

Tərkib: alma pektini, quar kitrəsi, sitrus qida lifləri, 
bağayarpağı tumları qabığı, pıtraq kökü, hitozan.

120 kapsul
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2

403379 
SİBİR İTBURNUSU
BƏRPA OLUNMA VƏ YENİLƏNMƏ 

Məcunun əsasında lazımi mineral 
maddələr mənbəyi olan sibir bitkiləri 
və qırmızı gil birləşmələri var. Sibir 
itburnu ekstraktı və qırmızı gil diş 
ətinin qan təchizatını yaxşılaşdırır, 
ağız boşluğu toxumalarının 
bərpa olunmasına kömək edir, diş 
minasını səmərəli şəkildə bərkidir. 
Sibir bitkilərinin təbii müdafiəsi 
– sibir ardıcı, çaytikanı, sürvə, 
çobanyastığı – iltihab və parodontoz 
inkişafının qarşısını alır, kariyesogen 
bakteriaların fəaliyyətini dayandırır. 

1

Tərkib: sibir itburnusu ekstraktı, qırmızı gil, sibir 
ardıcı, sürvə, çaytikanı və çobanyastığı ekstraktları. 

75 ml

403380 
SİBİR PROPOLİSİ
TƏBİİ MÜDAFİƏ 

Təbii profilaktik məcun ən sərt 
ekoloji təhlükəsizlik tələblərinə və 
təbiilik şərtlərinə cavab verərək 
hazırlanıb. Arı propolisinin emulsiyası 
antibakterial, iltihabəleyhinə təsirə 
malikdir, damaqda qanaxmanı 
və şişkinliyi azaldır, həmçinin də 
ağız boşluğunun selikli qişasının 
zədələnmiş hissələrinin tez 
sağalmasına kömək edir. Sibir 
bitkilərinin ekstraktı və efir yağları 
xoşagəlməz qoxu ilə mübarizə 
aparmağa kömək edir və nəfəsi 
etibarlı şəkildə təravətləndirir.

2

Tərkib: arı propolisi emulsiyası, badan, sürvə, 
çobanyastığı, ətirşah və çaytikanı ekstrakt və yağları 
kompleksi.

75 ml

TƏBİİ DİŞ 
MƏCUNLARI!
Diş məcununun tərkibində laurilsulfat, paraben, kobud 
cilalayıcı komponentlər, suni rəngləndiricilər yoxdur.
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KLİNİKİ CƏHƏTDƏN  
SÜBUT OLUNMUŞDUR:

2015-ci ilin sentyabr-dekabr aylarında 90 gün ərzində  
38 könüllünün iştirakı ilə Rusiya,  Moskva şəh.  

Profilaktik Stomatoloji Mərkəzin - "PROFİDENT"  
apardığı kliniki tədqiqatların  

nəticələrinə əsasən.

31,58%
AZALMASINA KÖMƏK EDİR

30,16%
AZALMASINA KÖMƏK EDİR

59,76%
AZALMASINA KÖMƏK EDİR

DİŞLƏRİN İSTİYƏ QARŞI   

HƏSSASLIĞININ

DİŞLƏRİN QICIQLANDIRICI  

TOXUNUŞLARA 
HƏSSASLIĞININ

 DİŞ ƏRPİNİN  
YARANMASININ

3

403024 
SİBİR ÇAYTİKANI
GÜNDƏLİK QULLUQ VƏ HƏSSASLIĞIN 
AZALDILMASI

Bu məcunun yumşaq əsası hətta 
ən həssas dişləri zədələmədən 
ehtiyyatla və effektiv şəkildə 
qorumağa imkan verir. İnnovativ 
təmizləyici əsas Tixosil SoftClean® 
diş həssaslığını və mina qatının 
incəlməsi səbəblərini aradan qaldırır. 
Məcun nəfəsi tərafətləndirir, diş 
ətinin vəziyyətinin əsaslı dərəcədə 
yaxşılaşdırır. 

3

Tərkib: altay çaytikanının təbii yağı və şirəsi, 
gülümbahar ekstraktı, kəklikotu eksrtaktı 

75 ml
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402579 
UYAN NOMO (ELASTİK YAY)
BƏDƏN ÜÇÜN TƏBİİ BALZAM 

 • Hərəkətliliyi əhəmiyyətli dərəcədə 
artırır!  

 • Sərinləşdirir və iltihabi aradan 
qaldırmağa kömək edir! 

 • Tez və qalıcı təsir!

1

Tərkib: ağ şam ağacının şirəsi, xondroitin, üzvi 
kükürd, xəndəkotu və gördəvər ekstraktı, papain, efir 
yağları kompleksi (evkalipt, ağ şam, rozmarin, ladan, 
xəndəkotu, gördəvər, qərənfil). 

100 ml

HƏRƏKƏT SEVİNC 
VERƏNDƏ!
Öz oynaqlarınızın və əzələlərinizin 
qayğısına öncədən qalın!
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2

3

4

402580
UYAN NOMO (ELASTİK YAY) 
BƏDƏN ÜÇÜN BALZAM-KONSENTRAT 

 • Yüksək fiziki gərginliklər zamanı 
effektivdir! 

 • Anında nüfuz edən təsir! 
 • Sürətli bərpaetmə! 
 • Maksimum uzun müddətli mudafiə!

3

Tərkib: xontroitin sulfatı, qlukozamin hidroxloridi, 
hiyaluronik turşu, papain, nanə, efir yağları 
kompleksi ( ağ şam, rozmarin, qərənfil).

50 ml

402861 
XURDAN (CƏLD)
BƏDƏN ÜÇÜN BALZAM

 • Onurğa sütununun boyun və bel 
hissələri üçün anında yardım. 

 • Soyuqdəymə zamanı kömək edir və 
sağalma prosesini sürətləndirir. 

 • Durğunluq hallarını aradan qaldırır.

4

Tərkib: palıd kökü ekstraktı, üzvi kükürd, kamfora, 
nanə.

50 ml

402692 
JİVOKOST
BƏRPAEDİCİ BALZAM

 • Oynaqlar üçün balzamın klassik 
formulu! 

 • Hərəkətliliyi əhəmiyyətli dərəcədə 
artırır!  

 • Sərinləşdirir və iltihabi aradan 
qaldırmağa kömək edir! 

 • Bir neçə nəsil tərəfindən təsdiqlənib!

2

Tərkib: xondroitin sulfatı, qlukozamin hidroxlorid, 
çay buludu cövhəri, xəndəkotu cövhəri, efir yağları 
kompleksi (evkalipt, kayeput, ardıc, rozmarin və 
qərənfil).

100 ml
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OYNAQLARIN ƏSAS DÜŞMƏNLƏRİ

YÜKSƏK FİZİKİ 
GƏRGİNLİK

ARTIQ 
ÇƏKİ

ZƏDƏLƏR

Oynaq̀qığırdağının bərpası ləng gedir, gündəlik yükləmələr isə mütə-
madi olaraq oynaq toxumalarını incəldir və gələcək fəsadlar üçün 
zəmin yaradır. Dağıdıcı proses, artıq çəki, zədələr və yüksək fiziki 
aktivliyi sürətləndirir.

ÖZ OYNAQLARINIZIN VƏ ƏZƏLƏLƏRİNİZİN 
QAYĞISINA ÖNCƏDƏN QALIN Kİ, GƏLƏCƏKDƏ 
XƏSTƏLİKLƏRDƏN YAN KEÇƏSİNİZ!

1

HƏRƏKƏTLİ HƏYAT!

Təbii balzam "Uyan Nomo" — oynaqlarda narahatlıq 
və ağrılara qarşı sürətli yardım.
Bu ağacın (papain) fermenti onurğa və oynaq qığırdağı 
liflərinə müsbət təsir göstərir, yeni qan damarlarının  
yaranması və sümük toxumasının inkişafı prosesini 
aktivləşdirir.
Qədim zamanlardan türkəçarəçilər tərəfindən istifadə 
olunan məşhur ağ şam şirəsi iltihabı aradan qaldırmağa 
və zədələnmiş nayihələrin tez sağalmasına kömək edir. 
Ətraflı — səh. 36

1

36



PROQRAM "ELASTİK  
HƏRƏKƏTLİ  OYNAQLAR"

Oynaqların daxili və xarici 
müdafiəsi üçün dörd məhsul

4

2

3

SAĞLAM OYNAQLAR ZAMANIDIR!

"Sinxrovital VI" — oynaq toxumalarının bərpası və 
müdafiəsi üçün ikifazalı kompleks. Məhsulun qəbulu 
insanın bioloji ritmlərinə uyğun olaraq iki formulaya 
ayrılmışdır: səhər və axşam.
Kompleksin tərkibində optimal sutkalıq dozada 
xondroprotektor, həmçinin də ağ söyüd qabığı, 
qarpaqofitum kökü və itburnu ekstraktı kimi 
iltihabəleyhinə maddələr cəmlənib. Ətraflı — səh. 60.

4

2-Sİ 1-DƏ: TƏMİZLƏNMƏ VƏ BƏRPA OLUNMA

"Limfosan Artro" — orqanizmin əsaslı təmizlənməsi və oy-
naqların funksiyasını dəstəkləmək üçün fitosorbent. Tər-
kibində,oynaq qığırdağının bərpasına yardım edən yüksək 
səviyyədə təmizlənmiş kollagen hidrolizatı Peptan var. 
Ətraflı — səh. 11.

2

GÜCLÜ OYNAQLAR ÜÇÜN OTLAR VƏ 
GİLƏMEYVƏLƏR

Orqanizmdə normal duz mübadiləsi oynaqların 
sağlamlığı üçün xüsusilə vacibdir, belə ki, o oynaqlarda 
sürtünmədən yaranan narahatlığın aradan qalxmasına 
yardım edir və hərəkətə rahatlıq verir.
Mərsin yarpaqları, qara qarağat, zəncirotu kökü və qa-
tırquyruğu ilə fitoçay "Uyan Nomo" oynaqlarda maddələr 
mübadiləsini normallaşdırmağa imkan verir. İtburnu 
meyvələri və mərsin yarpaqları C vitamini və bioflavo-
noid mənbəyidir, kollagen liflərinin sintezini təmin edir. 
Çayın təsiri oynaqların möhkəmliyi və dözümlülüyünün 
artırılmasına yönəlib. Ətraflı — səh. 65

3
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BİRBAŞA  
GÜNƏŞ 
ŞÜALARI

ELEKTRON 
CİHAZLARIN EK-
RANLARINDAN 
ŞÜALANMA

ZƏRƏRLİ 
VƏRDİŞLƏR

Gözün torlu qişası tez-tez günəş və elektron cihaz-
lardan şüalanmaya məruz qalır. Parlaq işıq makula 
(torlu qişanın mərkəz hissəsi) hüceyrələrini dağı-
dır və onlarda sərbəst radikalların yaranmasına 

səbəb olur. Lakin işıq gözün yeganə düşməni deyil: 
məsələn, siqaret çəkmək qan təchizatının pozul-
masına gətirib çıxarır, bu da görmə qabiliyyətinin 
zəifləməsinə səbəb olur.

1
GÖZLƏRƏ ƏSAS YARDIM

"Aroniya və lütein" — gözlərin müdafiəsi üçün qənaət-
li çözüm. Məhsulun tərkibində yüksək tərkibli lütein və 
antioksidantlar olan texnoloji cəhətdən yüksək stan-
dartlaşdırılmış ekstraktlar formasında lazımi miqdarda 
piqment-işıq filtirlər vardır. Ətraflı — səh. 89

1

GÖRMƏ QABİLYYƏTİNİ 
NƏ ZƏİFLƏDƏ BİLƏR?
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PROQRAM  
"DÜNYAYA AYDIN BAXIŞ"

KOMPLEKS DƏSTƏK 

Görmə qabiliyyətini dəstəkləmək üçün ilk növbədə 
yeniyetmə, gənc və orta yaşın nümayəndələrinə 
tövsiyyə olunan ikifazalı kompleks "Sinxrovital VII". 
Tərkibində gözlərin qan təchizatını yaxşılaşdıran lütein 
və zeaksantin, gücləndirilmiş C vitamini, həmçinin də 
hibiskus, aroniya və qaragilə ekstraktı var. 
Ətraflı — səh. 60.

3

3

2

YAŞLA ƏLAQƏLİ DƏYİŞİKLİKLƏRDƏN 
GÖZLƏRİN TƏBİİ MÜDAFİƏSİ

"Trimeqavital. Lütein və zeaksantin. Superkonsent-
rat"  — yetkin yaşda torlu qişanın yaş degenerasiyanın 
profilaktikası üçün olan lipid kompleks, sürətli və 
effektiv təsir üçün gündəlik lütein və zeaksantin 
normasının 200 %-ni təşkil edir. Sübut olunmuşdur  
ki, bu piqmentlər görmə qabiliyyətinin  itirilməsinə 
səbəb olan yaşla əlaqəli dəyişikliklərin həllində əsas 
rol oynayır. Lütein və zeaksantinin kimyəvi xassələri 
göz üçün zərərli olan işıq şüalarının spektrinin 
mavi hissəsini məhv edir, buna görə də onları daxili 
eynəklərimiz adlandıra bilərik. Ətraflı — səh. 55.

2
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1

ÜRƏK PROBLEMLƏRİNİN ƏSAS SƏBƏBLƏRİ

ORQANİZMDƏ OLAN   
YAŞ DƏYİŞİKLİKLƏRİ
 • Yaş (40-dan yuxarı)
 • Yüksək arterial təzyiq
 • Yüksək xolesterin səviyyəsi

HƏYAT TƏRZİ
 • Artıq çəki
 • Siqaret çəkmək, alkoqol qəbulu
 • Az hərəkətlilik
 • Stress

MƏQSƏD: SAĞLAM ÜRƏK VƏ DAMARLAR
Ürək-damar pozuntularının yaranma səbəblərindən biri — ate-
rosklerozdur. Aterosklerozun inkişafına "pis" xolesterin kömək 
edir, hansı ki, damarların divarlarına yapışaraq və qan dövranını 
pozaraq xüsusi lövhələr hazırlayır. Homotsistein də mənfi təsir 
göstərir: bu təhlükəli maddə lövhəciklərin möhkəmlənməsinə 
yardım edərək damarların divarlarını zədələyir. Yaşlandıqca 
homotsisteinin zərərsizləşdirilməsi prosesi ləngiyir, bunun da 
nəticəsində o bədəndə böyük həcmdə toplanmağa başlayır. Lakin 
xolesterinin və homotsisteinin səviyyəsini tənzimləmək olar — 
omeqa-3 yağ turşuları və başqa maddələrin köməyi ilə.

TAPMAQ VƏ ZƏRƏRSİZLƏŞDİRMƏK

BAƏ "Tetrardiol"-un tərkibində ürək-damar sisteminin 
sağlamlığını dəstəkləyən üzvi vitamin kompleksi 
cardioAGE™ var. Onun tərkibində — Morrison 
tetradı, homotsisteini zərərsizləşdirilməsi prosesini 
stimullaşdıran və onun səviyyəsinin artmasına imkan 
verməyən təbii maddələrin unikal kombinasiyası 
cəmlənib. Ətraflı —  səh. 17.

1
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"Pis" xolesterinlə yanaşı "yaxşı" xolesterin də möv-
cuddur, hansı ki, yeni hüceyrələrin yaranması və 
damarların divarlarının möhkəmlənməsinə xidmət 
edir. O, böyük miqdarda, orqanizmə lipid müba-
diləsi və qan təzyiqini nizamlamaq üçün, lazım olan 
omeqa-3 yağ turşularında cəmlənib. Bundan başqa, 
omeqa-3 turşuları qanın qatılığını və damar divar-
larının zədələnməsi riskini azaldır, bununla da trob-
laşma ehtimalını azaldır. Bilmək lazımdır: orqanizm 
özü omeqa-3 turşusu sintez etmir, buna görə də 
lazımi miqdarda qida ilə və ya bioloji aktiv əlavələrlə 
onları qəbul etmək vacibdir.

3

2

PROQRAM  
"SAĞLAM ÜRƏK"

TƏBİİ KƏTAN VƏ GÜCÜ

Lipid kompleksi "Trimeqavital. Sibir kətanı və 
omeqa-3" tərkibində iki doydurulmamış yağ turşuları 
mənbəyi var: balıq yağı konsentratı (30% omeqa-3) və 
kətan toxumları. Ətraflı —  səh. 55.

2

ÜRƏYƏ QAYĞI ƏSRLƏRİN DƏRİNLİKLƏRİNDƏN

Qədim zamanlardan Sibir əhalisi yemişanın 
meyvəsini və yarpaqlarını pis ruhlardan müdafiəçi, 
həyat və güc rəmzi kimi hesab edirdirlər. Fitoçay 
"Şanqa Zurxen"-nin (Güclü ürək) tərkibində yemşan 
və bədrəncin birləşməsi antiaritmik təsir göstərir, 
arterial təzyiqi azaldır və stressdən qoruyur. 
Ətraflı —  səh. 65.

3
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NƏYƏ DİQQƏT YETİRMƏK 
LAZIMDIR?

QANDA ŞƏKƏRİN 
MİQDARINA

ARTIQ ÇƏKİ DAİMA 
SUSUZLUQ HİSSİ

Şəkərli diabet — dünyanın ən geniş yayılmış xro-
niki xəstəliklərindən biri: son 10 ildə onun tezliyi 
orta hesabla 75 % artıb. Bütün dünyada minlərlə 
insan fərqində belə deyillər ki, bu ciddi xəstəliyin 
ilkin formasının daşıyıcısıdırlar. II növ şəkərli dia-
betin inkişafına təkan verən əsas amillərdən biri 

piylənmədir: risk qrupunda bel ölçüləri müvafiq 
olaraq 102 və 88 sm olan kök kişilər və qadınlardır. 
Əgər bədən formanız almaya bənzəməyə başla-
yıbsa və səhərlər güclü susuzluq narahat edirsə 
pəhrizinizə ciddi diqqət yetirməniz və qanda şəkə-
rin miqdarını yoxlatmanız gərəkdir.

ŞƏKƏRSİZ ŞİRİN — BU REALDIR!

Fitoçay "Xubad Say" (Mirvari çay) resepturası qə-
dim buryat traktatları əsasında təşkil olunub. Bu 
traktatlarda şəkərli diabetin təbiəti və onun müali-
cəsi yolları əks olunub. Fitoçayın tərkibinə daxil olan 
Dağlıq Altay və Pribaltika bitkiləri kompleksi şəkər 
azaldıcı təsir göstərir. "Xubad Say" adi çay əvəzi 
şəkərlə içmək olar: içkinin tərkibindəki pıtraq kök-
ləri zərərli maddələrdən karbohidrat mübadiləsini 
təmizləməklə yanaşı, təbii dad verici rol oynayır. 
Ətraflı —  səh. 64.

1
1
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PROQRAM "MADDƏLƏR MÜBADİLƏSİ 
NƏZARƏT ALTINDADIR" 

MADDƏLƏR MÜBADİLƏSİNİ SÜRƏTLƏNDİR

Məşhur bitki adaptogenləri əsaslı enerjimodullaşdırıcı 
kompleks "Adaptovit" orqanizmdə bir çox 
proseslərə, həmçinin də hüceyrələrdə qlyukozanın 
mənimsənilməsini təmin edərək karbohidrogen 
mübadiləsinə müsbət təsir göstərir. Ətraflı —  səh. 52.

3

DAHA AZ KALORİ — DAHA AZ PROBLEM

BAƏ "Aktivfayber" tərkibindəki pektin kompleksi 
yağların və karbohidratların mənimsənilməsini zəiflə-
dərək qəbul edilmiş kalorinin miqdarını azaldır, bunun 
da nəticəsində orqanizm hüceyrələrinin insulinə qarşı 
həssaslığı artır. Ətraflı —  səh. 27

2

PROFİLAKTİK MÜDAFİƏ

Yerarmudu meyvəsinin fəal komponentləri əsaslı 
"Təbii inulin konsentratı" şəkərli diabetin və osteopo-
rozun profilaktikasına doğru istiqamətlənib. Ən vacib 
komponentlərdən biri inulindir: o, bağırsaqlarda qlü-
kozanı əvəz edə bilən furktozaya kimi parçalanır. Bu 
halda mənimsənilmiş fruktoza, hüceyrələrin enerji 
aclığından yayınmasına və maddələr mübadiləsinin 
normallaşmasına imkan verən insulinə tələb duymur. 
Ətraflı —  səh. 11.

4

2

3

4
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BAĞIRSAQLAR SAAT KİMİ İŞLƏYİR!

"Limfosan E" — bağırsaqların normal fəaliyyətini 
və parazit infeksiyalarına qarşı təsiri dəstəkləyən 
alma pektini, ənginar və dağ tərxunu çiçəkləri əsaslı 
fitoserbent. Ətraflı —  səh. 11.

2

ALLERGİYANIN YARANMASINA 
NƏ TƏKAN VERİR?

UŞAQ YAŞLARINDA 
"STERİL" HƏYAT 
ŞƏRTLƏRİ

BALANSLAŞDIRIL-
MAMIŞ 
QİDALANMA

PARAZİT 
İNFEKSİYALARI

Allergik xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanların sayı 
ildən-ilə artır. Alimlərin fikrinə görə, bu fenomenin 
bir neçə səbəbi ola bilər. Bunlardan biri uşaq yaşla-
rından parazit infeksiyalarına yalnış immun cavabın 
formalaşmasıdır. Digər əsaslı amil kimi qeyri-rasi-

onal qidalanmanı göstərirlər, hansı ki, orqanizmdə 
iltihab əleyhinə maddələr arasında balansın pozul-
masına səbəb olur. Bundan başqa orqanizmdə yük-
sək allergik həssaslığı çox vaxt parazit infeksiyaları 
ilə əlaqələndirirlər.

ALERGIYAYA QARŞI OMEQA-ŞİT

"Trimeqavital. Boraqo və amarant" — bizim rasionumuz-
da çatışmayan,qamma-linolen (QLT) turşuları ilə zəngin-
ləşdirilmiş lipid kompleks. Orqanizmdə bu omeqa-6 ya-
rımdoydurulmamış yağ turşuları olmadan yaşlanmanın, 
iltihab və allergiyanın qarşısını alan prostaqlandin E1 (ən 
real müdafiə maddələrdindən biri) ifraz olunmur. 1-2 ay 
ərzində QLT qəbulu orqanizmdə prostaqlandin E1-in miq-
darını artırmağa imkan verir və bununla da allergik va-
sitələrə qarşı yüksək həssaslığı azaldır. Ətraflı —  səh. 55.

1
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PROQRAM  
"ALLERGİYASIZ HƏYAT!" 

PARAZİTLƏRƏ TƏBİİ CAVAB

Parazitlər immunoloji proseslərin normal 
davamiyyətini pozur, bu da allergik reaks-
kiyaların yaranması riskini artırır. Üçfazalı 
proqram "Trigelm", bağırsaqların əsas pa-
razit xəstəliklərinin və ödqovucu sistemin 
korreksiyası və profilaktikası üçün nəzər-
də tutulub. Tərkibində sena, yabanı başı-
nağacı püresi, razyana və berqamot efir 
yağları kimi güclü parazitəleyhinə kompo-
nentlər cəmlənib. Ətraflı —  səh. 48–49.

33

1

2

Sağlamlıq və fəallıq. Siberian Health Məhsulları. 2018       45



500116

TRİGELM®
Üçfazalı parazit əleyhinə proqram
 • Problemə qarşı kompleks təsir.
 • Təbii bitki tərkibi.
 • Siberian Healht-in Elmi-innovasiya mərkəzinin alimləri tərəfindən işlənib hazırlanmış xüsusi qəbul sxemi.
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FORMULA 1: PARALAKS
BAĞIRSAQ VƏ ÖDQOVUCU YOLLARIN 
TƏMİZLƏNMƏSİ

Bitki tərkibli kompleks bağırsaqları 
və ödqovucu yolları effektiv şəkildə 
təmizləyir, orqanizmi fəal parazit 
əleyhinə təsirə hazırlayır. 

Tərkib: dağ tərxunu çiçəyi, senna ekstraktı, 
ayısoğanı ekstraktı, ağcaqovaq qabığı ekstraktı.

30 kapsul

FORMULA 2: FİTOPAR
PARAZİT ƏLEYHİNƏ ZƏRBƏ 

Təbii komponentlər güclü parazit 
əleyhinə təsir göstərir. Bağırsaqlarda 
və ödqovucu yollarda parazitləri 
zərərsizləşdirir və təmizləyir.

Tərkib: dağ tərxunu çiçəyi, qızılçətir otu, razyana 
ekstraktı.

60 kapsul

FORMULA 3: ENTEROVİT
BƏRPA OLUNMA VƏ TƏKRAR  PROFİLAKTİKA 

Təbii qərənfil balı və sibir bitkiləri 
ekstraktı "Formula 2"-nin fəal 
təsirindən sonra bağırsaqların normal 
mikroflorasını dəstəkləyir, həmçinin 
də ən əlçatmaz öd yollarından qalıq 
parazitləri təmizləyir.

Tərkib: təbii qərənfil balı, istiotlu nanə və 
çobanyastığı efir yağı ekstraktları, solmaz çiçəyinin 
mikroqranul ekstraktı.

200 q

PARAZİTLƏRSİZ YAY!
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SİBİR PROPOLİSİ
İon-strukturlu balzamlar seriyası
“Sibirskiy propolis” – həyati vacib mineralların strukturlaşdırılmış ionları əsasında və yabanı 
otların ekstraktları ilə zənginləşdirilmiş balzamlar seriyasıdır.   Artezian suyunda hazırlanmış və 
dağlıq Altay balı ilə zənginləşdirilmiş “Sibirskiy propolis” seriyasının balzamları geniş təsir spektrli 
məhsullardır, yaxşı dadı var, müstəqil şəkildə və ya çaya ətirli əlavə kimi də istifadə edilə bilər.
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5

400241 
ZOLOTOY (QIZILI) BALZAM
NEYROPROTEKTOR

Məhsul qızıl ionlarla 
strukturlaşdırılmış propolisin əsasında 
hazırlanıb. Tibet  təbabətində qızıl, 
sinir sistemi xəstəliklərində vacib 
müalicəvi material sayılır, çünki, 
o, sinir hüceyrələrinin enerjisini 
möhkəmləndirir. Propolisin təsiri 
beynin enerji potensialını artıran, 
qan dövranını yaxşılaşdıran, 
aterosklerozun yaranmasının 
qarşısını alan xüsusi altay otları ilə 
gücləndirilmişdir.

2

Tərkib: artezian suyu,dağ balı,ion-
strukturlaşdırılmış arı propolisi, gözotu, çaqa, qırmızı 
rişə, maral rişəsi, gülümbahar çiçəkləri, yonca otu, 
dəmirtikan otu, astraqal kökü, yemişan meyvələri. 

100 ml

500052 
AQATOVIY (ƏQİQ) BALZAM
BİFİDOGEN

Balzam təbii əqiq formalarından 
biri olan silisium ionları ilə 
strukturlaşdırılmışdır. Balzamın 
tərkibində olan komponentlər 
yüksək tərkibli olisaxarid –
laktuloza, həmçinin normal bağırsaq 
mikroflorasını stimullaşdıran və 
zərərli bağırsaq mikroflorasının 
inkişafının qarşısını alan müalicəvi 
otların sayəsində bağırsaq 
vəziyyətini normallaşdırır və xroniki 
qəbzliyin yaranmasının qarşısını alır. 

5

Tərkib: laktuloza siropu (100 ml balzama 60 q az 
olmayan laktuloza), propolis, çobanyastığı ekstraktı, 
sürvə ekstraktı, kuril çayı ekstraktı.

95 ml

400240 
QRANATOVIY BALZAM
CANLANDIRICI

"Qranatovıy balzam"  təbii mineral, 
narın tərkibindəki dəmir ionları 
ilə strukturlaşdırılıb. Balzamın 
komponentləri canlı dağlıq altay 
pantohematogen və yabanı 
enerji modullaşdırıcı sibir bitkiləri 
sayəsində orqanizmə canlandırıcı 
təsir göstərir və yüklənmələrə qarşı 
davamlılığı gücləndirir.  Nativ (canlı) 
pantohematogen – Qranatovıy 
balzamının tərkibində olan xüsusi 
canlandırıcı substansiyadır.

4

Tərkib: artezian suyu,dağ balı,ion-
strukturlaşdırılmış arı propolisi, nativ 
pantohematogen, maral rişəsi, qırmızı rişə, 
fermentləşdirilmiş badam yarpaqları, ağ şam ağacı 
iynəyarpaqlarının  ekstraktları.  

100 ml

400243 
SEREBRANIY (GÜMÜŞÜ) BALZAM
İMMUNOMODULLAŞDIRICI TƏSİR

“Sibirskiy propolis” serebryannıy 
(gümüşü) balzam mikrob əleyhinə 
və virus əleyhinə xüsusiyyətləri 
ilə tanınmış, gümüş ionlarla 
strukturlaşdırılmış propolis əsasında 
hazırlanıb. Melonella ekstraktı 
və yabanı sibir otları immunitetin 
bütün hissələrini gücləndirir, 
oksidant əleyhinə təsir göstərir və 
infeksiyalardan etibarlı müdafiə 
ilə təmin edir.  Gümüşün bakteriya 
əleyhinə xüsusiyyətləri sayəsində 
bitkilərlə (uroseptiklərlə) birlikdə 
sidik ifrazı yollarının normal 
vəziyyətini qoruyub saxlayır.

1

Tərkib: artezian suyu, dağ balı, ion-
strukturlaşdırılmış arı propolisi, gözotu, çaqa, qırmızı 
rişə, maral rişəsi, gülümbahar çiçəkləri, yonca otu, 
dəmirtikan otu, astraqal kökü, yemişan meyvələri. 

100 ml

400242 
MALAXİTOVIY BALZAM
QADIN SƏHHƏTİNİN MÜDAFİƏSİ

“Sibirskiy propolis” malaxit balzamı 
mis mineralı-malaxitin tərkibində 
olan  strukturlaşdırılmış mis ionları 
əsasında hazırlanıb.  Əzəldən 
mis qadın hormon balansını 
normallaşdırdığı,  qanın yaranma 
prosesini və dərinin, saçların 
vəziyyətini yaxşılaşdırdığı üçün 
qədim qadın metalı sayılırdı.  
Propolisin cavanlaşdırıcı təsiri 
hormon balansına müsbət təsir edən 
nadir “qadın” bitkiləri ilə gücləndirilib. 

3

Tərkib: artezian suyu, dağ balı, ion-
strukturlaşdırılmış arı propolisi, Orthilia secunda otu 
(borovaya matka), quşəppəyi otu, sürvə otu, biyan 
kökü, mərsin yarpaqları, dəmotu otu, çobanyastığı 
otu, mələkotu kökü. 

100 ml
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ƏFSANƏVİ  
ENERJİ-
MODULLAŞDIRICI  
KOMPLEKS

500094
 ADAPTOVİT
FİTOADAPTOGENLƏR İLƏ CANLANDIRICI 
KOMPLEKS

Riyazi modelləşdirmə üsulu ilə seçilən 
mürəkkəb fitoadaptogenlərin kompleksi.  
Nəticədə az dozalarda “partlayıcı” təsir 
göstərən və kənar reaksiyalarsız geniş 
təsirə malik komponentlərin unikal 
birləşməsi işlənib.  “Adaptovit” tez 
yorulmanı aradan qaldırır, həyat tonusunu, 
iş fəaliyyətini və stresə qarşı dayanıqlılığı 
gücləndirir, fəal immun sisteminin 
və infeksiyalara qarşı müqavimətin 
güclənməsinə kömək edir, əqli iş 
fəaliyyətini, diqqəti gücləndirir, yaddaşı 
yaxşılaşdırır.

Tərkib: levzeya kökü, çəhrayı rodiola kökü və kökümsovu, jenşen 
kökü, eleuterokokk kökü, araliya mancur kökü, çin cır limon 
toxumlarının su ekstraktları, natrium benzonat, distilə edilmiş su.

10 ml
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HƏR ŞEYDƏ
BALANS!
BAĞIRSAQ 
MİKROFLORASININ NORMAL 
BALANSI:
 • MÖHKƏM İMMUNİTETİN 

 • TƏMİZ DƏRİ VƏ GÖZƏL 
SAÇLARIN

 • ALLERGİYASIZ HƏYATIN 
RƏHNİDİR

500107 
ELBİFİD 
15 kapsul
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TRİMEQAVİTAL
Əvəzolunmaz yağ turşularının mənbəyi
İstənilən yaşda özünü yaxşı əhval-ruhiyyədə saxlamaq üçün lipid kompleks!

 • Xüsusi kapsullaşdırma texnolojiyası: bütün yararlılıq müddəti ərzində fəal  
komponentlərinin faydalı xüsusiyyətlərini saxlayır və balıq yağının xoşagəlməz qoxusunu  
aradan qaldırır.

 • Keyfiyyətli tərkib: avropa istehsalçılarından bitki və heyvan mənşəli  
yüksək səviyyədə təmizlənmiş xammal .

 • Optimal gündəlik doza.
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500049 
TRİMEQAVİTAL.  
BORAQO VƏ AMARANT 
ALLERGİK TƏSİRLƏRİN PROFİLAKTİKASI

Lipid konsentratı qamma-linolen 
turşusunun mənbəyidir (QLT), 
orqanizm bu turşunu sərbəst hasil 
edə bilmədiyi üçün, bu konsentratı 
qidaya əlavə olaraq qəbul edilməlidir. 
QLT hormona bənzər maddələrin – 
mühüm iltihab əleyhinə antiallergik 
təsirə malik prostaqlandin E1-in 
sələfidir. Kompleks əlavə D və E 
vitaminləri ilə zənginləşdirilib. 

4

Tərkib: sümürgənçiçək yağı (boraqo), amarant yağı, 
vitamin E, vitamin D3. 

30 kapsul

500062 
TRİMEQAVİTAL.  
SİBİR KƏTANI VƏ OMEQA-3
ÜRƏK VƏ DAMARLARIN ETİBARLI 
MÜDAFİƏSİ

Eykozapentaentləşdirilmiş (EPK) 
və dokozaheksaenləşdirilmiş (DHK) 
omega-3 turşuları mənbəyi. Balıq yağı 
və sibir kətanı tumları konsentratı 
70%-dən çox omeqa-3 turşuları (EHK 
və DHK) təşkil edir, hansılar ki, güclü 
kardioprotektor, antitrombotik və 
damargenişləndirici təsirə malikdir.

3

Tərkib: omeqa-3  doydurulmamış yağ turşusunun 
etil efirlərinin 75% konsentratı, kətan yağı, 
vitamin E. 

30 kapsul

500102 
TRİMEQAVİTAL.  
LÜTEİN VƏ ZEAKSANTİN. 
SUPERKONSENTRAT 
YAŞLA ƏLAQƏDAR OLAN 
DƏYİŞİKLİKLƏRDƏN GÖZLƏRİN TƏBİİ 
MÜDAFİƏSİ 

Yeni lipid kompleksinin tərkibində 
görmə hüceyrələrini işığın zərərindən 
müdafiə edərək təhlükəli şüaları 
bloklayan təbii piqment-işıq 
süzgəclərinin yüksək konsentratı 
var. Bu da, tor qişası hüceyrələrinin 
yaş degenerasiyasından 
qorunması üçün işıq süzgəclərinin 
ehtiyatının saxlanmasına imkan 
yaradır. Beləliklə, məhsul görmə 
qabiliyyətinin kompüter təsirindən 
zəifləməsinin qarşısını alır və 
görmənin itiliyini daha çox artırır.

1

Tərkib: çaytikanı yağı, təbii lütein FloraGloТМ, təbii 
zeaksantin OptisharpTM, vitamin Е. 

30 kapsul

500060 
TRİMEQAVİTAL. TƏBİİ BETA-
KAROTİN VƏ ÇAYTİKANI  
TƏBİİ ANTİOKSİDANT MÜDAFİƏ

Məhsulun əsası - zəngin beta-karotin 
mənbəyi olan çaytikanı yağıdır. Bu 
100% təbii antioksidant işıqdan 
müdafiə funksiyasını yerinə yetirir, 
təhlükəsiz və asanlıqla mənimsənilən 
A vitamini mənbəyidir.
Çaytikanlı beta-karotin təbii 
E vitamini ilə birlikdə mədə və 
bağırsaqda iltihab proseslərinin 
profilaktikasını təmin edir, həmçinin 
də dərini qoruyur, dərinin sağlam və 
elastik qalmasına kömək edir.

2

Tərkib: çaytikanı yağı, tokoferol qarışığı (təbii 
vitamin E), təbii beta-karotin CaroCare. 

30 kapsul

500061 
TRİMEQAVİTAL. 
DHT SUPERKONSENTRAT
(OMEGA-3) DOKOZAHEKSAEN 
TURŞUSUNUN MƏNBƏYİ

Dokozaheksoen turşusu (DHT 
doydurulmamış yağ turşularının 
omeqa-3 ən vaciblərindən biridir. 
Onlar beynin, tor qişasının görmə və 
kişi cinsi hüceyrələrində seçilərək 
toplanırlar. Bu hüceyrələrin 
funksional fəallığı birbaşa hüceyrə 
qişasında DHT miqdarından asılıdır. 
Yeni məhsul bütün analoqlarının 
içərisində konsentrasiyası ən çox 
olan, öz təbii ilk mənbəyindən — dərin 
dəniz yosunlarından ayrılmış, təmiz 
dokozaheksaen turşusunu saxlayır.

5 

Tərkib: dərin dəniz yosunlarından əmələ gələn 
dokozaheksaen turşusunun konsentratı Life’s DHATM.

30 kapsul
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ÖZ OMEQANIZI  
SEÇMƏK 
ASANDIR!Ω

Omeqa‑3 doydurulmamış  yağ turşuları (DYT) bizim 
orqanizmimizdə sintezləşdirilmir, buna görə də  onları 
mütamadi olaraq  yeməklə birlikdə qəbul etmək müt-
ləqdir. Omeqa-3 böyük miqdarda xırda dəniz xərçən-
gilərinin , dəniz balığının, fındıq, avokado, ispanaq və 
brokkolinin tərkibində olur. Təəssüf ki, müasir insanın 
rasionunda bu məhsullara nadir hallarda rast gəlinir, 
bu isə  yağ turşularının çatızmamazlığına gətirib çıxa-
rır. Dərinin quruluğu, dırnaqların və saçların tez qırıl-
ması, tez haldan düşmə, zəiflik, əzələlərdə ağrılar və 
sıx-sıx soyuqdəymələr onun əsas simptomudur. Bun-
dan qaçmaq üçün,omeqa-3 özündə birləşdirən  qida 

əlavələrini və vitaminləri qəbul etmək lazımdır. Amma 
xatırlamaq lazımdır ki, hər bir insana müxtəlif miqdar-
da doydurulmamış yağ turşuları və vitaminlər lazım-
dır — təyinatından asılı olaraq.

Böyüklər üçün omeqa-3 minimal gündəlik istehlak 
norması  250 mq təşkil edir. Optimal doza — 1000 mq.

Uşaqlara:  
3-4 yaş: 100 – 150 mq DHT+KHT    
4-6 yaş: 150-200 mq DHT+KHT 
6-10 yaş: 200-250 mq DHT+KHT 
10-18 yaş: 250 mq DHT+KHT
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DOKOZAHEKSOEN 
TURŞUSU (DHT )  
1 kapsulda 110 mq 290 mq 121 mq 23 mq

EYKOZAPENTAEN 
TURŞUSU (KHT)  
bir kapsulda 210 mq – 181 mq 43 mq

Omeqa-3  
DYT qaynağı

KƏTAN YAĞI, 
BALIQ YAĞI  

(etil efir)

DƏRİN SULARDA 
YAŞAYAN 

YOSUNLAR
BALIĞ YAĞI  

(etil efir) 

KƏTAN YAĞI,  
BALIQ YAĞI  

(etil efir)

BAŞQA AKTİV 
MADDƏLƏR

Е  
vitamini – – Е, А, D₃ 

vitaminləri 

MƏHSULUN  
TƏYİNATI

• Ürək-damar sisteminin 
dəstəklənməsi

• orqanizmin bütün 
funksiyalarının ümumi 
dəstəyi

• sinir sisteminin qorunması
• reproduktiv sistemin 

qorunması

• Ürək-damar sisteminin 
dəstəklənməsi 

• orqanizmin bütün funksi-
yalarının ümumi dəstəyi

• uşağın harmoniya ilə  
inkişafı üçün  
(3 yaşdan)

1 kapsul* 
ÜÇÜN  QİYMƏT ??? руб. ??? руб. ??? руб. ??? руб.

Trimeqavital.  
Sibir kətanı və omeqa-3

Trimeqavital. 
DHT Superkonsentrat

Essentials by Siberian Health  
Şimali Omeqa-3

Vitamama 
Qızıl balıq

* Müştəri endirimi nəzərə alınmaqla qiymət 25% həcmində. Azərbaycanda kataloqun fəaliyyət  dövründə  aktualdır.

BİZİM NAVİQATORUMUZ İLƏ  ÖZ OMEQANIZI SEÇMƏK ÇOX ASANDIR!
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1

2

SİNXROVİTAL
Xronobioloji müdafiə
 • Ünvanlı təsir.
 • Təbii bioritmlərin müdafiəsi.
 • Rusiya, avropa və amerika istehsalçılarının mütərəqqi texnologiyaları.
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4

500071 
SİNXROVİTAL II
BEYİN HÜCEYRƏLƏRİNİN XRONOBİOLOJİ 
MÜDAFİƏSİ 

Neyroprotektor kompleksi möhkəm 
yaddaş funksiyasını və zehni iş 
qabiliyyətini yaxşı saxlamağa kömək 
edir. Vasitənin tərkibinə beyin qan 
dövranını yaxşılaşdıran olduqca 
effektiv komponentlər daxildir: 
qinkqo biloba ekstraktı damarlarda 
tromblaşmanın yaranmasının 
qarşısını alır, jenşen ekstraktı isə 
beyin hüceyrələrinin qidalanmasını 
yaxşıladırır. Baykal başlıqotu və dazı 
ekstraktı sakitləşdirici və depresiya 
əleyhinə təsir göstərir.

2

Səhər kompleksi: qinkqo biloba ekstraktı, jenşen 
ekstraktı, qotu kola ekstraktı, askorbilpalmitat.
Axşam kompleksi: sürvə ekstraktı, dazı ekstraktı, 
askorbilpalmitat, baykal başlıqotu ekstraktı.

60 kapsul

500130 
SİNXROVİTAL IV
QARACİYƏRİN XRONOBİOLOJİ MÜDAFİƏSİ

Qaraciyər sağlamlığının kompleks 
dəstəklənməsi üçün təbii məhsul. 
Zəncirotu qaraciyər hüceyrələrində 
maddələr mübadiləsini fəallaşdırır, 
onların regenerasiyasına kömək edir, 
hepatit C virusuna qarşı müdafiəni 
artırır. Ənginar ödün formalaşmasını 
stimullaşdırır qaraciyər və öd kisəsi 
təmizlənməsinə kömək edir. Baykal 
başlıqotu və dazı otu xəfif ödqovucu 
təsirə malikdir, orqanizmə ümumi 
möhkəmləndirici və canlandırıcı təsir 
göstərir. Taurin öd axınını yaxşılaşdırır 
və antioksidant təsirə malikdir.

3

Səhər kompleksi: taurin, qanqal ekstraktı, ənginar 
yarpaqları ekstraktı.
Axşam kompleksi: taurin, dazı ekstraktı, baykal 
başlıqotu ekstraktı.

60 kapsul

500073 
SİNXROVİTAL V
TƏNƏFFÜS ORQANLARININ XRONOBİOLOJİ 
MÜDAFİƏSİ

Sinxrovital V tərkibində polisaxaridlər 
və bunlar arasında daha vacib olan – 
arabinoqalaktan var. O, immun 
sisteminin əla stimulyatorudur, 
exinaseyadan demək olar ki, iki 
dəfə artıq immunitet hüceyrələrinin 
əmələ gəlməsini gücləndirir. Fəal 
immun stimullaşdırıcı komponentləri 
sayəsində  məhsul tənəffüs sisteminə 
müsbət təsir göstərir, soyuqdəymə 
və infeksiya hallarında vəziyyəti 
yaxşılaşdırır.

4

Səhər kompleksi: qara şam arabinoqalaktanı 
ResistAid™, jenşen kökü ekstraktı, bağayarpağı 
yarpaqlarının ekstraktı.
Axşam kompleksi: qara şam arabinoqalaktanı 
ResistAid™, sürvə yarpaqları ekstraktı, çobanyastığı 
çiçəkləri ekstraktı, kəklikotu ekstraktı.

60 kapsul

500072 
SİNXROVİTAL III
ÜRƏYİN XRONOBİOLOJİ MÜDAFİƏSİ 

Beta-qlyukan, cökə turşusu, likopin 
mənbəyi və əlavə olaraq viteksin 
mənbəyidir. Məhsul ürək-damar 
sistemi bioritmləri nəzərə alınaraq 
hazırlanıb və tərkibində qabaqcıl 
bioloji aktiv komponentlər var, 
hansılar ki, arterial təzyiq və 
xolesterinin səviyyəsinin aşağı 
düşməsinə səbəb olur, tromboz 
ehtimalını azaldır.

1

Səhər kompleksi: yulaf beta-qlükanları OatWell 28, 
cökə turşusu. 
Axşam kompleksi: Axşam kompleksinin tərkİbİ: 
yemişan çiçəkləri ilə yarpaqlarının ekstraktı, 
"Lalmin Se 2000"™ (selenometion şəklində olan 
selen tərkibli aktivləşdirilmiş maya (Saccharomyces 
cerevisiae), likopin. 

100 kapsul

Sağlamlıq və fəallıq. Siberian Health Məhsulları. 2018       57



5

6

500050
SİNXROVİTAL VII
GÖZÜN TORLU QİŞASINI VƏ BÜLURUNU GÜNƏŞİN 
TƏSİRİNDƏN QORUMAQ ÜÇÜN KOMPLEKS HƏLL

 • 100% gündəlik lütein (FloraGlo®) və 
zeaksantin (OptiSharp®) norması görmə 
orqanlarının antioksidant müdafiəsini təmin 
edir.

 • Beta-karotin (CaroGlo®) görmənin 
qorunmasına və torlu qişanın normal 
fəaliyyətinə kömək edir.

 • Antosiyaninlər görmə orqanlarında 
qan dövranını yaxşılaşdırır və görmə 
hüceyrələrin UB-şüaların təsirindən 
qorumağa kömək edir.

 • C vitamini işığın təsirindən torlu qişada və 
göz büllurunda dağıdıcı təsirin qarşısını alır.

6

Səhər kompleksi: əmbər ekstraktı, karel qaragiləsi ekstraktı, 
altay aroniya ekstraktı.
Axşam kompleksi: atserola ekstraktı, itburnu ekstraktı, təbii 
lütein FloraGlo®, təbii beta-karotin CaroCare®, lipid vitamin C, 
təbii zeaksantin OptiSharp®. 

60 kapsul

500065 
SİNXROVİTAL VI
OYNAQLARIN XRONOBİOLOJİ MÜDAFİƏSİ 

"Sinxrovital VI" oynaq toxumalarının 
vəziyyətini müdafiə edən və normallaşdıran, 
bədənimizin bioloji ritmlərinə uyğun iki 
formula bölünmüş yenilənmiş kompleksdir: 
səhər və axşam.  Məhsulun aktiv kompo-
nentləri qlükozamin və xondroitin sulfatı, 
vitamin C, ağ söyüd qabığı və qarpaqofitum 
qabığı ekstraktı, hansılar ki, kompleks halında 
təsir göstərir, oynaqların qığırdaq toxumalarını 
bərpa etməyə kömək edir.

5

Səhər kompleksi: qlyukozamin sulfatı, ağ söyüd qabığı 
ekstraktı (salisil turşusu törəmələri), xondroitin sulfatı.
Axşam kompleksi: qlyukozamin sulfatı, qarpaqofitum kökü 
ekstraktı (qarpaqozidlər), xondroitin sulfatı, itburnu ekstraktı.

60 kapsul
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500114 
SAQAN-DAYLYA TƏRKİBLİ 
СAMELLIA SIBIRICA
TƏBİİ GÜC VƏ TONUS

Xalq təbabətçilərinin "həyat 
uzadan" adı verdiyi Baykal ətrafı 
yüksəkliklərin unikal bitkisi saqan-
daylya tonuslaşdırır və güc verir.  
Ot dadının nəfis harmoniyası  alma 
və çiyələk dilimləri ilə bir-birinə 
qarışaraq xoş meyvə ətri yaradır. 

3

Tərkib: kuril çayı, qurudulmuş alma, bədrənc otu, 
gülümbahar ləçəkləri, çiyələk yarpaqları, kəkotu otu, 
mərzə otu, saqan-dayla. 

15 piramida-bağlama

1 400934 

KURİL ÇAYI  
İLƏ СAMELLIA SIBIRICA
NORMAL HƏZM

Dağlıq Altay rayonlarında bitən 
Kuril çayı sağlamlıq üçün çox 
xeyirlidir və zərif dadı var. Premium 
çayın mürəkkəb ot kompleksi 
sizin orqaniminizə təbii maddələr 
bəxş edir, hansılar ki, ürək-damar 
sistemini möhkəmləndirir, immuniteti 
gücləndirir və bağırsaqların 
fəaliyyətini normallaşdırır.

3

Tərkib: yaşıl çay, kuril çayı, yemişan meyvələri, razyana 
toxumları, qərənfilin bütöv tumurcuqları.  

15 piramida-bağlama

500018

СAMELLIA SIBIRICA  
QIZIL RİŞƏLİ  
GÜMRAHLIQ VƏ ENERJİ

Altayın yüksək dağlıq ərazilərində 
toplanmış qızıl rişə özündə sibir 
otlarının bütün gücünü və qüdrətini 
toplayıb. Premium-klass həssas içki 
orqanizmin gücünü bərpa edir və 
sağlamlığını möhkəmləndirir. Sibir 
qızıl rişəsi canlandırıcı təsir göstərir, 
mixək və yaşıl portağalın nəfis ətri isə 
enerji və əla əhval-ruhiyyə bəxş edir.

2

Tərkib: qara çay, portağal qabığı, çəhrayı rodiola,  çır 
limon meyvələri, qərənfil (mixək). 

15 piramida-bağlama

1

2

3
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1

OLKHON DƏRMAN 
BİTKİLƏRİ!
Sibir otlarının dadı və faydası!
Sağlamlığınıza qayğı və isidici təsir – təbii çayın hər fincanında.  Məhşur çay kolleksiyası qədim 
buryat reseptləri əsasında yaradılıb.  Onun əsasında – Sibirin qəlbindəki qoruqların – Baykal ətrafı, 
Altay və Sayan, otlardan seçilmiş mükəmməl qarışığın harmoniyası dayanır. 

2
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500021 
AMİNAY EM (HƏYAT OTU) 
QARACİYƏR FİTOÇAYI 

“Aminay Em” fitoçayı qaraciyər və 
öd ifrazı sistemlərini müdafiə etmək 
üçün ənənəvi buryat reseptləri 
əsasında hazırlanıb.  Dazı otu və 
itburnu meyvələrinin birləşməsi 
qaraciyər hüceyrələrini müdafiə edir. 
Qarğıdalı saçaqları, quş qırxbuğumu 
yumşaq öd qovucu təsirə malikdirlər. 
Bundan başqa solmaz çiçəkləri və 
dağ tərxunun qarğıdalı saçaqları ilə 
birləşməsi öd tərkibini normallaşdırır. 

1

Tərkib: qarğıdalı saçaqlarının sütunları, dağ tərxunu 
çiçəkləri, dazı otu, istiotlu nanə yarpaqları, çobanyastığı 
otu, itburnu meyvələri, quş qırxbuğumu otu.

30 filtr-bağlama

500028 
ŞEDİTE NOYR VOLŞEBNIY SON 
(SEHİRLİ YUXU) 
SEDATİV FİTOÇAY 

“Şedite Noyr” fitoçayın tərkibinə 
qədim tibet və buryat ənənələrindən 
götürülmüş bitkilər kompleksi 
daxildir.  Fitoçayın tərkibinə daxil 
olan otlar kaskad prinsipi üzrə 
fəaliyyət göstərir: ardıclılıqla bütün 
yuxu fazalarına (yuxulama fazasına, 
tez yuxuya getmə və yüngül yuxu) 
təsir göstərirlər. Qaraqınıq otu, 
bədrənc yarpaqları və nanənin 
birləşməsi yüngül sedativ təsir 
göstərir, bundan başqa orqanizmin 
sinir və ürək-damar  sistemlərinə 
yaxşı təsir edir. 

2

Tərkib: pişikotu kökümsovu və kökü, dəmotu, 
qaraqınıq otu,  çobanyastığı çiçəkləri, dazı otu, 
istiotlu nanə yarpaqları, dərman bədrənc otu. 

30 filtr-bağlama

500022 
KURİL SAY (KURİL ÇAYI) 
MƏDƏ FİTOÇAYI 

“Kuril Say” fitoçayın resepturası 
tibet ənənələrində irsən keçmiş 
qədim buryat üsulları ilə tərtib 
edilib.  Bağayarpağı, itburnu və 
çobanyastığının yüngül işlədici, 
ödqovucu və iltihab əleyhinə təsiri 
sayəsində həzm sisteminə yaxşı 
təsir edir. Bundan başqa kuril çayının 
zoğları bağırsaq mikroflorasını 
normallaşdırır və yüngün təmizlənmə 
təsiri göstərir, bu da fitoçayı çəkinin 
korreksiyasında istifadə etməyə 
imkan yaradır.

3

Tərkib: kuril çayı, çobanyastığı otu, itburnu 
meyvələri, bağayarpağı yarpaqları, voloduşka otu. 

30 filtr-bağlama

500024 
SEBER NUUR ÇİSTOYE OZERO 
(TƏMİZ GÖL) 
TƏMİZLƏYİCİ FİTOÇAY 

Fitoçay mədə-bağırsaq traktının 
normal işinin dəstəklənməsi üçün 
nəzərdə tutulub. Tərkibinə daxil 
olan senna yarpaqlarının təsiri 
nəticəsində fitoçay yumşaq işlədici 
təsir göstərir. Kuril çayı bağırsaq 
mikroflorasını normallaşdırır, qarağat 
yarpaqları və yonca otu yüngül 
sidikqovucu, tərlədici təsir göstərir, 
pıtraq yarpaqları isə öd qovucu təsirə 
malikdir.

4

Tərkib: senna yarpaqları, murdarça qabığı, 
gicitkən yarpaqları, pıtraq kökü, qarağat yarpaqları, 
çobanyastığı çiçəkləri, kuril çayı, yonca otu.

30 filtr-bağlama
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500023 
SAQAAN XARASQAY BELAYA LASTOÇKA 
(AĞ QARANQUŞ) 
QADIN FİTOÇAYI 

Fitoçay “Saqaan Xaraasqay”  qadın 
orqanizminin səhhətini müdafiə etmək 
üçün nəzərdə tutulub.  Yonca və qarayonca  
otları, həmçinin sürvə yarpaqları qadın cinsi 
hormonlarının balansını normallaşdıran 
təbii fitoestrogenlərlə daha çox zəngindirlər.  
Fitoçayın tərkibinə daxil olan qaraqınıq 
otu və bədrənc otları yüngül sakitləşdirici 
təsirə malikdirlər, dazı otu və sürvə otları 
isə antibakterial xüsusiyyətə malikdirlər, 
bu da qadın cinsi sahələri ilə bağlı iltihabın 
azalmasına kömək edir.

1

Tərkib: dəmotu,  qarayonca otu, dərman bədrənc otu, istiotlu nanə 
yarpaqları, sürvə yarpaqları, dazı otu, qaraqınıq otu, yonca otu.

30 filtr-bağlama

500026 
XUBAD SAY (MİRVARİ ÇAY) 
DİABETİK FİTOÇAY 

“Xubad Say”  fitoçayı   şəkəri azaldan 
təsirə malik reseptləri təsvir edən 
buryat üsulları ilə hazırlanıb.  Çayın 
tərkibinə daxil olan paxla layı, sürvə 
yarpaqları və çaqa qanda şəkərin 
azalmasına kömək edir. Eleuterokokk 
kökü və qara yonca otu karbohidrat 
mübadiləsini aktivləşdirir. Qaragilə 
yarpaqları insulin fəallığını bərpa 
edir. Bundan başqa pıtraq rişəsi 
orqanizmi karbohidrat mübadiləsinin 
zərərli maddələrdən təmizləyir.

2

Tərkib: paxla layı, adi qaragilənin cavan budaqları, 
eleuterokokk kökü və kökümsovu, qara yonca otu, 
sürvə yarpaqları, çaqa, pıtraq kökü.

30 filtr-bağlama
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500027 
ŞANQA ZURXEN SİLNOYE 
SERDTSE (GÜCLÜ ÜRƏK) 
ÜRƏK FİTOÇAYI 

“Şanqa Zurxen” çayının təsiri ürək-
damar sistemlərinin müdafiəsi üçün 
hazırlanıb.  Fitokompleksin tərkibində 
olan yemişan, damotu və dağ nanəsi 
meyvələri ürək yığılmalarının gücünü 
artırır və xolesterinin səviyyəsini 
azaldır. Yemişan və bədrəncin 
birləşməsi antiaritmik təsir göstərir, 
damotu, quruca və bədrənc yüngül 
sakitləşdirici təsir göstərir və ürəyi 
stressdən qoruyur.

3

Tərkib: yemişan meyvələri, dağ nanəsiotu, damotu 
otu, quş qırxbuğumu otu, bədrənc otu, qarağat 
yarpaqları.

30 filtr-bağlama

500025 
UYAN NOMO (ELASTİK YAY) 
OYNAQ FİTOÇAYI 

Fitoçay “Uyan Nomo” xüsusən  
oynaqların işini normallaşdırmaq üçün 
hazırlanıb. Mərsin,  qara qarağat, 
zəncirotu rişəsinin və qatırquyruğu 
yarpaqları oynaqlarda su və 
minerallar mübadiləsini normallaşdırır.  
İtburnu meyvələri və mərsin 
yarpaqları oynaq qığırdağın karkasın 
yaradan və bununla oynaqların 
möhkəmliyini və dağılmazlığını  təmin 
edən kollagen liflərinin sintezini 
təmin edən təbii C vitaminin və 
bioflavonoidlərin mənbəyidir.

4

Tərkib: qarağat yarpaqları, itburnu meyvələri, 
gördəvər otu, biyan kökü, qatırquyruğu otu, mərsin 
yarpaqları, quşqonmaz otu, məkkə çayı.

30 filtr-bağlama

500127 
BELEN AMİN (ASAN TƏNƏFFÜS) 
SİNƏ ÜÇÜN FİTOÇAY 

Fitoçayın komponentləri 
soyuqdəymə zamanı vəziyyətin 
yaxşılaşdırılmasına kömək edir 
və tənəffüs yollarında iltihabı 
aradan qaldırır.  Cökə çiçəkləri 
tüpürməyi asanlaşdırmaqla yanaşı 
bəlğəmgətirici təsir göstərir. 
Çobanyastığı mikrobları öldürür 
və orqanizmin bərpa olunmasını 
sürətləndirir, nanə isə tərlədici təsir 
göstərir.  

5

Tərkib: cökə yarpaqları, çobanyastığı çiçəkləri, nanə, 
alma hissəcikləri.

25 filtr-bağlama
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ELEMVİTAL
Üzvi minerallar seriyasi
Bu təbii konsentrə edilmış formada minerallar və mikroelementlərdir, hansılar ki, orqanizm 
tərəfindən maksimum mənimsənilir.  Vitaminlər və bitki ekstraktlar ilə zənginləşdirilmiş təbii 
komplekslər mineralların fəallığını və bioloji aktivliyini artırır.
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500054 
ÜZVİ KALSİUM TƏRKİBLİ 
ELEMVİTAL
KALSİUM – TƏBİİ MÖHKƏMLİK 
MİNERALIDIR

Kalsium — təbii möhkəmlik mineralıdır.
Təbii kalsium bir neçə formalarda, 
insan orqanizmi üçün təbii olan 
kalsium hidroksiapatit daxil olmaqla 
möhkəm sümük toxumalarının əsasını 
yaradır. Vitamin D3, sink və soya 
izoflavonları kalsiumun sümüklərə 
birbaşa düşməsini və yaşla əlaqədar 
onun itkisinin qarşısını alır. B6, C və 
K1 vitaminləri, həmçinin manqan və 
təbii qatırquyruğu silisiumu sümüyün 
etibarlı zülal karkasını formalaşdırırlar.

1

Tərkib:  kalsium karbonatı, vitamin-mineral 
kompleksi (D3, B6, C, K1 vitaminləri, manqan, 
sink), kalsium hidroksiapatiti, kalsium sitratı, soya 
ekstraktı, qatırquyruğu ekstraktı. 

60 kapsul

500040 
ÜZVİ SİNK TƏRKİBLİ ELEMVİTAL
SİNK – TƏBİİ GÜCÜN MİNERALIDIR

O, orqanizm immunitetinin və 
müdafiə gücünün, həmçinin kişi cinsəl 
gücünün saxlanması üçün lazımdır.  
Bu işdə ona kömək olur: mis, 
atserola və itburnu ekstraktlarının 
tərkibində olan təbii C vitamini, 
pıtraq ekstraktının tərkibində olan 
təbii inulin, həmçinin “Üzvi sink 
tərkibli elemvital” BAƏ-nin əsası olan 
exinaseyanın immun formalaşdırıcı 
maddələri.

4

Tərkib: exinaseya ekstraktı,  atserola ekstraktı, 
pıtrağ kökü ekstraktı, itburnu ekstraktı, orqanik 
kompleks ZincVital (sink orotatı, sink laktatı, sink 
sitratı), mis sitratı. 

60 kapsul

500039

ÜZVİ DƏMİR TƏRKİBLİ ELEMVİTAL
DƏMİR — TƏBİİ GÖZƏLLİK  
MİNERALIDIR

B qrup vitaminlər kompleksi ilə 
altay maralının buynuzlarının təbii 
adaptogenlərinin və sibir jenşeni ilə 
(eleuterokok)  birlikdə dəmirin üzvi 
birləşmələri dərini cavanlıqla, bədəni 
enerji ilə zənginləşdirərək orqanizmdə 
qanın artmasını və oksigen 
mübadiləsini nizama salır. Vitamin C 
və pıtraq rişəsindən inulin dəmirin 
əridilməsini və mənimsəməsinin 
səviyyəsini gücləndirirlər.

3

Tərkib: pıtraq kökü ekstraktı, eleuterokokk 
ekstraktı, dəmir fumaratı, dəmir askorbatı, vitamin 
kompleksi (В₁, В₂, В₆ vitaminləri, nikotinamid, fol 
turşusu, pantohematogen, vitamin C).

60 kapsul

500065 

ÜZVİ YOD TƏRKİBLİ ELEMVİTAL 
YOD — TƏBİİ ENERJİ MİNERALI 

Yod bütün orqanizmimizin işini 
fəallaşdıran, fiziki və əqli fəallığı, 
mübadilə, artma, yenilənmə və bərpa 
olunma proseslərini stimullaşdıran 
qalxanvarı vəzinin hormonlarının 
tərkibinə daxildir.  Dəniz yosunu 
(laminariya) şəklində üzvi yod 
birləşmələri və fukus ekstraktı 
ilə məşhur "VitaYod" məhsulunun 
yenilənmiş versiyası  komponentin 
tərkibini yüksək tərkibli yodla və 
standartlaşdırılmış keyfiyyət ilə 
təmin edir. 

2

Tərkib: laminariya – dəniz kələmi BİO,  rodiola 
kökünün tozu, fukus ekstraktı, astraqal ekstraktı,  
"Lalmin Se 2000"™ (tərkibində selenometinonin 
formasında selen olan Saccharomyces cerevisiae 
aktivləşdirilməmiş maya).

60 kapsul
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500031 
ÜZVİ SELEN TƏRKİBLİ ELEMVİTAL
SELEN – TƏBİİ CAVANLIQ MİNERALIDIR

Vitamin və bitki antioksidantlarla 
birlikdə olan selenin üzvi birləşməsi 
hüceyrələrin fəal ömrünü uzadaraq 
ürək-damar sisteminin, beynin, 
qaraciyərin və digər orqanların 
molekulyar bioproteksiya və 
bioregenerasiya təsirini yaradırlar. 

5

Tərkib: sarımsaq, atserola, itburnu və başlıqotu 
ekstraktları, vitamin Е, "Lalmin Se 2000"™ 
(selenometion şəklində olan selen tərkibli 
inaktivləşdirilmiş maya (Saccharomyces cerevisiae), 
lavitol (dihidrokvertsetin). 

60 kapsul

500038 
ÜZVİ MAQNEZİUM TƏRKİBLİ 
ELEMVİTAL
MAQNEZİUM – TƏBİİ RAHATLIQ 
MƏNBƏYİDİR

Maqnezium bizim orqanizmin 
hər hüceyrəsində aşkar olunur, 
xüsusən çox miqdarda maqnezium 
əzələlərdə, həmçinin ürək və damarın 
əzələ hüceyrələrində olur.  Belə 
ki, maqneziumun əsas funksiyası 
əzələ, damar və ürəyin zəifləmə 
proseslərinin tənzimləməsidir. Onun 
sayəsində maqnezium yaxşı yuxu və 
stressə qarşı davamlılığı təmin edir.

6

Tərkib: üçqat doldurulmuş maqnezium ditsitratı, 
pişikotu ekstraktı, yemişan yarpaqları və çiçəkləri 
ekstraktı, baykal başlıqotu ekstraktı. 

60 kapsul
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ORQANİK  
MAQNEZİUM:
BİRİNCİ YERDƏ DİNCLİKDİR! 

MAQNEZİUM AZLIĞININ ƏLAMƏTLƏRİ:
• Yuxunun pozulması, tez yorulma, tez 

qıcıqlanma.
• Əzələ qıcolmaları və spazmalar, ürək 

aritmiyası, başgicəllənmə.
• Həzmin pozulması.
• Menstruasiya qabağı sindrom 

simptomlarının güclənməsi.
• Dırnaqların və saçların  tez qırılması.

Maqnezium 300-dən çox  ferment reaksiyasında iştirak edir. Bu mikroelement orqanizmə  
ürək-damar, əzələ və əsəb sistemlərinin işinin nizama salınması,zülalın və DNT-nin sinte-
zi,qlükozanın parçalanması, enerjinin istifadəsi, С, В₁, В₆ vitaminlərinin mənilsənilməsi və 
kalsiumun mübadiləsi  üçün  lazımdır.

Maqneziumun lazımi miqdarda orqanizmə 
daxil olunmasına nəzarət etmək lazımdır.   
Bu xüsusilə müntəzəm fiziki və psixoloji gər-
ginliklər yaşayan insanlara aiddir:  
meqapolislərin sakinləri, idmançılar, gənc 
analar və tələbələr. 

BAƏ  "Orqanik maqneziumla Elemvital" üç 
kapsulu bu mikroelementə olan   
günlük ehtiyacı ödəyir!
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HƏR FİNCANDA –  
MƏNƏVİ HARMONİYA

Fitoçay "Şedite Noyr" (Sehirli yuxu)
Bu ətirli çayın hər qurtumuyla klassik sedativ ot-
larının (valeryan, qaraqınıq,  badrənc və damotu) 
dəstəsi sizin bədəninizi rahatladacaq və beyni sa-
kitləşdirəcək. Dazı otu və istiotlu nanə sizi gündüz 
həyəcanlarını  arxada qoymağa və möhkəm, sağlam 
yuxuyla yatmağa kömək edəcək. Ağır iş günündən 
sonra tövsiyə edilir. Ətraflı - səh. 63.

2

HƏR GÜN NECƏ SAKİT  
QALMAQ OLAR

STRESDƏN VƏ HƏYƏCANDAN SOS-VASİTƏ

Essentials  by Siberian Health. Valerian  və bədrənc
Valeryan, badrənc və qaraqınıq sinir sistemini  sakitləşdirir. 
Bir kapsul — gündəlik valerenik turşunun normasının 
74% -dir! Ətraflı - səh. 89.

1

SEDATİV  
OTLAR

MAQNEZİUM DOKOZAHEKSOEN 
TURŞUSU (DHT)

Müasir dövrdə stress bizi  hər yerdə gözləyir: evdə, ofisdə, övladlarımızın məktə-
bində, supermarketə gedən zaman. Sinir sisteminə böyük yüklənmə nəticəsində 
biz tez-tez yuxudan  məhrum oluruq, bizdə tez qıcıqlanma və əsəbilik meydana 
çıxır. Bunun öhdəsindən necə gəlmək olar?
Xoşbəxtlikdən, təbiət bizim orqanizmimizin sinir sis-
teminə qayğı göstərdi və mənəvi  sakitliyin müda-
fiəsinə yönəldilmiş  maddələrin bütöv kompleksini 
yaratdı!
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MAQNEZİUM— TƏBİİ SAKİTLİK MİNERALI

Tez qıcıqlanmanın və yuxu ilə bağlı problemlərin səbəbi əzələlərin və sinir 
sisteminin rahatlanmasının mexanizmlərində əsas olan  maqneziumun ça-
tışmamazlığıdır.

"Orqanik maqnezium ilə Elemvital" tərkibində  yüksək bioəlverişli orqanik 
formada  maqnezium var (maqnezium sitratı) Sinir sisteminin sakitləşmə-
sinə,yuxunun və arterial təzyiqin normallaşmasına imkan yaradan komp-
leks, valeryan, yemişan və baykal başlıqotu  ekstraktları ilə gücləndirilmiş-
dir. Ətraflı - səh.68-69.

3
QİDALANMA VƏ SİNİR SİSTEMİNİN 
BƏRPASI ÜÇÜN GÜNDƏ CƏMİ  
BİR KAPSUL!

Əsas nutrientlər arasında  sinir sistemi üçün ən 
vacib olan  doydurulmamış yağ turşusudur — 
Dokozaheksoen turşusu (DHT). O ,daha çox  
miqdarda  beyin hüceyrələrinin qişalarında olur, 
bunun sayəsində sinir  impulsları hüceyrələrinin  
arasından asanlıqla keçir. 
"Trimeqavital. DHT  superkonsentrat" bütün 
analoqlar arasında ən yüksək təbii ilk mən-
bədən seçilmiş  təmiz DHT konsentrasiyasını 
özündə birləşdirir — dərin dəniz mikroyo-
sunları. Məhsulun bir kapsulunun  tərkibində 
orqanizmin  adekvat günlük  ehtiyacını ödəyən  
290-dan çox mq təmiz  DHT (dokozaheksoen 
turşusu) var. Ətraflı - səh. 55.

4

"HARMONİYA VƏ SAKİTLİK"
PROQRAMI

3

1

2

4
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VİTAMAMA
Faydalı olan həm də dadlıdır!
Biz körpənizin immunitetini möhkəmləndirmək üçün təbii və dadlı vasitələr təklif edirik, 
hansıların ki, tərkibində:

            İNULİN                        VİTAMİNLƏR                BİOFLAVONOİDLƏR
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500095 
İMMUNİTETİN 
MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN 
SİROP
TƏBİİ BİTKİ TƏRKİBLİ BALZAM

Soyuqdəymə əleyhinə sirop 
"VitaMama" — böyüklərin, 
uşaqların sağlamlığı üçün zəruri 
olan giləməyvələrin və müalicəvi 
bitkilərin ekstraktlarının gücüdür.  
Tərkibində suni konservantlar və 
boyaq maddələri yoxdur. Orqanizmin 
müdafiə gücünün artırılması, 
tənəffüs orqanlarının vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması və mövsümi 
infeksiyalardan profilaktika üçün 
ümumi möhkəmləndirici və təbii 
vitamin mənbəyi kimi tövsiyyə olunur. 

4

Tərkibi: Albalı şirəsinin konsentratı,fruktoza, su, şəkər, 
çobanyastığı ekstraktı, itburnu ekstraktı, kəklikotu 
ekstraktı,limon turşusu (turşuluq tənzimləyicisi), 
moruq yarpaqlarının ekstraktı, bağayarpağı ekstraktı.

150 ml

500163 
VİTAMİNKA 
11 VİTAMİNLİ DRAJE 

Dadlı təbii draje uşagın tam 
böyüməsi və inkişafı üçün 11 əsas 
vitamini özündə cəmləşdirir. Tərkib 
əlavə olaraq yerarmudu və itburnu 
meyvəsi ilə zənginləşdirilib – hansi  ki 
təbii immunitet stimulyatorudur.

3

Tərkib: şəkər pudrası, üzlü quru süd, steril 
yerarmudu, bənzərsiz manna şəkər yarması, şəkər 
tozu, təmiz su, karamelli nişastalı patoka , itburnu 
meyvəsi, vitaminli premiks (vitaminlər А, Е, С, D3, K1, 
В1, В2, В3, В6, B12, fol və panteton turşusu, biotin), ayı 
pəncəsi ekstraktı, parıldadıcı. 

100 q

500120 
TOPİVİŞKA
GÜCLÜ İMMUNİTET ÜÇÜN 

Virus infeksiyalarına qarşı 
profilaktikada yerarmudu və pıtraq 
ekstraktlı 100 q məhsulda 46 
mq təmiz inulin olan ideal vəsitə. 
C vitamini ilə birgə, immunitet 
sistemini gücləndirir, uşağın 
faydalı mikroflorasının artmasını 
stimullaşdırır və sümük toxumalarında 
maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır. 
Xoş kəmşirin dadı və forması heç 
bir uşağı biganə saxlamayacaq!  
"Topivişka" – təbiətdən körpələriniz 
üçün zövq və fayda. 

2

Tərkib: şəkər pudrası, şəkərli sirop (şəkər tozu, 
bəkməz, su),  quru süd, yerarmudu, kakao-tozu, 
şərkər yarması (nonparel), pıtraq ekstraktı, askorbin 
turşusu.

150 q

500126 
QIZIL BALIQ
OMEQA-3 TURŞULARI VƏ VİTAMİNLƏR

Qızıl — balıq kapsullarda olan 
Omeqa-3 yağ turşusu və vitaminlər,  
uşağın harmonik inkişafı üçün 
zəruridir. Onlar torlu qişanın 
düzgün formalaşmasını, yaddaşın 
möhkəmləndirilməsini, əsəb və ürək-
damar sisteminin tam inkişafını təmin 
edir.  Kapsulların orijinal forması 
tərkibindəkini ayarlamağa və qidaya 
əlavə etməyə imkan verir, məhsulu 
turşumaqdan etibarlı qoruyur.

1

Tərkib:  Omeqa-3 doydurulmamış yağ turşularının 
75%-li etil efir konsentratı, Kətan yağı, Vitamin Е, 
Vitamin A, Vitamin D3. 

75 q

 • TƏMİZ TƏRKİB  
DYT etil efirlərinin konsentratı — 
omeqa-3 turşularının tərkibinə 
görə standartlaşdırılmış əczaçılıq 
keyfiyyətinin  xammalı  (DSM 
Nutritional).

 • XOŞAGƏLMƏZ QOXUNUN 
YOXLUĞU  
Məhsulun istehsalı zamanı less 
fish smell  balıq qoxusunu azaldan 
texnologiyadan istifadə olunur."

 • RAHAT FORMAT:  
BALIQ-KAPSULLARI  
Əgər uşağa bütöv balığı udmaq 
çətindirsə, siz asanlıqla  yumşaq 
jelatin kapsulunu açıb və onun 
tərkibini qidayla qarışdıra bilərsiniz. 

Larisa Xarçenko  
"Müasir sağlamlıq Laboratoriyası"   
MMC-nin istehsal meydançasının  
direktoru

"Qızıl balıq": sizin 
övladlarınız üçün 
oMEQA-fayda!
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SİBİR 
BALZAMLARI 
KOLLEKSİYASI
SAĞLAMLIQ ÜÇÜN MƏHSULLAR

Sağlamlıq üçün əfsanəvi balzamla-
rın və məhsulların seriyası gözəlliyin 
və əla əhval-ruhiyyənin saxlanılması 
üçün qədim tibet-buryat reseptlərİ 
əsasında yaradılmışdır. Kolleksiyanın 
qəlbi — Sibirin (Altay və Baykal) otları-
nın cövhərləridir, bitkilərin efir yağla-
rının konsentratları və başqa qiymətli 
bitki komponentləridir.

GÖZƏLLİYƏ  
VƏ YÜNGÜLLÜYƏ —
ADDIM-ADDIM!

* Tətbiq etdikdən 1 ay sonra ayaqların dərisində qan dövranın 
yaxşılaşması  (2017-ci ildə "Estetik tibbin və ekspertiza 
mərkəzi" MMC kliniki-laboratoriya tədqiqatları zamanı 
dopplerometriyası tərəfindən təsdiq edilmiş).

Ayaq dərisində qan  
dövranının zəmanətli  
yaxşılaşması

7272



"Niosom" xüsusi nanokapsulunu 
nəqliyyat agenti kimi istifadə 
etdikdə   dəriyə aktiv inqrediyentlərin 
nüfuzetməsini yaxşılaşdırmağa, 
onların təsir vaxtını artırmağa və 
dəridə  qıcıqlanmaya  səbəb olan əlavə 
həlledicilərdən  istifadə etmədən 
keçinməyə imkan verir.

Trokserutin damarlara canlandırıcı  
təsiri göstərir, onların divarlarını 
bərkidir və kövrəkliyini azaldır. Onu 
müvəffəqiyyətlə bütün dünyada 
alt məhdudluqların  damarlarıyla 
problemlərin korreksiyası üçün tətbiq 
edirlər".

İnna Kudrina 
"Gözəllik laboratoriyasının" elm  
və inkişaf üzrə direktoru

"Qorxon" forte 
kreminin  tərkibinə 
kapsullaşdırılmış 
trokserutin daxildir 
(flavonoid rutin törəməsi).

406416 
QORXON (ÇAY)
CANLANDIRICI KREM FORTE

Kapsulaşdırılmış  trokserutin,zəlinin ekstraktı  
və at şabalıdı ilə  gücləndirilmiş düstur ayaqların 
dərisində qan dövranını yaxşılaşdırır,ayaqlarda 
ağırlıq  hissini azaldır və dərinin elastikliyini 
artırır. Siz hər addımda yüngüllük  və rahatlıq 
hiss edəcəksiniz!

Fəal tərkib:
•  kapsullaşdırılmış 

trokserutin
•  PP vitamini
•  kofein
•  zəlinin ekstraktı,  

at şabalıdı, qırmızı 
üzümün yarpaqları

75 ml

Y E N İ L İ K
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SAĞLAM AYAQLAR:  
FAKTLAR, SİRLƏR VƏ QAYDALAR
AYAQLARINIZA SAĞLAM OLMAĞA NƏ KÖMƏK EDƏCƏK?

MÜNTƏZƏM FİZİKİ 
FƏALLIQ
Qan dövranını daim yaxşı dəstək-
ləmək vacibdir. Qaçışa, velogəzinti 
və ya yoqaya diqqət yetirin.

LİMFO DRENAJLI 
MASAJ 
Vena durğunluğundan xilas olmağa  
kömək edir, qan dövranını və limfa 
axınını yaxşılaşdırır. Yadda saxlayın: 
limfo drenajlı masajı yalnız uyğun 
olan profilin mütəxəssisi edə bilər.

FLAVONOİDLƏR
Flavonoidlər ilə zəngin məhsullar və 
qida əlavələri damarların və kapil-
yarların vəziyyətini normallaşdır-
mağa, onların möhkəmliyini və elas-
tikliyini yüksəltməyə kömək edir.

VARİKOZ — yalnız  kosmetik qüsur deyil, həm də cid-
di problemdir. Damar toru və vena qovşaqları  vena 
sisteminin yüklənməsi və alt məhdudluqlarda qan 
dövranının pozulması zamanı yaranır. Yüksək təzyiq, 

az hərəkətli həyat tərzi, artıq çəki əsas təhrik edən 
amillərdir. Ayaqların sağlamlığını və  gözəlliyini qo-
ruyub saxlamağa fiziki fəallıq və "Sağlam ayaqlar" 
proqramı kömək edəcək.
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"QORXON" AYAQLAR ÜÇÜN CANLANDIRICI 
KREM — XARİCDƏN YARDIM

Yorğun, sızıldayan ayaqlara rahatlıq və yüngüllük his-
sini bərpa etməyə kömək edir. Aktiv komponentlərin 
kombinasiyası dərinin nəmlənməsini və onun elastik-
liyinin artmasını təmin edir. Zimolyubki efir yağı can-
landırıcı təsirə  malikdir,  bioflavonoid qesperidin isə 
mikrokapillyarların  vəziyyətinə yaxşı təsir göstərir. 
Kod 401804

2

AYAQLAR ÜÇÜN CANLANDIRICI   
KREM FORTE "QORXON" - KLİNİKİ CƏHƏTDƏN   
İSBAT EDİLMİŞ TƏSİR

Kapsullaşdırılmış trokserutin,zəlinin ekstraktı  və at 
şabalıdı ilə   gücləndirilmiş düstur ayaqların dərisində 
qan dövranını yaxşılaşdırır ayaqlarda ağırlıq hissini 
azaldır və dərinin elastikliyini artırır. Siz hər addımda 
yüngüllük  və rahatlıq hiss edəcəksiniz! Ətraflı - səh. 85.

3

"GÖZƏL AYAQLAR"
PROQRAMI 

VENOTONİK "QORXON" — DAXİLDƏN MÜDAFİƏ

Flavonoid diosmin (1 kapsulda 410 mq) və rutin (1 kap-
sulda 140 mq) effektiv dozalarını özündə saxlayır. Kurs 
qəbulu limfa axınının normallaşmasına imkan yaradır, 
damarları canlandırır, onların təsirini azaldır və ayaq-
larda ağırlıq və diskomfort hissini yüngülləşdirir. Yerli  
təsirin vasitəsi eyni zamanda tətbiq olunduğu zaman 
daha təsirlidir. Ətraflı - səh. 78

1

1

2

3
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500191 
QORXON (ÇAY)
BİTKİ TƏRKİBLİ VENOTONİK

Ayaqlarda limfa axınının  və qan dövranının 
pozulması zamanı dəstəyi və profilaktikası:
 • Qan dövranını və limfa axınını yaxşılaşdırır. 
 • Qan damarlarının divarlarını 
möhkəmləndirir.

 • Kapilyar və venaların tonusunu artırır.

Tərkibi: Diosmin, rutin, zimolyubki zoğları , mikrokristallı 
sellüloza(aşqar), kalsium stearatı,  (narın(toz) məhsulların 
effektini azaltmaq üçün  nəzərdə tutulan qida əlavəsi).

60 həb
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400961 
SEBER (TƏMİZ)
DAXİLİ TƏSİRLİ TƏBİİ BİTKİ ANTİPERSPİRANTI

 • Bergeniya tərin xoşagəlməz qoxusuna 
səbəb olan bakteriyaların fəaliyyətini 
dayandırır.

 • Sürvə tər vəzilərinin fəallığını azaldır, 
iltihabın və dərinin qaşınmasının 
profilaktikasına kömək edir.

 • Kəklikotu veqetativ sinir sisteminin işini 
normallaşdırır, tərləməni tənzimləyir.

Tərkib: sürvə yarpaqları ekstraktı, sürünən kəklikotu otu 
ekstraktı, enliyarpaq bergeniya yarpağı ekstraktı.

60 kapsul
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2

ƏSL  
XİLASEDİCİ!

404536
MEDESE (HƏKİM SİRRİ)
BƏRPAEDİCİ BALZAM FORTE

Florentin suyu (ağ şam ağacının iynələrinin  su ekstraktı)  
əsasında bərpaedici balzam zərərləşdirici təsir göstərir və 
iltihabı aradan qaldırmağa kömək edir. Anqioqenin (poli-
peptid-stimulyator) zədələnmiş toxumalarda qan damarla-
rının intensiv təhlilini edən mexanizmi işə salır. Zədələnmiş 
hüceyrələri bərpa etməyə  və mübadilə proseslərini fəallaş-
dırmağa kömək edir. Asanlıqla hopur, yağ izi qoymur.

1

Aktiv komponentlər: innovativ zülal angiogenin,florentin (ağ şam ağacı) suyu, 
bitki  ekstraktları (badan,bağayarpağı, saqan-daylya, exinaseya).

10 ml

401802 
MEDESE (HƏKİM SİRRİ)
BƏRPAEDİCİ BALZAM  

 • Yüz faizli təbii kompozisiya təbii yağlardan, arı 
pətəyi və arı südündən.  

 • Dərini sakitləşdirir və qıcıqlanmanı aradan qaldırır.  
 • Yaraların sağalmasını sürətləndirir.  
 • Günəş və istilik yanıqları zamanı effektivdir.

2

Tərkib:  günəbaxan tumları yağı, gənəgərçək yağı, zeytun yagı, küncüt yağı, 
lavanda efir yağı, ağ şam ağacı terpentini, ağ şam ağacı efir yağı, evkalipt 
efir yağı, arı südü ekstraktı, amarant ekstraktı, arı tozcuğu ekstraktı, bal 
ekstraktı, rozmarin yarpaqları ekstraktı, səndəl efir yağı, tokoferol.

30 ml
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402456 
AMİN (NƏFƏS)
 MASAJ ÜÇÜN ŞAM AĞACI BALZAMI 

Sibir təbiətinin istisini və enerjisini hiss 
edin! Ağ şam ağacının şirəsi və qırmızı 
bibərin efir yağı orqanizmi dərindən isi-
dir onun  müdafiə qüvvələrini artırır. Efir 
və bitki yağları aromaterapevtik təsir 
göstərir, bitki ekstraktlarının  kompleksi 
tənəffüsü asanlaşdırmağa kömək edir.

2

Tərkibi: ağ şam ağacı, qırmızı bibərin yağı, efir 
yağlarının kompleksi (evkalipt, şam, ravensara, sidr, 
adaçayı, kəklik, tuya, kəklikotu), bitki yağlarının 
kompleksi (cökə gülləri, palıd, tozağacı tumurcuqları, 
adaçayı, nanə).

50 ml

401800 
ODON (ULDUZ)
QIZDIRICI AROMA BALZAM

 • 9 təbii yağdan ibarət aromaterapik 
kompozisiya.

 • Sakitləşdirir və yorğunluğu götürür.  
 • Orqanizmi fəsillər arası dəyişiklik-
lərə və ilin soyuq vaxtlarına adapta-
siya olmağa kömək edir.

1

Tərkib: su, gənəgərçəkı yağı, nanə efir yağı, evkalipt 
efir yağı,  kamfora, lavanda efir yağı, ətirşah efir yağı, 
çaytikanı yağı, air efir yağı, cirə efir yağı, zəncəfil efir 
yağı, mərzə efir yağı, günəbaxab tumları yağı, rozma-
rin yarpaqları ekstraktı.

30 ml

Soyuqlar  və  onlarla birlikdə 
soyuqdəymənin mövsümüdə 
yaxınlaşır. Payızda temperatur çox  
kəskin dəyişə bilər. Belə vəziyyətdə 
xəstələnmək — çox asandır! Xəstəliy 
haqqında  xəbərdarlıq etməyə xarici 
tətbiq üçün olan "Amin" balzamının 
isidici komponentləri  kömək edəcək. 
Məhsulun əsas qüvvədə olan 
maddələrindən biri —  qırmızı istiot 
yağıdır. Dəri reseptorlarına təsir 
edərək, o, isidici və ağrı kəsici  təsiri 
göstərir, qan dövranını və mübadilə 
proseslərini yaxşılaşdırır. Bundan əlavə, 
qırmızı istiot güclü antiseptik və mikrob 
oldürən  xüsusiyyətlərə malikdir. 
Evə qayıdandan dərhal sonra "Amin" 
balzamından istifadə edin (profilaktika 
üçün, yox əgər soyuqdəymədən boyun 
qaçıra bilməmisinizsə, gündə 2-3 dəfə 
sinə nahiyəsinə  kompreslər edin."

Inna Kudrina  
"Gözəllik Laboratoriyasının"  
elm və inkişaf üzrə direktoru

"Qırmızı istiot"  
yardıma tələsir.
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401915 
ELBEŞEN (SEHRBAZ)
BALZAM-FLORASEPTİK

 • Ağız boşluğunu təmizləyir.
 • Bakteriyalardan müdafiə edir və  
ağız boşluğunun təbii mikroflorasını 
dəstəkləyir.

 • İltihabı aradan qaldırır və diş ətini 
qanaxmadan müdafiə edir.

 • Ağızdan gələn  xoşagəlməz qoxunu 
aradan qaldırır.

4

Tərkibi: xlorofillipt (evkalipt yarpaqlarının 
cövhəri), Sibir qara şam ağacının  cövhəri, evkalipt 
yağı,nanə,adaçayı,biyan, yapon fallopiyası baykal 
başlıqotu, çobanyastığı, çay ağacının yağı.

250 ml

401804 
QORXON (ÇAY)
MÜKƏMMƏL AYAQLAR ÜÇÜN 
CANLANDIRICI BALZAM 

 • Ayaqlarda ağırlıq hissini aradan 
qaldırır.  

 • Kapilyarları canlandırır və 
vəziyyətini yaxşılaşdırır.  

 • Rahatlıq və yüngüllük hissi bəxş 
edir.

 • Dərini nəmləndirir və onu hamar 
edir.

2

Tərkib: qliserin, hidrogenləşdirilmiş poliqliseridlər, 
soya, zimolyubka yağı, nanə.

75 ml

402860 
KOREN
GENİŞ SPEKTR TƏSİRİNƏ MALİK BALZAM 

 • Müxtəlif xassəli iltihabın 
yaranmasının qarşısın alır.

 • İsidir və ümumi əhvalı yaxşılaşdırır.
 • Gücü bərpa edir.  
 • Ayaq və qol oynaqlarında 
narahatlıqları yüngülləşdirir.

1

Tərkib: ağ şam ağacı yağı, kamfora, evkalipt efir yağı, 
şam terpentini, dazı otu, palıd qabiği ekstraktı, pion 
ekstraktı, dəvədabanı ekstraktı, gicitkan ekstraktı, 
mayaotu ekstraktı, badan ekstraktı, təpə şoran otu 
ekstraktı, ağ xəşəmbul ekstraktı, mələkotu ekstraktı, 
qaytarma ekstraktı, dazı ekstraktı, çaqa ekstarktı. 

250 ml

402880
ELBEŞEN (SEHRBAZ)
AĞIZ BOŞLUĞU ÜÇÜN ANTİBAKTERİAL 
SPREY

 • Bakteriyalardan müdafiə edir, 
boğazda qıcıqlanmanı sakitləşdirir.

 • Narahatlıq hissini aradan qaldırır.
 • Nəfəsi xoş təravətləndirir.
 • Özünüzlə daşımaq üçün rahatdır.

3

Tərkib: oktenidin (dezinfeksiya edən vasitə-
antiseptik), rozmarin, nanə cövhəri, evkalipt və 
ətirşah efir yağı, limon və litseya yağları.

10 ml

401805 
UDXEN OY (MEŞƏ)
BAŞ DƏRİSİ ÜÇÜN CANLANDIRICI LOSYON 

 • Efir yağlarının aroma kompozisiyası 
sakitləşdirir və yorğunluğu aradan 
qaldırır.  

 • Baş dərisini canlandırır və 
vəziyyətini yaxşılaşdırır.  

 • Saç uzanmasını normallaşdırır.
 • Saçların strukturunu 
möhkəmləndirir, onları güclü edir.

5

Tərkib: kofein, ivan-çay ekstraktı, L-arginin 
vitamini, PP, çobanyastığı, dazı, pıtraq ekstraktı, 
qara kəndalaş, qarabaşaq, qıvrım nanənin  efir 
yağı, küknar iynəyarpaqlarının efir yağı, çaqa quru 
ekstraktı, cirə efir yağı, evkalipt efir yağı. 

250 ml

401803 
MÜLXEN (BUZ)
AYAQLAR ÜÇÜN SAKİTLƏŞDİRİCİ GEL 

 • Dəridə durğunluğu və şişkinliyi 
aradan qaldırmağa kömək edir.

 • Ayaqlarda ağırlıq hissini aradan 
qaldırır, rahatlıq və yüngüllük hissi 
bəxş edir.

 • Xoş sərinlik və təravət hissi bəxş 
edir.

 • Açıq ayaqqabıda gəzdikdə 
narahatlıq yaratmır. 

6

Tərkib: küncüd yağı, at şabalıdı yağı, qara kəndalaş 
ekstraktı, nanə efir yağı, kofein, qərənfil efir yağı, 
trexaloza, mərzə efir yağı, evkalipt efir yağı, solmaz 
çiçəyi efir yağı. 

75 ml
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400272 
EPAM-8
ŞƏFA VERİCİ

Əsas kompleks: propolis və arı südünün ekstraktı.
Yönlənmiş kompleks: mumiya, çobanyastığı 
çiçəkləri.
Fon kompleksi: sallanan tozağacı tumurcuqları, 
may itburnu meyvələri,müalicəvi gülümbahar 
çiçəkləri, yırtıq dazıotu, iri bağayarpağı yarpaqları, 
bataqlıq quruca otu.

30 ml

400268 
EPAM-4
QARACİYƏR ÜÇÜN

Əsas kompleks: propolis və arı südünün ekstraktı.
Yönlənmiş kompleks: qumlu solmaz çiçəyinin 
çiçəkləri, müalicəvi valerian kökləri, mumiya.
Fon kompleksi: tozağacı yarpaqları, müalicəvi 
gülxətmi kökü, yüksək devyasil kökləri, dazı otu, 
iki köklü  gicitkən yarpaqları, qarğıdalı saçaqları 
ilə sütüncuqlar, istiotlu nanə yarpaqları, müalicəvi 
zəncirotu kökləri,adi qanotu,  may itburnusu 
meyvələri.

30 ml

400265 
EPAM-11
MƏDƏ-BAĞIRSAQ ÜÇÜN

Əsas kompleks: propolis və arı südünün ekstraktı.
Yönlənmiş kompleks: itiyarpaqlı senna yarpaqları.
Fon kompleksi: qalınyarpaqlı badanı kökü, iki 
köklü gicitkan yarpaqları, qarğıdalı saçaqları ilə 
sütüncuqlar, istiotlu nanə yarpaqları, müalicəvi 
zəncirotu kökləri, iri bağayarpağı yarpaqları, hamar 
biyan kökü, qanotu, müalicəvi adaçayı yarpaqları. 

30 ml

400271 
EPAM-7
VİRUS ƏLEYHİNƏ

Əsas kompleks: propolis və arı südünün ekstraktı.
Yönlənmiş kompleks: al-qırmızı exinaseya otu 
ekstraktı, sarı yemişan meyvələri, mumiya.
Fon kompleksi: qumlu solmaz çiçəyinin çiçəkləri, 
enliyarpaq badanı  kökü,kəklikotu, qanotu,iki 
köklü  gicitkan yarpaqları, istiotlu nanə yarpaqları, 
iri bağayarpağı yarpaqları, beşdilimli dəmotu, 
müalicəvi çobanyastığı çiçəkləri, boymadərən 
otu, (sürünən kətlikotu),tozağacının yarpaqları və 
tumurcuqları,şam ağacının tumurcuqları və iynələri.

30 ml

EPAM-TEXNOLOGİYALARININ 
SİNERGETİKASI
Təbii emulsiyalarda biz ən yaxşı təbii komponentləri birləşdirmişik. 
"EPAM" seriyasının məhsullarının təməlində - yüzillik otlarla müalicə və apiterapiya, məhsulun 
komponentlərinin effektivliyinin sənədlərlə təsdiqi və əlbətdə ki, istehlakçıların dəyişməz sevgisi var.
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400267 
EPAM-31
FİBROZ ƏLEYHİNƏ

Əsas kompleks: propolis və arı südünün ekstraktı.
Yönlənmiş kompleks: sarı yemişan meyvələri, adi 
mərsin yarpaqları, hamar biyan kökü, mumiya.
Fon kompleksi: keçə pıtraq kökləri, qanotu, 
mərsin meyvələri, başınağacı meyvələri, gicitkan 
yarpaqları, çaqa, sallanan tozağacı tumurcuqları, çöl 
qatırquyruğu otu.

30 ml

400266 
EPAM-24
GİNEKOLOJİ

Əsas kompleks: propolis və arı südünün ekstraktı.
Yönlənmiş kompleks: hamar biyan kökləri, sarı 
yemişan meyvələri, tikanlı eleuterokokk kökləri.
Fon kompleksi: qalınyarpaq badanı kökləri, 
başınağacı meyvələri,  gicitkan yarpaqları, müalicəvi 
çobanyastığı çiçəkləri, quş qırxbuğum otu (quş 
dağlını) ,qanotu, çaqa (qovğa göbələyi), may itburnu 
meyvələri.

30 ml

400270 
EPAM-44
KARDİOLOJİ

Əsas kompleks: propolis və arı südünün ekstraktı.
Yönlənmiş kompleks: hamar biyan kökləri, 
ürək üçün olan  müalicəvi pişikotu kökləri, qara 
giləmeyvəli quşarmudu meyvələri, sarı yemişan 
meyvəsi.
Fon kompleksi: tozağacının yarpaqları, gicitkən 
yarpağları,boymadərənin otu,müalicəvi şüyüdün 
meyvələri,çöl qatırquyruğunun otu,istiotlu nanənin 
yarpağları.

30 ml

400274 
EPAM-96
UROLOJİ

Əsas kompleks: propolis və arı südünün ekstraktı.
Yönlənmiş kompleks: qumlu solmaz çiçəkləri , 
ürək üçün  damotu və tikanlı eleuterokokk kökləri, 
mumiya.
Fon kompleksi: badanı  kökü, qaraqınıq otu, dazı 
otu, gicitkan yarpaqları, ardıc meyvələri, böyük 
bağayarpağı yarpaqları, müalicəvi çobanyastığı 
çiçəkləri, zirə meyvələri, qanotu, kəklikotu, sallanan 
tozağacı yarpaqları və tumurcuqları.

30 ml

400264 
EPAM-1000
NEVROLOJİ

Əsas kompleks: propolis və arı südünün ekstraktı.
Yönlənmiş kompleks: müalicəvi pişikotu 
kökləri, çəhrayı rodiola kökü və kökümsov, tikanlı 
eleuterokokk kökləri, damotu.
Fon kompleksi: müalicəvi çobanyastığının 
çiçəkləri,çöl qatırquyruğu otu,həmişəbahar 
çiçəkləri,istiotlu nanə yarpaqları,mərsin 
yarpaqları,tozağacı tumurcuqları

30 ml

400273 
EPAM-900
RESPİRATORLU

Əsas kompleks: propolis və arı südünün ekstraktı.
Yönlənmiş kompleks: çəhrayı radiola kökləri, 
mərsin meyvələri, dəvədabanı yarpaqları.
Fon kompleksi: müalicəvi altey kökləri, tozağacı 
yarpaqları, mərsin yarpaqları, andız kökləri, 
qaraqınıq otu, cökə çiçəklərinin, müalicəvi 
çobanyastığı çiçəkləri, sürvə yarpaqları, bağayarpağı 
yarpaqları, istiotlu nanə yarpaqları və şam ağacının 
iynələri və tumurcuqları.

30 ml
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ESSENTIALS  
BY SİBERİAN HEALTH
Essentials seriyasının məhsularının üstünlükləri:
 • orqanizmin əsas sistemlərinin normal fəaliyyətini təmin edir;
 • effektivliyi ilə tanınan fəal maddələr və texnologiyalar;
 • vitamin, mineral, mikroelement və başqa maddələrin TGQN* riayət;
 • rahat kapsul formatı.

500082 
KALSİUMLU VİTAMİNLƏR
12 KALSİUMLU VİTAMİN 

 • Orqanizmin ümumi tonusunu və 
əmək qabiliyyətini dəstəkləyir.

 • 12 vitamin və vitaminəbənzər 
maddələrin çatışmamazlığını ödəyir.

 • Kalsium sümük toxumalarını 
möhkəmləndirir.

Tərkib: Kalsium karbonat, vitaminlər А, D3, Е, К1,  
В1, В2, В6, В12, С, nikotinamid, fol turşusu, pantoten 
turşusu, biotin.

60 kapsul

500131 
YOHİMBE VƏ SİBİR JENŞENİ 
FİZİKİ VƏ CİNSİ POTENSİALA ANABOLİK 
TƏSİR

 • Kişilərdə cinsi potensialı artırır.
 • Güc verir və fiziki iş qabiliyyətini 
artırır.  

 • Piy əridici prosesi gücləndirir.

Tərkib: eleuterokokk kökü (sibir jenşeni), gemilen 
(şimal maralının qanı və plazması ekstraktı), 
yohimbe ekstraktı, levzeya ektraktı. 

30 kapsul

500115 
GÖZƏLLİK VİTAMİNLƏRİ 
TAURİN VƏ KOENZİM Q10 İLƏ 13 VİTAMİN 

 • Enerjini hüceyrə səviyyəsində hasil 
edir.

 • Hüceyrələri UB-şüalardan və 
oksidləşmədən müdafiə edir. 

 • Dərinin elastikliyini dəstəkləyir.
 • Yaşlanma prosesini ləngidir. 
 • İmunnitet sistemini mohkəmlədirir.

Tərkib: А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С vitaminləri, 
nikotinamid, fol turşusu,pantoten turşusu, biotin, 
taurin, koenzim Q10.

30 kapsul

500083 
QLÜKOZAMİN VƏ XONDROİTİN 
ƏZƏLƏLƏRİN MÜDAFİƏSİ 

 • Osteoartrozdan zədələnmiş 
oynaqların dağılmasının qarşısını alır.

 • Oynaq ağrılarını azaldır və ağır 
hərəkətliliyi aradan qaldırır.

 • Qığırdaq toxumasının möhkəmliyini 
və elastikliyini təmin edir. 

Tərkib: qlyukozamin sulfat, xondroitin.

60 kapsul
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500125 
GİNKGO BİLOBA VƏ BAYKAL 
BAŞLIQOTU 
BEYİN FƏALİYYƏTİNİN AKTİVLƏŞDİRİLMƏSİ 

Bu məhsulu təbii ekstraktların və 
A, E və C vitaminləri kompleksinin 
mənbəyi kimi seçin, hansilar ki:
 • baş beyin damarlarında qan dövranını 
yaxşılaşdırır, beyin hüceyrələrinin 
oksigen çatışmamazlığına qarşı 
müqavimətini artırır;

 • beyinin yaşlanması əsasında 
dayanan oksidləşmə prosesindən 
müdafiə edir;

 • konsentrasiyanı yaxşılaşdırır, 
yaddaşı stimullaşdırır. 

Tərkib: baykal başlıqotu ekstraktı (10% baykalin), 
askorbin turşusu, ginkgo biloba (24% bioflavonoid), 
askorbilpalmitat, qotu kola ekstraktı, vitamin A və E. 

30 kapsul

500143 
AYIQULAĞI VƏ MƏRSİN
SİDİK-CİNSİYYƏT SİSTEMİNİN MÜDAFİƏSİ

 • Antimikrob təsir.
 • İltihaba qarşı müdafiə.
 • Sidikqovucu təsir.

Tərkib: ayıqulağı yarpağı ekstraktı, mərsin yarpağı, 
quşüzümü meyvəsi, qıtıqotu kökü ekstraktı.

30 kapsul

500084 
ARONİYA VƏ LÜTEİN
GÖRMƏ QABİLİYYƏTİNİ DƏSTƏKLƏMƏK 
ÜÇÜN

 • Görmə hüceyrələrinin antioksidant 
müdafiəsini təmin edir.

 • Gözlərin tor qişasının damarlarında 
qan dövranını stimullaşdırır.

 • Damar divarlarını möhkəmləndirir
 • Gözlərin intensiv işıq dəyişikliyinə 
adaptasiya olmasına kömək edir.

 • Həddindən artıq kompüterlə iş və 
görmə yorğunluğu sindromunda 
kömək olur.

Tərkib: qara meyvəli quşarmudu tozu (aroniya), 
mərcanı ekstraktı, lütein. 

30 kapsul

500202 
YAĞI OTU VƏ QUŞQONMAZ
ÜMUMİ MÖHKƏMLƏNDİRİCİ ÇAY İÇKİSİ

Kofein və süni əlavələr olmadan əsl 
tayqa dadı və ətri:
 • Adi çay faydalı əvəz.
 • 5 dəfə daha artıq antioksidant.
 • Diş minasını boyamır.
 • Həddindən artıq həyəcanlanma 
əvəzinə detoksifikasiya.

 • Gündəlik istirahət kimi çay içmək.

Tərkib: yağı-otunun fermentləşdirilmiş yarpaqları 
(ensizyarpaq xamerion), quşqonmaz otu 
(filipendula), dazı, qaraqınıq, kəklikotu, qarağat 
yarpağı, moruq meyvəsi.

20 filtr-bağlama

500211 
VALERİAN  VƏ BƏDRƏNC
SAKİT YUXU ÜÇÜN

Mərkəzi sinir sisteminə sakitləşdirici 
təsir göstərir, gün ərzində qıcıqlan-
manı azaldır, gecə yuxusunun keyfiy-
yətini yaxşılaşdırır.

Tərkibi: valerian ekstraktı, qaraqınıq otu, bədrənc otu.

30 kapsul
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Essentials Kalsiumlu vitaminlər; 
Essentials. Ginkgo biloba və 
baykal başlıqotu 

Sinə üçün fitoçay "Belen Amin" 
(Asan tənəffüs)

Qadın fitoçayı "Saqaan 
Xarasqay" (Ağ qaranquş); 
Essentials. Gözəllik vitaminləri

Essentials Yohimbe və sibir 
jenşeni 

Təmizləyici çay "Seber Nuur" 
(Təmiz Göl)

Limfosan Bazovıy;  
İstoki çistotı

Limfosan Bazovıy;  
İstoki çistotı

Limfosan Bazovıy;  
İstoki çistotı

Limfosan Bazovıy;  
İstoki çistotı

Limfosan E; 
İstoki çistotı, Trigelm

Qranatovıy balzam

Qranatovıy balzam

Malaxitovıy balzam

Adaptovit

Aqatovıy balzam

YÜKSƏK İŞ FƏALİYYƏTİ

GÜCLÜ İMMUNİTET

QADIN SAĞLAMLIĞI

KİŞİ SAĞLAMLIĞI

SAĞLAM MƏDƏ VƏ BAĞIRSAQ

TƏMİZLİK. ENERJİ. HARMONİYA — 
BU ORQANİZMİ TƏMİZLƏMƏK, adaptasiya resurslarının bərpası və hüceyrə funksiyala-
rının harmoniyasını ÜÇÜN HAZIR PROQRAMLAR SİSTEMİDİR.

TƏMİZLİK
BAƏ bir başa sorbsiya fəaliyyəti 
və orqanizmin təbii təmizlən-
məsi prosesinin fəallaşdırılması 
hesabına orqanizmin zərərli 
maddələrdən təmizlənməsinə 
imkan verir.

ENERJİ  
Adaptogen və bioenerji korrek-
siya edici BAƏ hüceyrələrin da-
vamlılığını artırır, onların enerji 
potensialını yaxşılaşdırır.

HARMONİYA 
Əsas bioloji aktiv maddələrin 
çatışmamazlığının iltihabı və 
bioloji ritmlərin tənzimlənməsi.
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Limfosan Bazovıy;  
İstoki çistotı Adaptovit Qaraciyər çayı "Aminay Em" (Həyat otu)SAĞLAM QARACİYƏR

Limfosan Bazovıy;  
İstoki çistotı Adaptovit Ürək fitoçayı "Şanqa Zurxen" (Güclü ürək); 

Essentials. Şimali Omeqa-3SAĞLAM ÜRƏK VƏ DAMARLAR

Limfosan Bazovıy;  
İstoki çistotı Adaptovit Essentials "Ayı qulağı və mərsin"

PROQRAM "MİNİMUM" 

DİABETİN PROFİLAKTİKASI İstoki çistotı; Təbii inulin 
konsentratı (TİK) Adaptovit Şəkər fitoçayı "Xubad Say" (Mirvarı çay)

POLAD SİNİRLƏR Limfosan Bazovıy;  
İstoki çistotı Zolotoy balzam

Sakitləşdirici fitoçay "Şedite Noyr" 
(Sehirli yuxu); Essentials. Pişikotu və 
bədrənc

ƏLA GÖRMƏ QABİLLİYƏTİ İstoki çistotı Adaptovit Essentials Aroniya və lütein

ELASTİK OYNAQLAR Limfosan Artro;  
İstoki çistotı Pantoral

Oynaqlar üçün fitoçay "Uyan Nomo" 
(Elastik yay); Essentials. Qlükozamin və 
xondroitin 

ALLERGİYANIN PROFİLAKTİKASI Limfosan Bazovıy; 
İstoki çistotı, Trigelm Aqatovıy balzam Təmizləyici fitoçay "Seber Nuur" (Təmiz 

göl); Mədə çayı "Kuril Say" (Kuril çayı)

MÖHKƏM SÜMÜKLƏR Limfosan Bazovıy;  
İstoki çistotı Pantoral Essentials Kalsiumlu vitaminlər

Təmizləyici turbo-çay 
(Body Compliment) Adaptovit Aktiv Fayber (Body Compliment)ÇƏKİYƏ NƏZARƏT

SAĞLAM BÖYRƏKLƏR

Sağlamlıq və fəallıq. Siberian Health Məhsulları. 2018       87



Renaissance Triple Set Adaptovit Sinxrovital IV

Renaissance Triple Set Adaptovit Tetrardiol; Trimeqavital. Sibir kətanı 
və omeqa-3, 30 kapsul

Renaissance Triple Set Adaptovit Essentials "Ayı qulağı və mərsin"

Ritmı zdorovya; ENERGY Box; 
IQ Box; Renaissance Triple Set. 
Formula 3

Üzvi sinklə elemvital; Apivit; 
Sinxrovital V

Üzvi sink tərkibli Elemvital; 
Xronolonq; BEAUTY Box; 
Trimeqavital. Təbii beta-karotin 
və çaytikanı

Üzvi sink tərkibli Elemvital;  
MEN’S Box

Təmizləyici çay "Seber Nuur" 
(Təmiz Göl)

Renaissance Triple Set

Renaissance Triple Set

Renaissance Triple Set

Renaissance Triple Set

Trigelm, Renaissance 
Triple Set

Adaptovit

Adaptovit

Malaxitovıy balzam

Pantoral

Pantoral

TƏMİZLİK. ENERJİ. HARMONİYA — BU ORQANİZMİ TƏMİZLƏMƏK, adaptasiya resurs-
larının bərpası və hüceyrə funksiyalarının harmoniyasını ÜÇÜN HAZIR PROQRAMLAR 
SİSTEMİDİR.

YÜKSƏK İŞ FƏALİYYƏTİ

GÜCLÜ İMMUNİTET

QADIN SAĞLAMLIĞI

KİŞİ SAĞLAMLIĞI

SAĞLAM MƏDƏ VƏ BAĞIRSAQ

SAĞLAM QARACİYƏR

SAĞLAM ÜRƏK VƏ DAMARLAR

SAĞLAM BÖYRƏKLƏR
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PROQRAM "MAKSİMUM" 

Renaissance Triple Set Adaptovit Xromlipaza (Body Compliment)

Renaissance Triple Set Adaptovit Sinxrovital II; Üzvi maqnezium ilə 
Elemvital; Üzvi yod ilə Elemvital

Renaissance Triple Set Adaptovit
Sinxrovital VII; Trimeqavital.  
DHK Superkonsentrat; Trimeqavital. 
Lütein və zeaksantin. Superkonsentrat

Renaissance Triple Set Pantoral Sinxrovital VI

Trigelm, Renaissance 
Triple Set Adaptovit Trimeqavital. Boraqo və amarant; 

Sinxrovital V

Renaissance Triple Set Pantoral Üzvi kalsium tərkibli Elemvital; 
Xronolonq

Renaissance Triple Set Adaptovit Aktiv Fayber (Body Compliment); 
Xromlipaza (Body Compliment)

TƏMİZLİK
BAƏ bir başa sorbsiya fəaliyyəti 
və orqanizmin təbii təmizlən-
məsi prosesinin fəallaşdırılması 
hesabına orqanizmin zərərli 
maddələrdən təmizlənməsinə 
imkan verir.

ENERJİ  
Adaptogen və bioenerji korrek-
siya edici BAƏ hüceyrələrin da-
vamlılığını artırır, onların enerji 
potensialını yaxşılaşdırır.

HARMONİYA
Əsas bioloji aktiv maddələrin 
çatışmamazlığının iltihabı və 
bioloji ritmlərin tənzimlənməsi.

DİABETİN PROFİLAKTİKASI

POLAD SİNİRLƏR

ƏLA GÖRMƏ QABİLLİYƏTİ

ELASTİK OYNAQLAR

ALLERGİYANIN PROFİLAKTİKASI

MÖHKƏM SÜMÜKLƏR

ÇƏKİYƏ NƏZARƏT
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LOPUTOP:
Təbəssümlə qəbul edin!
"Loputop" seriyalı yeni məhsullarda-fayda,enerji və sibir müsbətliyi! Sağlamlığınızı qorumaq üçün hər 
gün ləziz çərəzlərdən zövq alın! Bütün ailə üçün yararlıdır! 

• DAD GÜCLƏNDİRİCİLƏRİ OLMADAN• BOYAQ MADDƏLƏRİNİ OLMADAN
• AROMATİZATORLAR OLMADAN

500268 
LOPUTOP
FAYDALI DƏNLİ BİTKİLƏRLƏ, GİLƏMEYVƏ,  KƏTAN 
TOXUMLARI VƏ YERALMASI İLƏ BATON-PEÇENYE

Müsbət enerji ilə faydalı, dadlı və çox doyumlu 
baton-peçenye! Hava qarabaşağı, çovdar və  
kətan toxumları  həzmə kömək edəcək, sidr 
qozu və  quşüzümü dənəcikləri isə enerjini və 
gümrahlığı artıracaq.

Tərkibi: Preslənmiş taxıllar (çovdar, düyü , qarabaşaq), patka, 
quşüzümü qurusu, sidr qozunun ləpəsi, şirə - qənnadı, bitki 
yağı, kətan toxumları, yerarmudu, emulqator (soya lesitini -), 
turşu nizamlayıcısı (limon turşusu), su keçirməyən agent (sorbit) 
bağayarpağı toxumlarının qabıqları.

25 q

500278 
LOPUTOP
SİDR AĞACININ QOZU,  ƏRİK QAXI, ÇAYTİKANI, LÜTEİN 
VƏ ZEAKSANTİN TƏRKİBLİ TƏBİİ BATON

Dənli bitkilərdən və sidr qozundan ibarət 
olan möhtəşəm qida gözlərinizi günəşin, 
smartfonların və kompyuterlərin  zərərli 
təsirindən qoruyacaq! Təbii işıq filtrləri (lyutein 
və zeaksantin) və güclü beta-karotin mənbəyi 
ilə yanaşı (çaytikanı)  gözlərinizin qayğısına  
qalır və enerji ilə təmin edir!

Tərkibi: Patka, yulaf lopası, düyü və ekstrudasiya olunmuş 
kakao ilə düyü,sidr qozunun ləpələri, şirə qənnadı, ərik qurusu 
(kuraqa),bitki yağı, çaytikanı qurusu, turşu nizamlayıcısı (limon 
turşusu), emulqator (soya lesitini), su keçirməyən agent (sorbit),  
Floraglo® lüteini, zeaksantin Optisharp®. 

25 q

90



500275
LOPUTOP
ALBALI ŞİRƏSİ İLƏ VİTAMİNLİ MARMELAD

Tərkibi:  su, laktuloza, fruktoza, jelatin, 
qatılaşdırılımış albalı şirəsi, patoka, vitamin premiksi 
(A, E, C, D3, K1, B1, B2, B6, B12 vitaminləri, fol və 
pantoten turşusu, biotin, nikotinamid), çobanyastığı 
ekstraktı, bağayarpağı ekstraktı, limon turşusu, 
parladıcı. 

90 q

Əsl şirə əsasında dadlı təbii 
marmelad-hər gün üçün  vitaminlər 
mənbəyidir! Çobanyastığı və 
bağayarpağı ekstraktları orqanizmi 
dəstəkləyir, laktuloza isə şəkər 
istifadə etmədən  marmelada xoş dad 
bəxş edir!

500273 
LOPUTOP
QUŞÜZÜMÜ ŞİRƏSİ İLƏ VİTAMİNLİ 
MARMELAD

Tərkibi: su, laktuloza, fruktoza, jelatin, 
qatılaşdırılımış quşüzümünün şirəsi, patoka, vitamin 
premiksi (A, E, C, D3, K1, B1, B2, B6, B12 vitaminləri, 
fol və pantoten turşusu, biotin, nikotinamid), 
çobanyastığı ekstraktı, bağayarpağı ekstraktı, limon 
turşusu, parladıcı.

90 q

500274 
LOPUTOP
ALMA ŞİRƏSİ İLƏ VİTAMİNLİ MARMELAD

Tərkibi: su, laktuloza, fruktoza, jelatin, 
qatılaşdırılımış alma şirəsi, patoka, vitamin premiksi 
(A, E, C, D3, K1, B1, B2, B6, B12 vitaminləri, fol və 
pantoten turşusu, biotin, nikotinamid), çobanyastığı 
ekstraktı, bağayarpağı ekstraktı, limon turşusu, 
parladıcı.

90 q

ORQANİZM ÜÇÜN 
SUPER GÜC

şəkərsiz

laktuloza12 vitamin

bitkiekstraktları

2 marmeladın tərkibi:

İnqridiyentlərin 
adları Çəki

Adekvat  
istehlak səviy-

yəsinin %-i
Vitamin A 0,4 mq 44,4
Vitamin D 0,1mq 10 
Vitamin E 4,2 mq 28
Vitamin B1 0,62 mq 41,4
Vitamin B2 0,6 mq 33,4
Vitamin B6 0,8 mq 20
Vitamin C 38 mq 42
Vitamin K1 24,2 mq 20
Nikotinamid 5,2 mq 26
Fol turşusu 87,2 mq 22
Pantoten turşusu 1,94 mq 38,8
Biotin 44 mq 88
Vitamin B12 1,18 mq 39,2



GÜMRAHLIQ  
  + ENERJİ

500399 
L-KARNİTİN İLƏ PROTEİNLİ 
KOKTEYL  (QARAGİLƏ)
25 q

0,34 q 20 q
L-KARNITIN

PO
RS

IYA
DA

CƏMI

KKALBIR ZÜLAL

 • Zülal 2-si 1-də sürətli + 
yavaş.

 • Əlavə enerji üçün 
L-karnitin.

 • Sibir qaragiləsinin şirəsi.

Sizin Məsləhətçiniz:   
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