
დარეკეთ ახლავე!

თქვენი კონსულტანტი
სახელი, გვარი / რეგ. ნომერი

ტელეფონი

e-mail

 არტიკული  
90100

vk.com/faberlicofficial

დაწვრილებით 
იხ. გვ. 22

faberlic.com

2023

ცილის  
კოქტეილები
სრულფასოვანი 
რაციონი  
შესანიშნავი 
განწყობისთვის
გვ. 12

რბილი და სწრაფი 
დეტოქს-ეფექტი

• კლავს შიმშილის გრძნობას

• მიკროფლორის შენარჩუნებას 
უწყობს ხელს და აუმჯობესებს 
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის 
მუშაობას

• გამოაქვს შლაკები  
და ტოქსინები



NATHAN COX  
(ნეიტონ კოქსი),
კომპანია Lief Labs-ის  
ვიცე-პრეზიდენტი, 
ფუნქციონალური 
კვების ექსპერტი, 
Faberlic-ის მთავარი 
სტრატეგიული 
პარტნიორი აშშ-ში.

«Wellness ფუნქციო-
ნალური კვების 
ხაზი შექმნილია 
მსოფლიოს 
მთავარი ტრენდების 
გათვალისწინებით.

კოქტეილები, წვნიანები 
და ბატონები – 
ცილების, ცხიმებისა და 
ნახშირწყლე ბის, უჯრედი-
სი, ყველა აუცილებელი 
ვიტამინისა და მინერალის 
დაბალან სებული წყარო.

ეს არ არის მხოლოდ 
წახემსება, ესაა სრულ-
ფასოვანი საკვების 
მიღება.

აღსანიშნავია, რომ ამ 
პროდუქტებში შემავალ 
ცილას ორგანიზმი ადვი-
ლად ითვისებს შემცვე-
ლობაში დამატებული 
ენზიმების დახმარებით.

მსოფლიოს უმსხვილესი 
კომპანიები თავის პრო-
დუქ ციას ამდიდრებენ 
კო ლაგენითა და ბიოტი-
ნით. ისინი აუმ ჯო ბე სებენ 
თმის, ფრჩხი  ლე ბის, 
კანის მდგო მა რეო ბას, 
ხელს უწყობენ სახს რე-
ბის ჯანმ რ  თე  ლო ბას, 
აუმ ჯო ბე სებენ ზოგად 
გუნება-განწყო ბას. ჩვენც 
გავზარდეთ Wellness-ის 
ეფექტურობა პრო დუქ-
ტებში ამ უმნიშვ ნე ლო-
ვა ნე სი ელემენტების 
დამატებით“.

დაასკანირე QR-კოდი  
და გაიგე მეტი

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში

WELLNESS-ის პროდუქტები – მათი 
არჩევანი, ვისაც სურს წონაში 
დაკლება კომფორტულად, 

გემრიელად და, ამასთანავე, 
სასარგებლო ნივთიერებების სრული 

სპექტრის მიღება.
ესაა სრულფასოვანი საკვები, 

რომელიც იდეალურად ერგება 
აქტიური ადამიანების ცხოვრების 
რიტმს და დაძაბული გრაფიკის 

პირობებში კლავს შიმშილის 
გრძნობას.

იდეალურად დაბალანსებული კვება
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ეცადეთ, მიირთვათ დაბალანსებული 
საკვები, რომ ყოველი მიღებისას, მასში 
იყოს ცილა, უჯრედისი და რთული 
ნახშირწყლები.

შეეცადეთ მიირთვათ  
ყოველ 3 საათში ერთხელ
(დღეში 5-6 კვება)

მიიღეთ საკმარისი 
რაოდენობის წყალი  
(1 კგ-ზე 30 მლ წყალი)

ეცადეთ, რომ ბოლო 
კვება მიიღოთ ძილამდე 
2-3 საათით ადრე

კარგად გამოიძინეთ: 
დღის სწორი რეჟიმი  
მოქმედებს ზოგად 
განწყობაზე

შედეგების გასაუმჯო-
ბესებლად გაზარდეთ 
ფიზიკური აქტივობა

ზოგადი 
რეკომენდაციები:

ჯანსაღი ცხოვრების 
წესის შენარჩუნება 
მარტივია! მთავარია – 
პროგრამული მიდგომა:  
მაქსიმალური 
ეფექტურობისა 
და შესამჩნევი 
შედეგების მისაღებად 
იხელმძღვანელე  
მარტივი წესების 
კომპლექსით!

თქვენი რაციონიდან გამორიცხეთ შემდეგი 
პროდუქტები: შაქარი; ფქვილის ნაწარმი; 
სწრაფი კვების პროდუქტები;  შებოლილი, 
დამარილებული, მწარე, შემწვარი, მაიონეზი. 
შეამცირეთ ყავის მიღება ერთ ჭიქამდე.

ცვლილებები 
უკეთესობისკენ!
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ყურადღება!

7-8

საუზმე

წყალი / ბალახების ჩაი +  
შვრიის ფაფა ხილით / კენკრით +  
1 მოხარშული კვერცხი

პირველად მისაღები საკვები –  

მსუყე დაბალანსებული  

საუზმე, რომელიც შეიცავს  

რთულ ნახშირწყლებს,  

სასარგებლო ცხიმებს,  

ცილასა და უჯრედისს.

10-11
ხემსი

კოქტეილი / წვნიანი 
Wellness, ან ხილი

სადილი სადილზე აუცილებლად უნდა იყოს 

ცილის შემცველი პროდუქტები,  

ბოსტნეული და რთული 

ნახშირწყლები

ცილა (ქათმის ფილე, ნაკლებად 
ცხიმიანი თევზი, ზღვის პროდუქტები, 
მჭლე ძროხის ხორცი) + ბოსტნეული 
+ ნებისმიერი სასარგებლო ბურღუ-
ლეულის მცირე ულუფა (წიწიბურა, 
ქერის ბურღული და სხვ.)

13-14

16-17

ხემსი

ხილი, ან ბოსტნეულის 
ულუფა, ან უცხიმო 
ხაჭოს ულუფა

19-20

ვახშამიკოქტეილი /  
წვნიანი Wellness

დღეში შეიძლება WELLNESS 
კოქტეილის ან წვნიანის 
არა უმეტეს ორი ულუფის 
გამოყენება

     ან

საუკეთესო შედეგის 
მისაღებად გირჩევთ, 

ვახშამი შეცვალოთ ერთი 
ულუფა კოქტეილით. 

სურვილისამებრ, 
შეიძლება კოქტეილით 
ჩაანაცვლოთ საუზმესა 

და სადილს შორის 
წახემსებაც
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ვიტამინი E
როგორც 100 გ  

ქაცვში

ეს სასარგებლოა!

ერთი ულუფა 
კოქტეილი  
ან წვნიანი 

შეიცავს

რდმ* — რეკომენდებული  
დღიური მოხმარება

ცილა
როგორც 80 გ  
მშრალ ქათმის 
მკერდში

ნახშირწყლები
როგორც 10 გ  

შვრიის ფანტელში

ფოლიუმის 
მჟავა

როგორც 200 გ
ბროკოლში

ვიტამინი B2
როგორც 200 გ 

ყველში

ვიტამინები 
და მინერალები

მშრალი 
პროდუქტის 
ულუფაზე (30 გ)   

% რდმ*-დან

ვიტამინი С 35 მგ 58,3

ნიაცინი 5,9 მგ 32,8

ვიტამინი Е 4,9 მგ 49

პანტოტენის 
მჟავა 

3,8 მგ 63,3

ვიტამინი В6 0,88 მგ 44

ვიტამინი В1 0,68 მგ 48,6

ვიტამინი В2 0,63 მგ 39,4

ფოლიუმის 
მჟავა 

132 მკგ 66

ბიოტინი 49,5 მკგ 99

ვიტამინი В12 0,4 მკგ 40

კალიუმი 409 მგ 11,7

კალციუმი 132 მგ 13,2

ფოსფორი 93 მგ 11,6

მაგნიუმი 53 მგ 13,3

თუთია 3 მგ 20

სილიციუმი 3 მგ 10

რკინა 2 მგ 14,3

იოდი 18 მკგ 12

სელენი 8 მკგ 11,4

ქრომის 
პიკოლინატი / -  
მ.შ. ქრომი

48 მკგ / 6 მკგ 12

  

ვიტამინი С 
როგორც მთლიან  

ლიმონში

ვიტამინი Е
როგორც 100 გ 

ქაცვში

ნიაცინი
როგორც 100 გ 

წითელ 
ხიზილალაში

ვიტამინი B1
როგორც 100 გ 
ბარდაში

კალიუმი
როგორც 2  

საშუალო ზომის  
ბანანში 

ფოსფორი
როგორც 100 გ 

ნაკლებად ცხიმიან 
ხაჭოში

ბიოტინი
როგორც  
5 კვერცხში 

მაგნიუმი
როგორც 100 გ 
ისპანახში

თუთია
როგორც 50 გ 
კედრის კაკალში

სილიციუმი
როგორც 100 გ 
გარგარში

რკინა
როგორც საშუალო 
ზომის ვაშლში

სელენი
როგორც 100 გ 
წიწიბურაში

უჯრედისი
როგორც 100 გ  
კომბოსტოში

ვიტამინი B6
როგორც 100 გ  
კაკალში

ქრომი
როგორც 100 გ 
კრევეტებში

ვიტამინი B12
როგორც 400 გ 
ქამა სოკოში

იოდი
როგორც 50 გ 
თინუსში

კალციუმი
როგორც 100 მლ 

რძეში
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WELNESS კოქტეილიWELNESS კოქტეილი  ––  ენერგიის წყარო და მაქსიმალური სარგებელი 
ორგანიზმისთვის კალორიების მინიმალური რაოდენობით. ყოველ ულუფაში 
– ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლების, საკვები ბოჭკოების, ვიტამინებისა და 
მინერალების დაბალანსებული ნაკრები. ასეთი შემცველობა უზრუნველყოფს 
საკვები ნივთიერებების ბალანსს.

Faberlic Wellness-ის კოქტეილებთან ერთად მარტივია იდეალური ფორმისა და 
ჯანმრთელობის შენარჩუნება და სარკეში საკუთარი ანარეკლით სიამოვნება!

ჯანსაღი რაციონი
ცილის კოქტეილები, აქტიური ადამიანებისთვის, 

ვინც არ ეძებს კომპრომისს გემოსა და სარგებელს შორის

98
კკალ 

1 ულუფაში

FABERLIC-ისა და LIEF 
LABS USA კომპანიის 

ექსკლუზიური 
შემუშავება 

   53%
              ცილა

15
ულუფა 

შეფუთვაში

შეიცავს:
კონიუგირებული ლინოლის 
მჟავა (CLA) – ნატურალური 
წარმოშობის ცხიმოვანი 
მჟავების ნაერთი, რომლებიც 
მოქმედებს ნივთიერებათა 
ცვლის სიჩქარეზე, ამცირებს 
ქოლესტერინის დონეს, 
ამცირებს ცხიმგროვებს

კოლაგენი კანს უფრო ელასტი-
კურსა და დატენიანებულს ხდის, 
ამაგრებს თმას და აუმჯობესებს 
სახსრების, კუნთების, ძვლებისა 
და ხრტილების მდგომარეობას.

ბიოტინი – B ჯგუფის ვიტამინი, 
რომელიც მნიშვნელოვანია 
კანის, ფრჩხილებისა და თმის 
სილამაზისთვის
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WELLNESS კოქტეილებსა და წვნიანებში სხვა პროდუქტების დამატებით, ზრდით  
კერძის კალორიულობას დამატებული პროდუქტების კალორიულობის ხარჯზეყურადღება!

ენერგიისა და 
სარგებლის წყარო

250 მლ  
წყალი ან 
ნაკლებად  
ცხიმიანი რძე

1

.

....... 2 3
30 გ  
FABERLIC 
WELLNESS აურიეთ

ძალა და ენერგია მთელი დღე

წონის ეფექტური კონტროლი

დაბალ კალორიული კვება შიმშილისა 
და სასარგებლო ნივთიერებების 

დეფიციტის გარეშე
პროდუქტი გამოადგება ვეგანებს, 
ვეგეტარიანელებს და ადამიანებს 
ლაქტოზას აუტანლობით

ჰიტები
გაყიდვების

ჰიტი
გაყიდვების

98
კკალ 

1 ულუფაში

FABERLIC-ისა და LIEF 
LABS USA კომპანიის 

ექსკლუზიური 
შემუშავება 

   42%
           ცილა

15
ულუფა 

შეფუთვაში

შეიკერი 500 მლ
კომპლექტში – ბადე და 
ბურთულა ასათქვეფად. 
მასალა: პოლიპრო  პი ლენი, 
ფოლადი. ზომა: 18 х 10 სმ.
11968

კოქტეილის მოსამზადებელი 
მშრალი ნარევი Wellness / 
ველნესი 450 გ

15653 შავი მოცხარი
15654 შოკოლადი
15650 ვანილი
15651 მარწყვი
15652 ჟოლო

პროტეინების კოქტეილი Vegan 450 გ
მომზადების წესი: 30 გ პროდუქტი (1 საზომი 
კოვზი) 250 მლ წყალთან ერთად აურიეთ 
შეიკერში ან მიქსერით. 

15741 ალუბალი და შოკოლადი

12 13ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში



98
ккал 

в 1 порции

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
РАЗРАБОТКА FABERLIC 

И КОМПАНИИ  
LIEF LABS USA 

   42%
              белка

15
порций

в упаковке

მშრალი წვნიანი ცილოვანი 450 გ

15745 ხმელთაშუაზღვის კრევეტებით

15655 სოკოთი ნაღებით

15746 ქათმის მწვანილით

1

.

....... 2 3
250 მლ  
წყალი ან 
ნაკლებად  
ცხიმიანი რძე

30 გ  
FABERLIC 
WELLNESS აურიეთ

წვნიანი WELLNESS – ენერგიის წყარო და 
ორგანიზმისთვის მაქსიმალური სარგებელი 
კალორიების მინიმალური რაოდენობით! 
თითოეულ ულუფაში – ცილების, ცხიმების, 
ნახშირწყლების, საკვები ბოჭკოს, ვიტამინებისა 
და მინერალების დაბალანსებული ნაკრები.

სასარგებლო, გემრიელი და 100% ნატურალური 
წვნიანი. კრემისებრი კონსისტენციისა და 
გამოხატული გემოს წყალობით მოგაგონებთ 
საყვარელ წვნიან-პიურეს.

მომზადების წესი: 30 გრ პროდუქტი (1 არა სავსე საზომი კოვზი) ჩაყარეთ 250 მლ 
ცივ წყალში ან უცხიმო რძეში და აურიეთ შეიკერში ან მიქსერით. მომზადებული 
ნარევი შეიძლება გააცხელოთ მიკროტალღურ ღუმელში.

ძალა და ენერგია 
მთელი დღით!
წონის ეფექტური კონტროლი

დაბალკალორიული კვება 
შიმშილისა და სასარგებლო 
ნივთიერებების დეფიციტის 
გარეშე

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში

98
კკალ 

1 ულუფაში

FABERLIC-ისა და LIEF 
LABS USA კომპანიის 

ექსკლუზიური 
შემუშავება 

   42%
           ცილა

15
ულუფა 

შეფუთვაში

1514 



უფრო მეტი,  
ვიდრე წიწიბურა!

1 ჩაის კოვზი 200 მლ წყალში 
90°C. დააყოვნეთ 3 წთ.

როგორ მოვამზადოთ?

• წმენდს ტოქსინებისგან, გამოაქვს ზედმეტი სითხე, 
აუმჯობესებს მეტაბოლიზმს და ხელს უწყობს წონაში 
კლებას

• ამაგრებს სისხლძარღვებსა და გულს, ზრდის 
სისხლის შედედების უნარს

• აწესრიგებს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მუშაობას

• აუმჯობესებს იმუნიტეტს და ებრძვის ანთებით 
პროცესებს

სუპერფუდების 
ძალა
სუპერფუდები –  პროდუქტები ვიტამინებისა 
და მიკროელემენტების რეკორდული 
რაოდენობით. ისინი შეიცავს ორგანიზმის 
ჯანმრთელობისთვის აუცილებელ 
მაღალი კონცენტრაციის ვიტამინებსა 
და მიკროელემენტებს. სუპერფუდების 
შეტანა კვების რაციონში განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია იმუნიტეტის 
მხარდაჭერისთვის სუსხიან და სეზონთა 
შორის პერიოდში.

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში

ბალახის სასმელი 
წიწიბურით 100 გ

15769

1716 



მშრალ ფინჯანში მოათავსეთ 
2 გ მატჩა (1/2 ჩაის კოვზი), 
დაუმატეთ 70 მლ ცხელი 
წყალი ან მცენარეული რძე, 
კარგად აურიეთ ან ათქვიფეთ 
მკვრივი ქაფის წარმოქმნამდე.

როგორ მოვამზადოთ?
• ჩაი მატჩა შეიცავს 100-ჯერ მეტ ანტიოქსიდანტს, ვიდრე 

ნებისმიერი სხვა მსგავსი პროდუქტი. ანტიოქსიდანტები 
ეხმარება ახალგაზრდობის შენარჩუნებაში და ხელს 
უშლის ბევრი დაავადების განვითარებას

• დიდი რაოდენობის ქლოროფილი ხელს უწყობს 
ორგანიზმის ეფექტურ, მაგრამ რბილ წმენდას 
ტოქსინებისგან

• აჩქარებს მეტაბოლიზმს, ეხმარება წონის კონტროლში

• А, С ვიტამინების, კალიუმისა და რკინის მაღალი 
შემცველობა

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic

მწვანე ჩაი 
მატჩა 50 გ

15753

იაპონური  
სუპერფუდი

1918 ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში



ხორბლის ჯეჯილი –  
ვიტამინების წყარო

1 ჩაის კოვზი აურიეთ ჭიქა 
წყალში, წვნიანში, კოქტეილსა 
ან ნებისმიერ სხვა სასმელში.

როგორ მოვამზადოთ?

• А, В, С, Е, D ვიტამინებისა და სიცოცხლისთვის 
აუცილებელი მინერალების: რკინის, მაგნიუმის, 
კალციუმის, ფოსფორის, კალიუმის წყარო.

• შეიცავს 21-დან 19 ამინომჟავას

• ორგანიზმიდან გამოაქვს ტოქსინები და მძიმე ლითონები

• აუმჯობესებს ღვიძლის მუშაობას

• აწესრიგებს შაქრისა და ქოლესტერინის დონეს სისხლში

• აუმჯობესებს კანის, თმისა და კბილების მდგომარეობას

• წმენდს კანს და ანელებს დაბერების პროცესს

• აჩქარებს ნივთიერებათა ცვლას

• აწესრიგებს საჭმლის მონელებას

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic

უჯრედისის 
ძვირფასი წყარო

1 სადილის კოვზი (5 გ) აურიეთ 
ჭიქა წყალში, იოგურტსა ან 
ნებისმიერ სხვა სასმელში.

მიიღეთ დღეში ერთხელ.

როგორ მოვამზადოთ?
• 85%-ით შედგება უჯრედისისგან, რომლის დიდი 

ნაწილი ხსნადია.

• ხელს უწყობს ნაწლავის წმენდასშლაკებისა და 
ტოქსინებისგან

• ქმნის პირობებს სასარგებლო ფლორის 
განვითარებისთვის

• გლუტენის შემცვლელი 

ხორბლის ჯეჯილის 
ფხვნილი „ვიტგრას“ 
100 გ

15768

ფსილიუმი 
(მრავალ ძარღვას 
ჩენჩო) 150 გ

15764

2120 ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში



რბილი 
და სწრაფი 
დეტოქს-ეფექტი

2 ჩაის კოვზ ნარევს (4 გ) 
დაასხით 150 მლ თბილი ან 
მდუღარე წყალი. აურიეთ 
და გააჩერეთ 5 წთ, შემდეგ 
ისევ მოურიეთ. სასმელის 
სისქის რეგულირება შეიძლება 
დასამატებელი ნარევის 
რაოდენობით. 

გამოიყენეთ უზმოზე ან ჭამის წინ 
ულუფის შემცირების მიზნით.

როგორ მოვამზადოთ?

• კლავს შიმშილის გრძნობას

• ხელს უწყობს 
მიკროფლორის 
ნორმალიზაციას და 
აუმჯობესებს კუჭ-ნაწლავის 
მუშაობას

• გამოაქვს შლაკები და 
ტოქსინები

• ხელს უწყობს წონის 
კონტროლს

სასმელი რვა ფიტოკომპონენტისგან 
შემდგარი კომპლექსის ფუძეზე:

• შავი ჩაის ექსტრაქტი

• ასკილის ნაყოფის ექსტრაქტი

• ფორთოხლის წვენი

• ჩაი მატჩა

• მწვანე ჩაის ექსტრაქტი

• გუარანას ნაყოფის ექსტრაქტი

• ჩინური ლიმონის ნაყოფის ექსტრაქტი

• ილის ექსტრაქტი

ბუნებრივი  
კომპონენტების ძალა

აქვს მატონიზირებელი 
ეფექტი, ორგანიზმს 

ენერგიით ავსებს

აქვს 
ანტიოქსიდანტური 

ეფექტი

აჩქარებს 
ნივთიერებათა ცვლას 

და ხელს უწყობს 
გახდომას

დეტოქს-სმუზის 
მოსამზადებე ლი ნარევი 
მარწყვით 100 გ
25 ულუფა შეფუთვაში. 

15794

ფიტოკონცენტრატი 84 გ

15715

2322 ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში



HERBAL TEA – ბალახების ნაკრები, რომელთაგან თითოეული განკუთვნილია კონკრეტული ეფექტის 
მისაღებად. ნაკრებები შეიცავს ბალახებს, მცენარეთა ყვავილებს, ფოთლებს, ნაყოფებს, თესლებს 
და ქერქებს, ეს კი ნიშნავს, რომ HERBAL TEA-ს მთელი პროდუქცია ნატურალურია. ბალახები ძალიან 
სასარგებლოა და აქვთ უამრავი სასარგებლო თვისება. ამასთანავე, ჩვენი ბალახების ჩაი არა მარტო 
სასარგებლოა, გემრიელიცაა.

საოცრად 
სასარგებლო

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში

ბალახოვანი ნაკრები Herbal Tea 21 პაკეტი

„წმენდა. საღამო“
შემცველობა: 
პიტნის, მარწყვის, 
არყის ფოთ  ლე ბი, 
სინამაქის ფო  თო  ლი, 
სი  მინ დის  თმა, 
ხეჭ რე ლის ქერ ქი, 
ასფურ ცელა, ბირ-
კავა, შვიტა.

15673

„წმენდა. დილა“
შემცველობა: წითელი 
მოც ვის, სამყუ რას, 
არყის ფოთ ლები, 
გვირი ლის ყვა ვი ლე ბი, 
ორ კბილა, დათვის-
კენკრა, მზიურა, 
ლემონგრასი.

15672

„ჯანმრთელი 
გული“
შემცველობა: პიტნა, 
ფითრი, ძიძო, 
წყალ   ნაწყენი (ივან-
ჩაი), ფარს მან დუკი, 
კუნე ლის ნაყო ფი, 
შავბალახა.

15664

„სუნთქვის 
სიმსუბუქე“
შემცველობა: 
ვირისტერფა, 
ურცი, გვირილის 
ყვა ვი ლები, 
სალბი, ასკი ლი, 
ძირ ტკბილას 
ფესვი.

15669

„სისუფთავე და სირბილე 
სხეულში“
შემცველობა: პიტნა, მაყვა ლი, 
ხეჭრელი, ალ თეა, ას ფურ ცელა, 
ბირკავა, სი მინდის თმა, შვიტა, 
სინამაქის ფოთოლი, თეთრი 
ფითრი.

15771

„კუჭის დაცვა“ 
შემცველობა: პიტნის 
ფოთ ლე ბი, გვი  რი ლის 
ყვა ვი ლე ბი, მუ ხის ქერ ქი, 
პიტ ნა, ფარს მან  დუ  კი, 
ვირის  ტერ  ფა, ბირ კა ვა.

15671

დამამშვიდე ბე ლი 
შემცველობა: გვი-
რი ლის ყვავილე ბი, 
წყალ ნაწ ყენი, ასკი-
ლისა და ცერე ცოს 
ნაყოფი, ლავან და, 
ბარამ ბო, შავბალახა, 
კატაბალახას ფესვი.

15667

ანტიპარაზი ტული
შემცველობა: პიტნა, 
ასფუ რ ცელა, მუხის 
ქერქი, გვირი ლის 
ყვავი ლები, აბზინდა, 
სალბი, ბირკავა, 
არყის ფოთლები.

15668

ქალის ჯანმრთე-
ლობისთვის
შემცველობა: 
არყის ფოთლები, 
წიწ მა ტურა, 
მატიტელა, პიტნა, 
ურცი, ცერეცო, 
ძირტკბილას 
ფესვი.

15666

ჯანმრთელი სახსრები
შემცველობა: გვირი ლის ყვა  ვი-
ლე ბი, კოთხუჯის ფესვი, ჭინჭრის 
ფოთოლი, ასკილის ნაყოფი, 
მზიურას, ბაბუაწვერას ფესვები, 
ბირკავას ბალახი, ცაცხვის 
ყვავილები.

15792

დიაბეტური
შემცველობა: 
ლობიოს პარ  კი, 
მოცვის ყლო რ   ტები, 
გვი რი ლის ყვა  ვი -
ლე ბი, მარ წ ყ ვის 
ფოთ  ლე ბი, სალ ბი, 
შვიტა, სტევია.

15665

ბალახოვანი ნაკრები 
Herbal Tea 
21 პაკეტი

2524 



ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში

• შემცველობაში შავი კვლიავის თესლების, 
უცხო სუნელისა და ინდური კოსტუსის ფესვების 
ექსტრაქტები

• ხელს უწყობს ორგანიზმის დამცავ ძალებს

• ეხმარება ჰორმონალური ფონის ნორმალიზებაში

ძლიერი 
იმუნიტეტი!

ექსტრაქტების ნარევი 
„აღმოსავ ლეთის 
საიდუმ ლოებები“ 
60  კაფსულა 500 მგ

15710

შავი კვლიავი ხელს 
უწყობს საჭმლის 
მონელებას, აძლიერებს 
ნაღვლის გამოყოფას. 
აქვს დეტოქს- და 
ანტიოქსიდანტური 
ეფექტები.

ინდური კოსტუსი 
გამოიყენება ვირუსულ 
ინფექციებთან 
საბრძოლველად. ეს 
შესანიშნავი ბუნებრივი 
იმუნომოდულატორია.

უცხო სუნელი შეიცავს  А, 
В, С, D ჯგუფის ვიტამინებს, 
შეუცვლელ ეთერზეთებსა 
და ამინომჟავებს. 
ეფექტურია იმუნიტეტის 
ასამაღლებლად.

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მოზრდილებისთვის: 2 კაფსულა დღეში, ჭიქა წყლის დაყოლებით.
1 კურსის ოპტიმალური ხანგრძლივობა: 30 დღე.  
რეკომენდებულია წელიწადში არა უმცირეს 4 კურსის.

ექსტრაქტების ნარევი „აღმოსავლეთის 
საიდუმლოებები“  
სასარგებლო მცენარეების თესლებისგან, 
რომლებსაც ძლიერი იმუნომოდულირებელი 
ეფექტი აქვთ.

პროგრამული მიდგომა გახდომისადმი

კონ ცენტრატი LesSweet 
60 დრაჟე
გამოიყენეთ დღეში 1-2 ულუფა, 
დააყოლეთ წყალი. რეკომენ დებული 
კურსი – 1-2 თვე.

15776

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები 
დანამატი „კომპლექსი L-კარნიტინი 
+ B ჯგუფის ვიტამინები“ 
60 კაფ  სულა თითო 580 მგ
მოზრდილებს თითო კაფსულა 2-ჯერ 
დღეში ჭამის დროს.

15760

თავიდან მნიშვნელოვანია მომ ზადება 

„სწორი რეჟიმისთვის“ – ზედ მეტი სითხის 

გამოდევნა და ორგანიზმის გაწმენდა 

შლაკებისა და ტოქსინებისგან.

1
ეტაპი

გაწმენდა

კონ ცენტრატი Meta-
Up 60 ულუფა
მიიღეთ დღეში 1-2  
ულუფა. რეკომენდე-
ბული კურსი 1-2 თვე.

15774

მეორე ეტაპზე ხდება ცხიმების აქტიური დაწვა. მნიშვნელოვანია სწორი 

ნივთიერებათა ცვლის ხელშეწყობა და კვების „კარგი“ ჩვევების 

ჩამოყალიბება – მაღალკალორიული საკვებისადმი ლტოლვის შემცირება.

დაჩქარება
2

ეტაპი

კონ ცენტრატი Calorie 
Block  60 ულუფა
გამოიყენეთ დღეში 3 
ულუ ფა, დაა ყოლეთ 
წყალი. რეკო მენდებული 
კურსი – 1-2 თვე.

15775

გარკვეული შედეგების მიღწევის 
შემდეგ აუცილე ბელია, 
გააგრძელოთ მადის კონტროლი.

კონტროლი
3

ეტაპი

აჩქარებს 
მეტაბოლიზმს

ამცირებს ტკბილეუ ლისა და 
ცომეულის მოთხოვნილებას

ბლოკავს ნახშირ-
წყლებისა და 
ცხიმების ათვისებას

ხელს უწყობს ცხიმოვანი 
ქსოვილის გახლეჩას  
და მის გარდაქმნას ენერგიად

*მკც – მიკროკრისტალური 
ცელულოზა – ბლოკავს შიმშილის 
გრძნობას და ხელს უწყობს 
საჭმლის მონელებას.

ხელს უშლის ორგანიზმში  
ზედმეტი სითხის დაგროვებას

დაპრესილი საკვები კონცენტრატი 
Hydrain / ჰიდრეინ 60 ულუფა
შეიცავს განსაკუთრებული ჯიშის 
ოხრახუშს მაღალი კონცენტრაციით 
და მკც-ს*. მიიღეთ 1-2 ულუფა დღეში 
წყალთან ერთად. რეკომენდებული 
კურსი – 1-2 თვე. 

15773
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ახალგაზრდობისა  
და სილამაზის შენარჩუნება

„ომეგა 3-6-9“ ზეთების ნარევი – ცხიმმჟავები, 
რომლებიც აუცილებელია გულ-
სისხლძარღვთა სისტემისა და მთლიანად 
ადამიანის ორგანიზმის ნორმალური 
ფუნქციონირებისთვის, ასევე, სილამაზისა 
და კარგი გუნება-განწყობის 
მხარდასაჭერად, ახალგაზრდობის 
შესანარჩუნებლად.

• აქვს ანტიოქსიდანტური მოქმედება, ხელს 
უშლის ორგანიზმის სიბერეს

• კეთილსაიმედოდ მოქმედებს კანის 
მდგომარეობაზე, ხელს უწყობს მის 
ელასტიკურობასა და მოქნილობას

• ხელს უწყობს გულ-სისხლძარღვთა, ნერვული, 
იმუნური და სისხლის მიმოქცევის სისტემების 
მუშაობის გაუმჯობესებას

ძვალ-სახსროვანი  
აპარატის გამაგრება

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მიიღეთ 1-2 კაფსულა დღეში 1-2-ჯერ ჭამის დროს ან შემდეგ. გამოდგება რეგულარული 
გამოყენებისთვის ყოველდღიურ კვების რაციონზე დანამატის სახით. გამოყენების 
ხანგრძლივობა შეზღუდული არ არის.

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში

კოლაგენური 
კონცენტრატი 
Dobrogen Active 
New / დობროგენ 
აქტივ ნიუ 210 გ

15729

კოლაგენური კონცენტრატი DOBROGEN ACTIVE 
NEW – ნატურალური კვების პროდუქტი, 
რომელიც აქტიურად მოქმედებს სახსრებისა 
და ხრტილების ქსოვილებზე.

• აქვს პროფი ლაქტი კური მოქმედება სახსრებსა და 
მალთა შორის დისკებში ხრტი ლოვანი ქსოვილების 
დაშლისას

• ხელს უწყობს ძვალ-სახსროვანი აპარატის 
გამაგრებას

• ეხმარება სახსარშიდა სითხის გამომუშავებას და 
ხრტილოვანი ქსოვილის რეგენერაციას

ინულინი – 
ნატურალური ბუნებ-
რივი პოლისაქარიდი-
პრებიოტიკი. 
და დე ბი თად მოქმე-
დებს კუჭ-ნაწლავის 
ტრაქტის მუშაობაზე.

გლუკოზამინი –  
ნატურალური 
ამინოსაქარიდი, ხელს 
უწყობს ძვლების, 
იოგების, მყესების, 
ფრჩხილების, გულის 
სარქველების ქსოვილების 
აქტიურ ფორმირებას. 
თამაშობს მთავარ როლს 
სახსარშიდა სითხის 
გამომუშავებასა და 
შეკავებაში.

კოლაგენის 
ჰიდროლიზატი მსგავსია 
ადამიანის ორგანიზმის 
მყესების, ხრტილებისა 
და იოგების ბიოლოგიური 
შემადგენლობის და 
შეიცავს ყველა აუცილებელ 
ამინომჟავას. კარგად 
შეიწოვება საჭმლის 
მომნელებელი ტრაქტით.

გამოყენების წესი:
2 ჩ.კ. (7 გ) მშრალი ფხვნილი გახსენით 1 ჭიქა თბილ წყალში და მიიღეთ  დღეში ერთხელ 
საუზმემდე (უზმოზე). მდგომარეობის სტაბილური გაუმჯობესების მისაღწევად აუცილებელია 
„დობროგენ აქტივი“ მიიღოთ 90 დღის განმავლობაში. სამი შეფუთვა, თითო 210 გ, გათვლილია 
სრულ კურსზე. რეკომენდებულია წელიწადში 2-3 კურსი.

თევზის ქონი – ორგანიზმს 
ეხმარება სასიცოცხლო 
ენერგიის აღდგენაში, 
ამცირებს გულ-სისხლძარღვთა 
დაავადებების განვითარების 
რისკს, ხელს უშლის გულის 
რითმის დარღვევას, 
დადებითად მოქმედებს კანის 
მდგომარეობაზე.

ნიგვზის ზეთი –  
აქვს უნიკალური ვიტამინურ-
მინერალური შემცველობა 
და დიდი რაოდენობით 
ომეგა-3-6-9-ს შეიცავს. 
ანელებს ორგანიზმის 
სიბერეს, აუმჯობესებს კანის 
მდგომარეობას, აქვს დეტოქს-
ეფექტი, დადებითად მოქმედებს 
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტსა და გულ-
სისხლძარღვთა სისტემაზე.

გოგრის თესლის ზეთი – 
თუთიის უმდიდრესი წყარო, 
რომელიც აუცილებელია 
ადამიანისთვის მთელი 
სიცოცხლის მანძილზე. 
ამაგრებს და ზრდის 
სისხლძარღვთა კედლების 
ელასტიკურობას.

სელის ზეთი –  
გამოიყენება გულ-
სისხლძარღვთა, კუჭის, 
ნაწლავების, ფარისებრი 
ჯირკვლის დაავადებების, 
შაქრიანი დიაბეტის 
პროფილაქტიკისთვის.

ზეთების ნარევი 
„ომეგა-3-6-9 
კომპლექსი“ 
60  კაფს. თითო 500 მგ

15795
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• აქვს მკვეთრად გამოხატული 
ანტიოქსიდანტური მოქმედება

• ხელს უწყობს ენერგიის გამომუშავებას 
უჯრედულ დონეზე

• დადებითად მოქმედებს ნერვულ და გულ-
სისხლძარღვთა სისტემებზე

გულიანი 
ზრუნვა

E ვიტამინი – ახალგაზრდო-
ბისა და სილამაზის წყარო.  
იცავს უჯრედებს ნაადრევი 
სიბერისგან, შესანიშნავი 
ანტიოქსიდანტი.

CO-Q10 – ხელს უწყობს 
გულის კუნთის გამაგრებას, 
ახალგაზრდობისა და 
სილამაზის შენარჩუნებას, 
დაბერების პროცესების 
შენელებას, სტატინების* 
მოქმედების გვერდითი 
მოვლენების შემცირებას.

სელის ზეთი  
ამცირებს ქოლესტერინის 
დონეს, დიაბეტის, 
გულ-სისხლძარღვთა 
დაავადებების განვი-
თარების რისკს.

ხორბლის ჩანასახის 
ზეთი – აუცილებელია 
სისხლძარღვების 
ელასტიკურობისთვის, 
აქვს ანტისტრესული 
თვისებები.

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მიიღეთ 1 კაფსულა 2-ჯერ დღეში ჭამის დროს ან შემდეგ. პროდუქტი გამოდგება რეგულარული 
გამოყენებისთვის ყოველდღიურ კვების რაციონზე დანამატის სახით.

Q10-ის დანაკლისი უარყოფითად აისახება 
ფიზიკურ აქტივობაზე, აუარესებს იმუნური 
და ნერვული სისტემების ფუნქციონირებას
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კუჭის მუშაობის 
გაუმჯობესება

კონცენტრატი 
EnzyPower 
/ ენზიპაუერი 
60   ულუფა თითო 
500 მგ 

15733

ენზიმები – ნივთიერებები, რომლებიც 
მონაწილეობს ორგანიზმის ყველა ქიმიურ 
რეაქციაში. ისინი გადამწყვეტ როლს 
ასრულებენ საჭმლის მონელებაში. 
კონცენტრატი ENZYPOWER ავსებს ენზიმების 
დანაკლისს და აუმჯობესებს მეტაბოლიზმს.

• ავსებს საჭმლის მომნელებელი 
ფერმენტების დანაკლისს

• ხელს უწყობს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის 
წმენდას

• აუმჯობესებს ცილების, ცხიმებისა და 
ნახშირწყლების მონელებას

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მიი ღეთ დღეში 2 ულუფა ჭამის დროს ან ჭამის შემდეგ წყალ თან ერთად. 1 კურსის ოპტიმალური 
ხანგრძლივობა: 30-60 დღე. რეკომენდებულია წელიწადში 2-3 კურსი.

პანკრეატინი – 
ფერმენტული ნივთი ე-
რება, რომელიც ეხმა რე-
ბა საჭ მლის მონელებას 
და აუმჯობესებს სასარ-
გებლო ნივთიერებების 
ათვისებას.

არტიშოკის ექსტრაქტი  
აქვს ნაღველმდენი 
მოქმედება, შესანიშნავად 
გამოაქვს ტოქსინები, 
ხელს უწყობს სისხლში 
ქოლესტერინის შემცირებას.

ბრომელაინი – ანანასის 
ფხვნილი – აჩქარებს 
მეტაბოლიზმს, აქვს 
შესანიშნავი ანთების 
საწინააღმდეგო 
მოქმედება.

პაპაინი – პაპაინის 
ფხვნილი – ეხმარება 
ცხიმებისა და ცილების 
სწრაფად დაშლას, 
აუმჯო ბე სებს მათგან 
სა სარ გებ ლო ნივ თიე-
რე ბების ათვისებას. 
ხელს უწყობს ნაწლავის 
წმენდას.

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში

კომპლექსი 
„კოენზიმ 
Q10 + ვიტამინი E“ 
60 კაფსულა 
თითო 600 მგ
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ქალის ჯანმრთელობის 
მხარდაჭერა

„მასტოპ“ ზეთების ნარევი – ბროკოლის 
ექსტრაქტისა და სასარგებლო ზეთების ნარევი, 
რომლებიც აუცილებელია ქალის 
ჯანმრთელობისთვის, განსაკუთრებით, 
პოსტმენსტრუალურ პერიოდში, 
მასტოპათიებისა და სტრესის დროს.

• ბროკოლის ექსტრაქტი შეიცავს სელისა და ჩიას 
ზეთებს

• მასტოპათიისა და რეპროდუქციული სისტემის 
ორგანოების დაავადებათა პროფილაქტიკა

• ხელს უწყობს პმს-ის (პოსტმენსტრუალური 
სინდრომი) მდგომარეობის გაადვილებას

• ამცირებს სარძევე ჯირკვლებში ტკივილის-- 
შეგრძნებებს.

ჩიას თესლების 
ზეთი – უძლიერესი 
ანტიოქსიდანტი, 
ცნობილია თავისი 
სამკურნალო 
თვისებებით: 
აუმჯობესებს 
სისხლძარღვების 
მუშაობას და შეიცავს 
დიდი რაოდენობის 
ომეგა-3 ნაჯერ 
ცხიმმჯავას.

ბროკოლი ცნობილია 
მასტოპათიისა და 
ადა მიანის რეპრო-
დუქციული სისტე მის 
ორგა ნოე ბის დაა ვა დე-
ბათა პრო ფი ლაქ ტი კური 
თვისებებით.

სელის ზეთი – 
აუმჯობესებს გულისა 
და სისხლძარღვების 
მუშაობას, ასევე, შეიცავს 
დიდი რაოდენობით 
ომეგა-3-მჟავებს, ამცი-
რებს ქოლესტერინის 
დონეს.

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მიიღეთ კურსებად. 1 კაფსულა დღეში 2-ჯერ. 1 კურსის ოპტიმალური ხანგრძლივობა: 30-60 დღე. 
რეკომენდებულია წელიწადში 3-4 კურსი.

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში

• შეიცავს კოფეინსა და გუარანას ნაყოფის 
ექსტრაქტს

• ასტიმულირებს ნერვული სისტემის მუშაობას

• აუმჯობესებს კონცენტრაციასა და მეხსიერებას

• ამცირებს დაღლილობის შეგრძნებას  
და ზრდის შრომის ნაყოფიერებას

• ამცირებს მადას და აუმჯობესებს 
ნივთიერებათა ცვლას

ენერგია  
აქტიური ცხოვრებისთვის

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მიიღეთ დღეში 3 ულუფა წყალთან ერთად.

ზოგჯერ ორგანიზმს სჭირდება დამატებითი 
„მუხტი“. სტრესის გადატანისა და უღონობის 
დროს, ინტენსიურ ემოციურ და ფიზიკურ 
დატვირთვებთან გამკლავებაში 
დაგეხმარებათ  კონცენტრატი 
ENERGYBOOM

კოფეინი 
(გუარანადან) ნელა 
შეიწოვება, ამიტომ 
არ აღიზიანებს 
კუჭის კედლებს და 
რბილად მოქმედებს 
ორგანიზმზე. გუარანას 
კენკრა მოქმედებს 
როგორც ძლიერი 
სტიმულატორი 
და 5-ჯერ უფრო 
ძლიერად მოქმედებს, 
ვიდრე ყავა. გარდა 
ამისა, ყავისგან 
განსხვავებით, არ 
იწვევს გულისცემის 
აჩქარებას და ზედმეტ 
აღგზნებას.

გუარანას ექსტრაქტი  
შეიცავს ბევრ კოფეინს, 
ასევე – თუთიას, 
ნატრიუმს, მამგანუმს, 
რკინას, ფოსფორს, 
სპილენძს, მაგნიუმს, 
ვიტამინებს РР, Е, В1, В2, 
А და გუარანინს.

კონცენტრატი Energy 
Boom / ენერჯი ბუმ 
60 ულუფა თითო 500 მგ

15727

ზეთების ნარევი 
„მასტოპი“ 
30 კაფსულა 
500 მგ თითო 

15797

3332 



• დამამშვიდებლად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე

• ასტიმულირებს „სიხარულის ჰორმონის“ – 
სეროტონინის გამომუშავებას

• ორგანიზმს ეხმარება სტრესთან ბრძოლაში

• პროდუქტში შემავალი კომპონენტები გამოირჩევა 
მაღალი ეფექტიანობით. კონკრეტული ამოცანების 
შესრულებასთან ერთად, თითოეული საშუალება 
დადებითად მოქმედებს მთელ ორგანიზმზე

დახმარება  
სტრესთან ბრძოლაში

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
გამოიყენეთ დღეში 2 ულუფა წყალთან ერთად. კურსის ოპტიმალური ხანგრძლივობა: 30-60 დღე. 
რეკომენდებულია წელიწადში 2-3 კურსი.

კონცენტრატი NOSTRESS – ბიოლოგიურად 
აქტიური ნივთიერებების კომპლექსი, 
დამამშვიდებელი და ანტისტრესული 
მოქმედებით.

ბარამბო გამოიყენება 
როგორც დამამშვი-
დებელი საშუალება 
ზედმეტი აღგზნების, 
უძილობისა და 
ისტერიის დროს.

მაგნიუმი ცნობილია, 
როგორც სტრესის 
საწინააღმდეგო 
ბიოელემენტი,  
რომელსაც უნარი აქვს  
შექმნას დადებითი 
ფსიქოლოგიური 
განწყობა. 5-ჰიდროქსიტრიპტო-

ფანი (ოქსიტრიპტანი) 
ხელს უწყობს ბეტა-
სეროტონინის გამომუშა-
ვებას, რომელსაც მნიშვ-
ნე ლოვანი როლი აქვს 
ორგა ნიზ მში – დამამ-
შვი დებლად მოქმედებს 
ნერვულ სისტემაზე, 
აუმჯობესებს განწყობას, 
არეგული რებს მადას და 
აუმჯობესებს ძილს.

ინტელექტის  
მუხტი

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
პროფილაქტიკის მიზნით – 1 ულუფა დღეში 1-2-ჯერ, დილით და საღამოს.
ძლიერი ინტელექტუალური დატვირთვის დროს, „ტვინის შტურმების“ პერიოდში შეიძლება 2-2 
დრაჟეს მიღება დღეში 2-ჯერ. რეკომენდებული კურსი – 30 დღე. მინიმუმ 4 კურსი წელიწადში.

ყურადღება! დრაჟე კარგად დაღეჭეთ და გაიჩერეთ ენის ქვეშ. არ მიაყოლოთ წყალი მაშინვე.

დრაჟე NEWTONIQ თავის ტვინის სისხლძარღვების 
მხარდასაჭერად ხანშიშესული ადამიანებისთვის, 
სტუდენტებისთვის სესიების დროს და 
ყველასთვის, ვისი სამუშაოც დაკავშირებულია 
ტვინის აქტიურ მუშაობასთან.

ვიტამინების პრემიქსი  
შეიცავს  A, B, D და E ჯგუფის 
ვიტამინებს, ბიოტინსა და 
ქარვის მჟავას. ამაგრებს 
იმუნიტეტს და აუმჯობესებს 
ტვინის მუშაობას.

გლიცინი – უწოდებენ 
ტვინის „საკვებს“. ხანში 
შესული ადამიანები სვამენ 
გამუდმებით თავის ტვინის 
სისხლძარღვების მუშაობის 
მხარდასაჭერად, სტუდენტები 
– სესიების დროს.

გინკგო ბილობა ამაგრებს 
სისხლძარღვოვან ქსელს, 
აუმჯობესებს ტვინის 
მომარაგებას ჟანგბადითა 
და სხვა აუცილებელი 
ნივთიერებებით. ზრდის 
ყურადღების კონცენტრაციას 
და ორგანიზმის მდგრადობას 
სტრესის მიმართ, აუმჯო-
ბესებს მეხსიერებას. ებრძვის 
ძილის დარღვევებს.

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში

საღეჭი დრაჟე 
Newtoniq 
/ ნიუტონიკ 
30 ულუფა თითო 1 გ

15798

კონცენტრატი 
NoStress / ნოუსტრეს
60 დრაჟე 
თითო 500 მგ 

15725

• გონებრივი „ტონიკი“

• ხელს უწყობს ტვინში სისხლის მიმოქცევის 
გაუმჯობესებას

• ეხმარება კონცენტრაციისა და ყურადღების 
შენარჩუნებაში

• კეთილსაიმედოდ მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე

ფოლიუმის მჟავა 
უსაზღვროდ სასარ-
გებ ლო ტვინის 
მუ შაობისთვის და 
კოგნი ტური ფუნქციის 
შენარჩუნებისთვის. 
ითვლება, რომ 
ფო ლი უ მის მჟავას 
ნორმალური დონის 
მხარ და ჭერა ალც-
ჰაიმერის დაავადების 
პროფილაქტიკას 
წარმოადგენს.
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სასმელი წყლის 
წმენდა

„მარჯნის კალციუმი“, მიღებულია 
დაქუცმაცებული მარჯნისგან, წყალს 
ხდის „ცოცხალს“.

• შეიცავს მარჯნის ქვიშასა და ვერცხლს

• აღადგენს ორგანიზმის წყალ-მარილოვან ბალანსს

• ხელს უწყობს სისხლის ჟანგბადით გაჯერებას და 
სისხლში შაქრის დონის ნორმალიზებას

• ააქტიურებს ბიოაქტიური ნივთიერებების 
შეთვისებას, მათ შორის, კალციუმის

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
დაასხით 1 საშე-პაკეტს 1,5 ლ წყალი. გააჩერეთ. 30-40 წუთის შემდეგ პროდუქტი მზადაა 
გამოსაყენებლად. ერთი პაკეტი გათვლილია ერთი გამოყენებისთვის. 
წყალი უნდა დაილიოთ ცოტ-ცოტა კვებებს შორის. სასურველია, დღის განმავლობაში დალიოთ 
მინიმუმ 1 ლ სუფთა წყალი. 

ახალი 
დიზაინი

ვერცხლი ანადგურებს 
650-ზე მეტ პათოგენურ 
ბაქტერიას, აქვს 
ანტივირუსული 
აქტივობა.

მარჯნის ქვიშა – 
ძლიერი ბუნებრივი 
ფილტრი წყლისთვის, 
სადაც ილექება ზიანის 
მომტანი ყველა 
ნივთიერება.

მხედველობის 
გაუმჯობესება

მოცვის ნაყოფი 
ასტიმულირებს 
სისხლის ცირკულაციას 
მხედველობის 
ორგანოებში, ამცირებს 
თვალშიგა წნევას, 
აქვს ანტიმიკრობული 
მოქმედება.

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მიიღეთ დღეში 2 ულუფა წყალთან ერთად. პროდუქტი გამოდგება რეგულარული გამოყენებისთვის 
ყოველდღიურ კვების რაციონზე დანამატის სახით.

ტაურინი 
მონაწილეობს 
რეგენერაციის 
პროცესებში, 
ახალი უჯრედების 
წარმოქმნაში. 
ამაგრებს თვალის 
ბადურასა და 
კუნთებს.

ზეაქსატინი – თვალის 
ბადურის მთავარი 
ფარი ულტრაიისფერი 
სხივებისთვის.

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში

კონცენტრატი „მოცვი 
პლუს“ 60 ულუფა 
თითო 500 მგ

15726 მარჯ ნის კალციუმი 
12 საშე-პაკეტი 
თითო 1 გ

15730

კონცენტრატი „მოცვი პლუს“. მოცვის 
ყველაზე სასარგებლო ანტიოქსიდანტებია 
ანთოციანინები, რომლებიც ხელს უწყობს 
მხედველობის სიმახვილეს.

• ხსნის თვალების დაღლილობას

• ხელს უწყობს მხედველობის სიმახვილის 
შენარჩუნებას და მეხსიერების 
გაუმჯობესებას 

• ამაგრებს სისხლძარღვოვან სისტემას

ლუტეინი ებრძვის 
ანთებით პროცესებს. ამ 
ნივთიერებას შეიცავს 
თვალის ბადურა. 
რაც მეტია ლუტეინი, 
მით უფრო მახვილია 
მხედველობა.
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ორგანიზმის დამცავი ძალების 
აქტივაცია

არომატული თბილი სასმელი იმუნიტეტის 
მხარდასაჭერად – ამაზეა ნათქვამი: 
სასიამოვნო სასარგებლოცაა!

• ხელს უწყობს ორგანიზმის დამცავ ძალებს გაციებით 
გამოწვეული დაავადებების პერიოდში

• ხელს უწყობს სწრაფ აღდგენას ავადმყოფობისა და მის 
შემდგომ პერიოდში

• შეიცავს – კოჭას, ლიმონურას, ასკილსა და თაფლს

რბილი  
დეტოქს-ეფექტი

ჩინური ლიმონურა 
– ვიტამინებისა და 
მინერალური ნაერთების 
ძვირფასი წყარო, 
რომლებიც დადებითად 
მოქმედებს ადამიანის 
ორგანიზმზე.

ბაყაყურას თესლები 
აუმჯობესებს 
ღვიძლის მუშაობას, 
ხელს უწყობს 
წონის კლებას, კუჭ-
ნაწლავის ტრაქტის 
მუშაობას. კოჭა აქვს ანტიმიკრობული 

და ანთების საწინააღმდეგო, 
გამახურებელი და 
ზოგადგამაძლიერებელი 
მოქმედება.

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
2 თავმოდგმული ჩაის კოვზი (10 გ) ფხვნილი კარგად აურიეთ 150−200 მლ ცხელ წყალში t 
80−90°С. პროდუქტი გამოდგება რეგულარული გამოყენებისთვის ყოველდღიურ კვების რაციონზე 
დანამატის სახით. გამოყენების ხანგრძლივობა არ არის განსაზღვრული.

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
გამოიყენეთ დღეში 2-ჯერ: დილით და საღამოს. კურსის ოპტიმალური ხანგრძლივობა: 30-60 
დღე. რეკომენდებულია წელიწადში 2-3 კურსი.

ბარამბოს ექსტრაქტი და 
ვარდკაჭაჭას ინულინი 
აუმჯობესებს აზოტის 
ცვლას, ხელს უწყობს 
ღვიძლიდან ტოქსინების 
გამოდევნას, აუმჯობესებს 
კუჭის მოქმედებას.

კოჭა აუმჯობესებს კუჭის 
სეკრეციას, ამცირებს 
სისხლში ქოლესტერინის 
რაოდენობას, აჩქარებს 
ცვლის პროცესებს.

თაფლი გამოირჩევა 
სამკურნალო, ანტიბაქტე-
რიული, დიეტური, 
ზოგადგამაძლიერებელი, 
ანთების საწინააღმდეგო 
თვისებებით.

ასკილი აუმჯობესებს 
იმუნიტეტს, ზრდის 
ორგანიზმის 
წინააღმდეგობას 
სხვადასხვა ინფექციის 
მიმართ.

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში

დესერტი-ჟელე 
„ჰეპალაითი“ 
20 სტიკი თითო 5 მლ

15731

კოჭას სასმელი 
თაფლით, ჩინური 
შისანდრითა და ასკილით 
140 გ (14 ულუფა)

15719

გაზაფხული და ზაფხული – დრო, როცა 
ალერგია თავს ყველაზე ძლიერად ავლენს. 
დაეხმარე ორგანიზმს ტოქსინებთან 
გამკლავებაში გემრიელი ჟელე „ჰეპალაითის“ 
დახმარებით.

• აქვს რბილი ნაღველმდენი ეფექტი

• ხელს უწყობს ღვიძლიდან ტოქსინების 
გამოდევნას

• ალერგიული დაავადებების პროფილაქტიკა

გულყვითელას აქვს 
ნაღველმდენი ეფექტი, 
აუმჯობესებს ძილს 
და საერთო გუნება-
განწყობას, აქვს 
მადეზინფიცირებელი 
თვისება.
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ნაწლავის მუშაობის  
ნორმალიზება

გამწმენდი ფიტობალზამი „ინჟილაქსი“ 
მცენარეული კომპონენტების ფუძეზე 
განკუთვნილია ორგანიზმის რბილი 
წმენდისთვის.

• აქვს რბილი საფაღარათო მოქმედება

• აწესრიგებს ნაწლავის ბუნებრივ 
მუშაობას

• შეიცავს – ლეღვის ექსტრაქტს, სინამაქისა და 
მრავალძარღვას ფოთლებს, ასკილისა და 
ცერეცოს ნაყოფებს, გვირილის ყვავილებს

• ხელს უწყობს საჭმლის მომნელებელი 
სისტემის ბუნებრივ მუშაობას

• აჩქარებს ნივთიერებათა ცვლას

• აღადგენს ორგანიზმის დამცავ ძალებს და 
აუმჯობესებს განწყობას

საჭმლის მონელების 
მხარდაჭერა

ლეღვი – აქვს რბილი 
საფაღარათო ეფექტი. აუმჯობესებს 
კუჭის, თირკმლების მუშაობას, 
ხელს უწყობს ზედმეტი სითხის 
გამოდევნას.

სინამაქის ფოთლები 
ეხმარება ნაწლავის მუშაობას, 
ანეიტრალებს სპაზმებს, აქვს 
ანტიოქსიდანტური ეფექტი.

ცერეცო და მრავალძარღვა –  
შესანიშნავი სპაზმოლიტიკი. ისინი 
ააქტიურებს ცვლის პროცესებს, 
აუმჯობესებს საჭმლის მონელებას.

გვირილა და ასკილი 
სასიკეთოდ მოქმედებს იმუნურ 
სისტემაზე, გამოაქვს შლაკები 
და ტოქსინები ორგანიზმიდან.

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
1 ჩ.კ. (5 მლ) გახსენით ერთ ჭიქა (200 მლ) წყალში. მიიღეთ დღეში 1-2-ჯერ. პროდუქტი გამოდგება 
რეგულარული გამოყენებისთვის ყოველდღიურ კვების რაციონზე დანამატის სახით.

კონცენტრატი „ალოეს ბალანსი“ – 
სასიცოცხლო ძალებისა და ენერგიის წყარო 
მთელი ორგანიზმისთვის.

ალოე ვერა გამოიყენება 
ტროფიკული წყლულების, 
დამწვრობების, ჭრილობების 
სამკურნალოდ, ასევე თვალის 
დაავადებების მკურნალობის 
პრაქტიკაში და საჭმლის 
მომნელებელ ტრაქტთან 
დაკავშირებულ სხვადასხვა 
პრობლემის მოგვარებისას. 
მცენარე მიეკუთვნება 
იმუნომოდულატორებს, და მისი 
გამოყენება აქტიურად ხელს 
უწყობს ორგანიზმის დამცავი 
ძალების გაძლიერებას.

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში

გამწმენდი 
ფიტობალზამი 
„ინჟილაქსი“ 150 მლ

15721

კონცენტრატი 
„ალოეს ბალანსი“ 
100 მლ 
15739

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მიიღეთ 1 სუფრის კოვზი 2-ჯერ დღეში როგორც დამოუკიდებელი სასმელი ან როგორც ჩაის 
დანამატი გემოს გასაუმჯობესებლად.

4140 



ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობისა  
და სილამაზის წყარო

ყველაზე ცნობილი წყალმცენარეების ორმაგი 
სარგებელი ერთ პროდუქტში! ქლორელა და 
სპირულინა მდიდარია ვიტამინებითა და 
მინე რალებით, ეს ბუნებრივი წყაროა ახალ-
გაზრდობის, სილამაზისა და ჯანმრთელობის.

• 1 აბი = 50% ქლორელა + 50% სპირულინა

• ქლოროფილის წყარო

• ვიტამინებისა და მინერალების წყარო

• აწესრიგებს იმუნური სისტემის მუშაობას

• ორგანიზმზე აქვს დამატუტიანებელი მოქმედება

ქლორელა – ჩემპიონი 
ქლოროფილის 
შემცველობით. ამ 
ნივთიერებას უწოდებენ 
„მწვანე ოქროს“, 
ქლოროფილის მოლეკულა 
ხომ თავისი აგებულებით 
ჰემოგლობინის მოლეკულის 
იდენტურია. ეს მას ძალიან 
სასარგებლოს ხდის 
სისხლმბადი სისტემისთვის.

• შეიცავს – ციმბირული ჩაგას უჯრედულ წვენს

• ხელს უწყობს და აწესრიგებს კუჭ-ნაწლავის 
მუშაობას

• ძლიერი იმუნომოდულატორი

• ზრდის ორგანიზმის წინააღმდეგობის უნარს 
ინფექციური დაავადებების მიმართ, აქვს 
ანთების საწინააღმდეგო თვისებები

ანთების  
პროფილაქტიკა

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
1 მლ (10 წვეთი) გახსენით 100 მლ წყალში. სასმელის მოსამზადებლად შეიძლება გამოიყენოთ 
წვენები, ჩაი, ყავა, გაზიანი ან მინერალური წყალი. გამოდგება რეგულარული გამოყენებისთვის 
ყოველდღიურ კვების რაციონზე დანამატის სახით.

ჩაგას უჯრედული წვენი – უნიკალური პროდუქტი 
ციმბირის ტაიგიდან. სასარგებლო 
ნივთიერებების ძვირფასი წყარო, რომლებიც 
ორგანიზმზე დადებითად მოქმედებს.

ჩაგას უჯრედული წვენი  
პოზიტიურად მოქმედებს 
მთელი ორგანიზმის მუშაობაზე. 
აუმჯობესებს ნივთიერებათა 
ცვლას, იცავს ტოქსინებისგან. 

აუმჯობესებს ცენტრალური 
ნერვული სისტემის ფუნქციას და 
ნეიროჰუმორულ რეგულაციას. 
სასიკეთოდ მოქმედებს თავის ტვინის 
ფუნქციაზე, ააქტიურებს ფერმენტულ 
სისტემებს.

ავლენს ბიოგენური 
სტიმულატორის თვისებებს: 
აქვს მარეგენერირებელი 
და ანთების საწინააღმდეგო 
მოქმედება.

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში

კონცენტრატი 
ციმბირული ჩაგას 
ფუძეზე 50 ულუფა

15749

წყალმცენარეები 
ქლორელა და 
სპი რულინა 
200 ულუფა თითო 500 მგ

15757

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მოზრდილებს დღეში 6 ულუფა წყალთან ერთად. გამოდგება რეგულარული გამოყენებისთვის 
ყოველდღიურ კვების რაციონზე დანამატის სახით.

სპირულინა ხელს უწყობს 
ტოქსინების გამოყოფას, 
აწესრიგებს არტერიულ 
წნევას, აუმჯობესებს სისხლის 
შემცველობას.

4342 



ძვლებისა და  
სახსრების გამაგრება

კალციუმისა და К2 ვიტამინის კომპლექსი  
ამაგრებს ძვლის ქსოვილს და კბილებს, 
დადებითად მოქმედებს გულ-სისხლძარღვთა 
სისტემაზე

• ხელს უშლის ქოლესტერინის დაფების 
წარმოქმნას სისხლძარღვებში

• ამაგრებს ძვლებსა და სახსრებს 

• ხელს უშლის ნაადრევ სიბერეს

• შეიცავს გრეიპფრუტის კურკების ექსტრაქტს

• ბიოფლავანოიდების, პოლიფენოლების წყარო, 
C ვიტამინის დამატებითი წყარო

• ეფექტიანია რესპირატორული, ვირუსული  
და ინფექციური დაავადებების დროს

იმუნიტეტის  
მხარდაჭერა

ბიოლოგიურად აქტიური 
საკვები დანამატი 
„ციტროაქტივი“ 
50 მლ (50 ულუფა)

15720

ბიოლოგიურად 
აქტიური საკვები 
დანამატი Calcium + 
K2 / კალციუმი + K2 
60 კაფსულა 
თითო 580 მგ

15761

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მოზრდილებს – 25 წვეთი (1 მლ) დღეში 2-ჯერ ჭამის დროს.  
წინასწარ გახსენით 200 მლ სითხეში.  
კურსი – 30-60 დღე. რეკომენდებულია წელიწადში 3-4 კურსი.

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მოზრდილებს – 1 კაფსულა დღეში 2-ჯერ ჭამის დროს.  
კურსი – 30 დღე. რეკომენდებულია წელიწადში მინიმუმ 3 კურსი.

ციტროაქტივი – უნიკალური ბუნებრივი 
კომპლექსი გრეიპფრუტის კურკების 
ექსტრაქტის ფუძეზე, რომელსაც უძლიერესი 
ანტიბაქტერიული და ანტივირუსული 
მოქმედება აქვს.

ვიტამინი K2 აუმჯობესებს 
კალციუმის ათვისებას და 
ააქტიურებს ოსტეოკალცინის 
წარმოებას, რომელიც ზრდის 
ძვლის ქსოვილის სიმკვრივეს, 
ამცირებს ოსტეოპოროზისა და 
მოტეხილობების რისკს.
ხელს უშლის კალციუმის 
კრისტალების დაგროვებას 
სისხლძარღვების კედლებზე. 
სისხლძარღვებს აშორებს 
ზედმეტ კალციუმს და 
გადაანაწილებს მას უფრო 
საჭირო ადგილას.
არ უშვებს ელასტინის 
კალციფიკაციას, აუმჯობესებს 
კანის სტრუქტურას, ხელს 
უშლის ნაოჭების ნაადრევად 
გაჩენას.

კალციუმი ერთ-ერთი 
ყველაზე გავრცელებული 
მინერალი ადამიანის 
ორგანიზმში. მონაწი ლე-
ობს მრავალ სიცოცხ ლის-
თვის მნიშვ ნელოვან პრო-
ცესში: უზრუნველყოფს 
სისხლის შედედებას, 
კუნთების შეკუმშვას, 
ნერვული იმპულსების 
გატარებას, ჰორმონების 
გამოყოფას, უჯრედების 
დაყოფას და სხვ.
კალციუმის ხანგრძლივი 
გამოყენებისას მცირდება  
ზოგიერთი დაავადების: 
ოსტეოპოროზის, 
სწორი ნაწლავის 
კიბოს, არტერიული 
ჰიპერტენზიისა და 
ზედმეტი წონის 
განვიტარების რისკს.

ხელს უშლის სხვადასხვა 
სოკოსა და პარაზიტების 
გამრავლებას საჭმლის 
მომნელებელი სისტემის 
ორგანოებში.

ასტიმულირებს ორგანიზმის 
ბუნებრივ წინააღმდეგობას. 
ეფექტურია მწვავე 
რესპირატორული, ვირუსული 
და ინფექციური დაავადებების, 
როგორიცაა გრიპი, 
გაციება, ჰერპესი, საკვებით 
მოწამლვა მკურნალობისა და 
პროფილაქტიკისთვის. 

შლის ქოლესტერინს, 
ამაგრებს კაპილარების 
კედლებს და ხელს უშლის 
თრომბების წარმოქმნას.

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში 4544 



სისხლძარღვებში თრომბების 
წარმოქმნის ალბათობის 
შემცირება
ომეგა-3 – პოლიუჯერი ცხიმოვანი მჟავები, 
აუცილებელია სწორი სისხლის მიმოქცევისთვის, 
თავის ტვინის მუშაობისა და ნივთიერებათა 
ცვლისთვის.

• აქვს ანთების საწინააღმდეგო თვისებები, ზრდის 
ენერგიას და აძლიერებს იმუნურ სისტემას

• ხელს უწყობს ლეიკოციტების აქტივობას, 
აუმჯობესებს სისხლის სიბლანტეს, ამცირებს 
ჰომოცისტეინის – ამინომჟავას კონცენტრაციას, 
რომელიც იწვევს თრომბების წარმოქმნას

• ხელს უწყობს ქოლესტერინის დონის შემცირებას 
სისხლში და სისხლძარღვების დაზიანებული 
კედლების აღდგენას

• დადებითად მოქმედებს კანის, თმისა და 
ფრჩხილების მდგომარეობაზე

• ზოგადი იმუნიტეტის გაძლიერება

• ქრონიკული დაღლილობის მოხსნა

• მონაწილეობს კუნთების ტონუსის, 
არტერიული წნევისა და გულისცემის 
რეგულირებაში

D ვიტამინის  
შევსება

ბიოლოგიურად აქტიური 
საკვები დანამატი ვიტამინი 
D3 2000 ME 60  კაფსულა

15777

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები 
დანამატი „ომეგა-3 Forte“ 
60  კაფს.

15779

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მოზრდილებს – დღეში თითო კაფსულა ჭამის დროს. მიღების ხანგრძლივობა – 2-3 თვე. 
საჭიროების შემთხვევაში მიღება შეიძლება გამეორდეს.

უკუჩვენებები: კომპონენტების ინდივიდუალური აუტანლობა, ორსულობა, ძუძუთი კვება. 
გამოყენებამდე რეკომენდებულია ექიმთან კონსულტაცია. არაა სამკურნალო საშუალება.

D ვიტამინი – ბიოლოგიურად აქტიური 
ნივთიერებების ჯგუფი, რომლებიც 
წარმოიქმნება კანში ულტრაიისფერი სხივების 
მოქმედებით და ადამიანის ორგანიზმში  
ხვდება საკვებთან ერთად.

ვიტამინი D   
პასუხისმგებელია ადა მი-
ანის ჩონჩხის ძვლე ბის 
ნორ მა ლურ გან ვი თა-
რე ბასა და ზრდაზე, 
ასტი მუ ლი რებს მოტე ხი-
ლო ბების სწრაფ შეხორ-
ცებას. ნაწი ლობრივ 
არე გულირებს კუნთების 
მოქმედებას და აშორებს 
კუნთების სისუსტეს.

ხელს უწყობს სახსრების 
ჯანმრთელობას, აქრობს 
ანთებებს და ებრძვის ძვლის 
მასის დაკარგვას.

D ვიტამინის დეფიციტი იწვევს 
ძვლებიდან კალციუმისა და 
ფოსფორის გამორეცხვას. 
მოზრდილ ასაკში ვიტამინის 
დეფიციტი იწვევს ძვლის 
ქსოვილის დარბილებას 
(ოსტეომალაციას) და მის 
გათხელებას (ოსტეოპოროზს).

აშორებს კანის სიმშრალესა 
და ქერცვლას, აკავებს ტენს 
და ხელს უშლის ნაოჭების 
ნაადრევ გაჩენას. აჩქარებს 
იარების მოშუშებას და კანს 
იცავს გარემოს ნეგატიური 
ზემოქმედებისგან.

ამცირებს ათეროსკლე-
როზის, გულის იშემიური 
დაავადებების, 
ინსულტის, მიოკარდის 
ინფარქტის, თრომბოზის 
განვითარების რისკს, 
სასარგებლოა გულის 
შეტევის შემდგომ 
აღდგენით პერიოდში.

ღვიძლს იცავს 
ანთებებისგან, ამცირებს 
ფიბროზისა და ციროზის 
განვითარების რისკს, 
აწესრიგებს გლიკოგენის 
სინთეზს

ამაგრებს თმას და 
აჯანსაღებს თავის კანს, 
ასტიმულირებს თმის ზრდას 
და ამცირებს ცვენას.

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
ბავშვებს და 14 წლიდან მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში 1-3-ჯერ ჭამის დროს.  
გამოდგება რეგულარული მოხმარებისთვის საკვები დანამატის სახით ყოველდღიურ რაციონზე.
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ღვიძლისა და კუჭქვეშა ჯირკვლის 
მუშაობის მხარდაჭერა

HEPATO FORTE – ნატურალური 
ჰეპატოპროტექტორი. ზეთოვანი 
ექსტრაქტების ნარევი აშორებს დაზიანებებს 
და ხელს უწყობს ღვიძლისა და კუჭქვეშა 
ჯირკვლის მუშაობას.

• შეიცავს შვრიის, ბაბუაწვერას, ოროვანდის, 
ფარსმანდუკისა და ბაღის პიტნის 
ექსტრაქტებს

• გამოაქვს შლაკები და ტოქსინები

• აჩქარებს უჯრედების რეგენერაციას

• ზრდის გონებრივ და ფიზიკურ 
შრომისუნარიანობას

• აქვს ანტიოქსიდანტური თვისება

• აძლიერებს იმუნიტეტს

რკინის  
წყარო

ექსტრაქტების ნარევი 
Hepato Forte 
60 კაფ  სულა თითო 450 მგ

15759

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
10 წვეთი (1 მლ) გააზავეთ 100-200 მლ სითხეში (წყალი, წვენი) და მიიღეთდღეში 1-2-ჯერ ჭამამდე 10-
20 წუთით ადრე.

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ წყალთან ერთად. 
კურსი – 30-60 დღე. რეკომენდებულია წელიწადში 3-4 კურსი.

კონცენტრატი ციმბირული სოჭის უჯრედული 
წვენის ბაზაზე – მაღალი ხარისხის ბუნებრივი 
პროდუქტი დამზადებული ციმბირული 
სოჭისგან.

აქვს ძლიერი გამწმენდი 
თვისებები, გამოაქვს 
შლაკები და ტოქსინები.  
ხელს უშლის ტოქსიკური 
ნივთიერებების შეღწევას 
ღვიძლის უჯრედებში

მოჰყავს ტონუსში, ათავი-
სუფლებს არასასურველი 
ქოლესტერინისგან, ამაღლებს 
იმუნიტეტს და აძლიერებს 
ორგანიზმის დამცავ 
ფუნქციებს

შვრიის ბალახი – აქვს 
ორგანიზმზე კომპლექსური 
გამწმენდი მოქმედება, 
ამცირებს ანთებით პროცესებს 
და აძლიერებს კომპლექსურ 
თერაპიას კუჭ-ნაწლავის 
ტრაქტისა და ღვიძლის 
დაავადებების დროს

ფარსმანდუკი – ბუნებრივი 
ანტიოქსიდანტი. აქვს 
ანტიმიკრობული და 
ჭრილობების მომშუშებელი 
მოქმედება

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში

კონცენტრატი უნარჩუნებს სოჭის 
ყველა მოქმედ ნივთიერებათა 
თანაფარდობას და შეუცვლელ 
ბუნებრივ მდგომარეობაში 
გადასცემს  ციმბირული სოჭის 
მთელ სიმდიდრეს, ძალასა და 
ენერგიას.

რკინის  
ბუნებრივი წყარო

ტაიგის მარადმწვანე ხეები 
ასწლეულების განმავლობაში 
აგროვებენ ბუნების სამკურნალო 
ძალას, ამიტომ მათი წიწვები 
საოცრად მდიდარია ადამიანის 
ორგანიზმისთვის სასარგებლო 
ბიოლოგიურად აქტიური 
ნივთიერებებით

ბაბუაწვერას ფესვი –  
აქვს სპაზმოლიტური 
და ნაღველმდენი 
თვისებები, აქვს ღვიძლის 
გასაძლიერებელი 
მოქმედება

ბაღის პიტნა ასტიმულირებს 
ნაღვლის ნაკადს ნაღვლის 
ბუშტიდან ღვიძლში, 
ამცირებს შეკავების რისკს

ოროვანდის ფესვი – წმენდს 
სისხლს, აწესრიგებს კუჭის 
მუშაობას და აშორებს 
ნივთიერებათა ცვლის 
დარღვევას

კონცენტრატი „პიხტოვიტა“ 
ციმბირული სოჭის ბაზაზე 
30 ულუფა თითო 1 მლ

15735
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ფარისებრი ჯირკვლის 
მხარდაჭერა

KELP – ბუნების მიერ შექმნილი მულტივიტამინური 
კომპლექსი ენდოკრინული სისტემის 
ჯანმრთელობისთვის და სილამაზის 
შენარჩუნებისთვის.

• ორგანული იოდისა და ქლოროფილის  
დამატებითი წყარო

• ხელს უწყობს იმუნური სისტემის გაძლიერებას

• აქვს ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება

• შეიცავს შავი კვლიავის, დაფნის, კურკუმას, ღვიის, 
ჩაის ხისა და კომარუმის ექსტრაქტებს

• ამაგრებს ხრტილების ქსოვილსა  
და იოგების აპარატს

სახსრების  
გამაგრება

ექსტრაქტების 
ნარევი Arthro Forte 
60 კაფსულა თითო 750 მგ

15791

ბიოლოგიურად აქტიური 
საკვები დანამატი 
Kelp / კელპი 
60 კაფსულა

15755

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს. 
კურსი – 120 დღე. რეკომენდებულია წელიწადში 2 კურსი.

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მოზრდილებს – დღეში თითო კაფსულა ჭამის დროს. მიღების ხანგრძლივობა – 30-60 დღე. 
საჭიროების შემთხვევაში კურსი შეიძლება გამეორდეს წელიწადში 3-4-ჯერ.

უკუჩვენებები: კომპონენტების ინდივიდუალური აუტანლობა, ორსულობა, ძუძუთი კვება. 
გამოყენებამდე რეკომენდებულია ექიმთან კონსულტაცია. არაა სამკურნალო საშუალება.

ARTHRO FORTE – ზეთოვანი ექსტრაქტის ნარევი 
სინერგიული ეფექტით სახსრების ქსოვილის 
გამაგრებისთვის

აქვს ძლიერი ანთების 
საწინააღმდეგო 
ეფექტი, აშორებს 
უსიამოვნო შეგრძ-
ნებებს სახსრებში

კელპი – მურა წყალ-
მცენარე ლამინარიების 
ჯგუფიდან, მდიდარია 
მინერალური 
ნივთიერებებით, 
უჯრედისით, 
მიკროელემენტებით, 
ვიტამინებითა და 
იოდით.

დაფნა და ღვია  
აქვთ ძლიერი ანთების 
საწინააღმდეგო ეფექტი 
და ასტიმულირებს 
ქსოვილების აღდგენას

აუმჯობესებს სასარგებლო 
ნივთიერებების ტრანსპორ-
ტირებას  სახსრების ქსო-
ვილში და აღადგენს მას.

შავი კვლიავის 
ზეთი ამსუბუქებს 
რევმატოიდული 
ართრიტის სიმპტომებს, 
ხოლო ჩაის ხე ამცირებს 
ტკივილის შეგრძნებას 

კომარუმი აწესრიგებს 
მარილების გამოდევნის 
პროცესს, აქრობს 
ხრტილოვანი 
ქსოვილების ანთებებს, 

ხელს უწყობს ნივთიერე-
ბათა ცვლას და ეხმარება 
წონის კორექციისას. 
იოდის დეფიციტმა 
შეიძლება შეანელოს 
მეტაბოლიზმი 50%-მდე, 
ხოლო მისი დანამატი 
მურა წყალმცენარის 
ბაზაზე აუმჯობესებს მას, 
ამასთან, ხელს უწყობს 
გახდომას.

დადებითად მოქმედებს 
ფარისებრ ჯირკვალზე, 
არეგულირებს ორგა-
ნიზმის ჰორმონალურ 
სისტემას.

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში 5150 



ორგანიზმის 
კომპლექსური დაცვა

C ვიტამინი და თუთია ხელს უწყობს იმუნიტეტის 
გამაგრებას და ორგანიზმის დაცვას, აქვს 
ძლიერი ანტიოქსიდანტური ეფექტი

• აძლიერებს ორგანიზმის დამცავ ძალებს

• ამცირებს ანთებითი პროცესების რაოდენობას

• ძლიერი ანტიოქსიდანტური დაცვა

• ახალგაზრდობისა და კანის სილამაზის 
მხარდაჭერა

• რუტინის დამატებითი წყარო

• აუმჯობესებს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მუშაობას და 
აქვს ანთების საწინააღმდეგო თვისება 

• ორგანიზმიდან გამოაქვს პარაზიტების 
ცხოველქმედების პროდუქტები

ორგანიზმის 
დეჰელმინთიზაცია

ბიოლოგიურად აქტიური 
საკვები დანამატი 
„ანტიპარაზიტული 
კომპლექსი“ 45 კაფსულა

15763 
ბიოლოგიურად აქტიური 
დანამატი საკვებზე 
„ვიტამინი C + თუთიის 
ხელატი“ 60 კაფსულა

15789

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მოზრდილებს – თითო კაფსულა დღეში 3-ჯერ ჭამის დროს. მიღების ხანგრძლივობა – 2 კვირა. 
საჭიროების შემთხვევაში კურსი შეიძლება გამეორდეს, წელიწადში 3-4 კურსი.

უკუჩვენებები: კომპონენტების ინდივიდუალური აუტანლობა, ორსულობა, ძუძუთი კვება. 
გამოყენებამდე რეკომენდებულია ექიმთან კონსულტაცია. არაა სამკურნალო საშუალება.

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
მოზრდილებს – 2 კაფსულა დღეში ერთხელ ჭამის დროს. მიღების ხანგრძლივობა – 1 თვე. 
საჭიროების შემთხვევაში კურსი შეიძლება გამეორდეს, წელიწადში 3-4 კურსი.

უკუჩვენებები: კომპონენტების ინდივიდუალური აუტანლობა, ორსულობა, ძუძუთი კვება. 
გამოყენებამდე რეკომენდებულია ექიმთან კონსულტაცია. არაა სამკურნალო საშუალება.

ანტიპარაზიტული კომპლექსი განკუთვნილია 
ფართო სპექტრის პარაზიტებისაგან 
ორგანიზმის წმენდისთვის.

C ვიტამინი  
აუცილებელია ორგანიზ მის 
ნორმალური ფუნქ ცი ო-
ნირებისთვის, უჯრედ შიგა 
კოლა გე ნის წარ მოქმ ნის-
თვის, კბილების, ძვლებისა 
და კაპილარების კედ-
ლე ბის სტრუქტურის 
გასამაგრებლად, ძლიერი 
იმუნური სისტემის 
ფორმირებისთვის.

ჩვეულებრივი ასფურცელა 
– აქვს ძლიერი ანთების 
საწინააღმდეგო, 
ანტიბაქტერიული 
და პარაზიტების 
საწინააღმდეგო მოქმედება

ბეგქონდარა, თიმოლის 
მაღალი შემცველობის 
წყა ლობით, აქვს დეზინფი-
ცი რებისა და სისხლის 
გამ წ მენდი მოქ მედება, ეფექ-
ტურია კუჭ-ნაწლავის ტრაქ-
ტის დაა ვა დე ბათა კომპ ლექ-
სური მკურნალობისას

გოგრის თესლები –    
ვიტამინების, ცხიმოვანი 
მჟავების ომეგა-3 და 
ომეგა-6-ის, ფოსფორისა 
და თუთიის წყარო. ზრდის 
დეჰელმინთიზაციის 
პროცესს, ამაგრებს გულსა 
და სისხლძარღვებს.

კომპლექსის ძირითადი 
კომპონენტი – შავი კაკალი. 
ჩვეულებრივი კაკ ლის მონა-
თესავე მცენა რე, რომე ლიც 
დიდი ხანია, გამოი ყე ნება 
პარაზიტე ბისგან განსა კურ-
ნებლად. აქტიურად ებრძვის 
ჰელმინთებს და გამოდევნის 
მათ ორგანიზმიდან.

მიხაკი ააქტიურებს 
იმუნურ სისტემას, 
ზრდის ორგანიზმის 
წინააღმდეგობის 
უნარს სხვადასხვა 
დაავადების მიმართ, აქვს 
ანტიოქსიდანტური ეფექტი

ასისთავას ბალახი 
აუმჯობესებს საჭმლის 
მონელებას და ნაწლავის 
პერისტალტიკას

თუთიის ხელატი   
მონაწილეობს უამრავ 
უჯრედულ პროცესში, ხელს 
უწყობს ახალგაზრდობასა 
და სილამაზეს, 
უზრუნველყოფს C ვიტამინის 
მაქსიმალურ ათვისებას.

მსუბუქი საფაღარათო 
ეფექტი, აჩქარებს დეჰელ-
მინთიზაციის პროცესს

ნივთიერებები ერთმანეთის 
მოქმედებების შევსებით 
ზრდის ორგანიზმის მდგრა-
დობას ინფექციების მიმართ, 
რითაც იცავს ვირუსებისა 
და ბაქტერიებისგან. 
ხელს უშლის ქრონიკულ 
დაღლილობას და ორგა-
ნიზმის დაუძლურებას.

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში 5352 



D3 ვიტამინი მონაწილეობს კუნთების ტონუსის 
მხარდაჭერაში და ბავშვებში აძლიერებს 
იმუნიტეტს

• რეკომენდებულია 1,5 წლიდან 
ბავშვებისთვის

• D ვიტამინის დეფიციტისა და ბავშვების 
რაქიტის პროფილაქტიკა

• პასუხისმგებელია ბავშვის ორგანიზმის 
მიერ კალციუმის ათვისებაზე

ტვინის მუშაობის 
გაუმჯობესება

ბიოლოგიურად აქტიური 
საკვები დანამატი 
ვიტამინი D3 Kids 
60 კაფსულა თითო 550 მგ

15778

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
1,5-დან 3 წლამდე ბავშვებს – დღეში თითო კაფსულა ჭამის დროს, 3 წლიდან ბავშვებს – თითო კაფსულა 
1-2-ჯერ დღეში ჭამის დროს. დაატრიალეთ ან მოაჭერით კაფსულას კუდი და შიგთავსი გადაიტანეთ 
კოვზზე, სასმელში ან საჭმელში. კურსი – 30 დღე. რეკომენდებულია წელიწადში 3-4 კურსი.

D ვიტამინის დეფიციტმა 
ბავშვის აქტიური ზრდისა 
და ორგანიზმის ყველა 
სისტემის განვითარების 
პერიოდში შეიძლება 
გამოიწვიოს ძვლოვანი 
სტრუქტურის ფორმირების 
დარღვევა, მათი სიმყიფე, 
მტვრევადობა ან 
დეფორმაცია. „ვიტამინი 
D3 Kids“ ავსებს მის 
ნაკლებობას, აწესრიგებს 
ბალანსს და ხელს უწყობს 
ბავშვის ჯანმრთელობას.

თევზის ფორმის კაფსულები

ფასდაკლებები და აქციები მოქმედებს, აქტუალური ფასები იხ. საიტზე და Faberlic კატალოგში

რაქიტის პროფილაქტიკა 
ბავშვებში

კომპლექსი ომეგა-3 გლიცინით ამაგრებს 
იმუნიტეტს და სასიკეთოდ მოქმედებს 
ნერვულ სისტემაზე, აუმჯობესებს 
მეხსიერებასა და ყურადღების 
კონცენტრაციას

• 3 წლიდან ბავშვებისთვის

• ასტიმულირებს იმუნური სისტემის მუშაობას 
და აქვს მკვეთრად გამოხატული ანთების 
საწინააღმდეგო მოქმედება ორგანიზმზე

• ამცირებს გაციებით გამოწვეული დაავადებებისა 
და მწვავე რესპირატორული ვირუსული 
ინფექციების რაოდენობას

ბიოლოგიურად აქტიური 
საკვების დანამატი 
„ომეგა-3 გლიცინით Kids“ 
90 კაფსულა, თითო 700 მგ

15780

ომეგა-3 ცხიმოვანი 
მჟავები აწესრიგებს 
სისხლის შემცველობას, 
აჯერებს მას ჟანგბადით 
და აუმჯობესებს ტვინის 
მუშაობას. ხელს უწყობს 
ცრემლის გამომუშავებას, 
ხელს უშლის გაჯეტების 
ხშირი გამოყენების 
შედეგად „მშრალი 
თვალის“ სინდრომის 
განვითარებას.

გლიცინი
ეხმარება ბავშვს მდგომა რე-
ო ბისა და გარე მოს ცვლი-
ლე ბების  უმტკივნეულოდ 
გადატანაში, სტრესთან, 
გადაღლასა და სიზარმაცეს-
თან გამკლავებაში.

სასიამოვნო გემოს საღეჭი 
კაფსულები არ საჭიროებს 
წყლის დაყოლებას.

კომპლექსი ზრდის 
დასწავლისა და 
კომუნიკაციის უნარს, 
ამცირებს ალერგიული 
რეაქციებისა და ანთებითი 
პროცესებისადმი 
მიდრეკილებას.

რეკომენდაციები გამოყენებისთვის: 
3 წლიდან ბავშვებისა და მოზრდილებისთვის – დღეში 3-6 საღეჭი კაფსულა ჭამის დროს. 
კურსი – 30 დღე. რეკომენდებულია წელიწადში 3-4 კურსი.

5554 


