
ბად-ების ახალი ხაზი Molecular 
Force – უნიკალური პროდუქტი, 
რომელიც შექმნილია ამერიკულ 
ლაბორატორიასთან Lief Labs ერთად.  
ინოვაციურ მოლეკულურ ფორმულებს 
საფუძვლად უდევს ბიოხელმისაწვდომი 
მცენარეული ინგრედიენტები, 
რომელთა ეფექტურობა ბევრადაა 
გაზრდილი BioPerine® კომპონენტის 
წყალობით. შავი წიწაკის ნაყოფის ეს 
დაპატენტებული ექსტრაქტი 30-ჯერ და 
მეტად ზრდის ბიოლოგიურად აქტიური 
ნივთიერებების ათვისებას.

Good Manufacturing Practice (GMP) —  
ინგლ. „სათანადო საწარმოო პრაქტიკა“ – 
ბად-ის და სამკურნალო პრეპარატების 
წარმოებისას ყველა ნორმის 
საერთაშორისო სტანდარტის დაცვა.
დამზადებულია კალიფორნიაში, აშშ.

აქტუალური ფასები დააზუსტეთ საიტზე 
faberlic.com, კონსულტანტებთან და 
ინტერნეტ-პლატფორმებზე, სადაც კომპანია 
ოფიციალურადაა წარმოდგენილი.
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მოლეკულურ 

დონეზე
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ჯანმრთელობის ინდივიდუალური 
ტესტის ჩატარება შეიძლება საიტზე  

FABERLIC-MOLECULA.RU,  
ან დაასკანერეთ QR-კოდი

არ ტესტირდება 
ცხოველებზე



უნიკალური ინოვაციური  
მოლეკულური 
ფორმულები

ორგანიზმის 
სისტემებისადმი 
კომპლექსური მიდგომა

ყოველი ფორმულის 
შემცველობაში ინგრე
დიენტების სინერგია  
ზრდის ეფექტიანობას

ფორმულების ბიო
წვდომა გაძლიერე
ბულია კომპონენტით 
BioPerine®

მიღება მარტივია: 
დღეში მხოლოდ 
2 კაფსულა

კომპანია Faberlicმა 
Lief Labs USA ლაბორატორია
სთან ერთობლივად შეიმუშავა 
ბიოლოგიურად აქტიური 
დანამატების უნიკალური ხაზი.

Molecular Force — საკვები დანამატების ახალი 
თაობა აქტიური ინგრედიენტებით, სტაბილურ 
მოლეკულურ ფორმაში.

უნიკალური პროდუქტი 
ბაზრისთვის. ეს ხაზი 
შევიმუშავეთ Lief Labs 
ამერიკულ ლაბორატორიასთან 
ერთობლივად – ბადების 
რეცეპტურების ნოვატორი, 
ამ სფეროს უმსხვილესი 
კომპანია. ჩვენ გთავაზობთ 
ორგანიზმის თითოეულ სისტემაზე 
კომპლექსურ მოქმედებას.
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BioPerine® — ნივთიერებათა ბიოწვდომის 
ნატურალური გამაძლიერებელი Sabinsa Corporation 
ლაბორატორიისგან.
უფრო მეტის გასაგებად ეწვიეთ საიტს bioperine.com.

პიპერინის მოქმედების მექანიზმი 
შეიძლება ასე აღიწეროს:

• BioPerine®ის განსაკუთრებული 
მოქმედება განპირობებულია 
მისი თვისებით, გაააქტიუროს 
საკვები კომპონენტების 
ბიოწვდომა მათი სისხლში 
ტრანსპორტირების 
გაუმჯობესებით ნაწლავების 
ეპითელიუმის უჯრედებთან 
ურთიერთქმედების გზით. 

• კვლევების თანახმად,  
ნივთიერება აუმჯობესებს 
ცხიმებსა და წყალში 
ხსნადი ვიტამინების, 
მინერალების, ამინომჟავების, 
ანტიოქსიდანტებისა და სხვა 
ნივთიერებების შეწოვას, 
არეგულირებს ინსულინის 
დონეს.

ბიოწვდომის 
ნატურალური 
გამაძლიერებელი
ყველასთვის კარგადაა ნაცნობი წიწაკის 
მწველი გემო. სინამდვილეში, ეს 
სიცხარე ამ მცენარის შემცველობაში 
არსებული ზოგიერთი ნაერთის 
ბიოლოგიური აქტივობის გამო 
იგრძნობა. ამ ნაერთებიდან აღსანიშნავია 
პიპერინი: სწორედ პიპერინის მაღალი 
შემცველობის გამო შავ წიწაკს უწოდებენ 
«სანელებლების მეფეს».

BioPerine® — დაპატენტებული ექსტრაქტი, 
მიღებული შავი წიწაკის (Piper nigrum) 
ნაყოფებიდან, სტანდარტიზებული პიპერინის 
95%იანი შემცველობით. 
გაირკვა, რომ იგი საკვები ნივთიერებების 
შეთვისებას მინიმუმ 30%ით ზრდის.

BioPerine®

გაიარე 
ინდივიდუალური  
ტესტირება
საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შემუშავებული 
ჯანმრთელობის ტესტის მიზანია, თქვენი 
ყურადღება მიაპყროს ორგანიზმის პრობლემურ 
ზონებს და შემოგთავაზოთ მხარდაჭერის 
ინდივიდუალური პროგრამა კომპლექსებით 
Molecular Force.

ჯანმრთელობის ტესტი და Molecular Force ხაზი 
საშუალებას იძლევა დამოუკიდებლად მიაღწიოთ 
ორგანიზმის შესანიშნავ მდგომარეობას.

ცხოვრება სავსეა სასიხარულო მომენტებით. 
ისიამოვნეთ – გისურვებთ ჯანმრთელობას!

ტესტირება 
შესაძლებელია საიტზე  

FABERLIC-MOLECULA.RU  
ან დაასკანერეთ  

QR-კოდი.
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ადამიანის  
ორგანიზმის სისტემები

ნერვული  
სისტემა

გულ-სისხლძარღვთა 
სისტემა

ენდოკრინული 
სისტემა

რეპროდუქციული 
სისტემა

შარდის გამომყოფი  
სისტემა

საყრდენ-
მამოძრავებელი 
სისტემა

იმუნური 
სისტემა

აუცილებელი 
ნივთიერებების  
შევსება

საჭმლის მომნელებელი 
სისტემა

ორგანიზმის 
გაწმენდა

ორგანიზმის 
საერთო 
მდგომარეობა

ორგანიზმის საერთო 
მდგომარეობა

აუცილებელი  
ნივთიერებების შევსება

იმუნური 
სისტემა

საყრდენ-
მამოძრავებელი 
სისტემა

ორგანიზმის 
გაწმენდა

შარდის გამომყოფი  
სისტემა

რეპროდუქციული 
სისტემა

საჭმლის მომნელებელი 
სისტემა

გულ-
სისხლძარღვთა 
სისტემა

ნერვული  
სისტემა

ენდოკრინული 
სისტემა
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ბიოლოგიურად 
აქტიური დანამატები 
ეხმარება სტრესის 
დაძლევაში, ძილისა და 
ცხოვრების ხარისხის 
გაუმჯობესებაში

ნერვული  
სისტემა

ძლიერი ნერვული 
სისტემა – ჯანმრთელობის 
მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი. 
იგი პასუხისმგებელია 
ორგანიზმის შინაგან 
გარემოსა და მისი გარე 
სამყაროსთან ურთიერთობის 
კოორდინაციაზე – ძირითადი 
ფუნქციების (გულისცემის 
სიხშირე, სუნთქვა) 
კონტროლიდან ემოციურ 
მდგომარეობამდე.
ნერვულ სისტემას აქვს 
დაცვის საკუთარი ბერკეტები, 
მაგრამ მაინც არსებობს მის 
მდგომარეობაზე მოქმედი 
მრავალი შინაგანი და 
გარეგანი ფაქტორი. ნერვული 
სისტემის ჯანმრთელობის 
შესანარჩუნებლად საჭიროა 
კარგი ძილი, სტრესის 
დონის კონტროლი, სწორი 
კვების რეჟიმის დაცვა და 
აუცილებელი ნივთიერებების  
დეფიციტის შევსება 
ბიოლოგიურად აქტიური 
დანამატების საშუალებით.

„ანტისტრესი“  
15676 

„ძილისა და ბიორითმების მხარდაჭერა“  
15675

„ნერვული სისტემის ბალანსი“  
15674

სიმშვიდე 
და ბალანსი

15676 

15675 15674
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მოდუნება  
და კოგნიტური ბალანსი

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„ანტისტრესი“ 60 კაფსულა თითო 500 მგ (30 ულუფა)

15676

SerinAid® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Chemi Nutra.
BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

პასიფლორას ექსტრაქტი  
გამოიყენება როგორც 
სედატიური საშუალება. 
პოზიტიურად მოქმედებს 
ცნს-ზე, ეხმარება ნერვების 
დამშვიდებაში, უძილობისა 
და თავის ტკივილის 
დამარცხებაში.

ბარამბოს ექსტრაქტი  
აქვს სედატიური, ნერვული 
იმპულსების გატარების 
შემაფერხებელი ეფექტი, 
დამამშვიდებელი და შფოთვის 
საწინააღმდეგო მოქმედება.

ფოსფატიდილსერინი – 
უმნიშვნელოვანესი დანამატი 
ტვინისა და ნერვული 
სისტემის ჯანმრთელობის 
მხარდასაჭერად ადამიანის 
ნებისმიერ ასაკში.

ზაფრანის ექსტრაქტი  
აქვს ძლიერი ანტი-
დეპრესიული ეფექტი, 
სწრაფად აღადგენს 
ცნს-ს ხანგრძლივი 
ან მნიშვნელოვანი 
დატვირთვების (შეჯიბრე-
ბები, ვარჯიშების მკაცრი 
რეჟიმი, გამოცდები, მაღალი 
რითმი სამსახურში) შემდეგ.

სტრესი – ესაა ფსიქოემოციური დაძაბულობა, მასთან 
გამკლავებაც შეიძლება მხოლოდ კომპლექსური 
ზემოქმედებით. ბადი გამოირჩევა ერთდროულად  
3 ეფექტით: სედატიური – ამშვიდებს და ადუნებს, 
პოსტსტრესული – აღადგენს ორგანიზმს, პარასიმპატიკური – 
ამცირებს მშფოთვარე მდგომარეობის ნეგატიურ შედეგებს.

• აქვს დამამშვიდებელი 
ეფექტი 

• ხელს უწყობს სტრესული 
დატვირთვების შემდგომ 
სწრაფ აღდგენას

• ზრდის ცვალებადი 
პირობების მიმართ 
ორგანიზმის ადაპტაციის 
უნარს

ბრძოლა სტრესსა  
და დაღლილობასთან

SerinAid® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Chemi Nutra.
BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

5-HTP (5-ჰიდროქსი - 
ტრიპტოფანი)  
აქვს დამამშვიდებელი და 
მომადუნებელი მოქმედება, 
ეხმარება ჯანსაღი ფსიქო-
ემოციური მდგომარეობის 
შენარჩუნებას, ხელს უწყობს 
ჯანმრთელ ძილს.

გინკგო ბილობა  
აუმჯობესებს ტვინში 
სისხლის მიმოქცევას, ტვინის 
ჟანგბადითა და გლუკოზით 
მომარაგებას. აფართოებს 
სისხლძარღვებს, ამცირებს 
სისხლის შედედებას. 
აწესრიგებს მეტაბოლურ 
პროცესებს.

ფოსფატიდილსერინი  
ამცირებს ინფექციების, 
ინტოქსიკაციების, ტრავმების, 
სტრესის, სისხლის 
მიმოქცევის შემდგომ 
ნერვული ქსოვილის 
დაზიანებით გამოწვეულ 
ნეგატიურ შედეგებს.

• ხელს უწყობს ნერვული 
სისტემის სტაბილურ 
მდგომარეობას

• აუმჯობესებს ტვინის 
ფუნქციებს: მეხსიერებას, 
აზროვნებას, ყურადღების 
კონცენტრაციას

• მოქმედებს როგორც 
ანტიდეპრესანტი

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„ნერვული სისტემის ბალანსი“ 
60 კაფსულა თითო 473 გ (30 ულუფა)

15674

სტრესი და დაღლილობა ნეგატიურად მოქმედებს 
ორგანიზმის მდგომარეობაზე. სეროტონინის – სიხარულის 
ჰორმონის – დონის ნორმალიზებისთვის, ასევე ნერვული 
სისტემის მხარდაჭერისთვის, ინტენსიური ემოციური და 
ფიზიკური დატვირთვების პერიოდში, გამოიყენეთ 
სპეციალური ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი.

პასიფლორას (Passiflora incarnata)  
ყვავილების ექსტრაქტი 350 მგ

სოიოს ლეციტინის  
ფოსფატიდილსერინი (SerinAid®)  100 მგ

ბარამბოს (Melissa officinalis)  
ფხვნილის ექსტრაქტი 100 მგ

ზაფრანის (Crocus sativus L.)  
ყვავილების ექსტრაქტი 6 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine®  5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

გრიფონიის (Griffonia simplicifolia)  
თესლების ექსტრაქტი 100 მგ

სოიოს ლეციტინის  
ფოსფატიდილსერინი (SerinAid®)  50 მგ

გინკგო ბილობას (Ginkgo biloba)  
ფოთლების ექსტრაქტი  40 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine®  5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 
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ჯანმრთელი ძილი 
და ბიორითმების მხარდაჭერა

• არეგულირებს 
ცირკადულ რითმებს* 
და ძილის რეჟიმს

• აქვს 
ანტიოქსიდანტური 
და ანტისტრესული 
ეფექტები

• აღადგენს ნერვულ 
სისტემას ძილის 
დროს

თავშავას ექსტრაქტი  
ასრულებს ნერვული სისტემის 
ძილისთვის მომზადების 
ფუნქციას – აჩქარებს 
შემაფერხებელ პროცესებს  
ცნს-სა და პერიფერიულ  
ნერვულ სისტემაში.

ფოსფატიდილსერინი  
აღადგენს დარღვეულ ცვლას ნერვულ 
სისტემაში (დაუძლურების, დიდი 
ემოციური დატვირთვების შედეგად).

SerinAid® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Chemi Nutra.
BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

*ცირკადული რითმები – ადამიანის ბიოლოგიური საათი, რომელიც 
რეგულირდება დღე-ღამის ცვლით.

ღამე  
მშვიდობისა! სოიოს ლეციტინის  

ფოსფატიდილსერინი (SerinAid®) 100 მგ

თავშავას (Origanum vulgare)  
ფოთლების ექსტრაქტი 50 მგ

ძირტკბილას (Glycyrrhiza glabra)  
ფესვების ექსტრაქტი  50 მგ

ზაფრანის (Crocus sativus)  
ყვავილების ექსტრაქტი 10 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

ძირტკბილას ექსტრაქტი  
ეფექტიანია ქრონიკული 
დაღლილობის სინდრომის 
დროს, გამოიყენება ძილის 
ნორმალიზებისთვის.

ზაფრანისა და თავშავას ექსტრაქტების კომპლექსური 
მოქმედება ამცირებს ნეირონების აქტივობას, 
რომლებიც პასუხისმგებელია მშვიდი ძილისთვის ხელის 
შემშლელ შფოთვის ან შიშის გრძნობებზე.  
ეს აქტიური ნივთიერებები უზრუნველყოფს სიმშვიდეს, 
ეხმარება საღამოობით მოდუნებაში,  ძილი ღრმაა, 
ხოლო გამოღვიძება – მხნე.

ზაფრანის ყვავილების 
ექსტრაქტი – ანტიოქსიდანტი 
და მელატონინის ბუნებრივი 
ანალოგი. არეგულირებს 
ძილის დადგომის დროსა 
და მის ხანგრძლივობას, 
აქვს შემაფერხებელი 
ეფექტი ნერვულ და საჭმლის 
მომნელებელ სისტემებზე.

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„ძილისა და ბიორითმების მხარდაჭერა“ 
60 კაფსულა თითო 473 მგ (30 ულუფა)

15675

12 13 აქტუალური ფასები იხ. საიტზე faberlic.com და კატალოგში Faberlic.



ორგანიზმის  
დაცვა

ყველაფერი, რაც საჭიროა 
იმუნიტეტის კომპლექსური 
მხარდაჭერისთვის და შინაგანი 
რესურსების აქტივაციისთვის

იმუნური 
სისტემა

იმუნიტეტი – ორგანიზმის ბუნებრივი ფარი. მისი მთავარი 
ამოცანა – დროულად აღმოაჩინოს პათოგენები (თუნდაც 
სისტემის მუშაობის დამრღვევი შინაგანი და გარეგანი 
ფაქტორები) და მოახდინოს მათზე რეაგირება, დაიცვას ადამიანი 
სხვადასხვა დაავადებისგან. სპეციალური ბიოლოგიურად 
აქტიური დანამატები უზრუნველყოფს ბალანსირებულ კვებას 
სრული სპექტრის სასარგებლო ნივთიერებებით, რომლებიც 
აუცილებელია იმუნური სისტემის სწორი მუშაობისთვის.

„იმუნოსტიმულატორი“

15678
„იმუნომოდულატორი კომპლექსი“

15680
„იმუნომოდულატორი ფორტე“

15679

15680

1567915678
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სწრაფი იმუნური პასუხი  
გარე გამღიზიანებლებზე

• ხელს უწყობს იმუნიტეტის 
გაძლიერებას

• დადებითად მოქმედებს 
ენდოკრინულ სისტემაზე

• აქვს ფართო სპექტრის 
ანთებების საწინააღმდეგო 
მოქმედება

Immulink MBG® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა  
Super Beta Glucan Inc.
BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

სოკო რეში  
IMMULINK MBG® 
(Mushroom Beta Glucan)  
ხელს უწყობს ჰორმონალური 
ფონისა და სისხლში შაქრის 
დონის ნორმალიზებას

კატისბრჭყალა  
ეხმარება ნივთიერებათა 
ცვლის სტაბილიზებას, აქვს 
ანთების საწინააღმდეგო  
და გამწმენდი თვისებები.

კატისბრჭყალას (Uncaria tomentosa)  
ქერქის ფხვნილი 300 მგ

სოკო მაიტაკეს (Grifola frondosa)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 100 მგ

სოკო რეშის (Ganoderma lucidum)  
მიცელიუმის ფხვნილი (Immulink MBG®) 70 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

იმუნური სისტემის მთავარი ფუნქცია – დაცვა. მაგრამ 
ზოგჯერ იმუნიტეტი ქვეითდება და ვერ იძლევა 
საკმარისად სწრაფ პასუხს გარეგან ნეგატიურ 
ფაქტორებზე, ამ დროს ადამიანი ავადდება. ეს რომ არ 
მოხდეს, აუცილებელია იმუნიტეტის გაძლიერება.

იმუნიტეტის მხარდაჭერა  
სტრესულ პირობებში

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„იმუნომოდულატორი ფორტე“ 
60 კაფსულა თითო 541 მგ (30 ულუფა)
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BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

ბეტა-გლუკანი  
საერთო იმუნური 
მდგომარეობის მხარდაჭერა

ბუშტუკოვანი ფუკუსი  
არის მიკროელემენტების 
ბუნებრივი წყარო, მათ შორის 
იოდის, რომელიც აუცილებელია 
ფარისებრი ჯირკვლის 
ნორმალური მუშაობისთვის.

კურკუმინი გულის, ტვინისა 
და სახსრების ჯანმრთელობის 
ხელშემწყობი, ასევე ამცირებს 
ანთებით რეაქციებს და 
უჯრედებს იცავს ოქსიდატური 
სტრესისგან.

დიჰიდროკვერცეტინი  
აქვს ძლიეირი ანთებისა და 
ალერგიის სააწინააღმდეგო 
თვისებები, ამაგრებს და 
აღადგენს შემაერთებელ 
ქსოვილს, აძლიერებს С და 
E ვიტამინების მოქმედებას, 
ამაგრებს სისხლძარღვებს, 
აუმჯობესებს სისხლის 
მიკროცირკულაციას, ხელს 
უშლის თრომბების წარმოქმნას.

ბეტა-გლუკანი 200 მგ

ბუშტუკოვანი ფუკუსის  
(Fucus vesiculosus) ფხვნილი 150 მგ

კურკუმას (Curcuma longa)  
ფესვების ექსტრაქტი 100 მგ

დიჰიდროკვერციტინი 10 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

ნებისმიერი დაავადება – სტრესი ორგანიზმისთვის.  
თუ შეხება გქონდათ ინფექციასთან, ინტოქსიკაციასთან, 
მავნე გამოსხივებასთან, ეს აუცილებლად აისახება თქვენს 
ჯანმრთელობაზე. დროულად დაეხმარეთ საკუთარ თავს 
და ხელი შეუწყეთ იმუნიტეტს!

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„იმუნომოდულატორი კომპლექსი“ 
60 კაფსულა თითო 495 მგ (30 ულუფა)

15680

სოკო მაიტაკე  
ორგანიზმს ეხმარება ვირუსული 
დაავადებებისგან დაცვაში 

• ხელს უწყობს ორგანიზმში 
ანთებით პროცესების 
შემცირებას

• დადებითად მოქმედებს 
გულ-სისხლძარღვთა 
სისტემაზე, ამცირებს 
ქოლესტერინის დონეს 
სისხლში

• ხელს უწყობს ორგანიზმს 
აუტოიმუნურ დაავადე-
ბებთან ბრძოლაში

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

16 17 აქტუალური ფასები იხ. საიტზე faberlic.com და კატალოგში Faberlic.



წყალმცენარეების ძალა  
იმუნიტეტის მხარდასაჭერად

• ააქტიურებს იმუნური 
სისტემის მუშაობას, ხელს 
უწყობს ქრონიკული 
ანთებებისა და 
ბაქტერიული ინფექციების 
წინააღმდეგ ბრძოლას

• ეხმარება ორგანიზმს 
აუტოიმუნური 
დაავადებების დროს

ლამინარიას ექსტრაქტი –  
იოდის წყარო. ამაგრებს 
იმუნიტეტს და ასტიმულირებს 
ფარისებრი ჯირკვლის 
მუშაობას.

ქლორელა და სპირულინა  
ანტისხეულების გამომუშავების-
თვის აუცილებელი სამშენებლო 
მასალის – პროტეინების 
მნიშვნელოვანი წყარო.

ასკოფილუმის ექსტრაქტი 
(ბუშტუკოვანი წყალმცენარე) 
აწესრიგებს კუჭ-ნაწლავის 
ტრაქტის მუშაობას.

მურა წყალმცენარეების ასკოფილუმის  
(Ascophyllum nodosum) და ლამინარიის ნაერთის 
(Laminaria saccharata) ფხვნილი, 300 მგ 
 
მათ შორის, ორგანული იოდის 390 მკგ

სპირულინას (Spirulina platensis) ფხვნილი 200 მგ

ქლორელას (Chlorella pyrenoidosa) ფხვნილი 200 მგ

უნდარია პინატიფიდას  
(Undaria pinnatifida) ფხვნილი 20 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

წყალმცენარეებისგან მიღებული აქტიური 
ნივთიერებების კომპლექსური მოქმედება აძლიერებს 
ორგანიზმის თავდაცვით რეაქციას და ზრდის მის 
ბრძოლიუნარიანობას ბაქტერიებისა და ვირუსების 
წინააღმდეგ. გაციება საშიში აღარაა!  

დაე,  
ყველა ამინდი 

იყოს მშვენიერი!

უნდარია პინატიფიდა 
აკორექტირებს დარღვევებს 
იმუნური სისტემის მუშაობაში, 
აძლიერებს ბაქტერიული 
ინფექციებისგან დაცვას.

BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„იმუნოსტიმულატორი“ 
60 კაფსულა თითო 585 მგ (30 ულუფა)

15678

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

19 აქტუალური ფასები იხ. საიტზე faberlic.com და კატალოგში Faberlic.



ყოველთვის  
კარგი განწყობა

ენდოკრინული  
სისტემა

ენდოკრინული სისტემა შინაგანი ორგანოების მოქმედებას 
არეგულირებს ჰორმონების გამომუშავების გზით. კოორდინაციას 
უწევს თითქმის ყველა სისტემის მუშაობას, ამასთან, 
უზრუნველყოფს ორგანიზმის ადაპტაციას სწრაფად ცვალებადი 
გარემოს პირობებისადმი. იმისათვის, რომ ენდოკრინული 
სისტემა სწორად ფუნქციონირებდეს, იგი მჭიდროდ უნდა 
ურთიერთქმედებდეს იმუნურ სისტემასთან.
სტრესი, შეუძლოდ ყოფნა, არასწორი კვება, მაღალი ფიზიკური 
დატვირთვა და სხვა სარისკო ფაქტორები იწვევს ენდოკრინული 
სისტემის დისფუნქციას. ასეთი გადახრების კორექტირების 
ერთ-ერთი გზაა სპეციალური, გენდერული თავისებურებების 
გათვალისწინებით შემუშავებული ბიოდანამატების მიღება

„მამაკაცის ენდოკრი ნული სისტემის 
მხარდაჭერა“
15681
„ქალის ენდოკრინული სისტემის 
მხარდაჭერა“
15682

კომპლექსები 
შემუშავებულია 
სპეციალურად 
ფარისებრი 
ჯირკვლისა და 
ჰორმონალური 
ფონის სწორი 
ფუნქციონირე-
ბისთვის

15681

15682
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მამაკაცის ენდოკრინული  
სისტემის მხარდაჭერა

სელენი ასრულებს მნიშვნელოვან 
როლს ნივთიერებათა ცვლაში, 
ფარისებრი ჯირკვლის 
მუშაობაში, ოქსიდატური სტრესის 
დროს უჯრედების დაცვაში 
დაზიანებისგან.

დიინდოლილმეთანი  
აქვს მრავანმხრივი ეფექტი 
ჰორმონების სინთეზზე.

ვიტამინები К1 და К2  
პასუხისმგებელია სისხლის 
შედედების ფუნქციის რეგული-
რებაზე და სისხლძართვების 
ელასტიკურობაზე.

გუარანა  
ასტიმულირებს 
ნერვულ სისტემას, 
აუმჯობესებს 
მეხსიეწრებას 
და ზრდის 
ტვინის შრომის-
უნარიანობას.

ფოსფატიდილსერინი  
აუმჯობესებს მეხსიერებას, 
კონცენტრაციას, ამაღლებს 
განწყობას.

ბაკოპა მონე –  
ანტიოქსიდანტი და ცხიმოვანი 
მჟავების წყარო. ასტიმულირებს 
იმუნიტეტს, აწესრიგებს 
ჰორმონალურ კასკადებს და 
ანდროგენების რეცეპტორების 
მგრძნობელობას.

ქალის ენდოკრინული  
სისტემის მხარდაჭერა

• ხელს უწყობს მთელ 
ენდოკრინულ სისტემას

• აწესრიგებს ჰორმონალურ 
ფონს ქალებში

• ხელს უწყობს სწორ 
უჯრედულ რეგენერაციას

• გაძლიერებული დეტოქს-
ფორმულა ესტროგენების 
სინთეზისთვი

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„ქალის ენდოკრი ნული სისტემის მხარდაჭერა“ 
60 კაფსულა თითო 740 მგ (30 ულუფა)

15682

ტრიგონელას თესლები  
ასტიმულირებს სისხლში შაქრის 
დონის შემცირებას, ხელს 
უწყობს წნევის რეგულაციას, კუჭ-
ნაწლავის ტრაქტის გამართულ 
მუშაობას.

დიინდოლილმეთანი  
ხელს უწყობს ესტროგენების 
ხელსაყრელ მეტაბოლიზმს, 
აჯანსაღებს სარძევე 
ჯირკვლის, ენდომეტრიუმისა 
და საშვილოსნოს ყელის 
ქსოვილებს.

ფუკუსი ხელს უწყობს სწორ  
უჯრედულ რეგენერაციას,  
ჯანმრთელ იმუნურ ფუნქციას.

მწვანე ჩაის ექსტრაქტი 
აჯანმრთელებს ქსოვილებს, 
ანეიტრალებს თავისუფალ 
რადიკალებს, ასევე 
აუმჯობესებს რეაქციას 
მეტაბოლურ სტრესზე.

ტრიგონელას (Trigonella  
foenum-graecum) თესლების ექსტრაქტი 300 მგ

დიინდოლილმეთანი 200 მგ

ბუშტუკოვანი ფუკუსის  
(Fucus Vesiculosus) ფხვნილი 150 მგ

მწვანე ჩაის (Camellia sinensis)  
ფოთლების ექსტრაქტი 100 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

ციკლის დარღვევა, მენოპაუზის პირველი სიმპტომები, 
გართულებები კლიმაქსისა და სხვა ფონური დაავადებების 
დროს – ამ ყველა გამოვლინების მინიმუმამდე დაყვანაში 
დაეხმარება სპეციალური ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი. 
ბადის გამოყენება შეიძლება ნებისმიერ ასაკში. 
ფიტოინგრედიენტები შემცველობაში არეგულირებს 
ჰორმონების გამოყოფას და აწესრიგებს ქალის სასქესო 
ჰორმონების მეტაბოლიზმს.

ბადი შექმნილია ნებისმიერ ასაკში მამაკაცის ჰორმონალური 
ფონის მოსაწესრიგებლად. მისი გამოყენება, პირველ რიგში, 
რეკომენდებულია ანდროგენების დეფიციტის (ჰორმონ 
ტესტოსტერონის დაბალი დონის) და მისი შედეგების დროს. 
აქტიური ნივთიერებები მათ შემცველობაში აშორებს 
ჰორმონალურ რყევებს, აუმჯობესებს ცნს-ის მუშაობას და 
აჩქარებს სისხლის ცირკულაციას. 

ვიტამინი K1 70 მკგ

ვიტამინი К2 19 მკგ

სელენის ხელატი 100 მკგ

ბაკოპა მონეს (Bacopa monnieri) ექსტრაქტი 300 მგ

გუარანას (Paullinia cupana) თესლების ექსტრაქტი 250 მგ

ინდური ბაზილიკის  
(Ocimum tenuflorum) ფოთლების ექსტრაქტი 250 მგ

დიინდოლილმეთანი 50 მგ

ფოსფატილდისერინი (სოიოს ლეციტინის) 50 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

• ხელს უწყობს მთელ 
ენდოკრინულ სისტემას

• აწესრიგებს ჰორმონალურ 
ფონს მამაკაცებში

• აქრობს ჰორმონალური 
დისბალანსის შედეგებს

• აღადგენს კავშირებს 
ენდო კრინულ და ნერვულ 
სისტემებს შორის

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„ქალის ენდოკრი ნული სისტემის მხარდაჭერა“ 
60 კაფსულა თითო 740 მგ (30 ულუფა)

15682

113,99 j 85,49 j

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„მამაკაცის ენდოკრი ნული სისტემის მხარდაჭერა“ 
60 კაფსულა თითო 758 მგ (30 ულუფა)

15681

BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.
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საყრდენ-მამოძრავებელი 
სისტემა

მოზრდილი ადამიანის ჩონჩხი 
შედგება ერთმანეთთან 
ხრტილებით, მყესებითა და 
იოგებით დაკავშირებული 
დიდი რაოდენობის 
სხვადასხვა ძვლისგან. 
ჩონჩხი უზრუნველყოფს მყარ 
საფუძველს სხეულისთვის, 
იცავს შინაგან ორგანოებს 
და მოძრაობის საშუალებას 
გვაძლევს. 
მთელი ცხოვრების მანძილზე 
ადამიანის ორგანიზმში 
მიმდინარეობს ძვლის 
ქსოვილის წარმოქმნისა 
და მისი შემდგომი დაშლის 
უწყვეტი პროცესი. ძვლის 
უჯრედების რეგულაციის 
დარღვევა და სისხლში 
ქიმიური ნაერთების არასწორი 
დონე იწვევს ძვლებისა და 
სახსრების დაავადებებს. 
საყრდენ-მამოძრავებელი 
სისტემის ჯანმრთელობის 
შენარჩუნებისთვის საჭიროა 
ბევრი მოძრაობა, საკმარისი 
რაოდენობის ცილების 
მიღება და კვების რაციონში 
კოლაგენისა და სხვა 
სპეციალური დანამატების 
ჩართვა.

„სახსრების 
მხარდაჭერისთვის“
15691

„ძვლოვანი ქსოვილის 
მხარდამჭერი კომპლექსი“
15690

მოძრაობა –  
სიცოცხლე

15691

15690

კომპლექსები 
შემუშავებულია 

სპეციალურად 
საყრდენ-

მამოძრავებელი 
აპარატისთვის. 

არავითარი 
დისკომფორტი 

ფიზიკური 
აქტივობისას!
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სახსრებისა  
და ხრტილების დაცვა

• ამაგრებს  მყეს-სახსროვან 
აპარატს

• აღადგენს დაზიანებულ  
ხრტილოვან ქსოვილს

• ხელს უწყობს სახსარშიგა 
სითხის გამომუშავებას

ბოსველიას  
ექსტრაქტი –  
ბუნებრივი 
ანალგეტიკი, 
ბლოკავს ანთებით 
პროცესებს 
სახსრებში.

კურკუმას ფესვების ექსტრაქტი 
აქვს ანთების საწინააღმდეგო 
თვისება.

OPTIMSM™ შეიცავს ორგანულ 
გოგირდს და ამინომჟავებს 
(ცისტეინს, მეთიონინს), 
რომლებიც მონაწილეობს 
ხრტილოვანი ქსოვილის, 
კოლაგენისა და კერატინის 
ფორმირებაში.

OptiMSM® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა  
Cardinal Associates, Inc.
BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

გლუკოზამინის ჰიდროქლორიდი 500 მგ

მეთილსულფონილმეთანი (OptiMSM®) 200 მგ

ბოსველიას (Boswellia serrata) გუმფისის ექსტრაქტი 100 მგ

ქონდროიტინსულფატი 100 მგ

კურკუმას (Curcuma longa) ფესვების ექსტრაქტი 100 მგ

ჰიდროლიზური კოლაგენი (ტიპი II) 10 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

ბადი აერთიანებს ორ ძირითად ეფექტს:  
ებრძვის ანთებებს სახსრების ქსოვილებში და 
აღადგენს დაზიანებულ ან ატროფირებულ 
ხრტილოვან ქსოვილს სახსრებში.   
ეს სახსრებს უბრუნებს მოძრაობის უნარს, ანელებს 
ტკივილს, არ უშვებს რღვევას.

მაგარი ძვლები  
და ჯანმრთელი კბილები

ორგანული კალციუმი 
ემსახურება ოპტიმალურ 
ათვისებას და ძვლების 
კარკასის გამაგრებას.

AQUAMIN™  
ამაგრებს ძვლოვან ქსოვილს, 
ეხმარება ორგანიზმში მაღალი 
ენერგეტიკული ბალანსის 
შენარჩუნებაში და აწესრიგებს 
ნივთიერებათა ცვლას.

ვიტამინი К2  
(მენაქინონი, MENA 
Q7) მნიშვნელოვან 
როლს თამაშობს 
თირკმლების მუშაობაში, 
ნივთიერებათა 
ცვლაში, ძვლებისა 
და შემაერთებელი 
ქსოვილის გამაგრებაში, 
უზრუნველყოფს კალ-
ციუმისა და D ვი ტა მინის 
ურთიერთქმედებას.

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„კომპლექსი ძვლოვანი ქსოვილის მხარდამჭერი“ 
60 კაფსულა თითო 893 მგ (30 ულუფა)
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Aquamin™ – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Marigot Ltd.
BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

კალციუმის ციტრატი, მათ შორის კალციუმი 
(კარბონატი) მინერალური კომპლექსიდან 
Aquamin™ 224 მგ 

მინერალური კომპლექსი  
(Aquamin™, ზღვის წყალმცენარეები) 200 მგ

ვიტამინი К2 (მენაქინონი МК-7) 20 მკგ

ვიტამინი D3 (ქოლეკალციფეროლი) 4,1 მკგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

ბად-ში მაღალი ბიო ხელმისაწვდომობის მინერალებისა 
და კალციუმისა და K2 და K3 ვიტამინების ოპტიმალური 
დოზებით შემცველობა ხელს უწყობს ძვლოვან 
ქსოვილებში ნივთიერებათა სწორ ცვლას და ძვლებისა 
და კბილების ჯანმრთელობას.

გლუკოზამინის 
ჰიდროქლორიდი 
ასტიმულირებს კოლაგენისა 
და ჰიალურონის მჟავას 
სინთეზს, ხელს უშლის 
სახსრების რღვევას, აქვს 
ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტი.

ქონდროიტინსულფატი  
გავლენას ახდენს ხრტილებში 
მიმდინარე ცვლის პროცესებზე, 
ასტიმულირებს უჯრედების 
ბიოსინთეზს. ამუხრუჭებს 
ხრტილოვანი და შემაერთებელი 
ქსოვილების დეგენერაციის 
პროცესებს, აჩქარებს მათ 
აღდგენასა და ფოსფორ-
კალციუმის ცვლას.

II ტიპის ჰიდროლიზური კოლაგენი 
ხელს უწყობს ხრტილოვანი ქსოვილის 
წარმოქმნას და უზრუნველყოფს 
სახსრების მოძრაობის უნარს. 
ეხმარება სახსრებში ასაკობრივი 
ტკივილის, ართრიტებისა და 
რევმატიზმების სხვადასხვა 
სიმპტომის თავიდან აცილებაში.

ვიტამინი D უზრუნველყოფს 
საკვები პროდუქტებიდან 
კალციუმისა და ფოსფორის 
შეთვისებას. ასტიმულირებს 
უჯრედების გამრავლებას და 
ზოგიერთი სტეროიდული 
ჰორმონის სინთეზს.

• ამაგრებს ძვლოვან 
ქსოვილს

• აწესრიგებს ძვლებში 
კალციუმის ცვლას 
და აუმჯობესებს მის 
შეთვისებას 

• წითელი წყალ-
მცენარეების კომპლექსი 
K2 ვიტამინთან 
კომბინაციაში 
დადებითად მოქმედებს 
გულ-სისხლძარღვთა 
სისტემაზე

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„სახსრების მხარდაჭერა“ 
60 კაფსულა თითო 644 მგ (30 ულუფა)

15691
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მიკროფლორის 
ბალანსი და 
რბილი წმენდა 
– კომპლექსური 
მიდგომა 
სწორი საჭმლის 
მონელებისადმი

საჭმლის მომნელებელი  
სისტემა

საჭმლის მომნელებელი სისტემა შედგება 
რამდენიმე შინაგანი ორგანოსგან და 
ასრულებს მთელ რიგ ფუნქციებს:

• • მოტორულიმოტორული – საკვების მექანიკური 
დაქუცმაცება და არევა, საჭმლის კოშტის 
გადაადგილება;

• • სეკრეტორულისეკრეტორული – ფერმენტების გამოყოფა 
საკვების ქიმიური გადამუშავებისთვის;

• • შემწოვიშემწოვი – წვრილი ნაწლავის მიერ საკვები 
ნივთიერებების შეწოვა და მათი მოხვედრა 
სისხლსა და ლიმფაში;

• • გამომყოფიგამომყოფი – გადაუმუშავებელი 
ნივთიერებებისა და მეტაბოლიზმის 
ზოგიერთი პროდუქტის გამოყოფა საჭმლის 
მომნელებელი ტრაქტიდან. 

არადაბალანსებული კვება, ცხარე, 
მარილიანი ან ცხიმიანი საკვები  
ხშირად იწვევს სმს-ის დისბალანსს.  
მისი სწორი ფუნქციონირებისთვის 
აუცილებელია სმს-ის დროული  
მხარდაჭერა. ჩვენ შევიმუშავეთ  
სპეციალური ბიოდანამატები  
საჭმლის მომნელებელი  
სისტემის თითოეული  
ორგანოსთვის.

„ნაწლავის მხარდაჭერა“

15688
„გასტროკომფორტი“

15687 
„ღვიძლის მხარდაჭერა“

15686
„პრობიოტიკებისა და 
პრებიოტიკების მიქსი“

15689
„ნაწლავის მიკროფლორის 
მხარდაჭერა“
15685

სიმსუბუქე  
და კომფორტი

15688

15686

15689

15685

15687
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ჯანმრთელი მიკროფლორის მხარდაჭერა

ფუკოქსანტინი აუმჯობესებს 
საჭმლის მონელებას და 
აღადგენს ჯანმრთელ 
მიკროფლორას, აძლიერებს 
საკვები ნივთიერებების შეწოვას. 
მაღალი ანტიბაქტერიული 
აქტივობის წყალობით აწესრი-
გებს საჭმლის მომნელებელი 
ტრაქტისა და ნაწლავური 
ფლორის ფუნქციებს.

სპირულინა ერთმანეთთან 
აკავშირებს ქსენობიოტიკებს* 
და გამოდევნის მათ, აუმჯობე-
სებს მიკროფლორის აქტივობას. 
ხელს უწყობს საკვების სრულად 
ათვისებას, ამცირებს სმს-ის 
დაავადებათა განვითარების 
რისკს. ქლოროფილი ანადგუ-
რებს ლპობის ბაქტერიებს.

Orafti® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა  
Raffinerie Tirlemontoise SA. 
BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

*ორგანიზმისთვის უცხო ქიმიური  ნივთიერებები.

მურა წყალმცენარეების ასკოფილუმისა  
(Ascophyllum nodosum) и ლამინარიას 
(Laminaria saccharata) ფხვნილი,  200 მგ 
 
მათ შორის ორგანული იოდი 260 მკგ

ინულინი (Orafti®) 300 მგ

სპირულინას (Spirulina platensis) ფხვნილი 200 მგ

ბუშტუკოვანი ფუკუსის (Fucus vesiculosus)  
ფხვნილი 200 მგ

უნდარია პინატიფიდას (Undaria pinnatifida)  
ფხვნილი 150 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

ნაწლავის სწორი მიკროფლორის მხარდაჭერა შეიძლება 
ბალანსირებული პრობიოტიკების საშუალებით, მაგრამ 
ამასთანავე, ნაწლავის ლორწოვანმა მათი ეფექტური 
დასახლებისთვის უნდა შექმნას კეთილსაიმედო 
პირობები. აქტიური პრებიოტიკის ინულინის, და 
წყალმცენარეების ნაერთის კომბინაცია – სწორედ ისაა, 
რაც ფლორას სჭირდება სწორი კვებისთვის.

ინულინი – პოლისაქარიდი, 
შედგება 95% ფრუქტოზისგან. 
მსხვილ ნაწლავში ეს სასურველი 
საკვებია ბიფიდო- და ლაქტო-
ბაქტერიებისთვის. აკავებს სითხეს 
ნაწლავში, რაც საკვებს ხდის 
ფხვიერს და მოსახერხებელს მის 
გადასაადგილებლად. შეიცავს 
ფრუქტანს, რომელიც კვებავს 
ჯანსაღ ნაწლავის მიკროფლორას, 
რითაც ხელს უშლის პათოგენური 
ორგანიზმების გამრავლებას.

ასკოფილუმი ეხმარება ტოქსი-
ნების, მძიმე მეტალებისა და 
რადიო ნუკლიდების გამოდევ-
ნაში საჭმლის მომნელებელი 
ტრაქტიდან, წმენდს ნაწლავს 
მავნე ბაქტერიული ფლორისგან, 
ასტიმულირებს ლოკალურ 
იმუნურ პასუხს.

ნაწლავის მხარდაჭერა
• თრგუნავს ნაწლავის 

ქრონიკულ ანთებებს

• აღადგენს დაზიანებულ 
ლორწოვან გარსს

• აწესრიგებს ნაწლავის 
მოტორიკას

• აქვს სპაზმის მომხსნელი  
ეფექტი

ფუკუსის ფხვნილი 
აუმჯობესებს საჭმლის 
მონელებას და აღადგენს 
მიკროფლორას, ეხმარება 
საკვები ნივთიერებების 
სრულფასოვან შეწოვას,  
აქვს მაღალი ანტი ბაქტერიული 
აქტივობა. 

ბამბუკის ექსტრაქტი  
აქვს ანთების საწინააღმდეგო, 
ანტისეპტიკური, 
ანტიოქსიდანტური 
და პარაზიტების 
საწინააღმდეგო თვისებები. 
გამოიყენება დიზენტერიის, 
ვირუსული კოლიტებისა 
და ენტეროკოლიტის 
სამკურნალოდ.

კოჭას ფესვის ექსტრაქტი  
აქვს ანთების საწინააღმდეგო, 
სპაზმოლიტური, შემწოვი, 
შეხორცებისა და ტკივილ-
გამაყუჩებელი მოქმედება.

ბამბუკის (Bambusa vulgaris)  
ყლორტების ექსტრაქტი 400 მგ

კოჭას (Zingiber officinale)  
ფესვების ექსტრაქტი 100 მგ

ბუშტუკოვანი ფუკუსის  
(Fucus vesiculosus) ფხვნილი 100 მგ

ალოე ვერას (Aloe vera) ფოთლების  
ექსტრაქტი გაუფერულებული 25 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

ბადი შემუშავებულია ნაწლავის მუშაობის კომპლექსური 
მხარდაჭერისთვის. იგი აღმოხვრავს საჭმლის 
გადამუშავების ნერვული რეგულაციის დარღვევებს  
და ანცირებს ანთებით პროცესებს. კომპონენტების 
კომბინირებული მოქმედების წყალობით კი 
დადებითად მოქმედებს გაცვლით პროცესებზე,  
აქვს ანტი მიკრობული და მატონიზებელი ეფექტები.

ალოე ვერა  
პასუხისმგებელია 
ბაქტერიოციდულ, ჭრილობის 
შეხორცებისა და საფაღარათო 
მოქმედებებზე. ეხმარება სმს-ის 
ორგანოების მკურნალობის 
დროს, საჭმლის მონელების 
ნორმალიზებისა და მადის 
გაუმჯობესებისთვის.

• აღადგენს ნაწლავის 
ლორწოვანს

• აქვს ანთების საწინააღ-
მდეგო ეფექტი

• ქმნის ხელსაყრელ 
გარემოს ნორმა ლუ რი 
მიკრო ფლორისთვის 

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„ნაწლავის მხარდაჭერა“ 
60 კაფსულა თითო 549 მგ (30 ულუფა)

15688

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„ნაწლავის მიკროფლორის მხარდაჭერა“ 
60 კაფსულა თითო 784 მგ (30 ულუფა)

15685

30 31 აქტუალური ფასები იხ. საიტზე faberlic.com და კატალოგში Faberlic.



ღვიძლის ჯანმრთელობა

ოპუნციის ექსტრაქტი 
აკორექტირებს და აწესრიგებს 
ცხიმების ცვლას ღვიძლში.

დიინდოლილმეთანი  
(დიმ, ბროკოლის ექსტრაქტის 
ფრაქცია) აქვს გამოხატული 
ანთების საწინააღმდეგო და 
იმუნომამოდულირებელი 
ეფექტი – თრგუნავს ანთებით 
პროცესებს ღვიძლში.

მურა წყალმცენარეების ნაერთი  
აწესრიგებს ღვიძლის უჯრედების 
– ჰეპატოციტების მემბრანის 
სტრუქტურას, ფერმენტების 
(ტრანსფერაზა და ფოსფატაზა) 
გამომუშავებას. აქვს ძლიერი 
იმუნომამოდულირებელი 
აქტივობა.

არტიშოკის  
ექსტრაქტი  
ხელს უწყობს ღვიძლის 
ჯანმრთელობას, 
ზრდის ნაღველის 
გამომუშავებას. ხელს 
უწყობს დეტოქსიკაციას, 
ჯანსაღ მონელებას და 
ცხიმში ხსნადი საკვები 
ნივთიერებების შეთვისებას.

ბაყაყურას ექსტრაქტი 
ასტიმულირებს ცილის სინთეზს 
ჰეპატოციტებში, აღადგენს 
ლიპიდურ ცვლას, ასევე აქვს 
გამოხატული ანტიტოქსიკური 
მოქმედება.

მურა წყალმცენარეების ასკოფილუმისა  
(Ascophyllum nodosum) и ლამინარიას 
(Laminaria saccharata) ფხვნილი,  200 მგ 
 
მათ შორის ორგანული იოდი 260 მკგ

ბაყაყურას (Silybum marianum)  
თესლების ექსტრაქტი 150 მგ

არტიშოკის (Cynara scolymus) ფოთლების ექსტრაქტი  150 მგ

ოპუნციის (Opuntia ficus-indica) ფოთლების ექსტრაქტი 100 მგ

დიინდოლილმეთანი 75 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

ღვიძლის დაავადებების მკურნალობა მოითხოვს 
კომპლექსურ მიდგომას: აუცილებელის ღვიძლის 
პროტექტორები და იმუნომოდულატორები ანთების 
საწინააღმდეგო მოქმედებასთან ერთად. ბადი 
აერთიანებს ამ ორგანოს აღდგენისა და დაცვისთვის 
აუცილებელ ნატურალურ აქტიურ ინგრედიენტებს.

სასარგებლო ბაქტერიების ბალანსი

ინულინი – პოლისაქარიდი, 
იხსნება წყალში, მაგრამ 
მდგრადია კუჭის წვენის 
მიმართ. ოლიგოსაქარიდების 
კომპლექსი თავის 
შემადგენლობაში წარმოქმნის 
მოუნელებელ პრებიოტიკს, 
რომელიც, ნაწლავში 
მოძრაობისას, შერჩევითად 
კვებავს და აფერმენტირებს  
მხოლოდ სასარგებლო 
ბაქტერიებს.

ბუშტუკოვანი ფუკუსი  
ქმნის კომფორტულ პირობებს 
ბაქტერიებისთვის, ხელს 
უწყობს ტოქსინებისა და 
მძიმე მეტალების გამოყოფას 
საჭმლის მომნელებელი 
ტრაქტიდან, თრგუნავს 
ნაწლავის პათოგენურ 
ფლორას, იცავს ნაწლავის 
ლორწოვან გარსს. აქვს 
ანთებისა და ვირუსის 
საწინააღმდეგო მოქმედება.

პრობიოტიკური კომპლექსი –  
სასარგებლო მიკრო-
ორგანიზმების ოპტიმალური 
გაერთიანება. უზრუნველყოფს 
წვრილი და მსხვილი 
ნაწლავების სრულყოფილ 
ფუნქციონირებას, 
სწორ მონელებასა და 
დეტოქსიკაციას.

Orafti® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა  
Raffinerie Tirlemontoise SA. 

ინულინი (Orafti®) 500 მგ

პრობიოტიკების კომპლექსი (16 х 109 КОЕ***) 315 მგ 
 Lactobacillus acidophilus,  
 Bifidobacterium bifidum,  
 Bifidobacterium longum,  
 Streptococcus Thermophilus,  
 Lactobacillus bulgaricus,  
 Lactobacillus paracasei

ბუშტუკოვანი ფუკუსის (Fucus vesiculosus)  
ფხვნილი  100 მგ 

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

ნაწლავური ფლორის ოპტიმალური და კარგად 
მართვადი ბალანსი – ჯანსაღი იმუნური სისტემისა და 
კარგი განწყობის საფუძველია. ბადის შემცველობაში 
არსებული პრობიოტიკები და პრებიოტიკები ქმნის 
მიკროფლორის კვებისა და სასარგებლო ბაქტერიების 
ზრდისთვის აუცილებელ პირობებს.

BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„პრობიოტიკებისა და პრებიოტიკების მიქსი“ 
60 კაფსულა თითო 731 მგ (30 ულუფა)

15689

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

• აღადგენს 
სასარგებლო 
ბაქტერიებს ბალანსს

• თრგუნავს პათო-
გენური მიკრო-
ფლორის ზრდას

• ასტიმულირებს 
ბუნებრივ იმუნიტეტს

• აღადგენს ფერ მენტების 
სინთეზს ღვიძლში

• არეგულირებს ცხიმოვანი 
უჯრედების ცვლას 
ღვიძლში

• ძლიერი ნაღველ მდენი 
და ანტიოქსიდანტური 
ეფექტი

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„ღვიძლის მხარდაჭერა“ 
60 კაფსულა თითო 662 მგ (30 ულუფა)

15686

32 33 აქტუალური ფასები იხ. საიტზე faberlic.com და კატალოგში Faberlic.



ჯანმრთელი კუჭი  
და საჭმლის მონელების მხარდაჭერა

Aquamin™ – რეგისტრირებული 
სავაჭრო მარკა Marigot Ltd.
Saberry® და BioPerine® – 
რეგისტრირებული სავაჭრო მარკები 
Sabinsa Corporation.
DigeSEB® – რეგისტრირებული 
სავაჭრო მარკა Cal India Foods 
International.

მინერალური კომპლექსი (Aquamin™,  
ზღვის წყალმცენარეები) 200 მგ

კალციუმი (კალცი კარბონატის სახით 
მინერალური კომლექსიდან 
Aquamin™) 24 მგ

ემბლიკას (Phyllanthus emblica)  
ნაყოფის ექსტრაქტი (Saberry®) 200 მგ

ძირტკბილას (Glycyrrhiza glabra)  
ფესვების ექსტრაქტი 150 მგ

გვირილას (Matricaria chamomile)  
ყვავილების ექსტრაქტი 150 მგ

ბრომელაინი  200 მგ

პაპაინი 100 მგ

ენზიმების ნაერთი (DigeSEB®),  
მათ შორის: ამილაზა, ლაქტაზა,  
ლიპაზა, პროტეაზა 50 მგ

ალთეას (Althaea officinalis)  
ფესვების ექსტრაქტი 120 მგ

ბეტაინის ჰიდროქლორიდი 50 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

AQUAMIN™ – ბიოწვდომის 
მულტიმინერალური 
კომპლექსი ზღვის წითელი 
წყალმცენარეებისგან. აქვს 
გამოხატული  ანტაციდური ეფექტი.

ბრომელაინი, პაპაინი  
და ფერმენტების კომპლექსი 
DIGESEB® ხელს უწყობს 
საკვები ცილების, ცხიმებისა 
და ნახშირწყლების სწორ 
ათვისებას, ასევე, აწესრიგებს 
დარღვეულ საჭმლის 
მონელებას.

ბეტაინი აღადგენს ლორწოვანის 
უჯრედებს დაზიანებები დროს 
(ეროზიები, წყლულები), 
მუშაობს როგორც ძლიერი 
ანტიოქსიდანტი.

ემბლიკა აღადგენს 
დაზიანებულ მოტორიკას 
(ანტირეფლუქსი), აქვს 
ანტიოქსიდანტური ეფექტი.

გვირილა და ალთეა აქვს ანთების 
საწინააღმდეგო მოქმედება.

არ იდარდოთ წვეულებაზე ტორტის ზედმეტი ნაჭრის 
გამო! ოპტიმალურად დაბალანსებული კომპლექსი 
დაეხმარება საჭმლის მომნელებელ სისტემას. ბადს აქვს 
ანთების საწინააღმდეგო და სპაზმოლიტური ეფექტები, 
ხელს უწყობს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ზედა ორგანოების 
დაზიანებული ლორწოვანი გარსის რეგენერაციას.

ძირტკბილა აქვს აღმდგენი, 
ანთების საწინააღმდეგო 
და სოკოს საწინააღმდეგო 
ეფექტები.

წვეულებები 
გართულებების გარეშე

• ავსებს საჭმლის მომ-
ნელებელი ფერმენტე ბის 
დეფიციტს

• აუმჯო ბესებს ორგანული 
ნივთიერებების – 
ცილების, ცხიმებისა 
და ნახშირწყლების 
მონელებას

• ამცირებს კუჭის წვენის 
მჟავიანობას და აქვს 
ანტირეფლუქსური 
მოქმედება

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები 
დანამატი 
„გასტროკომფორტი“ 
60 კაფსულა თითო 778 მგ (30 ულუფა)

15687

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 
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რეპროდუქციული  
სისტემა

რეპროდუქციული სისტემის ძირითადი ამოცანაა გამრავლება და 
შთამომავლობის მიღება. გარდა ამისა, ის მჭიდროდაა დაკავშირებული 
სხვა სისტემებთან: ცენტრალურ და ვეგეტატიურ ნერვულ, ენდოკრინულ 
სისტემებთან. აღსანიშნავია, რომ ამასთანავე, მოქმედებს უკუკავშირის 
მოდელი: სწორედ სასქესო ჰორმონები არიან ძლიერი რეგულატორები 
არა მარტო სექსუალური ქცევისა, არამედ ფსიქიკური მდგომარეობისა და 
ზოგადი გუნება-განწყობისა.
ქალისა და მამაკაცის რეპროდუქციული ორგანოების აგებულება 
და ფუნქციები არსებითად განსხვავდებიან, ამიტომაც მათი 
ჯანმრთელობისთვის ბიოდანამატებს უნდა ჰქონდეს გენდერული 
თავისებურებები.

„მამაკაცის რეპროდუქციუ ლი სისტემის მხარდაჭერისთვის 40+“
15696
„მამაკაცის რეპროდუქ ციული სისტემის მხარდაჭერა“
15695
„ქალის რეპროდუქციული სისტემის მხარდაჭერა“
15694

კომპლექსები 
შემუშავებულია 

სპეციალურად სწორი 
ჰორმონალური 

ბალანსის 
შესანარჩუნებლად 

ნებისმიერ ასაკში

ბედნიერი 
ოჯახი

15696 15695

15694
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მამაკაცის რეპროდუქციული  
სისტემის მხარდაჭერა

პერუს ყაყაჩოს ექსტრაქტი  
მოქმედებს ანდროგენების 
სინთეზზე, თიოციანატებსა 
და გლუკოზინოლატებს აქვთ 
მკვეთრად გამოხატული 
ანთების საწინააღმდეგიო და 
ანტისიმსივნური ეფექტები. 
შეიცავს სპილენძს, რკინას, 
კალციუმს, მაგნიუმსა და 
ფოსფორს, B ჯგუფის ვიტამინებს, 
С და Е ვიტამინებს.

ეპიმედიუმი  
(მსხვილფოთოლა  
ჩიტიწვივა) შეიცავს  
აქტიურ ინგრედიენტს  
იკარიინს. ზრდის 
ტესტოსტერონის გამომუშავებას 
და მოქმედებს როგორც 
აფროდიზიაკი ორივე 
სქესისთვის.

L-კარნიტინი – ამინომჟავა, 
რომელსაც გადააქვს ცხიმმჟავები 
უჯრედების მიტოქონდრიებში 
როგორც ენერგიის წყარო. 
ორგანიზმის საერთო მასაში 
ამცირებს ცხიმის პროცენტულ 
მაჩვენებელს და ზრდის ორგანიზმის 
გამძლეობას. ასტიმულირებს 
მეტაბოლიზმს ცნს-ში, მიოკარდში, 
კუნთებსა და ღვიძლში.

დიჰიდროკვერციტინი  
ხელს უწყობს ნორმალურ 
სისხლის მიმოქცევას.

პერუს ყაყაჩოს (Lepidium meyenii)  
ფესვების ექსტრაქტი  300 მგ

აცეტილ L-კარნიტინი 250 მგ

ეპიმედიუმის (Epimedium grandiflorum)  
ექსტრაქტი 250 მგ

დიჰიდროკვერციტინი 10 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

მამაკაცის ჯანმრთელობის  
სისტემური აღდგენა 40 წლის შემდგომ ასაკში

• აწესრიგებს ტესტო-
სტერონის ცვლის  
რეგულაციას

• ნაადრევი ანდროპაუზის* 
პროფილაქტიკა

• აუმჯობესებს გულ-
სისხლძარღვთა სისტემის 
მდგომარეობას

მწვანე ჩაი –  
ძლიერი ანტიოქსიდანტი, 
ამცირებს არტერიულ წნევას, 
ქოლესტერინის დონეს სისხლში, 
აუმჯობესებს ნეირონების 
მეტაბოლიზმს.

ვიტამინი E  
აწესრიგებს ტესტოსტერონის 
სინთეზს (ასაკობრივი ნორმის 
ფარგლებში) და ორგანოებისა 
და ქსოვილების მისადმი 
მგრძნობელობას, ამცირებს 
სისხლის შედედებას, აქვს 
ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი, 
მათ შორის, წინამდებარე 
ჯირკვლისთვის.

ვიტამინი B6 ასტიმულირებს 
ნივთიერებათა ცვლას ცნს-ში, 
მათ შორის, უფროსი ასაკის 
ჯგუფებში გადატანილი დაავადე-
ბების (ინსულტი, გულის იშემია, 
დიაბეტი) მიმდინარეობისა და 
შემდგომ პერიოდში.

ვიტამინი Е 24 მგ

ვიტამინი В6  2 მგ

მწვანე ჩაის (Camellia sinensis)  
ფოთლების ექსტრაქტი 150 მგ

ზაფრანას (Crocus sativus L.)  
ფოთლების ექსტრაქტი 10 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

*ანდროგენური დეფიციტი, ტესტოსტერონის არასაკმარისად 
გამომუშავება მამაკაცებში.

40 წლის შემდეგ მამაკაცთა უმრავლესობაში ტესტოს ტე-
რო ნის დონე მცირდება. მნიშვნელოვანია შეივსოს ამ 
ჰორმონის ნაკლებობა, რომელიც გავლენას ახდენს 
ორგანიზმის ბევრ სფეროზე: ცნს-ის ფუნქცია, გულ-
სისხლძარღვთა სისტემის ჯანმრთელობა, სექსუალობა.

40 წლამდე ასაკის მამაკაცებისთვის მნიშვნელოვანია 
ერთ-ერთი ძირითადი ჰორმონის ტესტოსტერონის 
ოპტიმალური სეკრეციისა და მეტაბოლიზმის 
უზრუნველყოფა, ასევე, ნერვული და გულ-სისხლძარღვთა 
სისტემების მხარდაჭერა. ბად-ის მოქმედება მიმართულია 
ჯანმრთელობის სწორედ ამ ასპექტებისკენ.

ზაფრანა ასტიმულირებს 
სეროტონინის სინთეზს, 
აქვს ანტისტრესულიო და 
ანტიდეპრესიული მოქმედება, 
აუმჯობესებს ტესტოსტერონის 
სინთეზის რეგულაციას.

• აღადგენს ტესტო სტერონის 
სინთეზს

• აწესრიგებს მამაკაცის 
სექსუალობას

• უზრუნველყოფს ცვლის 
პროცესების ძლიერ 
სტიმულაციას

BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„მამაკაცის რეპროდუქ ციული სისტემის მხარდაჭერა“ 
60 კაფსულა თითო 587 მგ (30 ულუფა)

15695

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„მამაკაცის რეპროდუქ ციული სისტემის მხარდაჭერა 40+“ 
60 კაფსულა თითო 473 მგ (30 ულუფა)

15696
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ჰორმონების ბალანსი 
და ფერტილურობის* მხარდაჭერა

• აწესრიგებს ქალის 
სასქესო ჰორმონების – 
ესტროგენების ბალანსს

• თრგუნავს უჯრედების 
არასწორ გამრავლებას და 
ქრონიკულ ანთებებს

• აწესრიგებს მენსტრუალურ 
ციკლს და ამცირებს 
წინამენსტრუალური 
სინდრომის სიმპტომებს

მწვანე ჩაის ექსტრაქტი და 
დიინდოლილმეთანი 
აშორებს „ცუდ“ ესტროგენებს 
და ააქტიურებს „კარგს“, 
ამცირებს ანთებების რისკს 
და არეგულირებს უჯრედების 
„სწორ“ გამრავლებას.

პუერარია მირიფიკას (Pueraria mirifica)  
ფესვების ექსტრაქტი 200 მგ

მწვანე ჩაის (Camellia sinensis)  
ფოთლების ექსტრაქტი 100 მგ

დიინდოლილმეთანი 100 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

განიცადო დედობის სიხარული – ყოველი ქალის 
ბედნიერება! ამ ნანატრი მოვლენისთვის მოსამზადებლად 
მნიშვნელოვანია ჰორმონალური ფონის ნორმალიზება, 
ანთებების რისკის შემცირება, საერთო ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის გაუმჯობესება. სპეციალური კომპლექსი  
ადვილად უმკლავდება ამ ამოცანებს.

პუერარიის ექსტრაქტი – 
ესტროგენების მცენარეული 
ანალოგი. ააქტიურებს 
ესტროგენების რეცეპტორებს 
ცნს-ში, სარძევე ჯირკვლებსა 
და მცირე მენჯის ორგანოებში, 
ავსებს ესტროგენების 
დეფიციტს ჰორმონების 
გამოყენების გარეშე. აღადგენს 
რეგულარულ მენსტრუალურ 
ციკლს. ამცირებს ანთებებს 
მცირე მენჯის ორგანოებსა და 
სარძევე ჯირკვლებში, ამცირებს 
წინამენსტრუალური სინდრომის 
სიმპტომებს.

ბედნიერებაა 
იყო ქალი!

*შვილის გაჩენის უნარი.

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„ქალის რეპროდუქ ციული სისტემის 
მხარდაჭერა“ 
60 კაფსულა თითო 478 მგ (30 ულუფა)

15694
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გულისა და 
კაპილარების 
მხარდაჭერა –  
ის, რაც საჭიროა 
აქტიური 
ცხოვრებისთვის! 

გულ-სისხლძარღვთა  
სისტემა

გულ-სისხლძარღვთა სისტემა 
უზრუნველყოფს მთელი 
ორგანიზმის ცხოველქმედებას. 
მისი წყალობით სისხლი 
ამარაგებს მთელ ორგანოებსა 
და ქსოვილებს ჟანგბადით, 
ჰორმონებით, საკვები 
ნივთიერებებით, შემდეგ კი 
მეტაბოლიზმის პროდუქტები 
გამოაქვს მათი შემდგომი 
უტილიზაციისთვის.

გულ-სისხლძარღვთა 
დაავადებების რისკის 
შესამცირებლად აუცილე-
ბელია მუდმივი ფიზიკური 
აქტივობის რეჟიმის 
ხელშეწყობა, ასევე ჯანსაღი 
დიეტის დაცვა ვიტამინებისა 
და მინერალების ოპტიმალური 
რაოდენობით.

„კარდიომხარდაჭერა“
15684

„კოენზიმ Q10“
15700

საკუთარ 
რითმში

15684

15700
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გულისა  
და სისხლძარღვების ჯანმრთელობა

ცირცელი –  
უნივერსალური 
ანტიოქსიდანტი,  
კარგად მოქმედებს 
ბროწეულთან ერთად.

სელენი  
აწესრიგებს ცილის 
გამომუშავებას 
კარდიომიოციტებში*, 
ასტაბილიზებს 
ენერგეტიკულ ცვლას, 
უზრუნველყოფს 
ნაწიბუროვანი პროცესების 
პროფილაქტიკას გულის 
იშემიური დაავადების 
დროს.

ვიტამინი K2 აშორებს 
ათეროსკლეროზულ დაგებს 
არტერიებში, აფართოებს 
კორონარების დიამეტრს, 
სკლეროზული პროცესების 
განვითარების პროფილაქტიკა.

ვიტამინი В6 2 მგ

ვიტამინი К2 (მენაქინონო МК-7)  50 მკგ

სელენის (სელენის ხელატები) 75 მკგ

ბროწეულის (Punica granatum)  
მარცვლების ექსტრაქტი 400 მგ

იაპონური მატიტელას (Polygonum cuspidatum) 
ფესვების ექსტრაქტი (რეინუტრია)  120 მგ

ცირცელის (Aronia melanocarpa) ნაყოფის ექსტრაქტი 100 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine®  5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

ამ ბიოლოგიურად აქტიური დანამატის ინგრედიენტები 
ისეა შერჩეული და დაბალანსებული, რომ ხელს უწყობს 
მიოკარდის ჯანმრთელობას, აუმჯობესებს გულის 
მუშაობას, აწესრიგებს კაპილარულ სისხლის მიმოქცევას. 
ეს შესანიშნავი პროფილაქტიკაა ინფარქტის, 
ნაწიბუროვანი პროცესების, გულის იშემიური 
დაავადებებისა და სხვა ნეგატიური მდგომარეობისთვის.

მიოკარდისა და უჯრედების  
ენერგეტიკული ცვლის მხარდაჭერა

დეჰიდროკვერცეტინი  
და ვიტამინი A –  
ანტიოქსიდანტები, რომლებიც 
კარგად ეწყობა კოენზიმ Q10-ს.

შავი ცირცელი  
შეიცავს ანთოციანებს*, 
რომელთაც უნარი აქვს 
„დაიჭიროს“ თავისუფალი 
რადიკალები, სისხლის 
პლაზმაში ამცირებს 
ქოლესტერინის დონეს, ცხიმებს, 
C-რეაქტიულ ცილას**.

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„კოენზიმ Q10“ 
60 კაფსულა თითო 464 მგ (30 ულუფა)

15700

ნივრის ექსტრაქტი  
უნარი აქვს, შეამციროს ცუდი 
ქოლესტერინის (LDL – დაბალი 
სიმკვრივის ლიპოპროტეინები) 
დონე, აფართოებს კორო-
ნარულ სისხლძარღვებს.

ვიტამინი A (β-კაროტინი) 6 მგ 

ნივრის (Allium sativum)  
ფესვების ფხვნილი 65 მგ

კოენზიმ Q10  50 მგ

შავი ცირცელის (Aronia  
melanocarpa) ნაყოფის ექსტრაქტი 50 მგ

Дигидрокверцетин 10 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

*მცენარეული პიგმენტები.

*გულის კუნთის უჯრედები.
** ღვიძლის მიერ გამომუშავებული ცილა.  

მისი კონცენტრაცია იზრდება ანთების მწვავე ფაზაში.

მიოკარდი – გულის კუნთოვანი ქსოვილი. მიოკარდის 
ჯანმრთელობის მხარდასაჭერად მნიშვნელოვანია 
ნივთიერებათა სწორი ცვლისა და კარგი სისხლის 
მიმოქცევის უზრუნველყოფა. ბადი ძლიერად მოქმედებს 
მეტაბოლიზმზე, ხელს უწყობს ენერგიის გამომუშავებას 
უჯრედულ დონეზე, ზრდის ახალ გარემო პირობებთან 
ორგანიზმის ადაპტაციის უნარს.

კოემზიმ Q10  
ანელებს თავისუფალი 
რადიკალების წარმოქმნას. 
ზრდის ორგანიზმის უნარს 
შეეწინააღმდეგოს დაავადებებსა 
და ინფექციებს, ამცირებს 
მიოკარდის იშემიის რისკს, 
აშორებს ქრონიკული 
დაღლილობის სინდრომს.

ბროწეულის ექსტრაქტი  
და იაპონური მატიტელა –  
ასტიმულირებს ენერგეტიკულ 
ცვლას მიოკარდის უჯრედებში 
(მათ შორის, გულის იშემიური 
დაავადებებით, მიოკარდის 
ინფარქტით, მიოკარდიტით 
დაზიანებულ უჯრედებში). ეფექტი 
განსაკუთრებით გამოხატულია 
გულის ქრონიკული უკმარისობის 
დროს.

• აქვს მკვეთრად 
გამოხატული 
ანტიოქსიდანტური 
მოქმედება

• ასტიმულირებს 
სისხლწარმოქმნის 
პროცესებს და გულის 
მოქმედებას

• დადებითად მოქმედებს 
სისხლძარღვების 
მდგომარეობაზე, 
ათხელებს სისხლს

• ამაგრებს გულის კუნთს

• ამცირებს 
ქოლესტერინის დაფებს 
სისხლში

• აწესრიგებს ენერგიის 
ცვლას მიოკარდის 
უჯრედებში

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„კარდიომხარდაჭერა“ 
60 კაფსულა თითო 582 მგ (30 ულუფა)

15684

BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.
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უროკომპლექსები მამაკაცებისა 
და ქალებისთვის – დელიკატური 
პრობლემების სისტემური გადაწყვეტა

შარდის გამომყოფი 
სისტემა

„უროკომპლექსი 
ქალებისთვის“

15692 

„უროკომპლექსი 
მამაკაცებისთვის“
15693

შარდის გამომყოფი სისტემა  
პასუხისმგებელია შარდის ფორმირებაზე, 
დაგროვებასა და გამოყოფაზე. 

როგორც წესი, შარდის 
გამომყოფი გზების ინფექციები 
ვითარდება შარდსადენში 
ბაქტერიების მოხვედრით 
და შემდგომში შარდის 
ბუშტში მათი გამრავლებით. 
ამის შემდეგ შესაძლებელია 
ფართომასშტაბიანი ინფექციის 
განვითარებაც. სწორედ ამიტომ 
შარდის გამომყოფი სისტემის 
დაავადებათა პროფილაქტიკასა 
და მკურნალობაში 
გაცილებით ეფექტურია 
ანთების საწინააღმდეგო და 
ანტიმიკრობული მოქმედების 
მქონე ინგრედიენტები.თავდაჯერება 

ნებისმიერ 
სიტუაციაში

15692 15693
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• აწესრიგებს შინაგანი 
ორგანოების ვეგეტატიურ 
რეგულაციას ქალებში

• თრგუნავს მდგრად 
ანთებებს შარდის 
ბუშტის კედლებში, 
შარდსაწვეთსა და 
შარდსადენში

• აქვს ანტიბაქტერიული 
ეფექტი

მწვანე ჩაის ექსტრაქტი  
აქვს ძლიერი ანტიოქსიდანტური 
აქტივობა. აქვს ანთების 
საწინააღმდეგო ეფექტი, 
აწესრიგებს შინაგანი 
ორგანოების ვეგეტატიურ 
რეგულაციას.

შტოშის ექსტრაქტი  
აქვს ძლიერი 
ანტიბაქტერიული 
თვისებები ნაწლავური 
ჩხირების მიმართ – 
ქალებში შარდმდენი 
გზების ინფექციების 
ძირითადი გამომწვევი.

მსხვილნაყოფიანი შტოშის (Vaccinium  
macrocarpon) ნაყოფების ექსტრაქტი 500 მგ

კურკუმას (Curcuma longa)  
ფესვების ექსტრაქტი 200 მგ

Зеленого чая (Camellia sinensis)  
листьев экстракт  75 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

კურკუმას ექსტრაქტი –  
იმუნომოდულატორი, თრგუნავს 
ანთებით პროცესებს (მათ 
შორის, ქრონიკულ ანთებებს), 
აქვს ფართო სპექტრის 
პირდაპირი ანტიბაქტერიული 
ეფექტი.

შარდის ბუშტისა 
და პროსტატის ჯანმრთელობა

• აქვს ანთების 
საწინააღმდეგო თვისებები

• აწესრიგებს მამაკაცის 
შინაგანი ორგანოების 
ვეგეტატიურ რეგულაციას

• აქვს ანტიბაქტერიული 
ეფექტი

• ეფექტურია შარდის 
ბუშტის, შარდსადენისა და 
პროსტატის დაავადებების 
დროს

ჯუჯა პალმის ექსტრაქტი  
მოქმედებს როგორც 
სედატიური, ანთების 
საწინააღმდეგო, 
ზოგადგამაძლიერებელი 
და შარდმდენი საშუალება, 
ამცირებს სისხლძარღვების 
შეღწევადობას და 
ჯირკვლების ქსოვილების 
შეშუპებას.

ჭინჭრის ექსტრაქტი  
აქვს ანთების ჩამქრობი ეფექტი 
მის ნებისმიერ ფაზაში სწრაფი 
შეხორცებით და დაზიანების 
ადგილზე ფიბროზის 
მინიმიზაციით. აქვს ძლიერი 
იმუნომამოდულირებელი 
მოქმედება.

მსხვილნაყოფიანი შტოშის (Vaccinium  
macrocarpon) ნაყოფების ექსტრაქტი  500 მგ

ორსახლიანი ჭინჭრის (Urtica Dioica)  
ფესვების ექსტრაქტი 200 მგ

ჯუჯა პალმის (Serenoa repens)  
ნაყოფების ექსტრაქტი  200 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

ბადი მოქმედებს ქრონიკულ ანთებებზე, 
რომლებიც მამაკაცის იმუნურ სისტემასა და 
ჰორმონალურ ბალანსზე მოქმედი ძირითადი 
ფაქტორებია.

ქალის ჯანმრთელობის ხშირი და დელიკატური 
პრობლემა – ცისტიტი. ბადი თრგუნავს ბაქტერიების 
ზრდას, კომპლექსურად მოქმედებს ანთებების 
რეციდივზე და სპობს მათ მიზეზებს. გამოიყენება 
ნებისმიერ ასაკში.

ანთებების  
პროფილაქტიკა და დაძლევა

შტოშის ექსტრაქტი  
შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, 
აქტიურად სპობს ბაქტერიებს 
შარდსადენ გზებში (პირველ 
რიგში – ნაწლავურ ჩხირებს, 
ენტეროკოკებს).

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„უროკომპლექსი მამაკაცებისთვის“ 
60 კაფსულა თითო 817 მგ (30 ულუფა)

15693

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„უროკომპლექსი ქალებისთვის“ 
60 კაფსულა თითო 568 მგ (30 ულუფა)

15692
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ადამიანის გუნება-განწყობა 
დამოკიდებულია ფიზიკური  
და ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
ბალანსზე.

ფიზიკური ჯანმრთელობა 
– ადამიანის ბუნებრივი 
მდგომარეობა მისი ყველა 
ორგანოსა და სისტემის 
ნორმალური ფუნქციონირებისას. 
თუ ისინი კარგად მუშაობს, 
მაშინ მთელი ორგანიზმი 
(თვითრეგულირებადი სისტემა)
სწორად ფუნქციონირებს  
და ვითარდება. 

ფსიქიკური ჯანმრთელობა 
ხასიათდება აზროვნების, 
ყურადღებისა და მეხსიერების 
ხარისხითა და დონით, ემოციური 
მდგრადობის ხარისხით. 

მთელი ორგანიზმის ჯანმრთელო-
ბის მხარდასაჭერად საჭიროა 
ფიზიკური აქტივობა, კარგი კვება, 
გამოძინება, მავნე ჩვევებისგან 
თავის შეკავება. ცხოვრების 
ჯანმრთელი წესის კიდევ ერთი 
შემადგენელია ბიოდანამატების 
მიღება, რომლებიც ავსებს 
ყოველ დღიურ რაციონს და ხელს 
უწყობს ფიზიკურ და ფსიქიკურ  
კეთილდღეობას.

„მხედველობის მხარდაჭერა“
15709

„შაქრის კონტროლი“
15683

„კომპლექსი თმისა და ფრჩხილების გამაგრებისთვის“
15708

„ანტიოქსიდანტური კომპლექსი“
15699

პრობლემის 
წერტილოვანი 

გადაწყვეტა 
საუკეთესო 

განწყობისთვის 
ყოველდღიურად

ნაბიჯ-ნაბიჯ 
ჯანმრთელობისკენ

ორგანიზმის  
ზოგადი მდგომარეობა

15709

15683

15699

15708
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დაბერების შენელება
• იცავს თავისუფალი 

რადიკალებისგან, 
რომლებიც აზიანებს 
უჯრედებს და იწვევს 
ნაადრევ სიბერეს

• აუმჯობესებს კანის 
მდგომარეობას

ასტაქსანტინი –  
დღეისათვის ცნობილი  
ყველაზე ეფექტური ბუნებრივი 
ანტიოქსიდანტი.

შაქრის დონის კონტროლი
• ეფექტურად ამცირებს 

შაქრის დონეს სისხლში

• აღადგენს უჯრედების 
მგრძნობელობას 
ინსულინისადმი

• არეგენერირებს 
ნერვული სისტემისა 
და სისხლძარღვების 
დაზიანებულ უჯრედებს

ამლა – უნივერსალური 
ანტიოქსიდანტი უფრო 
გამოხატული ეფექტით 
ღვიძლის, ცენტრალური და 
პერიფერიული ნერვული 
სისტემების ნეირონების 
უჯრედებისთვის.

ჩინური დარიჩინის  
ხის ქერქის ექსტრაქტი  
ასტიმულირებს 
ლიპიდების უჯრედების 
დაშლას, ააქტიურებს 
გლიკოლიზს.

ვიტამინი В6  2 მგ

ქრომის პიკოლინატი  120 მკგ

ჯიმნემა სილვესტრეს (Gymnema sylvestre)  
ფოთლების ექსტრაქტი 240 მგ

ჩინური დარიჩინის ხის (Cinnamonum cassia)  
ქერქის ექსტრაქტი 100 მგ

უნდარია პინატიფიდას (Undaria pinnatifida)  
ექსტრაქტი 100 მგ

ალფა-ლიპოის მჟავა  100 მგ

ემბლიკას (Emblica officinalis)  
ნაყოფის ექსტრაქტი (Saberry®)  100 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine®  5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

ვიტამინი C  20 მგ

ვიტამინი E  15 მგ 

მოცვის (Vaccinium myrtillus)  
ნაყოფის ექსტრაქტი  65 მგ

ასაის (Euterpe oleracea) 
ნაყოფის ექსტრაქტი  50 მგ

ასტაქსანტინი 2%  3 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

უნდარიის ფუკოკსანტინი 
– უჯრედებში ენერგეტიკული 
ცვლის ძლიერი სტიმულატორი. 
აღადგენს ღვიძლის უჯრედებს 
დიაბეტური ცხიმოვანი 
დისტროფიის მძიმე ფორმის 
შემდეგ.

ვიტამინი B6  
ასტიმულირებს გლუკოზის 
ათვისებას.

ნახშირწყლოვანი ცვლის დარღვევა – გულ-სისხლძარღვთა, 
ენდოკრინული, აუტოიმუნური დაავადებებისა და სიმსუქნის 
ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. ბად-ის უნიკალობა 
მდგომარეობს მისი ინგრედიენტების კომპლექსურ 
მოქმედებაში, რომლებიც მიღების პირველივე დღიდან 
არეგულირებს გლუკოზის დონეს სისხლში.

დაბერების პროცესების მთლიანად დათრგუნვა 
შეუძ ლე ბელია, მაგრამ არსებობს ნივთიერებები, რომ ლე ბიც 
მთელ ორგანიზმზე კომპლექსური მოქმედებით უნარჩუნებს 
ახალგაზრდობას. ანტიოქსიდანტები ამ საქმეში საუკეთესო 
დამხმარეები არიან. ისინი ანელებენ დამჟანგავ რეაქციებს 
და ასტიმულირებენ სტრესის დროს დაზიანებული 
უჯრედების აღდგენას. ბადი შეიცავს ასეთი 
ანტიოქსიდანტების მთელ კომპლექსს.

მოცვის ანთოციანები  
და E და C ვიტამინები  
ქმნის სხვადასხვა ქიმიური 
ჯგუფის ანტიოქსიდანტების  
ძლიერ ერთობლიობას. იძლევა 
ხანგრძლივ და მდგრად 
ანტიოქსიდანტურ ეფექტს.

ასაის კენკრის ექსტრაქტი 
– იმუნომასტიმულირებელი, 
ანთების საწინააღმდეგო, 
მარეგენერირებელი 
საშუალება. წმენდს ორგანიზმს 
ტოქსინებისგან, ანელებს 
დაბერებას, აუმჯობესებს 
კობცენტრაციას, მეხსიერებას, 
კანის, ფრჩხილებისა და თმის 
მდგომარეობას.

ალფა-ლიპოის მჟავა ეფექტურია 
დიაბეტური ნეიროპათიის 
პროფილაქტიკისა და მკურნალო-
ბისთვის. ზრდის გლიკოგენს 
ღვიძლში, აშორებს შაქრიანი 
დიაბეტის ნეგატიურ შედეგებს.

ჯიმნემა სილვესტრე  
ანელებს გლუკოზის შეწოვას. 
ზრდის ინსულინის სეკრეციას, 
ბლოკავს ცხიმოვანი 
მჟავების შეწოვას, ამცირებს 
ქოლესტერინის დონეს.

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„შაქრის კონტროლი“ 
60 კაფსულა თითო 723 მგ (30 ულუფა)

15683

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

Saberry® და BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკები 
Sabinsa Corporation.

BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„ანტიოქსიდანტური კომპლექსი“ 
60 კაფსულა თითო 503 მგ (30 ულუფა)

15699
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მახვილი მხედველობის შენარჩუნება
• ეხმარება თვალების 

დაღლილობის მოხსნაში

• ხელს უწყობს მხედვე-
ლობის სიმახვილის 
შენარჩუნებას

• აუმჯობესებს მეხსიერებას

• ამაგრებს 
სისხლძარღვოვან 
სისტემას

ვიტამინი A  3 მგ

ლურჯი მოცვის (Vaccinium corymbosum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი  100 მგ

ტაგეტე ერექტას (Tagetes erecta)  
ყვავილების ექსტრაქტი (Lutemax® 2020), 100 მგ 
 
მათ შორის: ლუტეინი 10 მგ 
 ზეაქსანტინი 2 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine®  5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

თმისა და ფრჩხილების გამაგრება
• შეიცავს კარგად 

ხელმისაწვდომ კერატინს

• ამაგრებს თმისა და 
ფრჩხილების სტრუქტურას

• აღადგენს კანის 
ელასტიკურობას

ვიტამინი C ეხმარება 
თმის ბოლქვების 
სისხლით მომარაგებას, 
ეწინააღმდეგება თმის 
ცვენის ერთ-ერთი 
ძირითადი მიზეზის 
– იმუნური სისტემის 
დასუსტებას.

ბიოშლადი კერატინი 
მიაქვს კერატინის ფრაგმენტები 
უშუალოდ უჯრედებში, რითაც 
აჯანმრთელებს თმას, კანსა და 
ფრჩხილებს.

ვიტამინი C  30 მგ

ბიოტინი 2,5 მგ

მინდვრის შვიტას (Equisetum arvense)  
ბალახის ფხვნილი 300 მგ

ხსნადი კერატინი  100 мг

ბამბუკის (Phyllostachys viridis)  
ყლორტების ექსტრაქტი  50 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine®  5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

თმა და ფრჩხილები – მთელ ორგანიზმში ნივთიერებათა 
ცვლის სარკე. კომპლექსი შეიცავს თმისა და ფრჩხილების 
სტრუქტურის აღდგენისა და გამაგრებისთვის ყველა 
აუცილებელ კომპონენტს. აუმჯობესებს სისხლის 
მიმოქცევას კანსა და კანქვეშა უჯრედისში.

მხედველობის ორგანოები განსაკუთრებით მოწყვლადია. 
მათზე მოქმედებს ბევრი დამაზიანებელი ფაქტორი. ისეთები, 
როგორიცაა ქალაქის მტვერი, ინფექციები, მოციმციმე შუქი, 
ძლიერი დატვირთვა. ბად-ის კომპონენტების კომბინაცია 
ამაგრებს სისხლძარღვებისა და კაპილარების კედლებს და 
ხელს უწყობს თვალის კუნთის ტონუსს.

ბიოტინი ვიტამინ C-სთან 
ერთად ხელს უწყობს 
საკვებიდან რკინის ათვისებას, 
ამაგრებს ფრჩხილებსა და 
ფრჩხილების ირგვლივ კანს.

მინდვრის შვიტა  
ამაგრებს თმას და 
ასტიმულირებს მის 
ზრდას, იცავს თავის 
კანს სიმშრალისგან, 
ხელს უწყობს 
ჰიდრობალანსს. 
აღადგენს კოლაგენურ 
და ელასტიკურ 
ბოჭკოს. აქვს 
ანტიბაქტერიული და 
სოკოს საწინააღმდეგო 
თვისებები. 

ბამბუკი უზრუნველყოფს 
თმისა და თავის კანის 
ელასტიკურობას, 
კვებასა და გამაგრებას 
ოლოგოელემენტებისა და 
სილიციუმმჟავას მაღალი 
შემცველობის წყალობით. 
აქვს ანთების საწინააღმდეგო 
ეფექტი. აწესრიგებს 
მიკროცირკულაციას, ატონიზებს 
სისხლძარღვებსა  
და კაპილარებს.

ლუტეინი ეხმარება 
მხედველობის ნერვების 
ნორმალურ ფუნქციონირებას. 
მისი მიღება შეიძლება მხოლოდ 
გარედან: მას გამოიმუშავებს 
მცენარეები A ვიტამინის 
(რეტინოლის) ანალოგის – 
ალფაკაროტინის ბიოსინთეზის 
გზით.

ზეაქსანტინი მოქმედებს 
ფერების გარჩევადობასა და 
რეაქციაზე სინათლის კონის 
ინტენსივობის ცვლილებისადმი. 
აქვს ანტიოქსიდანტური ეფექტი, 
იცავს თვალის ბადურას 
თავისუფალი რადიკალების 
ზემოქმედებისგან და 
აუმჯობესებს უჯრედშორის 
ცვლის პროცესებს. 
ანეიტრალებს ულტრაიისფერი 
გამოსხივების მოქმედებას.
აუმჯობესებს მხედველობის 
სიმახვილეს, კერძოდ – 
სიბნელეში.

ლურჯი მოცვი ხელს უწყობს 
უჯრედისი ქსოვილის 
რეგენერაციასა და გამაგრებას, 
უშვებს მისი დაცვის შინაგან 
პროცესებს. დადებითად 
მოქმედებს მხედველობის 
ორგანოებზე: აუმჯობესებს 
მეტაბოლიზმს და ზრდის 
მხედველობის სიმახვილეს.

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„კომპლექსი თმისა და ფრჩხილების გამაგრებისთვის“ 
60 კაფსულა თითო 557 მგ (30 ულუფა)

15683

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„მხრდველობის მხარდაჭერა“ 
60 კაფსულა თითო 465 მგ (30 ულუფა)

15709

Lutemax® 2020 – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა  
Omniactive Health Technologies Ltd. 
BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.

54 55 აქტუალური ფასები იხ. საიტზე faberlic.com და კატალოგში Faberlic.



ორგანიზმის  
წმენდა

„ნაწლავის წმენდა“
15698

„ანტიპარაზიტული 
კომპლექსი“
15697

ადამიანის ცხოველქმედებას მუდმივად თან ახლავს დაშლის 
რეაქციების შედეგების – შლაკებისა და ტოქსინების ფორმირება 
და დაგროვება. მათ შორისაა, გარედან მიღებული ეგზოტოქსინები 
და ენდოტოქსინები – ნივთიერებები, რომლებიც წარმოიქმნება 
ორგანიზმში. 

ეგზოტოქსინები ორგანიზმის შიდა გარემოში ხვდება სუნთქვისას, 
საკვებსა და წამლებთან ერთად, საფრთხის შემცველ 
ნივთიერებებთან კონტაქტისას. ენდოგენები კი ნივთიერებათა 
ცვლის შედეგად მიღებული ბუნებრივი პროდექტებია, 
რომლებიც მაღალი კონცენტრაციისას ტოქსიკური 
თვისების მატარებლები ხდებიან. თავისუფალი 
რადიკალების მსგავსად, ისინიც ხშირად 
გამომუშავდება სტრესზე რეაქციისას, 
არაბალანსირებული კვების ან  
ჰორმონალური დისბალანსის დროს. 

ეგზო- და ენდოტოქსინების სისხლში 
დიდი რაოდენობით დაგროვება 
იწვევს ორგანიზმის ინტოქსიკაციას 
და შეიძლება ნეგატიურად 
აისახოს შინაგანი ორგანოების 
მუშაობაზე. სწორედ ამიტომ 
ორგანიზმს რეგულარულად 
სჭირდება დახმარება 
სპეციალური დანამატებით 
დეტოქსიკაციისთვის.

დეტოქსის 
დროა

არეგულირებს 
ორგანიზმის წმენდას 
– სიმსუბუქისა 
და შესანიშნავი 
განწყობის 
საწინდარი

15698

15697 57 



რბილი წმენდა და დეტოქსი
• აქვს რბილი საფაღარათო 

ეფექტი

• ორგანიზმიდან გამოაქვს 
შლაკები და ტოქსინები

• აწესრიგებს ნაწლავების 
მუშაობას

ფუკოიდანები – 
პოლიფეროლები, 
ასტიმულირებს ახალი 
სისხლძარღვების განვითარებას 
და ხელს უშლის თრომბების 
წარმოქმნას.

ძირტკბილა  
გამოიყენება როგორც 
სპაზმოლიტური საშუალება 
ენტერიტების, კოლიტების, 
გასტრიტების, კუჭისა და 
წყლულოვანი დაავადებების 
დროს.

ალოე – ძლიერი 
ნატურალური 
ანტიბიოტიკი, 
სპობს ნაწლავურ და 
დეზენტერიის ჩხირებს, 
სალმონელებს.

ნაწლავების მოტორიკის დარღვევები (უპირველეს 
ყოვლისა, ყაბზობა) – ძალიან გავრცელებული და 
უსიამოვნო პრობლემა. დანამატის მოქმედება 
დაფუძნებულია ნატურალური ინგრედიენტების 
კომბინირებულ ეფექტზე. კომპონენტები უზრუნველყოფს 
ნაწლავების გათავისუფლებას და ხელს უწყობს 
ყაბზობის შემდგომ ქრონიკული ანთების ჩაქრობას.

წმენდა ჰელმინთებისგან
• აუმჯობესებს კუჭ-ნაწლავის 

ტრაქტის მუშაობას

• აქვს ანთების 
საწინააღმდეგო 
მოქმედება

• ხელს უწყობს ნაწლავის 
სწორ მუშაობას და 
აღადგენს მის ლორწოვანს

პაუ დ'არკოს ექსტრაქტი  
აქვს ანტიბაქტერიული 
და სოკოს 
საწინააღმდეგო 
მოქმედებები, 
ანტიოქსიდანტური და 
ნაწლავის ლორწოვანი 
გარსის აღმდგენი 
ეფექტი.

ცერეცოს აქვს შარდმდენი 
თვისება, აქრობს ანთებას  
შარდსასქესო სისტემის 
ინფექციური დაავადებები 
დროს, ხელს უშლის 
თირკმლებსა და შარდის 
ბუშტში ქვიშისა და კენჭების  
წარმოქმნას. ააქტიურებს 
საკვების გადამუშავებას, 
აშორებს გულისრევას, 
სლოკინს, ნაწლავურ 
დარღვევებს, მეტეორიზმს.

კოჭას ექსტრაქტი  
აქვს ანთების საწინააღმდეგო 
და იმუნომასტიმულირებელი 
თვისებები, კარგად მოქმედებს 
ნაწლავების პერისტალტიკაზე. 
აქვს ანტიპარაზიტული 
მოქმედება ჰელმინთებსა და 
სოკოებზე.

მიხაკი აქვს პარაზიტების 
საწინააღმდეგო მოქმედება, 
რომლებიც არა მარტო 
ნაწლავებში, არამედ სისხლის 
პლაზმაში, კუნთებში, ნერვულ 
და სასქესო სისტემებში 
არსებობენ.

ტაბებუიას (Tabebuia impetiginosa)  
ქერქის ფხვნილი (პაუ დ'არკო)  500 მგ

კოჭას (Zingiber officinale)  
ფესვების ექსტრაქტი 300 მგ

მიხაკის (Syzygium aromaticum)  
კოკრების ფხვნილი 200 მგ

ცერეცოს (Foeniculum vulgare)  
თესლების ექსტრაქტი  100 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

შინაურ ცხოველებთან კონტაქტი, მოგზაურობები, ბაღში 
მუშაობა – ცხოვრების ამ ასპექტებმა შეიძლება გამოიწვიოს 
შინაგანი პარაზიტების გაჩენა. ბად-ის შემცველობაში 
არსებული ნატურალური კომპონენტები მიმართულია 
ფართო სპექტრის პარაზიტებისგან ორგანიზმის 
წმენდისკენ, მათი ცხოველქმედების პროდუქტების 
გამოდევნისა და ნაწლავის ლორწოვანის აღდგენისთვის.

მურა წყალმცენარეების ასკოფილუმისა 
(Ascophyllum nodosum) და ლამინარიის ნაერთის  
(Saccharina latissimi) ფხვნილი, 400 მგ 
 
მათ შორის, ორგანული იოდი 520 მკგ

სინამაქის (Cassia angustifolia) ფოთლების ექსტრაქტი 300 მგ

ალოე ვერას (Aloe vera)  
ფოთლების ექსტრაქტი გაუფერულებული 300 მგ

ძირტკბილას (Glycyrrhiza glabra) ფესვების ექსტრაქტი  30 მგ

შავი წიწაკის (Piper nigrum)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 95%, BioPerine® 5 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

ასკოფილუმი და ლამინარია 
მდიდარია საკვები 
ბოჭკოებით, ძირითადად 
– ოლიგოსაქარიდებითა 
და ბეტაგლუკანებით, აქვს 
ანთების საწინააღმდეგო 
და იმუნომოდულირებადი 
ეფექტები.

სინამაქის ექსტრაქტი 
ასტიმულირებს მსხვილი 
ნაწლავის პერისტალტიკას, 
იწვევს ნორმალურ 
ნორმალურ კუჭის მოქმედებას 
მიღებიდან 8-10 სთ შემდეგ. 
აღადგენს  ნაწლავის სწორ 
ფუნქციონირებას, არ იწვევს 
მიჩვევას და არ ახდენს გავლენას 
საჭმლის მონელებაზე.

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„ანტიპარაზიტული კომპლექსი“ 
60 კაფსულა თითო 792 მგ (30 ულუფა)

15697

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი 
„ნაწლავის წმენდა“ 
60 კაფსულა თითო 752 მგ (30 ულუფა)

15698

BioPerine® – რეგისტრირებული სავაჭრო მარკა 
Sabinsa Corporation.
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მულტივიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები 
ეხმარება ორგანიზმს შეინარჩუნოს მნიშვნელოვანი 
მიკროელემენტების ბალანსი ნებისმიერ ასაკში.

აუცილებელი 
ნივთიერებების  
შევსება

ჩვენი ორგანიზმისთვის 
აუცილებელი ვიტამინებისა და 
მინერალების უმრავლესობა 
ბუნებრივად არ გამომუშავდება 
ორგანიზმში. ამასთან, საკვები ვერ 
იქნება ვიტამინების, მიკრო- და 
მაკროელემენტების სრულფასოვანი 
წყარო, ვინაიდან ყოველთვის არ 
შეიცავს მათ მთლიან სპექტრსა და 
საკმარის კონცენტრაციას. ამიტომ 
მნიშვნელოვანია მათი მიღება არა 
მარტო ცოცხალი პროდუქტებიდან, 
არამედ ოპტიმალურად შერჩეული 
დანამატებიდანაც. ადამიანისთვის 
საჭირო ნივთიერების რაოდენობა 
დამოკიდებულია რიგ ფაქტორებზე, 
რომელთაგან ძირითადია ასაკი და 
გენდერული კუთვნილება. 

ვიტამინურ-მინერალური კომპლექსები  
MOLECULAR FORCE შემუშავებულია 
მიზანმიმართულად სქესისა და   
ასაკის გათვალისწინებით.

ინდივიდუალური 
მიდგომა

15705 15707

15703

15706

15704

„მულტივიტამინებისა და მინერალების 
კომპლექსი ქალებისთვის“
15705

„მულტივიტამინებისა და მინერალების 
კომპლექსი ქალებისთვის ფორტე“
15706

„მულტივიტამინებისა და მინერალების 
კომპლექსი ბავშვებისთვის“
15707

„მულტივიტამინებისა და მინერალების 
კომპლექსი მამაკაცებისთვის“
15703

„მულტივიტამინებისა და მინერალების 
კომპლექსი მამაკაცე ბი ს თვის ფორტე“
15704
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ყველაფერი, რაც აუცილებელია  
ქალის ჯანმრთელობისთვის

• 40 წლამდე ქალებისთვის 
საჭირო ვიტამინების, 
მინერალებისა და 
ანტიოქსიდანტების 
დაბალანსებული ნაერთი

• აუმჯობესებს ზოგად 
ჯანმრთელობასა და 
განწყობას 

წყალში ხსნადი ვიტამინები  
(В1, В2, В5, В6, В12, 
ფოლიუმის მჟავა) აქვს 
ნეიროპროტექტორული  
და დეტოქს-ეფექტი.

მინერალების კომპლექსი  
შეიცავს სტრუქტურულ 
კომპონენტებს (კალციუმი, 
რკინა, მაგნიუმი), ასევე, 
სპილენძსა და მოლიბდენს. 
იოდი და ქრომი 
არეგულირებს ჰორმონების 
ცვლას, ხოლო სელენი 
მოქმედებს როგორც 
მიოსტაბილიზატორი.

ანტიოქსიდანტური ნაერთი  
BETTA BERRIES™ –  
ფიტოკომპლექსი მაღალი 
ანტიოქსიდანტური ეფექტით – 
120-მდე ORAC* ინდექსით.

ანტიოქსიდანტური ნაერთი 
BETTA BERRIES™ – აცეროლას, 
გოჯის, ასაის, ბროწეულის, 
შტოშისა და მარწყვისგან 
მიღებული ფიტოკომპლექსი.

ცხიმში ხსნადი ვიტამინები  
(А, D3, E, К1, К2) არეგულირებს 
ცვლას ორგანიზმის ყველა 
უჯრედსა და ქსოვილში, აქვს 
ანტიოქსიდანტური ეფექტი, 
აუმჯობესებს მხედველობას  
და აწესრიგებს კალციუმისა  
და ფოსფორის ცვლას.

კალციუმი  
(კალციუმის კარბონატი) 150 მგ
ვიტამინი В1  
(თიამინის ჰიდროქლორიდი) 1,5 მგ
ვიტამინი C (ასკორბინის მჟავა  
ოქსიდანტური ნაერთიდან  
Betta Berries™) 81 მგ
სპილენძი (სპილენძის ციტრატი) 1 მგ
მაგნიუმი (მაგნიუმის ოქსიდი) 60 მგ
ფოლიუმის მჟავა  200 მკგ 
ანტიოქსიდანტური ნაერთი  
Betta Berries™ 30 მგ
ბიოტინი (d-ბიოტინი) 100 მკგ

იოდი (კალიუმის იოდიდი) 75 მკგ
ვიტამინი E (d-ალფა- 
ტოკოფეროლის სუკცინატი)  22 მგ
ვიტამინი РР  
(ნიკოტინის მჟავა) 20 მგ
ქრომი (ქრომის პიკოლინატი) 50 მკგ
თუთია (თუთიის ოქსიდი) 12 მგ
ვიტამინი К1 (ფილოქინონი) 30 მკგ
რკინა (რკინის ციტრატი  
ანტიოქსიდანტური ნაერთიდან  
Betta Berries™) 10 მგ
პანტოთენის მჟავა 
(d-კალციუმის პანტოთენატი) 10 მგ

სელენი (სელენის ხელატი) 20 მკგ
მოლიბდენი  
(მოლიბდენის ხელატი) 20 მკგ
ვიტამინი A  
(β-კაროტინი) 3 მგ (5000 МЕ) 
ვიტამინი К2 (მენაქინონი-7) 10 მკგ
ვიტამინი В2 (რიბოფლავინი) 2 მგ
ვიტამინი D3  
(ქოლეკალციფეროლი) 10 მკგ
ვიტამინი В6 
(პირიდოქსალ-5-ფოსფატი) 2 მგ
ვიტამინი В12  
(მეთილკობალამინი) 2 მკგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები
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*ინდექსი, აჩვენებს ჟანგბადის 
შთანთქმის კოეფიციენტს, რაც 
პროდუქტის ანტიოქსიდანტურ 
უნარს განსაზღვრავს.
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ქალის ჯანმრთელობის  
მხარდაჭერა 40 წლის შემდეგ

• შეიცავს ყველა 
რეკომენდებულ ვიტამინსა 
და მიკროელემენტს

• ქალის ორგანიზმის 
დამატებითი მხარდაჭერა 
ანტიოქსიდანტური 
ეფექტით

ვიტამინი K2 განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია ხნიერ 
ასაკში: აქვს არტერიებში 
ათეროსკლეროზული დაფების 
მოშორების უნიკალური ეფექტი, 
ასევე კორონარების სანათურის 
გაზრდის, სკლეროზული 
პროცესების პროფილაქტიკის 
ეფექტები.

ლამინარიისა და ასკოფილუმის 
კომპლექსი –  
იმუნომოდულატორი, 
ციტოპროტექტორი*, ორგანული 
იოდის წყარო.

ალფა-ლიპოის მჟავა აქვს  
ძლიერი ანტიოქსიდანტური 
ეფექტი, არეგულირებს კუჭქვეშა 
ჯირკვლის მიერ ინსულინის 
გამომუშავების დონეს.

კალციუმი  
(კალციუმის კარბონატი) 245 მგ
ვიტამინი В2 (რიბოფლავინი) 2 მგ
ალფა-ლიპოის მჟავა 100 მგ
სპილენძი (სპილენძის ციტრატი) 2 მგ
მურა წყალმცენარეების 
ასკოფილუმისა (Ascophyllum  
nodosum) და ლამინარიის  
(Laminaria saccharata) ნაერთის 
ფხვნილი, 118 მგ 
 
მათ შორის, ორგანული იოდი 150 მკგ
ვიტამინი В1  
(თიამინის ჰიდროქლორიდი) 1 მგ
ვიტამინი E (d-ალფა- 
ტოკოფეროლის სუკცინატი)  19,8 მგ

მაგნიუმი (მაგნიუმის ოქსიდი) 60 მგ
ბიოტინი (d-ბიოტინი) 100 მკგ
ანტიოქსიდანტური ნაერთი  
Betta Berries™ 50 მგ
ვიტამინი C (ასკორბინის მჟავა  
ოქსიდანტური ნაერთიდან  
Betta Berries™) 82 მგ
ფოლიუმის მჟავა  100 მკგ
ნიკოტინის მჟავა 20 მგ
ქრომი (ქრომის პიკოლინატი) 75 მკგ
სელენი (სელენის ხელატი) 20 მკგ
ვიტამინი К2 (მენაქინონი-7) 15 მკგ
პანტოთენის მჟავა 
(d-კალციუმის პანტოთენატი) 10 მგ

ვიტამინი К1 (ფილოქინონი) 45 
მკგთუთია (თუთიის ოქსიდი) 15 მგ

მოლიბდენი  
(მოლიბდენის ხელატი) 20 მკგ

ვიტამინი A  
(β-კაროტინი) 3 მგ (5000 МЕ)

რკინა (რკინის ციტრატი  
ანტიოქსიდანტური ნაერთიდან  
Betta Berries™) 3 მგ

ვიტამინი D3  
(ქოლეკალციფეროლი) 10 მკგ

ვიტამინი В6 
(პირიდოქსალ-5-ფოსფატი) 3 მგ

ვიტამინი В12  
(მეთილკობალამინი) 2 მკგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

ვიტამინო-მინერალური კომპლექსი ოპტიმალურად 
შერჩეული დოზირებებით და მიღების კომფორტული 
რეჟიმით აწესრიგებს ქალის ორგანიზმის ყველა 
სისტემის უჯრედებისა და ქსოვილების ფუნქციებს.  
40 წელს გადაცილებული ქალებისთვის აუცილებელი 
ძირითადი ვიტამინების, ანტიოქსიდანტების, მაკრო-  
და მიკროელემენტების დამატებითი წყარო.

კომპლექსი არის ძირითადი ვიტამინებისა და 
მიკროელემენტების ოპტიმალური კომბინაცია, 
რომელიც პასუხისმგებელია 40 წლამდე ქალის 
ორგანიზმის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე. 
პოლივიტამინებისა და ანტიოქსიდანტების 
დამატებითი წყაროა.

*ნივთიერება, რომელიც ზრდის 
კუჭის ლორწოვანი გარსის დამცავ 
თვისებებს.

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

ბიოლოგიურად 
აქტიური საკვები 
დანამატი 
„მულტივიტამინებისა 
და მინერალების 
კომპლექსი 
ქალებისთვის 
(40 წლამდე)“ 
60 კაფსულა 
თითო 673 მგ 
(30 ულუფა)

15705

ბიოლოგიურად 
აქტიური საკვები 
დანამატი 
„მულტივიტამინებისა 
და მინერალების 
კომპლექსი 
ქალებისთვის 
ფორტე“
(40+) 
60 კაფსულა 
თითო 1041 მგ 
(30 ულუფა)

15706
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მამაკაცის ორგანიზმის მხარდაჭერა  
40 წლის შემდგომ ასაკში

• შეიცავს ყველა 
რეკომენდებულ ვიტამინსა 
და მიკროელემენტს 

• ჯანმრთელობის 
მხარდაჭერა და 
ანტიოქსიდანტური ეფექტი

• პოლივიტამინების, 
ფუკოიდანებისა და 
ორგანული იოდის 
დამატებითი წყარო  
40 წელს გადაცილებული 
მამაკაცებისთვის.

რესვერატროლი – ძლიერი 
ანტიოქსიდანტი, რომელსაც 
გამოიმუშავებს მცენარეული 
უჯრედები სოკოსა და 
ბაქტერიებისგან დასაცავად. 
აქვს ალცჰაიმერისა და 
ონკოლოგიური დაავადების 
პროფილაქტიკის მოქმედება,  
ხელს უწყობს წონის კლებას, 
ზრდის იმუნიტეტს, სტაბილურს 
ხდის გლუკოზის დონეს.

ჩინური ლიმონურას 
ექსტრაქტი – აქვს 
ზოგადმატონიზებელი და 
ფსიქომასტიმულირებელი 
ეფექტები. აძლიერებს 
აგზნებით პროცესებს თავის 
ტვინის სტრუქტურაში 
და რეფლექსურ 
მოქმედებას, ზრდის 
შრომისნაყოფიერებას, 
ამცირებს უძლურებას 
ფიზიკური და გონებრივი 
დატვირთვის დროს.

ვიტამინი K2 აქვს გამოხატული 
ეფექტი სისხლის შედედების 
სისტემაზე.

სელენი – გულის 
კუნთის მეტაბოლიზმის 
სტაბილიზატორი, აშორებს 
გულის იშემიური დაავადების 
შედეგებს.

მთავარი კომპონენტები  
40 წლამდე მამაკაცის ჯანმრთელობისთვის

• შეიცავს 40 წლამდე 
მამაკაცისთვის 
აუცილებელ ყველა 
ვიტამინსა და მინერალს

• აუმჯობესებს 
ჯანმრთელობის ზოგად 
მდგომარეობასა და 
განწყობას

დიჰიდროკვერციტინი – 
ძლიერი ანტიოქსიდანტი, 
ანელებს უჯრედების ნაადრევ 
დაბერებას, აუმჯობესებს 
მიკროცირკულაციას, 
აწესრიგებს ქოლესტერინის 
დონეს. ხელს უშლის 
ათეროსკლეროზის 
განვითარებას, ამცირებს 
ინსულტისა და ინფარქტის 
რისკს. აძლიერებს იმუნიტეტს, 
აქვს ანტიოქსიდანტური 
მოქმედება. ხელს უწყობს 
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის 
ფუნქციონირებას.

მურა წყალმცენარეების ნაერთი  
ზრდის ორგანიზმის მდგრადობას 
ბაქტერიული და ვირუსული 
ინფექციების მიმართ, ააქტიურებს 
იმუნურ სისტემას, ხელს უშლის 
თრომბების წარმოქმნას და 
ამუხრუჭებს წინასიმსივნურ 
პროცესებს.

მინერალების კომპლექსი – 
იოდის, კალციუმის, მაგნიუმის, 
რკინის, თუთიის, ქრომისა და 
სელენის დამატებითი წყარო.

ვიტამინების კომპლექსი: 
А (ბეტა-კაროტინი), В1, В2,  
В5 (პანტოთენის მჟავა), В6, В12 
(მეთილკობალამინი),  
Е, D3, К1, К2, ასევე ფოლიუმის 
მჟავა და ბიოტინი.

კომპლექსი მოცემული ასაკობრივი ჯგუფისთვის შეიცავს 
ყველა აუცილებელი ვიტამინისა და მიკროელემენტის 
ოპტიმალურ დოზებს. აძლიერებს იმუნიტეტს, ხელს უშლის 
ანთებითი პროცესებისა და გულ-სისხლძარღვთა 
დაავადებების განვითარებას.

კომპლექსის შემცველობაში ვიტამინებისა და მინერალების 
ოპტიმალური დოზები უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის 
პრობლემის პროფილაქტიკას, მათ შორის, ახალგაზრდა 
ასაკში. აჯერებს ორგანიზმს ნივთიერებათა ცვლისა და 
ენერგიისთვის საჭირო რეგულატორებით, ანტი-
ოქსიდანტებითა და დეტოქსიკატორებით. 

კალციუმი  
(კალციუმის კარბონატი) 118 მგ
ვიტამინი В1  
(თიამინის ჰიდროქლორიდი) 1,5 მგ
მაგნიუმი (მაგნიუმის ოქსიდი) 100 მგ
სპილენძი (სპილენძის ციტრატი) 1 მგ
ვიტამინი C (ასკორბინის მჟავა  80 მგ
ვიტამინი РР  
(ნიკოტინის მჟავა) 20 მგ
მოლიბდენი  
(მოლიბდენის ხელატი) 50 მკგ
ვიტამინი E (d-ალფა- 
ტოკოფეროლის სუკცინატი)  14 მგ

დიჰიდროკვერციტინი 15 მგ
ქრომი (ქრომის პიკოლინატი) 50 მკგ
სელენი (სელენის ხელატი) 75 მკგ
ფოლატი (ფოლიუმის მჟავა)  200 მკგ 
რკინა (რკინის ციტრატი) 10 მგ
პანტოთენის მჟავა 
(d-კალციუმის პანტოთენატი) 5 მგ
ბიოტინი (d-ბიოტინი) 50 მკგ
თუთია (თუთიის ოქსიდი) 10 მგ
ვიტამინი К1 (ფილოქინონი) 40 მკგ
ვიტამინი A  
(β-კაროტინი) 3 მგ (5000 МЕ) 

მურა წყალმცენარეების 
ასკოფილუმისა (Ascophyllum  
nodosum) და ლამინარიის  
(Laminaria saccharata)  
ნაერთის ფხვნილი, 58 მგ 
 
მათ შორის, ორგანული იოდი 75 მკგ
ვიტამინი К2 (მენაქინონი-7) 10 მკგ
ვიტამინი D3  
(ქოლეკალციფეროლი) 10 მკგ
ვიტამინი В6 
(პირიდოქსალ-5-ფოსფატი) 2 მგ
ვიტამინი В12  
(მეთილკობალამინი) 2 მკგ
ვიტამინი В2 (რიბოფლავინი) 1,8 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები კალციუმი  

(კალციუმის კარბონატი) 245 მგ

ვიტამინი В1  
(თიამინის ჰიდროქლორიდი) 1 მგ

ვიტამინი C (ასკორბინის მჟავა) 80 მგ

ვიტამინი В2 (რიბოფლავინი) 2 მგ

მურა წყალმცენარეების 
ასკოფილუმისა (Ascophyllum  
nodosum) და ლამინარიის (Laminaria 
saccharata) ნაერთის ფხვნილი, 118 მგ 
 
მათ შორის, ორგანული იოდი 150 მკგ

სპილენძი (სპილენძის ციტრატი) 2 მგ

მაგნიუმი (მაგნიუმის ოქსიდი) 60 მგ

ბიოტინი (d-ბიოტინი) 100 მკგ

ალფა-ლიპოის მჟავა 50 მგ
ფოლიუმის მჟავა  100 მკგ
ჩინური ლიმონურას  
(Schisandra chinensis) ნაყოფისა  
და თესლების ექსტრაქტი 50 მგ
იაპონური მატიტელას  
(Polygonum cuspidatum) ფესვების 
ექსტრაქტი 30 მგ
სელენი (სელენის ხელატი) 75 მკგ
ვიტამინი РР  
(ნიკოტინის მჟავა) 20 მგ
მოლიბდენი  
(მოლიბდენის ხელატი) 75 მკგ
ვიტამინი E (d-ალფა- 
ტოკოფეროლის სუკცინატი)  14 მგ

თუთია (თუთიის ოქსიდი) 15 მგ

ვიტამინი К1 (ფილოქინონი) 60 მკგ

ქრომი (ქრომის პიკოლინატი) 30 მკგ
პანტოთენის მჟავა 
(d-კალციუმის პანტოთენატი) 10 მგ
ვიტამინი К2 (მენაქინონი-7) 20 მკგ
რკინა (რკინის ციტრატი) 10 მგ
ვიტამინი D3  
(ქოლეკალციფეროლი) 10 მკგ
ვიტამინი A  
(β-კაროტინი) 3 მგ (5000 МЕ)
ვიტამინი В12  
(მეთილკობალამინი) 2 მკგ
ვიტამინი В6 
(პირიდოქსალ-5-ფოსფატი) 3 მგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

ბიოლოგიურად 
აქტიური საკვები 
დანამატი 
„მულტივიტამინებისა 
და მინერალების 
კომპლექსი 
მამაკაცებისთვის 
(40 წლამდე)“ 
60 კაფსულა 
თითო 747 მგ 
(30 ულუფა)

15703

ბიოლოგიურად 
აქტიური საკვები 
დანამატი 
„მულტივიტამინებისა 
და მინერალების 
კომპლექსი 
მამაკაცებისთვის 
ფორტე“ (40+) 
60 კაფსულა 
თითო 1002 მგ 
(30 ულუფა)
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ბავშვის სწორი ზრდა  
და განვითარება

• სპეციალური ვიტამინურ-
მინერალური ნაერთი 
ბავშვების ჯანმრთე-
ლობისთვის

• გამოდგება 3-დან  
14 წლამდე ბავშვებისთვის

• შეიცავს ძლიერ 
ანტიოქსიდანტებს – 
შტოშის ანთოციანინებსა 
და პოლიფენოლებს, 
მარწყვისა და ბროწეულის 
წვენებს, რომლებიც 
მნიშვნელოვნად ზრდის 
პროფილაქტიკურ ეფექტს.

წყალში ხსნადი ვიტამინები 
(ჯგუფები В, С, პანტოთენის 
მჟავა, ბიოტინი) არეგულირებს 
ფერმენტების ეფექტურობას 
და უჯრედული რეცეპტორების 
მდგომარეობას, აქვს დეტოქს-
ეფექტი და იცავს ტვინის უჯრედებს 
დაზიანებებისგან.

ანტიოქსიდანტური 
კომპლექსი მნიშვნელოვნად 
აძლიერებს ორგანიზმის 
დაცვას, აქვს დეტოქს-ეფექტი, 
ასტიმულირებს ნივთიერებათა 
ცვლას.

ცხიმში ხსნადი ვიტამინები  
(А, D3, E, К1, К2) არეგულირებს 
ცვლას ყველა უჯრედსა 
და ქსოვილში, აქვს 
ანტიოქსიდანტური ეფექტი, 
ხელს უწყობს მხედველობას 
და აწესრიგებს კალციუმისა და 
ფოსფორის ცვლას.

მინერალების კომპლექსი  
შეიცავს კალციუმს, რკინას, 
მაგნიუმს, სპილენძს, 
მოლიბდენს.

ყველაფერი საუკეთესო – ბავშვებს! იზრუნეთ პატარა 
გენიოსების კარგ განწყობაზე, რომ მათ სანუკვარი 
ოცნებების განხორციელება გაუადვილდეთ. კომპლექსი 
ოპტიმალური დოზებით შეიცავს ყველა აუცილებელ 
ვიტამინსა და მინერალს, რომლებიც რეკომენდებულია 
თანამედროვე დიეტოლოგების მიერ გარკვეული 
ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვებისთვის.

ჯანმრთელი 
შთამომავლობა

კალციუმი  
(კალციუმის კარბონატი) 50 მგ
ვიტამინი В6 
(პირიდოქსალ-5-ფოსფატი) 450 მკგ 
ვიტამინი В1  
(თიამინის ჰიდროქლორიდი) 350 მკგ
ვიტამინი C (ასკორბინის მჟავა) 12 მგ
ვიტამინი В2 (რიბოფლავინი) 250 მკგ
მაგნიუმი (მაგნიუმის ოქსიდი) 10 მგ
ფოლიუმის მჟავა  30 მკგ
ვიტამინი РР  
(ნიკოტინის მჟავა) 5 მგ
ვიტამინი E (d-ალფა- 
ტოკოფეროლის სუკცინატი)  3,4 მგ

ორგანული იოდი მურა წყალ-
მცენარეების ასკოფილუმისა 
(Ascophyllum nodosum) და 
ლამინარიის (Laminaria  
saccharata) ნაერთის  
ფხვნილი 35 მკგ
თუთია (თუთიის ოქსიდი) 5 მგ
ქრომი (ქრომის პიკოლინატი) 30 მკგ
ვიტამინი К1 (ფილოქინონი) 10 მკგ
შტოშის (Vaccinium macrocarpon)  
ნაყოფის ექსტრაქტი 5 მგ
მარწყვის (Fragaria ananassa)  
წვენის ფხვნილი 2,5 მგ
ბროწეულის (Punica granatum) 
ნაყოფის ფხვნილი 2,5 მგ

სელენი (სელენის ხელატი) 7,5 მკგ

ბიოტინი (d-ბიოტინი) 5 მკგ

მოლიბდენი  
(მოლიბდენის ხელატი) 10 მკგ
პანტოთენის მჟავა 
(d-კალციუმის პანტოთენატი) 2,5 მგ
რკინა (რკინის ციტრატი) 10 მგ
ვიტამინი D3  
(ქოლეკალციფეროლი) 2,5 მკგ
ვიტამინი A  
(β-კაროტინი) 500 მკგ (1667 МЕ)
ვიტამინი В12  
(მეთილკობალამინი) 0,5 მკგ

სპილენძი  
(სპილენძის ციტრატი) 500 მკგ

მიღების დროს (2 კაფსულა)
მოქმედი ნივთიერებები

რეკომენდაცია გამოყენებისთვის: მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს.  
მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გაიმეოროთ 
წლის განმავლობაში. 

ბიოლოგიურად 
აქტიური საკვები 
დანამატი 
„მულტივიტამინებისა 
და მინერალების 
კომპლექსი 
ბავშვებისთვის“ 
(3+) 
60 კაფსულა 
თითო 590 მგ 
(60 ულუფა)
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