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Magnesium  
stress comfort

ProstanolGEN

P S Y C H I K A

P R O S TA TA

Obsahuje diglycinát horečnatý a štandardizovaný extrakt zo šafranu, 
ktoré šetrne a čo najprirodzenejším spôsobom napomáhajú k správnemu 
fungovaniu nervového systému, k správnej funkcii psychiky a prispie-
vajú k emocionálnej rovnováhe organizmu. Je ideálnym doplnkom pre osoby 
vystavené zvýšenej stresovej a fyzickej záťaži. Diglycinát horečnatý predstavuje vysoko 
vstrebateľnú organickú chelátovú formu horčíka s vysokou biologickou dostupnosťou.

Horčík prispieva k správnemu fungovaniu nervové-
ho systému a k správnej funkcii psychiky, k zníženiu 
vyčerpania a únavy. Šafran siaty prispieva k emoci-
onálnej rovnováhe, pomáha podporovať relaxáciu, 
pomáha udržiavať pozitívnu náladu a dobrý komfort 
pred a počas menštruačného cyklu.  

Šafran je vo forme štandardizovaného a patentovaného extraktu 
affron®, ktorý sa získava z ručne zbieraných blizien šafranu 
siateho vysokej kvality zo Španielska. 

Neobsahuje lepok, laktózu ani cukor.   

Unikátna novinka ProstanolGEN obsahuje jedinečnú zmes extraktu borovicovej kôry a peľu (Plasys 300®), 
ďalej extrakt zo Saw palmetto, extrakt z pŕhľavy a zinok. 
Ražný peľ, palma plazivá a pŕhľava dvojdomá prispievajú k správnej funkcii prostaty a močových ciest. 
Extrakt z borovicovej kôry zlepšuje mikrocirkuláciu  a prispieva k správnej činnosti cievnej sústavy. 
Palma plazivá (Saw palmetto) pomáha udržiavať správnu funkciu reprodukčného systému, priaznivo 
ovplyvňuje zdravie mužov, podporuje prirodzený rast vlasov. Zinok prispieva k udržaniu 
normálnej hladiny testosterónu v krvi, k plodnosti a správnej reprodukčnej funkcii.

ProstanolGEN je určený pre dospelých mužov, neobsahuje lepok, laktózu ani cukor.  

60 tabliet

60 kapsúl

10,70 €

9,60 €

Jedinečný komplex 
Plasys 300®

Extrakt z plodov  
palmy plazivej

Extrakt z vňate  
pŕhľavy dvojdomej

ZinokZn

NOVINKA

NOVINKA
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CoOmega

3-omega Premium

Koenzym Q10 60 mg

S R D C E

K O E N Z Ý M  
Q 1 0

Jedna kapsula obsahuje 60 mg koenzýmu Q10 
a vysoko koncentrovaný rybí olej (EPA/DHA). 

Táto kombinácia prispieva k udržaniu celkovej dobrej 
kondície, k zvýšeniu vitality a kladne pôsobí na životnú 

energiu. Použitý koenzým je získaný fermentačnou cestou, čo je 
prirodzený biologický proces. Mäkké želatínové kapsule obsahujúce 

koenzým Q10 v olejovej forme zaručujú vysokú biologickú dostupnosť 
účinnej látky. 3-omega mastné kyseliny EPA a DHA prispievajú k správnej 

funkcii srdca. (Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA.)

Extra čistý rybí olej získaný z ančovičiek, sardiel a makrel divoko 
žijúcich v ekologicky čistých oblastiach Nórska. Pri spracovaní sa navyše 
používa špeciálna technológia čistenia. Kapsuly neobsahujú žiadne 
syntetické prísady, ale iba prírodné látky. Jedna kapsula obsahuje 
vysokú dávku 300 EPA a 200 DHA, ktoré prispievajú k správnej funk-
cii srdca. (Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg 
EPA a DHA, takže pre účinok na srdce stačí užívať 1 kapsulu denne). 
3-omega mastné kyseliny EPA a DHA sú navyše vo forme triglyceridov 
pre vysokú vstrebateľnosť. Vhodné aj pre tehotné a dojčiace ženy.

11,95 €

10,55 €

Jedna kapsula obsahuje 60 mg koenzýmu + 10 mg vitamínu E. Koenzým je v olejovej 
forme, čo zaručuje jeho vysokú biologickú dostupnosť. Použitý koenzým je získaný 

fermentačnou cestou, čo je prirodzený biologický proces. Použitá surovina tak 
neobsahuje žiadne nefyziologické cis-izoméry, ktoré sa často nachádzajú 

v synteticky vyrábaných surovinách nízkej kvality, ktoré sa obvykle 
vyrábajú z tabakových listov.

12,25 €

3+

3+

60 kapsúl

100 kapsúl

60 kapsúl

Vitamín E  
prispieva 

k ochrane 
buniek pred 

oxidačným 
stresom.
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Immuno Complex

UNIKÁTNE ZLOŽENIE PRE PODPORU IMUNITY!
Cmúľacie pastilky Immuno Complex obsahujú vysokočistý betaglukán z čerstvej hlivy ustricovej, 
vitamín C a vitamín D3, ktoré sa svojimi účinkami vzájomne podporujú. Vitamíny C a D prispievajú 
k správnemu fungovaniu imunitného systému. Betaglukán v krvnom riečisku pôsobí na imunitné bunky. 
Immuno Complex obsahuje vysokočistý (viac ako 90 %) betaglukán (1,3/1,6 D) z čerstvej hlivy ustricovej. 
Stupeň čistoty je dôležitým ukazovateľom účinnosti a bezpečnosti betaglukánu.

 pre deti od 6 rokov a dospelých
 neobsahuje lepok, laktózu ani cukor
 cmúľacie pastilky pôsobia už v ústnej dutine

 30 pastiliek

I M U N I TA

6+

BETAGLUKÁN

VITAMÍN D3D
3

VITAMÍN C C
8,05 €

Zinok vo forme glukónanu s vysokou vstrebateľnosťou. Zinok prispieva k udržaniu 
dobrého zraku a zdravých kostí, vlasov, nechtov a pokožky, k ochrane buniek 
pred oxidačným stresom a k správnemu fungovaniu imunitného systému, 
k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi u mužov a tým 
k plodnosti a správnej reprodukčnej funkcii.

Zinok 15 mg a 25 mg
120 tabliet a 90 tabliet

4,65 €

7,00 €
NOVINKA

NOVINKA
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I M U N I TA

hydro  
pastilky

C-numin®

H R D L O , 
H L A S I V K Y

AKTIVOVANÁ FORMA VITAMÍNU C + ORGANICKÝ SELÉN + PRÍRODNÉ NUKLEOTIDY
Obsiahnutý vitamín C má vysokú vstrebateľnosť, účinkuje 24 hodín a je vhodný aj pre citlivý 
žalúdok (je nekyslý). Takisto obsiahnutý selén je vysoko vstrebateľný. Vitamín C a selén prispievajú 

k správnemu fungovaniu imunitného systému a k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Pre deti 
od 12 rokov a dospelých. Neobsahuje lepok, laktózu ani cukor.

6+
20 pastiliek

30 tabliet

7,15 €

12+

PRVÁ VOĽBA PRE VAŠE HRDLO, 
ÚČINNÁ A ŠETRNÁ K VÁŠMU 
HRDLU
kyselina hyalurónová + panthenol
Zmierňuje bolesť, škriabanie, pálenie 
v hrdle, zachrípnutie a dráždenie 
na kašeľ. Vhodné i pre namáhané 
hlasivky, suché sliznice úst a hrdla, ďalej 
pre ľudí s poruchou činnosti slinných žliaz 
a pacientov s chronickým postradiačným 
zápalom. Nenarúšajú ústnu mikroflóru, 
môžu sa užívať dlhodobo, majú príjemnú 
chuť.  Sú vhodné aj pre tehotné 
a dojčiace ženy, pre deti od 6 rokov 
a diabetikov.

8,05 €

PRÍRODNÉ  
NUKLEOTIDY

AKTIVOVANÁ 
FORMA  
VITAMÍNU C
500 mg

ORGANICKÝ 
SELÉNC

C

Se

NOVINKA
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BioLac Baby 
drops

Probicus® 
Premium

KVAPKY PRE SPOKOJNÉ BRUŠKÁ

Kvapky s obsahom aktívnych kultúr (Lac-
tobacillus plantarum LP01 a Bifidobacterium 
breve BR03) na doplnenie normálnej črevnej 
mikroflóry, vhodné pre deti od narodenia.  
Sú vyrobené patentovanou metódou, ktorá významne 
zvyšuje životaschopnosť kultúr v tráviacom trakte.

Rastlinné kapsule obsahujú 5 kmeňov živých 
laktobacilov a bifidobaktérií na doplnenie 
normálnej črevnej mikroflóry, ďalej 
prebiotickú vlákninu a vitamín B6, ktorý 
prispieva k správnemu fungovaniu imunitného 
systému. Prípravok priaznivo pôsobí na celkové 
zdravie človeka. Množstvo živých baktérií 
je garantované do konca doby exspirácie! 
Vhodný aj pre tehotné a dojčiace ženy.

kvapky 6 ml

15 a 30 kapsúl

9,30 €

3+

OD

 NARODENIA

OD

 2. TÝŽDŇOV

T R ÁV I A C I 
T R A K T

T R ÁV I A C I 
T R A K T / 
I M U N I TA

9,60 €

5,30 €

SPRÁVNE FUNGUJÚCE  
ČREVÁ SÚ NEVYHNUTNOU 

PODMIENKOU
CELKOVÉHO ZDRAVIA.

Probicus®+ vitamin D3

PODPORA IMUNITY A ROVNOVÁHY ČREVNEJ MIKROFLÓRY 
Živé baktérie a vitamín D3 priaznivo pôsobia na celkové zdravie detí. 
Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

9 ml

8,85 €

 Živé baktérie sú ULOŽENÉ VO VRCHNÁČIKU a do kvapiek sa dostanú 
až v čase otvorenia, čo MAXIMALIZUJE ICH ŽIVOTNOSŤ.

 200 miliónov živých baktérií a 400 IU vitamínu D3 v dennej dávke 
pre deti od 7. mesiacov (pre deti od 2. týždňa polovičné množstvo).

 Neobsahuje mlieko (laktózu), lepok ani sójové zložky.
70%  

IMUNITNÉHO 
SYSTÉMU  

JE V ČREVNOM  
SYSTÉME

Kvapky boli posúdené a schválené  
pre deti od 2.týždňa hlavným odborníkom  
MZ SR pre pediatriu.
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SymbioLac® sirup
PODPORUJE PRIRODZENÉ VYPRÁZDŇOVANIE 

Sirup obsahuje prírodné koncentrované šťavy zo sliviek a fíg, rozpustnú 
vlákninu, feniklovú a mätovú silicu. Figy pomáhajú udr žiavať normálnu 
črevnú mikrobiálnu rovnováhu, prispievajú k udržaniu normálnej funk-
cie čriev. Feniklová a mätová silica podporujú trávenie. SymbioLac 
sirup je vyrobený z prírodných surovín, pôsobí prirodzene, nie je návykový 
a môže sa užívať dlhodobo. Vhodné aj pre tehotné a dojčiace ženy.

100 ml

3+

METEO

SIMETHICON 80mg

Laktoleraza®

Jedna tableta obsahuje 15 mg enzýmu alfa-
galaktozidáza, ktorý pomáha vstrebávaniu 
sacharidov z jedla redukciou kvasných procesov 
a zamedzením tvorby plynov po konzumácii 
potravín spôsobujúcich plynatosť (fazuľa, 
šošovica, sója a výrobky zo sóje, kapusta, kel, 
karfiol, brokolice atď.). Pred konzumáciou týchto 

potravín užite dve až tri tablety.

1 želatínová kapsula obsahuje 80 mg 
simetikónu na zmiernenie príznakov 
vyvolaných hromadením črevného plynu 
(plynatosť, pocit plnosti, grganie). 
Je vhodný i pri príprave na diagnostické 
vyšetrenie brušnej dutiny.

Jedna tableta obsahuje 4500 jednotiek enzýmu laktáza, ktorý zlepšuje trávenie laktózy. 
Laktóza sa nachádza v mlieku, mliečnych výrobkoch, ale aj v hotových výrobkoch (pečivo, cereálie, 

pizza, paštéty, dresingy, čokoláda apod.) Pred konzumáciou týchto potravín užite jednu alebo dve tablety.

30 tabliet

50 kapsúl

30 a 60 tabliet

T R ÁV I A C I 
T R A K T

5,60 €

5,60 €

9,55 €

3,70 €

3+

3+

5,45 €

 Zdravotnícka 
pomôcka

70%  
IMUNITNÉHO 

SYSTÉMU  
JE V ČREVNOM  

SYSTÉME

NOVINKA
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Silybin Active  
complex

Duo Detox herbal

Silymarin 140

Tablety obsahujú extrakt z artičoky a patentovaný extrakt 
z brokolice BroccoRaphanin® ,ktoré boli pestované v špeciálnych 
podmienkach a sú štandardizované na určitý obsah účinných 
látok, ktoré sú prospešné zo zdravotného hľadiska. Artičoka 
pomáha podporovať trávenie, prispieva k normálnej funkcii 
pečene a črevného traktu, podporuje vylučovaciu funkciu 
obličiek a detoxikáciu organizmu.

ZOSILNENÝ ÚČINOK NA PEČEŇ 

Obsahuje špeciálny komplex silybínu a fosfatidylcholínu, ktorý 
má takmer 10-násobne vyššiu biologickú dostupnosť, tým 
pádom aj oveľa väčšiu účinnosť, ako samotný silymarín.1,2 Silybín 
je hlavnou zložkou silymarínu. Silybín je vlastne to, čo v silymaríne „funguje“.  
Novinka Silybin Active complex však obsahuje nielen tento unikátny patent, ale 
takisto ďalšie látky, ktoré zlepšujú jeho účinnosť: cholín, S-adenozyl-L-metionín 
(podporuje tvorbu kľúčového antioxidantu) a vitamíny B6, B12 a E. Kapsuly sú 

rastlinného pôvodu, takže sú vhodné aj pre vegánov, neobsahujú lepok ani laktózu.  Pestrec mariánsky pod-
poruje zdravie pečene, prispieva k detoxikácii pečene, pomáha podporovať trávenie a čistenie tela.

60 kapsúl

30 tabliet

90 kapsúl

P E Č E Ň , 
T R ÁV E N I E 

6,20 €

12,90 €

6,50 €

Jediný produkt na trhu obsahujúci štandardizovaný 
extrakt z pestreca mariánskeho 175 mg (zodpovedá 
140 mg silymarínu), a esenciálne fosfolipidy 40 mg. 
Pestrec mariánsky podporuje zdravie pečene, 
prispieva k detoxikácii pečene, pomáha podporovať 
trávenie a čistenie tela.

1 C
om

pa
ra

tiv
e p

ha
rm

ac
ok

ine
tic

s o
f t

he
 ac

tiv
e i

ng
red

ien
t in

 
Ma

xim
um

 M
ilk

 Th
ist

le®
 (S

ilip
ide

/S
ilip

ho
s®

) a
nd

 si
lym

ar
in 

(st
an

da
rd

ize
d m

ilk
 th

ist
le 

ex
tra

ct)
 in

 ra
ts 

- P
. M

OR
AZ

ZO
NI

1, 
A.

 M
ON

TA
LB

ET
TI1

, S
. M

AL
AN

DR
IN

O1
 AN

D G
. P

IFF
ER

I2
2 C

OM
PA

RA
TIV

E B
IO

AV
AI

LA
BI

LIT
Y O

F S
ILY

BI
N 

PH
OS

PH
OC

OM
PL

EX
 IN

 H
EA

LT
HY

 VO
LU

NT
EE

RS
 - G

no
sis

1 0



Ferrigen®

MIKROENKAPSULOVANÉ ŽELEZO  
UNIKÁTNA TECHNOLÓGIA

Jedna kapsula obsahuje 15 mg železa v patentovanej 
mikroenkapsulovanej forme. Výhodou tejto formy železa je, 
že nedráždi tráviaci trakt, je bez železitej pachuti a má 
vysokú biologickú dostupnosť. Navyše obsahuje prírodný 

vitamín C. Železo prispieva k správnej tvorbe červených 
krviniek a hemoglobínu a k zníženiu vyčerpania 

a únavy. Prípravok je vhodný najmä pre ľudí, ktorý 
trpia zvýšenou únavou, pre ženy v produktívnom 

veku, najmä pri silnej menštruácii, pre tehotné 
a dojčiace ženy, darcov krvi, vegetariánov 
a vegánov, pre deti v období rastu a dospievajúcich, 
v rekonvalescencii.

30 kapsúl
4+

7,00 €
Ž E L E Z O

A K T Í V N A 
K Y S E L I N A 

L I S T O VÁ

Active Folic
Jedna tableta obsahuje 400 µg aktívnej formy kyseliny 

listovej - folátu najnovšej 4.generácie s vysokou biologickou 
dostupnosťou, ktorý sa na rozdiel od syntetickej formy kyseliny listovej 

už nemusí v organizme ďalej premieňať, ale je okamžite k dispozícii. 
Je vhodný aj pre ľudí s mutáciou MTHFR, ktorá sa vyskytuje 

až u 57% populácie. Kyselina listová – folát prispieva 
k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva. 

Napomáha k správnemu fungovaniu imu-
nitného systému, k zníženiu vyčerpania 

a únavy a správnej funkcii psychiky. 
Tablety sú vhodné od 14 rokov, ako aj 

pre tehotné a dojčiace ženy.

30 tabliet
14+

6,05 €

1 1



Chronický nedostatok horčíka v populácii je 
pomerne častý. Nesprávne stravovanie a životný 
štýl spôsobuje, že až tretine dospelej populácie 
na Slovensku chýba tento životne dôležitý 
prvok.1 Horčík, vitamín B6 a vitamín C prispie-
vajú k správnemu fungovaniu nervového 
systému a k správnej funkcii psychiky, 
k zníženiu vyčerpania a únavy a k správnej 
látkovej výmene dôležitej pre tvorbu energie. 
Horčík navyše prispieva k správnemu 
fungovaniu svalov a k udržaniu zdravých 
kostí a zubov. Šumivé formy magnézií 
značky GENERICA sa vyznačujú príjemnou 

chuťou a výbornou rozpust-
nosťou vďaka obsahu citrátu 
horečnatého. Neobsahujú 
umelé farbivá.

M A G N É Z I A

Magnézium

Magnesium 250 mg with Vitamin C

Magnesium 250 mg

Magnesium B6 Active

Jedna tableta obsahuje 250 mg 
čistého horčíka a 150 mg vitamínu 
C. Tablety s pomarančovou arómou. 
Sladené glykozidmi steviolu.

Jedna tableta obsahuje 250 mg čistého horčíka.

Obsahuje horčík v organickej, vysoko vstrebateľnej forme (horečnatá soľ 
kyseliny citrónovej) s vysokou biologickou dostupnosťou.
Jedna tableta obsahuje 100 mg čistého horčíka a 2 mg vitamínu B6, 
ktorý ešte znásobuje účinok a vstrebávanie horčíka. Neobsahuje lepok, 
laktózu ani cukor.

20 šumivých tabliet

30 a 100 tabliet

60 tabliet

3+

4+

2,95 €

5,90 €

2,95 €

9,00 €

18+
1 h
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Magnesium  
375 mg+B6  

forte with Vitamin C

Magnesium B6

Magnesium B6

Jedna tableta obsahuje 375 mg čistého horčíka, 
1,4 mg vitamínu B6 a 150 mg vitamínu C. 

Tablety s pomarančovo-broskyňo-
vo-marakujovou arómou.

Jedna tableta obsahuje 470 mg 
mliečnanu horečnatého dihy-
drátu (48 mg horčíka) a 5 mg 
vitamínu B6. Horčík sa v tomto 

prípravku nachádza v organickej 
forme, ktorá sa lepšie vstrebáva 

v ľudskom organizme.

Jedna tableta obsahuje 250 mg čistého horčíka a 5 mg vitamínu B6.   
Tablety s pomarančovo-broskyňovo-marakujovou arómou. 

Sladené glykozidmi steviolu.

10 šumivých tabliet

20 šumivých tabliet

3+

3+

60 tabliet
6+

2,65 €

6,05 €

2,95 €

P S Y C H I K A , 
Ú N AVA , 

S VA LY

1 3



Vápnik je potrebný na udržanie zdravých kostí a zubov, prispieva 
k normálnemu fungovaniu svalov, k správnemu fungovaniu tráviacich 
enzýmov a k normálnej zrážanlivosti krvi. 
Vitamín K prispieva k mineralizácii kostí, preto je potrebný na tvorbu 
a udržanie normálnej štruktúry kostí. Syntéza kostných proteínov je 

závislá na vitamíne K.

VÁ P N I K
V I TA M Í N  K Zdravé kosti

Vitamin K2

1 kapsula obsahuje 60 µg 
prirodzenej formy vitamínu 
K2, tzv. izomér MK-7, ktorý sa 
získava patentovaným biofer-
mentačným procesom a je preto 
optimálnym zdrojom vitamínu K2.

Pro-Osteo plus

Calcium 500 
šumivý forte

Jedna tableta obsahuje 600 mg vápnika, 400 IU (10 µg) vitamínu D3  
a 90 µg prirodzenej formy vitamínu K2, tzv. izomér MK-7, ktorý 
sa získava patentovaným biofermentačným procesom a je preto 
optimálnym zdrojom vitamínu K2.

Jedna tableta obsahuje 500 mg čistého vápnika vo 
forme mliečnanu a glukonátu vápenatého, ktoré majú 
výbornú biologickú dostupnosť a zaistia výbornú 
rozpustnosť šumivých tabliet. Tablety majú príjemnú 
pomarančovú arómu. Bez farbív, so sladidlami. 

30 tabliet

20 šumivých tabliet

30, 60 a 90 kapsúl

3+

3+

3,60 €

8,70 €

7,70 €

13,40 €

3+

TABLETY

18,30 €

1 4



Vitamín D prispieva k správnemu vstrebávaniu a využitiu vápnika 
a fosforu v organizme, k udržaniu zdravých kostí, zubov, k správnemu 
fungovaniu svalov a k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Calcium 600 + D3 

Vitamin D3400 I.U.

Imunita, kosti, svaly

Vitamin D3  
800 I.U., 1000 I.U. a 2000 I.U.

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

Kvapky s obsahom čistého vitamínu D3 bez 
alergénov. Na báze olivového oleja, ktorý neza-
ťažuje žalúdok. S certifikovaným dávkovačom 
pre jednoduché a presné dávkovanie. Vhodné 
pre deti od 1. mesiaca i pre dospelých. Bez 

konzervačných látok, umelých sladidiel 
a pridaných farbív.

Jedna kapsula obsahuje: 800 IU, 1000 IU alebo 2000 IU čistého vitamínu D3 v slneč-
nicovom oleji. Olejová forma zaistí vysokú biologickú dostupnosť vitamínu D. Príjem 
vitamínu D sa odporúča počas zimných mesiacov a u starších ľudí počas celého roka.

30 tabliet

kvapky 10 ml

30, 60 a 90 kapsúl

3+

V I TA M Í N  D

2,80 €

4,65 €

4,50 €

6,35 €

OD 1. MESIACA

5,45 €
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Biotín, niacín, pyridoxín, riboflavin, tiamín a vitamín B12 prispievajú 
k správnemu fungovaniu nervového systému. Kyselina listová (jej 

aktívna forma folát), kyselina pantoténová, niacín, riboflavín, 
pyridoxín a vitamín B12 prispievajú k zníženiu vyčerpania 

a únavy. Biotín, niacín a riboflavín prispievajú k udržaniu 
zdravej pokožky a k zachovaniu zdravých slizníc.

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

B-komplex kvapky

Kvapky obsahujú všetkých 8 esenciálnych vitamínov skupiny B: B1, B2, B3, B5, B6, B7, 
B9 a B12. Prvý a jediný B-komplex vo forme kvapiek, určený pre deti od 3 rokov. Sladkosť 
kvapiek zaisťuje xylitol. Kvapky majú príjemnú ovocnú arómu. B-komplex kvapky je možné 
užívať aj dlhodobo bez rizika predávkovania.

30 ml
3+

B-komplex

B-komplex forte

B-komplex 
forte plus

Kapsule obsahujú  vitamíny 
B1, B2, B3, B5 a B6. Tieto malé 

kapsule sa ľahko prehĺtajú.

Tablety obsahujú všetkých 8 esenciálnych vitamínov 
skupiny B (B1, B2, B3, B5, B6, B7) vrátane kyseliny listovej 
(B9) a vitamínu B12.

Každá tableta obsahuje unikátnu kombináciu vitamínov skupiny B (B1, B2, B3, B5, 
B6, B7, B9 a B12), zinku (7,5 mg) a zvýšenej dávky vitamínu C (500 mg). Tablety majú 
príjemnú broskyňovú arómu. Zinok a vitamín C prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného 
systému. Vďaka rozpustnej forme sa účinné látky rýchlo vstrebú do organizmu.

50 a 100 kapsúl

20 a 100 tabliet

20 šumivých tabliet
3+

3+

7,00 €

2,35 €

2,80 €

12+

2,20 €

3,90 €

4,35 €
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Riboflavin

Thiamin

Panthenol 100

Jedna tableta obsahuje 10 mg vitamínu B2. Vitamín B2 prispieva 
k zachovaniu zdravých slizníc a k udržaniu dobrého zraku a zdravej 

pokožky, k správnej látkovej premene železa a k udržaniu zdra-
vých červených krviniek, k správnemu fungovaniu nervového 

systému a k zníženiu vyčerpania a únavy.

Jedna tableta obsahuje 50 mg vitamínu B1. Vitamín B1 
prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému, k správnej 
funkcii psychiky a k správnej funkcii srdca.

Jedna tableta obsahuje 100 mg kyseliny pantoténovej. Cmúľacie 
tablety s príjemnou jablkovou arómou.

30 a 60 tabliet

30 cmúľacích tabliet

3+

Pyridoxin
Jedna tableta obsahuje 20 mg vitamínu B6. Vitamín B6 
prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému, 
k správnej funkcii psychiky, k správnej tvorbe červených 
krviniek, k správnemu fungovaniu imunitného systému 
a k zníženiu vyčerpania a únavy.

Každá tableta obsahuje unikátnu kombináciu vitamínov skupiny B (B1, B2, B3, B5, 
B6, B7, B9 a B12), zinku (7,5 mg) a zvýšenej dávky vitamínu C (500 mg). Tablety majú 
príjemnú broskyňovú arómu. Zinok a vitamín C prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného 
systému. Vďaka rozpustnej forme sa účinné látky rýchlo vstrebú do organizmu.

30 a 60 tabliet

30 a 60 tabliet

3+

14+

V I TA M Í N Y
S K U P I N Y  B

4,95 €

2,50 €

4,35 €

2,50 €

4,35 €

2,65 €

4,50 €
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Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného 
systému a k zníženiu vyčerpania a únavy, k ochrane buniek 
pred oxidačným stresom, k správnej tvorbe kolagénu 
a tým k správnej funkcii krvných ciev, ďasien, pokožky, 
zubov, chrupaviek a kostí. Vitamín C zvyšuje vstrebávanie 
železa. Zinok prispieva k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, k udržaniu zdravých vlasov, nechtov a pokožky.

Imunita

C vitamin drops

VITAMIN C 250 mg

Vitamin C 1000 mg

Jedna šumivá tableta obsahuje 
1000 mg vitamínu C. Tablety 
majú príjemnú limetkovú arómu 
a výborne sa rozpúšťajú.

1 ml (cca 20 kvapiek) obsahuje 100 mg vitamínu C. Kvapky 
majú príjemnú chuť, neobsahujú arómy, sladidlá ani farbivá.

Jedna tableta obsahuje 250 mg vitamínu C.

20 šumivých tabliet

kvapky - 30 ml

30 a 120 tabliet
3+

V I TA M Í N  C

3+

4,95 €

1,85 €

4,35 €

3,60 €12+
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Zinavit® 
immune

Vitamin C  
600 mg + Zinok

Zinavit® 600

Jedna kapsula obsahuje 300 mg 
vitamínu C a 5 mg zinku. 
V kapsulách Zinavit immune 
sa vitamín C a zinok vo forme 
časových perličiek rozpúšťajú 
postupne a uvoľňujú sa tak 
do tela v optimálnych dávkach 
plynule po celý deň.

Jedna šumivá tableta obsahuje 600 mg vitamínu C a 5 mg zinku.
Tablety majú príjemnú pomarančovú arómu a výborne sa rozpúšťajú.

Jedna tableta obsahuje 600 mg vitamínu 
C a 5 mg zinku. Tablety majú príjemnú 
pomarančovú alebo limetkovú arómu.

30 a 60 kapsúl

20 šumivých tabliet

40 a 120 cmúľacích tabliet

3+

3+

V I TA M Í N  C 
+  Z I N O K

9+

7,60 €

3,40 €

3,40 €

2,95 €

4,50 €

7,15 €

VITAMÍN C + ZINOK 1 9



Extrakt z Echinacea 
purpurea pôsobí 
upokojujúcim 
účinkom na hrdlo, 
hltan a hlasivky. 
Vitamín C a zinok 
prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného 
systému.

Calcium  
+ Vitamin C 1000 mg

Echinacea 
Vitamin C 1000 
Zinc

Jedna tableta obsahuje 260 mg vápnika 
a 1000 mg vitamínu C. Tablety majú príjemnú 
pomarančovú arómu a výborne sa rozpúšťajú.

Jedna tableta obsahuje 150 mg extraktu z Echi-
nacea purpurea, 1000 mg vitamínu C a 15 mg 
zinku. Tablety majú príjemnú arómu tropického 
ovocia a výborne sa rozpúšťajú.

10 šumivých tabliet

20 šumivých tabliet

I M U N I TA

3+

3+

4,35 €

3,90 €
2 0



Vitamín C, baza čierna a zinok prispievajú k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. Vitamín C navyše prispieva k zníženiu 
vyčerpania a únavy. Baza čierna podporuje správnu funkciu 
dýchacích ciest. Zvýšená potreba nukleotidov je v detstve pre rast 
organizmu, v dospelosti a staršom veku pre regeneráciu tkanív, pri 
rekonvalescencii, pri strese a vyčerpaní organizmu.

Immune  
Akut
5 ml sirupu obsahuje 25 mg extraktu z plo-
dov bazy čiernej, zmes nukleotidov 30 mg, 
40 mg prírodného vitamínu C (extrakt 
z plodov aceroly) a 4 mg zinku. Sirup má 
príjemnú chuť. Neobsahuje konzervačné 
látky, umelé sladidlá ani pridané farbivá. 
Sirup je vhodný pre deti od 1. roku.

sirup - 105 ml

I M U N I TAAkútna podpora imunity silou  
prírody - pri prvých príznakoch

1+

5,75 €

Immune Akut
Jedna tableta obsahuje 25 mg extraktu z plodov bazy čiernej, 

zmes nukleotidov 100 mg, 40 mg prírodného vitamínu C (extrakt 
z plodov aceroly) a 4 mg zinku. Tablety sú vhodné pre dospelých, 

takisto sú vhodné pre tehotné a dojčiace ženy. Neobsahujú 
sacharózu. Posilnia aj slizničnú imunitu.

30 cmúľacích tabliet

5,75 €

2 1



Kalciový sirup
ROKMI OVERENÝ NAJPREDÁVANEJŠÍ 
OCHUTENÝ KALCIOVÝ SIRUP V SR*

5 ml sirupu obsahuje 120 mg vápnika vo forme calcium 
citrátu, ktorý má výbornú vstrebateľnosť. Vďaka jemnej 
vanilkovej aróme má veľmi príjemnú chuť. Je vhodný 
pre deti už od narodenia, takisto pre dospelých, tehotné 
i dojčiace ženy. Neobsahuje konzervačné látky, umelé 
sladidlá ani pridané farbivá. Môže sa užívať s jedlom aj 
nalačno.
*MAT/12/2021/IQVIATM

100 ml

K A L C I O V Ý 
S I R U P

4,95 €

OD

 NARODENIA

bez  
pridaných  

farbív

bez  
umelých  
sladidiel

bez  
konzervačných  

látok

BREČTAN   
POPÍNAVÝ

DÚŠKA   
TYMIANOVÁ

BETAGLUKÁN

DÝCHACIE 
CESTY

HRDLO

IMUNITA

3 ÚČINKY

Hedera bylinný  
perorálny roztok
DÝCHACIE CESTY, HRDLO, IMUNITA SILOU PRÍRODY!
3 prírodné účinné látky zabezpečia 3 účinky! Brečtan popínavý prispieva k správnej funkcii dýchacích 
ciest. Dúška tymianová má upokojujúci účinok nielen na dýchacie cesty, ale aj na hrdlo a hlasivky a navyše 
podporuje imunitu. Treťou látkou je extra čistý betaglukán, extrahovaný z čerstvej hlivy ustricovej.

100 ml
3+

6,05 €
3 PRÍRODNÉ  

ÚČINNÉ LÁTKY

D Ý C H A C I E  
C E S T Y

 neobsahuje alkohol, lepok, laktózu, cukor ani pridané farbivá
 pre deti od 3 rokov a dospelých

 odmerka pre presné dávkovanie
 príjemná chuť

2 2



Calcium  
pantothenicum krém

PANTHENOL  
pena

Betakarotén

Obsahuje výživný olej z marhuľových jadier, lekársky lanolín a upokojujúci 
panthenol. Krém je určený na starostlivosť o suchú a podráždenú pokožku, 
drobné odreniny a popáleniny, detský zadoček, prsné bradavky dojčiacich matiek a pokožku so sklonom 
k popraskaniu, olupovaniu a tvorbe šupín. Je vhodný na ruky, tvár i celé telo. Je hypoalergénny, dobre sa 
rozotiera a má príjemnú vôňu. Má pH 5,5; ktoré je blízke prirodzenému pH pokožky.

6% panthenol pena. Prináša úľavu, upokojuje 
a príjemne chladí pokožku nadmerne ožiarenú 
slnkom alebo obdobne podráždenú. Používanie je 
vhodné predovšetkým v oblastiach, kde dochádza 

k podráždeniu a začervenaniu kože v dôsledku 
námahy, UV žiarenia, ožiarenia v soláriách, vplyvom 

počasia, trením a pod.

Jedna kapsula obsahuje 10 000 IU (6 mg) betakaro-
ténu ktorý sa v organizme premení na vitamín A. 

Vitamín A prispieva k udržaniu zdravej pokožky, 
k zachovaniu zdravých slizníc, k udržaniu dobré-
ho zraku, k správnemu fungovaniu imunitného 
systému a zohráva úlohu v procese špecializácie 
buniek – tvorba nových buniek.

30 gr

60 kapsúl

Calcium  
pantothenicum masť
Obsahuje výživný mandľový olej, prirodzene zvlhčujúcu ureu (4%) a upoko-
jujúci panthenol. Masť je určená na starostlivosť o suchú a podráždenú po-
kožku, suché päty a lakte, pokožku so sklonom k popraskaniu, olupovaniu 
a tvorbe šupín, na prevenciu vzniku zaparenín a na prevenciu vzniku strií. Je 
hypoalergénna, dobre sa rozotiera a má príjemnú vôňu. Má pH 5,5; ktoré je 
blízke prirodzenému pH pokožky.

30 a 100 gr

150 ml

K O Ž A

1,70 €

1,70 €

3,25 €

3,90 €

4,80 €
3+

2 3



FLUIDEX®

Redukta

Jedna tableta obsahuje natrium (Na+) 60 mmol/l, kalium (K+) 
20 mmol/l, chloridum (Cl-) 44 mmol/l, citratum 20 mmol/l, 
glucosum 84 mmol/l. Výživový doplnok s obsahom minerálov 
a glukózy na prípravu perorálneho nápoja. Roztok, ktorý 
vznikne po rozpustení jednej tablety v 150 ml pitnej vody, 
je hypotonický (228 mmol/l). Fluidex® tablety neobsahujú 
arómu, farbivo, umelé sladidlo ani iné ochucovadlá. V prí-
pade, že dochádza k nadmerným stratám vody z rôznych 
príčin, je potrebné dodať organizmu stratenú vodu spolu 
s anorganickými soľami. 

Šumivé tablety s obsahom chrómu (48,8 µg), extraktu zo zeleného čaju (100 mg) a rozpustnej vlákniny 
inulínu (500 mg) so sladidlami a s príjemnou arómou zeleného čaju a liči.Chróm prispieva k správnej látkovej 
premene makronutrientov – základných živín, ktorými sú bielkoviny, sacharidy a tuky a k udržaniu nor-
málnej hladiny glukózy v krvi. Vyrovnaná hladina cukru v krvi znižuje chuť na sladké. Zelený čaj podporuje 
metabolizmus a oxidáciu tukov. Pomáha telu využiť tuky ako zdroj energie (spaľovanie tukov).

20 šumivých tabliet

20 šumivých tabliet

R E H Y D R A -
TA Č N Ý 
R O Z T O K

S P A Ľ O VA N I E 
T U K O V

3+

3+

3,60 €

3,45 €

UROLOGICA
Jedna šumivá tableta obsahuje 350 mg 
štandardizovaného extraktu z červených brusníc.

20 šumivých tabliet

4,20 €

3+

2 4



V I TA M Í N  E

M O Č O V É 
C E S T YURO-D mannose

Unikátna kombinácia 3 látok pre zdravie močových 
ciest! D-manóza (750 mg) + vysokokvalitný štandardizo-

vaný extrakt z kanadských brusníc spracovaný unikátnou 
patentovanou formou (zabezpečí vysoký obsah 36 mg 

PAC v 1 tablete) + zlatobyľ obyčajná. Pre deti od 6 rokov, 
dospelých, tehotné i dojčiace ženy. Neobsahuje lepok 

ani laktózu. Zlatobyľ obyčajná pomáha udržiavať zdravé 
močové cesty.

20 tabliet
6+

9,60 €

Vitamin E 

Jedna kapsula obsahuje 100, 200 alebo 400 IU vitamínu E.

Vitamín E prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Pod 
pojmom oxidačný stres rozumieme porušenie rovnováhy medzi vznikom 
voľných radikálov a ich odstránením. Voľné radikály sa dostávajú do tela 
z vonkajšieho prostredia prachom, smogovými časticami, cigaretovým 
dymom, vyprážanými jedlami alebo sa vytvárajú aj v organizme počas 
zápalových ochorení. 

100 I.U. 50 kapsúl 
200 I.U. 60 kapsúl 
400 I.U. 60 kapsúl

2,80 €

5,90 €

3,90 €

EXTRAKT  
ZO ZLATOBYLE

BRUSNICOVÝ  
EXTRAKT 
EXOCYAN™

D-MANÓZA

3 LÁTKY

ZOSILNENÝ 
ÚČINOK

2 5



Quantum 
euroformula

Quantum 
pro senior 50+

Multivitamin & mineral 
complex

Zmes 13 vitamínov a 11 minerálov v 1 tablete a dennej 
odporúčanej dávke. Komplexný multivitamínový 

a minerálny prípravok.

Zmes 13 vitamínov, 11 minerálov, extraktu zo zeleného čaju (10 mg) a extraktu z červe-
ného hrozna (5 mg) v 1 tablete a dennej odporúčanej dávke. Komplexný multivitamíno-
vý a minerálny prípravok určený generácii vo veku nad 50 rokov.

Jedna tableta obsahuje 13 vitamínov v 100% dennej 
odporúčanej dávke a 10 minerálov. Odporúča sa ako 
rýchla pomoc pri únave a na podporu imunity. 
Neobsahuje sacharózu, lepok ani laktózu.

30 a 60 tabliet

30 tabliet

10 šumivých tabliet

M U LT I - 
V I TA M Í N Y
A   M I N E R Á LY

4,20 €

4,20 €

5,90 €

12+

3+

Vitamíny B2, B6, B12, kyselina pantoténová, niacín, 
horčík a železo napomáhajú k správnej látkovej výmene 
dôležitej pre tvorbu energie a prispievajú k zníženiu 
vyčerpania a únavy. Vitamíny A, C, D, B6, B12, zinok, 
selén, meď a železo prispievajú k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. Vitamíny B1, B6, B12, biotín, niacín, 
horčík a meď prispievajú k správnemu fungovaniu 
nervového systému a k správnej funkcii psychiky.

Multivitamíny+minerály

4,20 €
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Cognivia IQ
Obsahuje kombináciu 2 druhov 
šalvií so synergickým účinkom 

na podporu pamäte a koncentrácie. 
Esenciálny olej šalvie levandulolistej 

pomáha udržiavať optimálnu duševnú 
pohodu - koncentráciu, pozornosť 

a pamäť a pomáha udržiavať pamäť 
s pribúdajúcim vekom a zachovať 

kognitívne funkcie. Vhodné pre študentov, 
manažérov, športovcov a starších ľudí.

30 kapsúl

Ginkgo 24/6
Jedna kapsula obsahuje štandardizovaný extrakt z listov 
stromu Ginkgo biloba (40 mg) obsahujúci 24 % flavonogly-
kozidov a 6 % terpenolaktónov. Ginkgo biloba môže pomôcť 
udržiavať správne mozgové funkcie a výkonnosť u starších 
ľudí, podporuje periférny obeh, čo je zvlášť užitočné pre oči 
a uši, prispieva k dobrému sluchu a zraku, pomáha udržať 
dobré kognitívne funkcie, ktoré s pribúdajúcim vekom 
klesajú – pamäť, schopnosť správneho vnímania, zvýšenú 
pozornosť, myslenie a reč.

90 kapsúl

P A M Ä Ť, 
K O N C E N -

T R Á C I A

14+8,60 €

Lutein Premium

Jedna kapsula obsahuje 10 mg luteínu FloraGLO® 
a 2 mg zeaxantínu OPTISHARP® Natural, čo 
sú prírodné mikrokryštalické látky získané z kvetov 
aksamietnice vzpriamenej s vysokou vstrebateľnos-
ťou. Ide o najviac testovaný luteín na svete, ktorý bol 

zaradený do štúdie AREDS2. Navyše má patent na po-
hlcovanie škodlivého modrého svetla. Lutein Premium 

navyše obsahuje zinok, vitamín E a vysokú dávku 
250 mg DHA, čo predstavuje nevyhnutnú dennú dávku pre 

udržanie dobrého zraku. Užíva sa iba jedna kapsula denne.

60 kapsúl

Z R A K

14,90 €
10+

7,60 €

NAJVIAC  
TESTOVANÝ

OVERENÁ 
ZNAČKA

PATENT 
NA MODRÉ  

SVETLO

PRÍRODNÝ 
ZDROJ

PREUKÁZANÁ  
BIODOSTUPNOSŤ
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GENERICA, spol. s r. o. 
Vrbovská 39, 921 01 Piešťany

Tel.: 033/7763611

www.generica.sk
Súťažte a vyhrajte na 
www.facebook.com/GenericaVitamins

Vy
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20

22

PRÉMIOVÁ KVALITA PRODUKTOV ZNAČKY GENERICA
Garancia deklarovaného 
obsahu účinných látok
Garantujeme obsah účinných látok 
deklarovaný na obaloch našich produktov.

Certifikované suroviny
Naše produkty obsahujú iba suroviny 
vysokej kvality s certifikovaným pôvodom.

Vstupná a výstupná 
kontrola
Všetky suroviny prechádzajú prísnou 
vstupnou kontrolou a sú následne 
uchovávané za monitorovaných 
podmienok. Každá vyrobená šarža prejde 
výstupnou kontrolou a je podložená 
laboratórnym testom.

Bezpečnosť 
Naše produkty vyrábame v súlade so 
systémom HACCP, ktorý zaisťuje ich 
zdravotnú bezpečnosť.

Certifikovaná výroba
Produkty vyrábame podľa prísnych 
štandardov noriem ISO 9001, 14001, 22000 
a 13485.

Vývoj založený 
na najnovších 
vedeckých poznatkoch 
Vývoj našich produktov je založený 
na najnovších poznatkoch z vedeckých 
výskumov a štúdií. V posledných rokoch 
sa náš vývoj zameriava na produkty 
na prírodnej báze.

Bez konzervačných 
látok, umelých sladidiel 
a pridaných farbív 
Postupne vymieňame umelé sladidlá 
za prírodné. Naše kvapky a sirupy neob-
sahujú konzervačné látky, umelé sladidlá 
ani pridané farbivá. Takmer všetky naše 
produkty sú vhodné aj pre diabetikov, 
celiatikov a ľudí s laktózovou intoleranciou.

Vyrobené bez použitia 
GMO 
Naše produkty sú vyrábané bez použitia 
geneticky modifikovaných organizmov.

Šetrný prístup  
k životnému prostrediu
Produkty sú vyrábané v súlade s environ-
mentálnym manažérstvom. S dôrazom 
na ochranu životného prostredia využíva-
me vo výrobe aj slnečnú energiu.

Maximálna spokojnosť 
našich zákazníkov
Potvrdením kvality našich produktov sú 
spokojné recenzie zákazníkov. Prečítajte si 
ich na našej webovej alebo facebookovej 
stránke.

Prípravky značky GENERICA
si môžete zakúpiť v lekárňach!

Uvedené ceny prípravkov sú orientačné a líšia sa v závislosti  
od lekárne, kde si prípravky kupujete.


