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APIX® PROPOLI Shurup Balsamik është një kombinim i vetive 
të bimës Hedera* e cila është e dobishme për hollimin e sekretit 
bronkial, Gjethe delli i cili ka veti zbutëse dhe qetësuese, duke 
përmirësuar membranën e mukozës dhe sistemit të organeve 
të fyrmëmarrjes, Zinku i cili ndihmon në funksionimin normal të 
sistemit imunitar dhe së fundmi, Vajërat esenciale të Eukaliptit* 
dhe Pisha Malore me vetitë Balsamike, ofrojnë lehtësim të shpejtë 
të sistemit të frymëmarrjes. 

INDIKACIONI
Për të ndihmuar eliminimin e mukusit në rrugët e frymëmarrjes së 
sipërme si dhe për të lehtësuar kollin e thatë dhe të vrullshëm.

PËRDORIMI
Për të rriturit rekomandohet një dozë 10 ml, 3 herë në ditë. Për fëmijët, doza duhet të 
reduktohet në 5 ml, dy herë në ditë.
Produkti mund të merret i vetëm apo kur është e nevojshme mund të tretet me ujë apo çaj. 
Frutat e malit e bëjnë edhe më të shijshëm. 
 
PËRMBAJTJA 
Ekstrakte të bimës Hedera*, Rrëshirë Propolisi, Fara të Grejpfrutit, Gjethe Delli (Sedox), Zink, 
Vajra esenciale të Eukaliptit dhe Pisha Malore.

SHËNIME
Pa Sheqer, pa ngjyrë apo alkool.

PAKETIMI
150 ml (190 g)

APIX® PROPOLI Shurup Balsamik
Një ndihmesë për frymëmarrje të thellë 

PËRBËRJA MESATARE 30 ml % RDA
Ekstrakte të bimës Hedera* 150,0 mg *
Rrëshirë Propolisi (12 % flavonide, 
ekuivalente me galanginën)

100,0 mg

12,0 mg

*

Fara të Grejpfrutit (50 % bioflavonide) 100,0 mg

50,0 mg

*

Gjethe Dielli (Sedox) 50,0 mg *
Vaj Esencial të Eukaliptit 12,0 mg *
Pisha Malore 12,0 mg *
Zink 1,5 mg 15
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Bonbonet  Apix® Propoli  kombinojnë veprimin antioksidues të farave të 
Grejpfrutit me Propolisin, vetitë e të cilit janë shumë të njohura.
Janë në dispozicion me shije portokalli, të pasuruara me virtytet e kaçave, dhe në 
shije Balsamike, duke shfrytëzuar cilësitë e Mintit, trumzës dhe eukaliptolit*.

Bonbonet Apix® Propoli janë të mbështjellura secila, për të pasur higjienë 
maksimale. Nuk përmbajnë sheqer, por janë të ëmbëlsuara me ëmbëlsues natyral. 
Për më tepër nuk përmbajnë ngjyrë dhe gluten.

PËRMBAJTJA: 

Me shije Portokalli: isomalt, 
shurup maltitol , glukocidet steviol, 
acid citrik, ekstrakte të propolisit të 
thatë (0.5%); ekstratkte të kaçave 
(0.5%), ekstrakte të farave të 
grejpfrutit (0.3%);.

Me shije Balsamike:  isomalt, 
shurup maltitol , glukocidet steviol, 
acid citrik, ekstrakte të propolisit 
të thatë (0.5%);  ekstrakte të 
mustardës Hedge (0.5%); ekstrakte 
të farave të grejpfrutit (0.3%); Mentol 
(0.5%); eukaliptol* (0.3%); Vaj esencial të 
trumzës (0.02%).

SHËNIME:
Pa sheqer dhe pa ngjyrë. E ëmbëlsuar me bimën Stevia.
PAKETIMI:
Qese 50g.

APIX® PROPOLI BONBONE
Me Propolis dhe fara të Grejpfrutit, më e mira nga natyra.
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Apix©propoli rinopur spërkatje për hundë, ideale 
për të hequr depozitimet mukozale nga zgavrat e 
hundës në rast të bllokimit, sindormat e gripit, të 
ftohjes, pezmatimit të muskozës së hundës dhe 
të nhihmës në frymëmarrje. Përmban propilis, 
fara të grejpfrutit, me një aktivitet antioksidant 
dhe eukalipt, kanellë dhe pinus mugo vajëra 
esenciale së bashku me kripë të shpellës dhe 
Methysulphonylmethane ndihmon të mbrohen 
membranat e mukozes të zgavrave të hundës nga 
bakteriet dhe ndotja e ambientit.
Acidi hyaloronik formon mbrojtjen në mukozën e 
membranës nazale dhe ka gjithashtu veprimin e 
lagështisë dhe të zbutjes.
Formulimi hipertonik e bënë të përshtatshme për 
të rriturit, fëmijët dhe pleqtë.
Nuk ka mbrojtës.

KUR TË PËRDORET
Për të larguar depozimet e mukozës nga zgavrat 
e hundës dhe ndihmon frymëmarrjen.

SI TË PËRDORET
Largoje kapakun, butësisht anoje kokën mbrapsht dhe fute majën e shishes në vrimë të 
hundës, shtype lehtë në të dy këndet që të spërkatet doza në vrimat e hundës. Drejtoje 
kokën dhe thaje ndonjë lëngë të tepërt.
Të rriturit: 2-3 spërkatje për vrimë hunde, 2-3 herë në ditë.
Fëmijët (nga 3 deri në 6): 1 spërkatje për vrimë hunde, dy herë në ditë.
Fëmijët (nga 6 deri në 12): 2 spërkatje për vrimë hunde, dy herë në ditë.

CKA PËRMBANË
Ujë të pasuruar, kripë shpelle, Methysulphonylmethane, Propolis ekstrakt glycolic, 
Ekstrakt glyxolic të grajpfrutit, ekstakt të thatë të seaberry, vaj esencial të kanellës, vaj 
esencial të pinos mugo, vaj esencial eucalyptus, hyalurante natrium, dexpanthenol.

Shënime
Është mjet mjekësor
Lexo vërejtjet dhe udhëzimet me kujdes.
Paketa: 20ml.

APIX©PROPOLI RINOPUR
SPËRKATJE PËR HUNDË - E liron hundën
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Apix©sedigola spërkatës gola forte 
e’shtë formuluar që të mbrojë dhe 
t‘e’ hidratojë mukozën orofaringjeale 
zbutjen e ndjesisë s’e’ dhimbj es në 
rast të ftohj es Se fytit, faringjitit dhe 
bajameve. 
Apix©sedigola spërkatës gola përmban 
propilis, astragal, mustardë mbrojtëse 
dhe acid hyaluronik që kontribuojnë q’e’ 
të formojnë mukoadhesive që mbron 
mukozën e acaruar. 
Mjalti ka efekt zbutës në mukozë, deri sa 
ekstraktet e saga dhe grajpfrutit dhe vaji 
esencial i mint, eucalyptus dhe kanellës i 
japin produktit një freski të vecantë. 
Mund të përdoret Si trajtim mbrojtës per 
njerëzit që i janë ekspozuar të ftohtit, 
tymit, mjegullës dhe pluhurit. Ne vecanti 
ësht’ë i lire nga alkooli dhe e bënë 
formulën të pershtatshme per femijët 
mbi 3 vjecar. 

SI TE PERDORET 
F ‘e’mijët nga mosha 3 deri ne’ 6 vjet: Spërkate solucionin në gojë një ose dy here. 
Përsërite dy here në ditë. 
Të rriturit dhe femijët mbi 6 vjec: Spërkate solucionin në gojë 2 dhe 4 here. Persërite 
deri në 4 here në ditë sikurse që kërkohet. 

CKA PERMBANE 
Mjaltë, ujë, ekstraktë rrëshire propilisi, fara të grajpfrutit, mustardë me ekstrakte 
të luleve, rre’një të ekstraktit astragal, fletë sage të ekstraktuar, hyaluronic nitrat, 
eucalyptus Hetë vajë esencial, vaj esencial të fletëve të pepermintit, vaj esencial t’e‘ 
kanellës, acid citrik, mbrojtës: potassium sorbate. 
Shënime: I 1ir°e’ nga gluteni dhe alkooli. E përshtatshme gjithashtu edhe per femijë. 
Eshtë CE mjetë mjekësor. Lexo vërejtjet dhe udhëzimet me kujdes, Eshtë kërkuar 
autorizimi ministror me datën 08,07,2016 
Lexo udhëzimet në paketë.

APIX©SEDIGOLA SPERKATES GOLA FORTE
Për fyt të ftohur; faringjit dhe bajame 
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Buonerbe Regola Forte, është një supelement i përbërë nga ekstraktet e bimës 
Sena, Frangula dhe Kumbullës, të cilat nxisin funksionimin normal  të zorrëve, në 
kombinim me bimët tjera të cilat janë përbërës të këtij suplementi.

Indikacioni:
Buonerbe Regola Forte është i dobishëm 
në rast të parregullsive dhe kapsllëkut të 
zgjatur. Ajo siguron veprim të shpejtë, 
duke mos i irrituar muret e zorrëve. 
Gjithashtu, ndihmon në rast të kapsllëkut 
gjatë udhëtimeve, ndryshimit të klimës 
apo shprehive, dhe në përgjithësi në rastet 
e mbajtjes së një diete të varfër.

Përdorimi:
1 ose 2 tableta në ditë, preferohet të merren para gjumit.

Përmbajtja:
Ekstrakte të fletave dhe frutave të bimës Sena, Kumbullës, Rrënjë çikore dhe bimë 
Kineze.

Pa sheqer (Gluten)
Efekti i bimëve ndihet pas 8-12 orëve. Nuk përmbanë bimën Aloe* ose Cascara*, 
të cilat mund të shkaktojnë irritim.

BUONERBE REGOLA FORTE Tableta
Përshpejton metabolizmin (tretjen) tuaj

Përmbajtja mesatare 1 Tabletë

Ekstrakte të gjetheve të frutit të bimës Sena 100,0 mg

Lëvore të bimës Frangula 25,0 mg

Ekstrakte të Kumbullës 50,0 mg

Lëvore të bimës kineze 20,0 mg

Rrënjë çikore 150,0 mg
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Ekstrakte bimore të 
çertifikuara Bio, për 
mirëqenjen e të gjithë 
familjes 



BIO 45 është një shtojcë dietike (suplement), e cila 
përmbanë vitamina, minerale dhe ekstrakte të peri-
meve organike bujqësore të çertifikuara

BIO 45 përdoret në rast lodhjeje të përgjithshme , 
shtatzanisë dhe ushqyerjes me gji, pas përfundimit 
të terapisë mjekësore, në rast të humbjes së peshës 
ose dietes së pa ekuilibruar.

Bio 45 është edhe në variantën Bio 45 Energji: For-
mula e balancuar është e pasuruar me Guarana, e 
cila ju ofron një nxitje shtesë përgjatë  një diete të 
varfër. Bio energji përdoret si shtesë, gjatë periudha-
ve të stresit të tepruar, lodhjes fizike dhe mendore. 
Kjo formulë është e përsosur edhe për përdorim nga 
sportistët.

Linja Bio 45 është i përshatshëm  për përdorim edhe 
nga vegjetarianët.

50 
tableta    

50 
tableta

100 
tableta  - Formati i Përshtatshëm

Mënyra e përdorimit:  
2 deri në 4 tableta në ditë janë të mjaftueshme për 
të siguruar sasinë e nevojshme të  mikrolëndëve 
ushqyese.

Përmbajtja mesatare 4 cpr %VNR*
Beta – Karoten 5,00 mg
Vitamina D2 5,00 mcg 100
Vitamina E 10,00 mg 83,3
Vitamina B1                                                                              1,40 mg 127,3
Vitamina B2 1,60 mg 114,3
Vitamina PP 18,00 mg 112,5
Acidi Pantotenik (vit. B5) 6,00 mg 100
Vitamina B6 2,00 mg 142,9
Biotina 160,00 mcg 320
Acidi Folik (vit. B9) 200,00 mcg 100
Vitamina  B12 1,00 mcg 40
Inositoli 16,00 mg
PABA 16,00 mg
Kolina 32,00 mg
Vitamina C 60,00 mg 75
Hekuri 8,00 mg 57,1
Kalcium 135,33 mg 16,9
Magnez 56,25 mg 15
Zink 4,50 mg 45
Mangan 2,48 mg 124
Bakër 360,00 mcg 36
Jod 44,00 mcg 29,3
Selen 50,00 mcg 90,9
Krom 50,00 mcg 125
Fosfor 105,00 mg 15
Silic 16,00 mg
Ekstraktet bimore nga Agrokultura Biologjike: kërcell spi-
ruline 100mg, fruti i kajsisë 40mg,   Ananasit 40mg,  Por-
tokallit 40mg, Bananës 40mg, Rrënja e Panxharit të kuq 
40mg, rrënja e Karrotës 40mg, bima Echinacea 40mg, fruti 
i dredhëzës 40mg,Mjedhrës 40mg, Limonit 40mg, Mollës 
40mg, Bizele 40mg, Domate 40mg, Kumbull 40mg, fletët 
e Rooibos 40mg, fletët e Spinaqit 40mg, fletët e Qajit të 
gjelbër 40mg, fruti i Kungullit 40mg, 820,00 mg
Guaranà semi** 100 mg

*VNR : Vlerat Ushqimore të referuara **Vetëm në Bio45Energy

Distributor për Kosovë
N.T. “A-LIFE” , Behar Begolli, p.n. Veternik, Prishtinë, Kosovë;
www.a-lifecompany.com
+377 45 363 676

BIO45
MULTIVITAMIN,  MULTIMINERAL,  MULTIBIMOR 

45 ELEMENTE USHQIMORE AKTIVE
Të zgjedhura në mënyrë rigoroze dhe të garantuar “BIO”, 
sigurojnë një përdorim të gjerë të substancave bimore të 
cilat rregullojnë metabolizmin dhe funksionimin e qeliza-
ve. Mikro-lendet ushqyese,  forcojnë efikasitetin e sistemit 
mbrojtës të organizmit, duke e ruajtur atë nga dëmet e vazh-
dueshme, të cilat shkaktohen nga ambienti i jashtëm.

19 
FITOUSHQYES

Stimulojnë dhe rregullojnë metabolizmin  
Konsiderohen si mikrushyqes esencial, për shkak se orga-
nizmi ynë, nuk është në gjendje t’i prodhojë në sasi të mja-
ftueshme. Organizmi ka nevojë për vitamina e minerale në 
mënyrë që të funskionojë si duhet.

15 
VITAMINA           

Funksionojnë si bio – regullatorë të rëndësishëm qelizorë 
sepse mineralet janë themelues kryesor të  indeve dhe lëng-
jeve biologjike, duke  ndërhyrë drejtëpërëdrejt në qindra re-
aksione enzimatike dhe duke vepruar në bashkëpunim me 
vitaminat, të cilave ua lehtëson absorbimin. Duhet të përdor-
en patjetër në rast të mbajtjes së dietave të ndryshme, sepse 
përderisa trupi mundet vetë të prodhojë ndonjë vitamin, nuk 
është në gjendje të prodhojë asnjë mineral.

11 
MINERALE

AGROKULTURA BIOLOGJIKE
Çertifikata organike garanton natyralitetin e bimëve, duke re-
spektuar ciklin e rritjes së tyre, dhe gjithashtu garanton sa-
sinë e përshtatshme të mikro-lëndëve ushqyese si dhe mun-
gesën e ndonjë modifikimi gjenetik, mungesëne pesticideve , 

plehrave kimike dhe metaleve.
Organizmi i njeriut mbetet pa vitaminat e nevojshme, te cilat 
mirren nga pemët dhe perimet, për shkak te mos ushqyerjes 

me rregull dhe shprehive te gabuara ushqimore.

M E D I C A L & C O S M E T I C S
www.a-lifecompany.com 



Një menyrë e mirë e ushqyerjes si dhe ushtrimet 
fizike nxisin funksionimin normal të zorrëve. 
Në rast të çrregullimit të berndshëm, Sirupi 
Buonerbe nxit funksionimin normal të zorrëve, 
falë formulës së veçantë, me ekstrakte të pastra 
të Kumbullës, bimës Frangula , bimes Sena dhe 
lules Malva, e cila jep një efekt  zbutës  dhe 
qetësues në mukozën e brendshme.  Sirupi 
Buonerbe® Forte përmban  edhe ekstrakte 
nga bima  Ash Manna, e cila ndikon ne 
qëndrueshmërinë normale të jashtëqitjes. 
Kjo formulë si tërësi  ka një  shije të mire 
frutash, dhe  është shumë e përshtatshme 
për përdorim , me lugën e saj matëse. Është 
ideale për ata që e kanë problem kapërdirjen e 
tabletave.

INDIKACIONI:
Sirupi Buonerbe përdoret në rast të çrregullimit 
të brendshëm dhe kapsllëkut të tej zgjatur, 
me rezultat të shpejtë, pa irrituar muret e 
brendshme të zorrëve.  E përshtatshme edhe për 
kapsllëkun e shkaktuar nga udhëtimi dhe ndryshimi I klimës si dhe shprehive të këqija 
përgjatë ushqyerjes.

PËRDORIMI:
Nga 10ml deri ne 20ml në ditë. Mund të mirret direkt ose të përzihet me ujë ose lëngje.  
Preferohet të përdoret në mbrëmje pas darkës.  Shkunde mirë para përdorimit .  Mund 
të shihen  copëza, por kjo është normale, për shkak të përmbajtjes së saj natyrale.  Pas 
hapjes të ruhet në frigorifer.

PËRMBAJTJA:
Fruti I Kumbullës dhe Frangules, ekstrakte te pastra të bimës Sena, gjethe të lules 
Malva, Inulin, bima  Ash Manna, Vaj esencial I Koprës. 

PAKETIMI:  180 ml 

*Pa Gluten dhe Laktozë
*E përshtatshme edhe për Veganë

Buonerbe® Forte Sirup
Për stimulimin e zorrëve dembele  
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E krijuar për ata të cilët I kushtojnë 
rëndësi shëndetit. Çaji bimorë 
Buonerbe Regola Forte përmban: 
bimën Senna, bimën Rahmnus, 
Boldo dhe Malva, të cilat ndihmojnë 
aktivitetin fiziologjik të zorrëve. 
Formula është pasuruar me vajin 
esencial të Peperminit.

INDIKACIONI:
Buonerbe Regola Forte është i 
dobishëm në rast të parregullsive 
dhe kapsllëkut të zgjatur. Ajo 
siguron veprim të shpejtë, duke mos i irrituar muret e zorrëve. Gjithashtu, 
ndihmon në rast të kapsllëkut gjatë udhëtimeve, ndryshimit të klimës apo 
shprehive, dhe në përgjithësi në rastet e mbajtjes së një diete të varfër.

PËRDORIMI:
Fortësia e këtij produkti varet nga koha e zhytjes së filterit në ujë. Filteri vendoset 
në një gotë me ujë të vluar dhe për efekt më të lehtë filteri duhet të qëndrojë 3 
minuta, ndërsa për efekt më të fortë lëre të qëndrojë 7 minuta. 

PËRMBAJTJA:
Fruta të bimës Senna, Lëvore të bimës Rahmnus*, gjethe të bimës Malva, bimës  
Boldo dhe  Mentës.

SHËNIME
Efekti i bimëve ndihet pas 8-12 orëve 

PAKETIMI:
20 Filtera

BUONERBE REGOLA FORTE QAJ
Përshpejton metabolizmin (tretjen) tuaj
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Falë një përzierje të veçantë të ekstrakteve 
bimore, Eudigest No-gas në mënyrë 
efektive ndihmon në eliminimin e gazit të 
zorrëve, në rast të fryerjes dhe gazërave. 
Përmban Xhenxhefil, i cili ndihmon tretjen 
dhe lufton ndjenjën e vjelljes, gjithashtu 
përmbanë Kopër dhe bimën Qimnon, të 
cilat ndihmojnë eliminimin e gazrave nga 
zorrët.

INDIKACIONI
Eudigest-No Gas është i dobishëm në rast 
të fryerjes dhe gazrave. 

PËRDORIMI
Preferohet të merren 1-2 kapsula pas ngrënies.

PËRBËRËSIT
Qymyr druri, Kopër, Frut Qimnoni, Rizomë Xhenxhefili.

SHËNIME
Pa sheqer.

PAKETIMI
30 Kapsula

EUDIGEST NO-GAS
Pas ngrënies, për eliminimin e gazërave nga zorrët

Përbërja mesatare

Qymyr druri 400,00 mg

Fruti i Koprës, ekstrakt i thatë i standardizuar për 0.5% në o.e. 100,00 mg

Frut Qimnon* ekstrakt i thatë 60,00 mg

Rizomë xhenxhefili , ekstrakt i thatë i standardizuar për 0.5% në o.e. 60,00 mg
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EnerPlus Reintegra është një produkt 
dietik për sportistët dhe gjithë të tjerët. 
Ky produkt furnizon trupin me mineralet 
e humbura përmes djersitjes ( Magnezi, 
Kaliumi, natriumi dhe Klori) si dhe 
përmban vitaminë  C, i cili ndihmon për  
të mbrojtur qelizat nga stresi oksidativ. 
Për më tepër formula është pasuruar me 
ekstrakte të thata nga rrënjët e bimës 
Rhodiola,  një bimë me origjinë nga të 
ftohtit dhe zonat malore të Siberisë dhe 
Tibetit, të njohura si zona adaptogjenike. 

INDIKACIONI:
Për ti rikthyer kriprat minerale. Shumë i 
përshtatshëm për ti mbushur mungesat 
minerale, si në rastet e dhimbjeve të 
muskujve dhe djersitjes së tepruar.

PËRMBAJTJA:
Magnez, kalium, natrium, klor, vitaminë 
C dhe ekstrakte të rrënjës Rodiola.

SHËNIME
Pa sheqer 
Aromë nga portokalli i kuq.

PËRDORIMI: 
Preferohet të merret një deri në dy here 
gjatë ditës, 1 qese me 200 ml ujë. 

PAKETIMI:
10 Qese 

ENERPLUS REINTEGRA
Për ti rikthyer kripërat minerale 

Përmbajtja mesatare : 100 g 2 qese % NRV
Energji 1493, 501 kj

350, 708 kcal
218,051 kj
51,203 kcal

Yndyrë acide të ngopura yndyrore 0, 475 g
0, 010 g

0,069 g
0,001 g

Karbohidrate 75, 543 g 11,029 g
Fibra 0, 400 g 0,058 g
Proteina (Nx6,25) 0, 296 g 0,043 g
Kripëra 5821, 92 mg 850,00 mg
Sodium 2328,77 mg 340,00 mg
Magnez 616,44 mg 90,00 mg 24
Kalium 800,00 mg 116,80 mg
Klor 2534,70 mg 370,10 mg 46,3
Vitamin C 410,96 mg 60,00 mg 75
Rrenjë të bimës Rhodiola 410,96 mg 60,00 mg

www.a-lifecompany.com 



Mbron mukozën, lehtëson djegien 
dhe zbut hiperaciditetin. Me Argjilën e 
bardh’ë, Karbonat kalciumin koral dhe 
zamkën e Malva’s.

INDIKACIONET CalmAcid® Përmban 
Argile të bardhë, Karbonat kalcium 
korai dhe zamken e Malva’s dhe eshte 
i formuanr per të zhviiluar 3 veprime 
sinergjike: të mbroj mukoz’en gastrike 
te irrituar, të lehtësoj djegien e stomakut 
dhe ndjenjën e dhimbjes dhe të zbus 
hiperaciditetin. CalmAcid° rekomandohet 
në rastin e hiperaciditetit, gastritit, 
dhimbjes së stomakut dhe thartirës së 
stomakut dhe per t’i zbutur simptomat 
e dhimbjes së stomakut. I ëmbëisuar me 
Stevia. 

PERFITIMET Veprimi i CalmAcid” ‘eshtë 
kryesisht shkak i pranisë së Argjilës së bardhë e cila, e asistuar nga zamka e Malva’s, 
formon një film te mukozës — ngjitës që aderon ne mukozën gastrike, duke e mbrojtur 
nga agresionet e substan- cave ngacmuese, përderisa Karbonat kalciumi dhe Karbonat 
magnezi zhvillojn’e nje veprim plotësues, duke e zbutur hiperaciditetin. CalmAcid® 
është gjithashtu i rekomanduar p’e’r ato situata që mund të shkaktojnë bezdi ose 
dhimbje stomaku si nderrimi i stineve, stili i jetës i gabuar, stresi psikofizik. Ekstraktet 
vegjetale të CalmAcid® kane efektin qetësues dhe lehtesues në vet mukozat. 

KOMBINIMET CalmAcid° mund të kombinohet me terapi t‘e’ ndryshme farmaceutike 
per gastritin akut apo kronik, gastroduodentitis sipas udhëzimeve të Mjekut. 

PERBERJA Malva lulet e ekstraktit të thatë, Argjila e bardhë, Karbonat kalciumi 
koral, Karbonat magnezi, Bikarbonat kaliumi, tufë lulesh Kamomili ekstrakt i thatë, 
maltodestrin, celuloze mikrokristaline, dyoksid silici. stearat magnezi vegjetal, aroma, 
Stevia (rebaudioside A 98%). 

CalmAcid
Mirëqenia e stomakut

www.a-lifecompany.com 



MENYRA E PERDORIMIT V 1 tabletë, e përtypur ose e shkrirë në gojë, pas vaktit; sipas 
nevojës, deri në 6 tableta n’ë dit’e. 
Asnjëherë të mos jepet nen moshen 12 vjeq. 

Paralajmërimet dhe masat paraprake: të mos përdoret n‘e rast të hipemdjeshmërisë 
5e njohur ndaj komponenteve të produktit. T’e‘ mos tejkalohen dozat e keshiliuara, 
permbajuni mënyrës së perdorimit. Të mbahet larg nga arritja e fëmijëve. Produkti mos 
te përdoret pas dates së skadimit që i referohet produktit në paketën e pahapur dhe të 
ruajtur në menyr’e’ korrekte. 

Kundraindikacionet: të mos përdoret në prani të Iëndimeve gastrike të njohura. 

Efektet anësore: mjeti nuk ndikon negativisht në aftësitë ndijore (niveli i perqendrimit, 
aftësia per të ngarë ose zhvilluar aktivitete). Zakonisht, komponentët e CalmAcid janë 
mire të toleruar, faktikisht, deri me sot, nuk janë njohur efektet anësore n’ë afat të 
mesëm/gjatë. Në rast të mbidozës, argjila e bardhë e permbajtur ne CaimAcid mund 
të shkakton kapsllëk. Në rast të reagimeve negative, të ndërpritet trajtimi dhe të 
konsultohet mjeku. Mënyra e ruajtjes: tabletat të ruhen në blister n’ë vend te terur dhe 
Iarg burimeve te ndritshme ose të ngrohjes së drejtperdrejtë. 

Mjeti t’e ruhet nën 25°C. _ Asgjësimi: të mos shpërndahet produkti ose paketimi i tij në 
asnië rast në ambient.



Neutralizon refluksin, mbron 
mukozën dhe zbut hiperaciditetin. 
Me Algjinatë natriumin, Argjilën 
e bardhë, Fenufile dhe zamkën e 
Malva’s. 

INDIKACIONET 
CalmAcid” Reflux permban Algjinate 
natrium, Argjile‘ të bardhë, Fen”? 
ilee’ (ekstrakt i Barit të thatë grek 
i pasur me galaktomanan) dhe 
zamkën e Malva’s; është i formuluar 
p’ër të neutralizuar refluksin, Er të 
mbrojtur gastro mukozat të ezofagut 
dhe për të zbutur hiperaciditetin e 
stomakut, duke i zvogëluar simptomat e ndërhdhurggsi ndjesi të vjella, të ezofagut, 
thartirë e stomakut, kollltje, inflamacion nazofaringeal. qregullime për shkak të refluksit 
pastro-ezofagial. I ëmbëlsuar me Stevia. 

PERFITIMET 
IKomponentët e CalmAcicl“ Reflux, Algjinatë natruumi, Argjila e bardlhë, Fenufile“ 
dhe zamka e Malva’s formojn’e’ një barrierë në pjesën e Iartë të stomakut që pengon 
refluksin gastrik të kthehet përgj ‘ë ezofagut, duke i mbrojtur kështu mukozat prej 
ngacmimit të shkaktuar nga Iëngu gastrik, me një veprim mekanik të ngjitjes me e: 
Efag. Përveg kësaj, Karbonat kalciumi dhe Bikarbonat kaliumi zbusin hiperaciditetin dhe 
zvogëlojnë djegien e stomakut. 

KOMBINIMET CalmAcidQ’ Reflux mund të kombinohet me terapi të ndryshme 
farmaceutike për refluks gastrointestinal sipas udhëzimeve të Mjekut. 

PERBERJA Fenufile® (Bari i thatë grek) gjysmë ekstrakti, Algjinatë natriumi, Malva 
lulet e ekstraktit të thatë, Karbonat kalciumi koral, Argjila e bardhë, Bikarbonat kaliumi, 
tufë lulesh Kamomili ekstrakt i thatë, fruktoza, dyoksid silici, Stevia (rebaudioside A 
98%). 

Calm Acid Reflux
Mirëqenia e stomakut

www.a-lifecompany.com 



MENYRA E PERDORIMIT 
Te shkrihet përmbajtja e qeses në gjysme gote me ujë io të ftohtë, të përzihet mirë 
dhe të pihet menjëherë. Të rriturit: 1 qese pas vaktit ose pak para gjumit, ose sipas 
mendimit të ndryshëm të Mjekut. 

Gjatë shtatzanisë dhe kohës së dhënies së gjirit: të mos tejkalohet doza e 6 qeseve në ditë. 

Fëmijët (3 ~ 12 vjeg): dhënia‘ dhe dozimi vetëm me këshillën e Mjekut. 

Fëmijët (nën moshën 3 vjeg): të mos jepet nën moshën tre vjeg. 

Pa’a’ajmërimet dhe masat Paraprakei të “105 përdoret “ë raSt të hiperndjeshm’e’risë 
së njohur ndaj komponent’e’ve të produkm. Të mos tejkalohen dozat e këshilluara, 
përmbajuni mënyrës së përdorimit. Të mos konsumohet në pozicion të shtrirë. Të 
konsultohet mjeku në rast ’(ë terapive farmakologjike në vijim e sipër. Në shtatzëni të 
mos tejkalohen 6 qese n’ë ditë. Të mbahet larg nga arritja e fëmijëve’ Palisja ijkësore 
përmban glurmët e aluminit që rezu’ltOlNë n98 kaolini: në rast ’të përdorimit të 
njëkohshëm të produkte- V9 059 bamaVe të tlera “ë baZë të kaolinit, argjilës apo 
kompozimet e aluminit, të konsultohet mjeku. Produkti mos të p’e’rdoret pas datës 
se‘ skadimit që i referohet produktit ne paketën e pahapur dhe të ruajtur në mënyrë 
korrekte, 

Kund’aindika‘i°”et: të mos lePEt “ën mOSh’ën 3 VJGQ- Të mos përdoret në prani të 
lëndimeve gastrike të njohura. 

Efektet anësore: mjeti “Uk “dikon negatiViSht “‘59 aflëSitë ndijore (niVeli i 
përQendrimit, aftësia për të ngarë ose zhvilluar aktivite— te). Zakonisht, komponentët e 
CalmAcid Reflux janë mirë të toleruar, faktikisht, deri m’e‘ sot, nuk jan’e’ njohur efektet 
anësore në afat të mesëm/gjatë. Në rast të mbidozës, argjila e bardh‘e‘ e përmbajtur 
në CalmAcid Reflux mund t-e’ Shkakton kapsnëk. Në fast të reagimeve negative, të 
ndërpritet trajtimi dhe t’ë konsultohet mjeku. 

Mënyra e ruajtjes: qeset të ruhen n‘ë vend të terur dhe larg burimeve të ndritshme ose 
të ngrohjes së drejtpërdrejtë. Mjeti të ruhet nën 25°C. 

Asgjësimii të mos shpërndahet produkti ose paketimi i tij në asnjë rast n‘e‘ ambient. 



 - e njohur edhe si temjan indian, e cila me çarjen e trungut të saj, lëshon 
rrëshirë që përmbanë  tre acidet : Alfa*- Keto*- Bosvellia* (AKBA), të cilët 

ndikojnë në funksionimin normal të kërcëve, duke bllokuar në mënyrë të 
drejtëpërdrejtë 5 liposegjenet, që parandalojnë prodhimin e substancave 
sintetike pro-infl amatore.  

Bios Line. Natura che funziona.

Me bazë të :  
Avovidas®, , Acidit Hialuronik,  
peshë të lartë molekulare të 
ekstraktit të Vithania Somnifera*.

FORMULA E 
PATENTUAR NR. 

1392395.

Formulë inovative, për 
funksionim normal të 
kërcëve dhe nyjeve. 

Nyje të shtanguara 
dhe me dhimbje

Distributor për Kosovë
N.T. “A-LIFE” , Behar Begolli, p.n. Veternik, Prishtinë, Kosovë;

www.a-lifecompany.com
+377 45 363 676

Bios Line ha una grande attenzione all’impatto ambientale:  ha installato un impianto fotovoltaico da 60 kw  aderisce al 
progetto ImpattoZero® per compensare le emissioni di CO2  acquista energia elettrica solo da fonti rinnovabili certifi cate DNV.

NGA BIOS LINE NJË FORMULË 
INOVATIVE PËR PROBLEMET E NYJEVE 

* Effi cacy and safety of piascledine 300 versus chondroitin sulfate in a 6 months treatment plus 2 months observation in patients with osteoarthritis of the knee. Pavelka K et al. Clin Rheumatol. 2010 Jun;29(6):659-70.

- është përbërës kryesor i indit kërcor, i cili ndikon në zhvillimin dhe 
rindërtimin e nyjeve, dhe në zvogëlimin e subsatncave që favorizojnë 
pezmatimin e tyre. 

E njohur si Xhensen Indian (bime Indiane), rrënjët e të cilit janë të pasura me alkaloide, 
terpenik dhe para së gjithash Vithanolid*, e  të cilët kanë efekt anti-infl amatorë.   

Përveç kësaj, në një studim të publikuar në J. Biosci (2007 (32) 299 – 307) ka 
treguar se Vithania Somnifera*, ndikon ne parandalimin e  uljes së kolagjenit 

dhe pezmatimin e kërcëve.

- nxit  prodhimin e kolagjenit, i cili është i dobishëm për funksionim normal të 
kërcit. 

ACIDI 
HIALURONIK

AVOVIDA®

VITAMINA

VITHIANA 
SOMNIFERA

BOSVELLIA 
SERRATA

C

zemra e formulës, është një ekstrakt i marrë nga Avokado 
dhe Soja, i cili është posaçërisht i pasur me fi tosterole, 
dhe ndikon në përmirësimin e funksionimit të nyjeve dhe 
stimulimin e sintezës së acidit hialuronik, kolagjenit dhe 
protoglikanëve nga ana e kondrociteve.

Duke falënderuar Kondroitinën Sulfat, AVOVIDA® ofron 
përparësi të numërta:

Përveçse ushqen kërcët, ka efekt qetësues.2

Është efi kas në doza të vogla: 300 mg të ASU janë të 
barabarta me 1200 mg Kondroitinë Sulfat* (kufi ri i 
përdorimit të Kondroitinë Sulfat i caktuar nga Ministria 
e Shëndetësisë është 500 mg/die).

1

Është 100% Bimore  3



Për dhimbje të nyjeve 
1 në 10 individ ka 
probleme me dhimbjen 
e nyjeve.

Një numër i madh i njerëzve, ankohen për shqetësimet dhe dhimbjet e  nyjeve; si dhimbje në 
gjunjë, dhimbje shpine dhe shtangie të kërceve.

Arsyeja e parë e dhimbjes së nyjeve është dëmtimi i kërcit.

Kërci nyjor është një ind lidhës dhe  mbështetës i përbërë nga dy faza: faza e parë,  e ngurtë e cila  
përbëhet nga kondrocitet, kolagjeni dhe acidi hialuronik, ndërsa faza e dytë, e lëngshme e përbërë 
nga uji (rreth 70% përmbajtje ujore). Kondrocitet janë qeliza, që përveçse prodhojnë kolagjen dhe 
proteoglikan, prodhojnë edhe enzime  (si elastazi dhe ialuronidasin) të cilat ndikojnë në prishjen e 
kolagjenit të vjetër dhe proteoglikaneve të dëmtuara. 

Kërci reagon si një “zbutës” favorizohet rrjedhja e eshtrave.

Kërci shkon në një proces të vazhdueshëm të “shkatërrimit” 
dhe zëvendësimit; nëse baraspesha ndërmjet këtyre dy proce-
seve mungon dhe shkatërrimi ndodhë me një shpejtësi, falë 
sintezës së indit të ri, ndihet dhembja dhe shtangimi i nyjeve.

• Mirëqenie për kërcet

 • Fleksibilitet i nyjeve

Çka e shkakton 
dhimbjen e nyjeve?

Flex-jal® Forte.

RISI 

PËR PROBLEMIN 

E NYJEVE   
FORMULA E PATENTUAR

NR. 1392395

PAKETIMI 
30 dhe 60 TABLETA                                                              

PA 
GLUTEN1

PA PARABEN DHE 
VAJËRA MINERALE1

FORMULË E PËRSHTATSHME 
PËR VEGJETARIANËT2

I TESTUAR 
DERMATOLOGJIKISHT2 I TESTUAR 

PËR NIKEL 3

Përmbatja mesatare 2 kapsula %VNR*

Rrëshirë Bosvellie 
( 65 % acid Bosvellik ) 

300,00 mg
195,00 mg

Avovida®: ekstrakt nga fruta dhe 
farat e Avokados dhe të Sojës ( 30 % 
fi tosterole ) 

200,00 mg
60,00 mg

Rrënjë të bimës Vithania 
( 5.5 % Vithanolid) 20,00 mg

Acid Hialuronik 15,00 mg

Vitaminë C  40,00 mg 50

* Valori Nutritivi di Riferimento

Përdorimi: 
Merret 1 tabletë në mëngjes dhe 1 në mbrëmje, e shoqëruar me ujë.  
Preferohet të merret pas ngrënies. 

Përmbatja mesatare

Rrëshirë Bosvellie ( 65 % acid Bosvellik )

Avovida®: ekstrakt nga fruta dhe farat e Avokados dhe të Sojës ( 30 
% fi tosterole ) 

Acid Hialuronik

Rrënjë të bimës Vithania  

Vitaminë C

Përdorimi: 
të lyhen pjesët e ndjeshme (infl amatore) të trupit, disa herë gjatë ditës. 
Produkti nuk ngrohet. 

MI 
60 TABLETA

Përm

Rrësh
( 65 %

Avov
farat e
fi toste

Rrënj
( 5.5 %

Acid 

Vitam

* Valor

FLEXJAL FORTE

KREMA – XHEL PËR MASAZH                                                   

PËRDORIM 
I JASHTËM

PËRDORIM I 
BRENDSHËM



Për dhimbje të nyjeve 
1 në 10 individ ka 
probleme me dhimbjen 
e nyjeve.

Një numër i madh i njerëzve, ankohen për shqetësimet dhe dhimbjet e  nyjeve; si dhimbje në 
gjunjë, dhimbje shpine dhe shtangie të kërceve.

Arsyeja e parë e dhimbjes së nyjeve është dëmtimi i kërcit.

Kërci nyjor është një ind lidhës dhe  mbështetës i përbërë nga dy faza: faza e parë,  e ngurtë e cila  
përbëhet nga kondrocitet, kolagjeni dhe acidi hialuronik, ndërsa faza e dytë, e lëngshme e përbërë 
nga uji (rreth 70% përmbajtje ujore). Kondrocitet janë qeliza, që përveçse prodhojnë kolagjen dhe 
proteoglikan, prodhojnë edhe enzime  (si elastazi dhe ialuronidasin) të cilat ndikojnë në prishjen e 
kolagjenit të vjetër dhe proteoglikaneve të dëmtuara. 

Kërci reagon si një “zbutës” favorizohet rrjedhja e eshtrave.

Kërci shkon në një proces të vazhdueshëm të “shkatërrimit” 
dhe zëvendësimit; nëse baraspesha ndërmjet këtyre dy proce-
seve mungon dhe shkatërrimi ndodhë me një shpejtësi, falë 
sintezës së indit të ri, ndihet dhembja dhe shtangimi i nyjeve.

• Mirëqenie për kërcet

 • Fleksibilitet i nyjeve

Çka e shkakton 
dhimbjen e nyjeve?

Flex-jal® Forte.

RISI 

PËR PROBLEMIN 

E NYJEVE   
FORMULA E PATENTUAR

NR. 1392395

PAKETIMI 
30 dhe 60 TABLETA                                                              

PA 
GLUTEN1

PA PARABEN DHE 
VAJËRA MINERALE1

FORMULË E PËRSHTATSHME 
PËR VEGJETARIANËT2

I TESTUAR 
DERMATOLOGJIKISHT2 I TESTUAR 

PËR NIKEL 3

Përmbatja mesatare 2 kapsula %VNR*

Rrëshirë Bosvellie 
( 65 % acid Bosvellik ) 

300,00 mg
195,00 mg

Avovida®: ekstrakt nga fruta dhe 
farat e Avokados dhe të Sojës ( 30 % 
fi tosterole ) 

200,00 mg
60,00 mg

Rrënjë të bimës Vithania 
( 5.5 % Vithanolid) 20,00 mg

Acid Hialuronik 15,00 mg

Vitaminë C  40,00 mg 50

* Valori Nutritivi di Riferimento

Përdorimi: 
Merret 1 tabletë në mëngjes dhe 1 në mbrëmje, e shoqëruar me ujë.  
Preferohet të merret pas ngrënies. 

Përmbatja mesatare

Rrëshirë Bosvellie ( 65 % acid Bosvellik )

Avovida®: ekstrakt nga fruta dhe farat e Avokados dhe të Sojës ( 30 
% fi tosterole ) 

Acid Hialuronik

Rrënjë të bimës Vithania  

Vitaminë C

Përdorimi: 
të lyhen pjesët e ndjeshme (infl amatore) të trupit, disa herë gjatë ditës. 
Produkti nuk ngrohet. 

MI 
60 TABLETA
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Rrësh
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farat e
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( 5.5 %

Acid 

Vitam

* Valor
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Për dhimbje të nyjeve 
1 në 10 individ ka 
probleme me dhimbjen 
e nyjeve.

Një numër i madh i njerëzve, ankohen për shqetësimet dhe dhimbjet e  nyjeve; si dhimbje në 
gjunjë, dhimbje shpine dhe shtangie të kërceve.

Arsyeja e parë e dhimbjes së nyjeve është dëmtimi i kërcit.

Kërci nyjor është një ind lidhës dhe  mbështetës i përbërë nga dy faza: faza e parë,  e ngurtë e cila  
përbëhet nga kondrocitet, kolagjeni dhe acidi hialuronik, ndërsa faza e dytë, e lëngshme e përbërë 
nga uji (rreth 70% përmbajtje ujore). Kondrocitet janë qeliza, që përveçse prodhojnë kolagjen dhe 
proteoglikan, prodhojnë edhe enzime  (si elastazi dhe ialuronidasin) të cilat ndikojnë në prishjen e 
kolagjenit të vjetër dhe proteoglikaneve të dëmtuara. 

Kërci reagon si një “zbutës” favorizohet rrjedhja e eshtrave.

Kërci shkon në një proces të vazhdueshëm të “shkatërrimit” 
dhe zëvendësimit; nëse baraspesha ndërmjet këtyre dy proce-
seve mungon dhe shkatërrimi ndodhë me një shpejtësi, falë 
sintezës së indit të ri, ndihet dhembja dhe shtangimi i nyjeve.

• Mirëqenie për kërcet

 • Fleksibilitet i nyjeve

Çka e shkakton 
dhimbjen e nyjeve?

Flex-jal® Forte.

RISI 

PËR PROBLEMIN 

E NYJEVE   
FORMULA E PATENTUAR

NR. 1392395

PAKETIMI 
30 dhe 60 TABLETA                                                              

PA 
GLUTEN1

PA PARABEN DHE 
VAJËRA MINERALE1

FORMULË E PËRSHTATSHME 
PËR VEGJETARIANËT2

I TESTUAR 
DERMATOLOGJIKISHT2 I TESTUAR 

PËR NIKEL 3

Përmbatja mesatare 2 kapsula %VNR*

Rrëshirë Bosvellie 
( 65 % acid Bosvellik ) 

300,00 mg
195,00 mg

Avovida®: ekstrakt nga fruta dhe 
farat e Avokados dhe të Sojës ( 30 % 
fi tosterole ) 

200,00 mg
60,00 mg

Rrënjë të bimës Vithania 
( 5.5 % Vithanolid) 20,00 mg

Acid Hialuronik 15,00 mg

Vitaminë C  40,00 mg 50

* Valori Nutritivi di Riferimento

Përdorimi: 
Merret 1 tabletë në mëngjes dhe 1 në mbrëmje, e shoqëruar me ujë.  
Preferohet të merret pas ngrënies. 

Përmbatja mesatare

Rrëshirë Bosvellie ( 65 % acid Bosvellik )

Avovida®: ekstrakt nga fruta dhe farat e Avokados dhe të Sojës ( 30 
% fi tosterole ) 

Acid Hialuronik

Rrënjë të bimës Vithania  

Vitaminë C

Përdorimi: 
të lyhen pjesët e ndjeshme (infl amatore) të trupit, disa herë gjatë ditës. 
Produkti nuk ngrohet. 

MI 
60 TABLETA

Përm

Rrësh
( 65 %

Avov
farat e
fi toste

Rrënj
( 5.5 %

Acid 

Vitam

* Valor

FLEXJAL FORTE

KREMA – XHEL PËR MASAZH                                                   

PËRDORIM 
I JASHTËM

PËRDORIM I 
BRENDSHËM

kapsula



 - e njohur edhe si temjan indian, e cila me çarjen e trungut të saj, lëshon 
rrëshirë që përmbanë  tre acidet : Alfa*- Keto*- Bosvellia* (AKBA), të cilët 

ndikojnë në funksionimin normal të kërcëve, duke bllokuar në mënyrë të 
drejtëpërdrejtë 5 liposegjenet, që parandalojnë prodhimin e substancave 
sintetike pro-infl amatore.  

Bios Line. Natura che funziona.

Me bazë të :  
Avovidas®, , Acidit Hialuronik,  
peshë të lartë molekulare të 
ekstraktit të Vithania Somnifera*.

FORMULA E 
PATENTUAR NR. 

1392395.

Formulë inovative, për 
funksionim normal të 
kërcëve dhe nyjeve. 

Nyje të shtanguara 
dhe me dhimbje

Distributor për Kosovë
N.T. “A-LIFE” , Behar Begolli, p.n. Veternik, Prishtinë, Kosovë;

www.a-lifecompany.com
+377 45 363 676

Bios Line ha una grande attenzione all’impatto ambientale:  ha installato un impianto fotovoltaico da 60 kw  aderisce al 
progetto ImpattoZero® per compensare le emissioni di CO2  acquista energia elettrica solo da fonti rinnovabili certifi cate DNV.

NGA BIOS LINE NJË FORMULË 
INOVATIVE PËR PROBLEMET E NYJEVE 

* Effi cacy and safety of piascledine 300 versus chondroitin sulfate in a 6 months treatment plus 2 months observation in patients with osteoarthritis of the knee. Pavelka K et al. Clin Rheumatol. 2010 Jun;29(6):659-70.

- është përbërës kryesor i indit kërcor, i cili ndikon në zhvillimin dhe 
rindërtimin e nyjeve, dhe në zvogëlimin e subsatncave që favorizojnë 
pezmatimin e tyre. 

E njohur si Xhensen Indian (bime Indiane), rrënjët e të cilit janë të pasura me alkaloide, 
terpenik dhe para së gjithash Vithanolid*, e  të cilët kanë efekt anti-infl amatorë.   

Përveç kësaj, në një studim të publikuar në J. Biosci (2007 (32) 299 – 307) ka 
treguar se Vithania Somnifera*, ndikon ne parandalimin e  uljes së kolagjenit 

dhe pezmatimin e kërcëve.

- nxit  prodhimin e kolagjenit, i cili është i dobishëm për funksionim normal të 
kërcit. 

ACIDI 
HIALURONIK

AVOVIDA®

VITAMINA

VITHIANA 
SOMNIFERA

BOSVELLIA 
SERRATA

C

zemra e formulës, është një ekstrakt i marrë nga Avokado 
dhe Soja, i cili është posaçërisht i pasur me fi tosterole, 
dhe ndikon në përmirësimin e funksionimit të nyjeve dhe 
stimulimin e sintezës së acidit hialuronik, kolagjenit dhe 
protoglikanëve nga ana e kondrociteve.

Duke falënderuar Kondroitinën Sulfat, AVOVIDA® ofron 
përparësi të numërta:

Përveçse ushqen kërcët, ka efekt qetësues.2

Është efi kas në doza të vogla: 300 mg të ASU janë të 
barabarta me 1200 mg Kondroitinë Sulfat* (kufi ri i 
përdorimit të Kondroitinë Sulfat i caktuar nga Ministria 
e Shëndetësisë është 500 mg/die).

1

Është 100% Bimore  3



3 Burime organike të hekurit 
Absorbim i përshtatëm pa probleme Gastrike
FerPlus Tre-Tard 30mg është një doze e lartë hekuri, me shper-
ndarje graduale, pa dëmtuar lukthin- Gastro Rezistente. 
Formula Gastro-Rezistente ndikon qe Fer Plus Tre Tard te mos 
ketë shije hekuri dhe mbron nga problemet gastrike, të cilat 
shfaqen zakonisht, nga përdorimi i këtij minerali
Te tre formulat e hekurit së bashku (bisglycinate, pidolate dhe 
fumarate), formula innovative e shpërndarjes së kontrolluar 
dhe tri fazat e teknologjisë, lejojnë përthithje graduale përg-
jatë gjithë ditës dhe përdorim më efikas nga vetë trupi.

Së bashku me vitaminen B12 dhe Acidin Folik, Hekuri kontribon në formulimin e rruzave 
të kuqe të gjakut, reduktimin e lodhjes dhe zbehjes si dhe ka ndikim në funksionimin nor-
mal të sistemit imunitarë, duke shtuar vitaminën C e cila rrit edhe më tepër absorbimin. 
Hekuri është mineral jetik për funksionimet kryesore të organizmit.
 
Kur trupi ka mungesë hekuri, lodhja dhe plogështia ndihen më tepër.
Hekuri si element i rendësishëm për trupin , luan rol në procesin e ndarjes së qelizave, 
kontribon në furnizimin e oksigjenit dhe energjinë e metabolizmit. Mungesa e Hekurit 
është e zakonshme tek të gjithë e sidomos tek gratë gjidhënëse dhe shtatzëna. Shenjat e 
pagjakësisë janë: plogështia, lodhja dhe zbehja. Hekuri shtesë nevoitet edhe tek njerëzit 
qe merren me aktivitete sportive, veganët dhe vegjetarianët
Absorbimi është më I mirë, kur trupi ka nevojë për të.

IndIkacIonI:
Rekomandohet në rastet e mungesës së 
hekurit, apo kur trupi ka nevojë për ngritje 
të nivelit të këtij elementi, si në periudhën 
menstruale, rastet e lodhjes në përgjithësi, 
gjatë shtatëzanisë dhe gjidhënjes..

PërdorImI:
1 tabletë gjatë ditës , me pak ujë ose 
lëngje të tjera. Rekomandohet të merret 
ne mengjes, para ushqimit

ShënIme:
Pa gluten dhe Laktozë. E pështatshme për 
veganë.

FerPlus Tre-Tard 30mg
Absorbim Gradual i hekurit nga tre burime organike

www.a-lifecompany.com 

PërbërëSIt

Average Content 1 tablet %VNR*
Hekur   
Bisglycinate 
Fumarate 
Pidolate

30,00 mg 
10,00 mg  
10,00 mg 
10,00 mg

214,30

Vitamin C 180,00 mg 225
Vitamin B12 18,00 mcg 720
Folic Acid 400,00 mcg 200
Beta-carotene 7,5 mg

*1 shtresa e pare lirohet Brenda 1 ore 
*2 shtresa e dytë lirohet Brenda 2-3 orëve
*shtresa e tretë lirohet Brenda 3-4 orëve 



Ferplus është një suplement dietik, me shtojcë 
Hekuri , Acid Folik, Vitamina B12, Vitamina C, dhe 
Melasë * nga kallam sheqeri.
Hekuri është thelbësor për  rritjen e duhur 
dhe zhvillimin e trupit të njeriut . E ndihmon 
metabolizmin dhe luan rol në prodhimin e 
hemoglobinës dhe të qelizave të kuqe të gjakut. 
Vitamina C përmirëson absorbimin e hekurit, 
Vitamina B12 nxit prodhimin e qelizave të kuqe 
të gjakut ,  Acidi folik ndihmon në zvogëlimin e 
lodhjes, ndërsa vetitë e Melasës nga Kallam sheqeri janë të mirënjohura si: rritja e 
energjisë, hidratimi i trupit të njeriut, vetitë antioksiduese, rritja e imunitetit etj. 

INDIKACIONI:
Ferplus përdoret në rast të mungesës së hekurit si dhe në rastet e nevojshme 
si: në rastet e  lodhjes së përgjithshme, gjatë ciklit menstrual , shtatzënisë  dhe  
ushqyerjes  me  gji.

PERDORIMI:
Rekomandohen dy kapsula ne ditë, në mëngjes ose përgjatë shujtave ushqimore.

PËRBËRËSIT:
Hekur, vitaminë C, Acid folik, vitamina B12, Melasë*nga kallam sheqeri

SHËNIME:
Pa gluten.
Hekuri, Vitamina C, Vitamina B12 dhe Acid folik janë  zhytur në një bazë me vaj, 
e cila siguron tretshmëri të 
lartë duke eleminuar kështu 
çdo shije të pa këndshme.

PAKETIMI:
60 kapsula

FERPLUS
Për nxitjen dhe normalizimin e hekurit

Përbërësit ushqimorë                           2 kapsula                                   % RDA

Vitamina C                                            120,0 mg                                       150

Hekur 20,0mg                                          142

Acid folik                                               200,0 mcg                                    100

Vitamina B12                                        1,5 mcg                                          60

Melasë nga kallamsheqeri                     300,0 mg                                         *

www.a-lifecompany.com 



Magnesio completo është një 
supliment dietal në formë të pudrës 
së Magnezit, i nxjerrë nga 4 burime të 
ndryshme si: pidolat, karbonat, citrate 
dhe marinë (të nxjerra nga uji i detit 
me një proces avullimi).  Magnesi 
kontribuon në funksionimin normal 
të sistemit nervorë dhe muskujve. 
Gjithashtu zvogëlon lodhjen dhe 
largon ndjenjën e plogështisë. Kjo 
formulë pasurohet edhe më shumë 
me Fructo-oligosaccharides (FOS)*- 
zingjirë i shkurtë i fibrave  prebiotike. 

INDIKACIONI
Rekomandohet të përdoret për 
funksionimin normal të sistemit nervorë dhe muskujve. Për më tepër ndihmon në 
zvogëlimin e ndjenjës së lodhjes dhe plogështisë.

PËRDORIMI
Të tretet qesja në një gotë me ujë. Preferohet që uji të jetë i vakët. 
Përzieje mire dhe pije. Ne rekomandojmë një ose dy qese gjatë ditës, në mes të 
shujtave. 

PËRMBAJTJA
Marinë Magnezi (Oksid, hidroksid, sulfat, karbonat, klorid), nxjerrë nga uji i detit 
me një proces  avullimi; Pidolat Magnezi, Karbonat dhe  Citrat si dhe  Fructo-
oligosaccharides (FOS)* - zingjirë i shkurtë i fibrave  prebiotike.

SHËNIME
Pa gluten-sheqer, pa laktozë. E përshtatshme edhe për vegjetarianët. E ëmbëlsuar 
me bimën Stevia.
Lexoni udhëzimet në paketim.

www.a-lifecompany.com 

Magnesio Completo 
Të gjitha dobitë e magnezit në një formulë të tretshme



Memorium Ginkgo është një suplement 
dietal me bazë të Lecitinës së Sojës 
të përqendruar në fosfatidilkolin, Vaj 
peshku i pasuruar në DHA, ekstrakte 
nga bima Fenugrek*, bima Rhodiola 
rosea*, dhe pema Ginkgo biloba.  
Ekstraktet nga pema Ginko bibola 
zhvillojnë kujtesën dhe funksionin 
kognitiv ndërsa bima Rhodiola rosea* 
është e dobishme në rastet e lodhjes 
fizike dhe mendore.

INDIKACIONI:
Për të luftuar lodhjen fizike dhe 
mendore dhe për të nxitur kujtesën dhe 
përqendrimin.

PËRDORIMI:
Të merren 1-2 kapsula gjatë ditës, me 
pak ujë.

PËRBËRËSIT:
Vaj i farave të 
grurit, Vaj i peshkut 
i pasuruar në 
DHA, ekstrakte të 
farave nga bima 
Fenugrek*,fletë të 
pemës Ginkgo biloba, 
rrënjë të bimës  
Rhodiola rosea* dhe 
Lecitinë e sojës.

SHËNIME:
Nuk rekomandohet përdorimi i këtij 
produkti përgjatë shtatëzanisë dhe 
ushqyerjes me gji.
Lexoni udhëzimin në paketim. 

PAKETIMI:
30 Kapsula.

MEMORIUM GINKGO 
Ndihmon kujtesën dhe koncetrimin

Përbërja mesatare

Vaj i farave të grurit 200,0 mg

Vaj Peshku tit. me 40% në DHA
 barabartë me DHA

120,0 mg
48,0 mg

Trëndelina* trigonella foenum-greacum d.e. 4:1 100,0 mg

Gjethe të pemës Ginkgo biloba  d.e. tit. Me  24% në 
glukocide flavonike  dhe 6% në saponine

100,0 mg

Bima Rhodiola rosea*  d.e. tit. me 1% në salidroside 80,0 mg

Lecitinë e sojës të përqendruar në fosfatidilkolin
200,0 mg
60,0 mg

www.a-lifecompany.com 
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NeoMamma Kremë është një trajtim 
dhe tonifikues i veçantë i lëkurës, i cili 
ndihmon në parandalimin e shfaqjes 
së plasaritjeve në lëkurë përgjatë dhe 
pas shtatëzanisë. Përveç parandalimit 
kjo kremë ka efekt edhe në zvogëimin 
e këtyre plasaritjeve. I gjithë ky efekt 
ndodh për shkak të relaksimit të indeve 
të lëkurës duke rikthyer elasticitetin, në 
veçanti në zonat problematike si: barku, 
gjoksi, kukat etj.  

Përbërësi kryesorë është F.R.V, përzierje e 
ekstrakteve të bimëve si:  bima Silybum*, 
Alchemilla*, Equisetum*, Peptiside Soje, 
Grurë, bima Alfalfa* dhe Rrepë, të cilat 
kanë efekt në tonifikimin dhe elasticitetin 
e lëkurës. Kjo formulë pasurohet edhe 
me acidet Alpha-hydroxy (acide të ëmbla 
të frutave) të cilat nxisin regjenerimin dhe 
butësinë e lëkurës, ndërsa Vaji i bajameve 
të ëmbla dhe Gjalpa Shea, ushqejnë 
lëkurën dhe e mbajnë atë të hidratuar.

INDIKACIONI:
Përgjatë dhe pas shtatëzanisë, për të 
zvogëluar shfaqjen e plasaritjeve si dhe 
për zvogëlimin e tyre. 

PËRDORIMI:
Aplikoje 2-3 herë gjatë ditës, në zonat 
rreth barkut, gjoksit dhe kukave. 
Mazazhoje deri sa të absorbohet 
plotësisht.

SHËNIME:
Pa paraben, pa vajëra minerale, e testuar 
dermatologjikisht dhe për nikel. 
Lexoje përshkrimin në paketim.

PAKETIMI:
200 ml

NEOMAMMA Kremë 
Kombinim i përsosur për luftimin 
e strijave (plasaritjeve të lëkurës) 
përgjatë dhe pas shtatëzanisë

www.a-lifecompany.com 



NeoMamma Lactoplus  nxit ose rrit rrjedh-
jen e qumështit të nënës falë ekstrakteve 
të bimës Galega. Pra është shumë e do-
bishme për procesin e ushqyerjes me gji.  
Bimët Milk Thistle dhe Verbena përmirëso-
jnë tretjen, ndërsa bimët  Anise, Kopra, 
dhe Cumin ndihmojnë në eleminimin e 
gazrave të brendshëm. Të gjitha këto kon-
tribojnë në mirëqenjen e organizmit dhe 
rregullimin e tretjes  të gruas shtatzënë, 
nënës  dhe bebes. 

IDIKACIONI
Mbështetje ushqimore gjatë shtatzanisë dhe ushqyerjes me gji.

PËRDORIMI
2 tableta në ditë , e preferueshme në mëngjes dhe mbrëmje, me pak ujë ose lëngje 
tjera. Pini sa më shumë ujë gjatë ditës.

PËRMBAJTJA:
Ekstrakte të bimës dhe luleve Galega, Fruta të bimës Anise, fruta të bimës milk thistle 
(me silymarin), Barishte dhe lule të bimës Verbena,  fruta të bimës Kopra dhe fruta të 
bimës Cimnon.
Lexo udhëzimet në paketim.

PËRBËRËSIT:

Mesatarisht 2 tableta

Lule dhe barishte nga bima  d.e. 4:1 220,0 mg

Fruta të gjelberta nga bima  Anise  d.e. tit. with 0,5% in e.o. 100,0 mg

Milk Thistle fruits d.e. tit. with 80% in silimarina equal to silimarina
60,0 mg 
48,0 mg

Bima Lulemine -Verbena herb with flowers d.e. 4:1 60,0 mg

Fruta Kopre d.e. 4:1 60,0 mg

Fruta Cimnon  - Cumin fruits d.e. 4:1 60,0 mg

NeoMamma Lactoplus
Një ndihmesë nga bimët, për gratë shtatzëna ,nënat gjidhënëse dhe foshnjet

www.a-lifecompany.com 
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Ndihmon në përballimin e problemeve 
irrituese ,të shkaktuara nga mungesa e 
hormoneve në vezore përgjatë ciklit të 
menopauzës. Një ndihmesë që buron 
nga natyra: Isoflavones, substancë me 
përmbajtje bimore e cila vepron ngjashëm 
me hormonet e estrogjenit, duke luftuar 
problemet e menopauzës dhe në veçanti 
problemet me temperaturë. 
Neodona Isoflavoni, si suplement dietal 
përmban Sojë Isoflavoni (të fermentuar dhe të 
pa fermentuar), për të siguruar efekt afatgjatë. 
Formula e tij përmbanë Cimicifuga 
racemosa*, e cila së bashku me Sojën, 
luftojnë problemet e shkaktuara nga 
menopauza, Kalciumi, Vitamina D3 dhe 
K1 ndihmojnë në shëndetin e kërceve, dhe 
Vitamina B6 regullon aktivitetin e hormoneve. 

INDIKACIONI:
Preferohet të përdoret para dhe gjatë 
menopauzës. 

PËRDORIMI:
2 tableta në ditë, 1 në mëngjes dhe 1 në 
mbrëmje, gjatë apo pas ushqimit. 
Para menopauzës, është e 
mjaftueshme një tabletë në 
mëngjes. 
Rekomandohet të përdoret së 
paku 6 muaj, duke pauzuar 
20 ditë. 

PËRBËRËSIT:
Fara të fermentuara 
të Sojës, Rizomë 
Cimicfunge*, Kalcium, 
Magnesium,Vitaminë B6,

Vitaminë K1, Vitaminë D3 dhe Fara të Sojës. 

SHËNIME:
Për shkak të përmbajtjes me Rizomë 
Cimicifuge*, nuk rekomandohet të 
përdoret nga personat që kanë probleme të 
funksionimit të mëlçisë. 
Lexoni udhëzimet në paketim. 

PAKETIMI: 
30 apo 60 kapsula me shtresë të dyfishtë.

NEODONNA ISOFLAVONI 
Mirëqenje gjatë periudhës së menopauzës

Përmbajtja mesatare 2 tableta % RDA
Vitaminë K1 40,0 mcg 53
Vitaminë D3 7,0 mcg 140
Fara të sojës d.e. tit. me 40% në 
isoflavones e barabartë me isoflavones

100,0 mg
40,0 mg 

*

Fara të fermentuara të sojës d.e. tit. 
me 40% në isoflavones e barabartë me 
isoflavones

100,0 mg
40,0 mg 

*

Rizomë Cimicifuga* d.e. tit. me 2,5% 
në glukocide triterpene

40,0 mg *



Prostel® është një suplement dietal me 
Serenoa, Rozmarinë, Zink, Selenium, 
ekstrakte të Lycepene. Serenoa, një 
palmë xhuxhe që e prodhon një frut 
ngjyrë kuqe të errët, dhe ekstrate të 
domatës të pasuruar me Lycopene, 
të cilat janë shumë funksionale 
për prostatën.  Zinku ndihmon 
në mbrojtjen e qelizave nga stresi 
oksidativ dhe mban të normalizuar 
nivelin e testosteroneve, Seleniumi nxit 
spermatogjenezen, ndërsa Rozmarina e 
bën këtë formulë të kompletuar. 

INDIKACIONI:
Për të rivendosur mirëqenien tuaj dhe 
luftimin e çrregullimeve të traktit urinar .

PËRMBAJTJA:
Serenoa, fleta Rozmarine, domate 
Lycopene, Zink dhe Selenium.

PËRDORIMI:
Merret një kapsulë gjatë ditës, me pak 
ujë.

SHËNIME: 
Ënjtja e Prostatës prek shumë meshkuj 
nga mosha 40 vjeçare, duke u paraqitur 
me simptoma të ndryshme, sidomos 

nevoja për urinim të shpeshtë duke 
u shoqëruar me vështirësi para dhe 
gjatë urinimit, rrjedhje e dobët, ndjenjë 
djegësimi gjatë urinimit, si dhe rritje e 
nevojës për urimin gjatë ditës dhe natës.  
Këto probleme kanë një sërë pasojash 
negative duke shkuar nga përkeqësimi i 
cilësisë së gjumit, situata të vështira në 
aspektin social si dhe pasoja negative në 
aktivitetin seksual.
Pavarësisht se kjo mund të shihet 
si pasojë e plakjes, këto produkte 
bimore kanë ndikim shumë pozitiv në 
funksionimin normal të prostatës.

PAKETIMI:
30 Kapsula të buta

PROSTEL
Për funksionimin normal të prostatës 

Përmbajtja mesatare 1 Kapsulë % VNR*
Serenoa 320,00 mg
Fleta Rozmarine 20,00 mg
Ekstarkte domatesh- licopene 13,34 mg

2,00 mg
Fletë rozmarine e zhytyr në 10% në acid rozmarine 10,00 mg
Zink 10,00 mg 100
Selen 55,00 mg 100

www.a-lifecompany.com 



Këmbët e rënda, këmbët 
enjtura dhe kapilarët 
sipërfaqësorë janë nganjëherë 
shenjat e qarkullimit të dobët 
të gjakut. Ato mund të 
shfaqen herë pas here ose 
rregullisht dhe mund të jenë 
të trashëguara ose shfaqen si 
rezultat i stilit të jetës.
Formula e këtij suplimenti 
dietik përmban ekstrakte 
bimore të Aesculus Hippocastanum*, bimës Ruscus 
Acuelatus* dhe verës së zakonshme të rrushit, të cilat janë 
të dobishme për përmirësimin e mikroqarkullimit të gjakut, në rast të këmbëve të rënda 
dhe të enjtura, ndërsa lulja e artë ndihmon në largimin e lëngjeve të tepërta.

INDIKACIONI:
Efektive te këmbët dhe kyçet e rënda dhe të enjtura,

PËRDORIMI:
1-2 tableta në ditë të shoqëruara me pak ujë ose lëngje tjera. Duhet të merren së paku 
15 ditë.

PËRMBAJTJA:
Bima Aesculus Hippocastanum*, bima Ruscus Acuelatus*, Verë e zakonshme e rrushit, 
gjethe dhe lule të bimës së artë Goldenrod.

SHËNIME:
Pa gluten.

PAKETIMI:
30 tableta bimore

SOLIVEN 
Nxit qarkullimin e gjakut, për mirëqenien e këmbëve tuaja

www.a-lifecompany.com 



Këmbët e rënda, këmbët enjtura dhe kapilarët 
sipërfaqësorë janë nganjëherë shenjat e qarkullimit të 
dobët të gjakut. Ato mund të shfaqen herë pas here 
ose rregullisht dhe mund të jenë të trashëguara ose 
shfaqen si rezultat i stilit të jetës.

Formula e këtij suplEmenti dietik nxit funksionalitetin 
fiziologjik të mikroqarkullimit të gjakut, si dhe largon 
lodhjen dhe enjtjen, duke e zëvendësuar me ndjenjën e 
këndshme të lehtësimit dhe butësisë. Gjithë ky rezultat 
arrihet falë përbërësve bimorë si: farat e rrushit të kuq, 
të cilat ndihmojnë qarkullimin në saje të përmbajtjes 
së lartë të  OPC, bima  Aesculus* Hippocastanum*, 
lëvorja e të cilit tonifikon enët e gjakut si dhe lufton 
enjtjen e këmbëve, bima Ruscus Acuelatus* përbërësit 
aktiv të së cilës kanë ndikim në rregullimin e depërtueshmërisë dhe elasticitetit të 
enëve të gjakut, lulja e artë Goldenrod, e cila ndihmon në largimin e lëngjeve të 
tepërta.

INDIKACIONI:
Efektive te këmbët dhe kyçet e rënda dhe të enjtura, kapilarët e ngritur 
(sipërfaqësorë), pra në përgjithësi tek simptomat e qarkullimit të dobët të gjakut.

PËRDORIMI:
Aplikojeni prej këmbëve në drejtim të kofshëve, duke e masazhuar deri sa krema 
të absorbohet tërësisht. Mund të aplikohet deri 3 herë në ditë.

PËRMBAJTJA:
Bima Aesculus Hippocastanum*, bima Ruscus Acuelatus*, Fara të rrushit të kuq, 
gjethe dhe lule të bimës së artë Goldenrod dhe centella*.

PAKETIMI:
100 ml

Krema SOLIVEN
Mirëqenje e menjëhershme për këmbët tuaja.
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Gjumi i mirë gjatë natës, ju 
ndihmon të keni ditë më të 
mira. 
Vita Calm Buonanotte 
shfrytëzon veprimin sinergjik 
të Lulekuqes Kalifornia 
(Eschscholzia californica), 
bimë Valeriana, Passiflora* 
dhe ekstrakte nga Grifonia*, 
të cilat ju relaksojnë dhe 
nxisin gjumë të rehatshëm.

INDIKACIONI:
Rekomandohet për përdorim nga ata që 
kanë probleme me gjumin ose që bëjnë 
gjumë të pa rehatshëm.

PËRDORIMI:
Të merren 1–2  
tableta me pak ujë, 
para se të shkoni në 
shtrat.

PËRBËRËSIT:
Vitamina: B3, B6, 
C, L-Triptofan, bima 
Lulekuqe Kalifornie, 
rrënjë të bimës 
Valeriana, rrënjë të 
bimës Vitania, bima 
Lotus*, fara nga 
Grifonia*, dhe bima 
Passiflora* me lule.

SHËNIME:
Pa Gluten.

PAKETIMI:
30 Tableta.

VITACALM- TABLETA PËR NJË NATË TË MIRË
Netë të qeta për ditë më të mira

Përbërja mesatare:                                    2 tableta                                              % RDA 
Vitamina B3 27,0 mg 168
Vitamina B6 3,0 mg 214
Vitamina C 60,0 mg 75
L- Triptofan 50,0 mg *
Escolzia erba e.s. tit. al 0,35% 140,0 mg *
Rrënjë të bimës Valeriana  e.s. tit. al 0,8% 
në acid valerenici

120,0 mg *

Rrënjë të bimës Vitania i e.s. tit. al 2,5% 
në vitanolid 

100,0 mg *

Bima Lotus  e.s. 100,0 mg *
Fara nga Griffonia  e.s. tit. al 20% në 5- 
hidroxitriptofan

90,0 mg *

Passiflora me lule e.s. tit. al 3,5% në vitexina 60,0 mg
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Gjumi i rehatshëm 
ju ndihmon të 
keni ditë më të 
mira.  VitaCalm 
Buonanotte 
çaj është një 
kombinim i 
përkryer bimorë, 
i cili ndihmon 
në relaksimin 
fiziologjik dhe nxit 
një gjumë të qetë 
dhe të rehatshëm.

INDIKACIONI:
Rekomandohet për ata që kanë probleme 
me gjumin ose bëjnë gjumë të pa 
rehatshëm si dhe relaksim. 

PËRDORIMI:
Të zhytet filteri në një gotë me ujë të 
vluar, lëre të lëshojë 5 deri 10 minuta. Për 
efekt më të mirë mbulojeni gotën gjatë 
kohës së veprimit të filterit. Preferohet të 
ëmbëlsohet me mjaltë. Rekomandohet të 
pihet në mbrëmje, ose sipas nevojës. 
Gjithashtu mund të pihet i ftohtë, për 
shkak se efekti mbetet i njejtë. 

PËRMBAJTJA:
Lule Kamomile, Fleta të lules Pasiflora, 
lëvore portokalli, murriz, rrënjë të bimës 
Valeriana, bima Melisa, lule të portokallit 
të ëmbël.

SHËNIME
Shije Portokalli.

PAKETIMI:
20 filtera

VITACALM BUONANOTTE ÇAJ
Netë të qeta, për ditë më të mira 

Përmbajtja mesatare: 1 filter
Lule Kamomile 594,0 mg
Lule Pasiflora 432,0 mg
Lëvore portokalli 180,0 mg
Bima Melisa 180,0 mg
Lule Murrizi 180 mg
Rrënjë të bimës Valeriana 18,0 mg
Lule të ëmbla portokalli 36,0 mg



VitaCalm sublingual Melatonin, 
është një suplement i përbërë nga 
Melatonina dhe vaji esencial i Melisës. 
Melatonina ndihmon për të reduktuar 
kohën e nevojshme për të fjetur, kur 
merret pak para gjumit. Vaji esencial i 
Melisës promovon relaksimin, ndërsa 
vaji esencial i limonit, i jep një aromë 
të këndshme agrumesh. Melatonina 
është një substancë e cila prodhohet 
natyrshëm në organizmin e njeriut, që 
është i dobishëm për të reduktuar kohën e nevojshme për të rënë në gjumë, për më tepër, 
ajo i ndihmon organizmit për të rregulluar gjumin edhe te personat që udhëtojnë shpesh, 
të cilët vuajnë nga çrregullimi i ores biologjike të gjumit. Forma e saj sublinguale mundëson 
thithjen e shpejt dhe një biodisponibilitet më të shpejt.

Indikacioni:
VitaCalm Melatonin është i dobishëm te rastet me vështirësi për të rënë në gjumë. Ajo 
gjithashtu ndihmon për të kaluar problemet lidhur me çrregullimin e ores biologjike të 
gjumit te personat që udhëtojnë shpesh. Efekti i dobishëm për të reduktuar kohën e 
nevojshme për të rënë në gjumë arrihet duke marrë 1 mg melatonin vetëm para se të 
shkojmë në shtratë. Ndërsa për çrregullim të ores biologjike te personat që udhëtojnë, efekti 
i dobishëm arrihet nëse mirret të paktën 0.05 mg melatonin vetëm para se të shkojmë në 
shtrat në natën e parë të udhëtimit, si dhe disa ditë tjera pas arritjes në destinacionin e tyre.

Përdorimi:
Një tablet duhet të shpërndahet nëngjuhë pak para se të shkoni në shtrat.

Përmbajtja:
Melatoninë, Melissa.
Pa glutein. Aromë agrumesh. Përmban ëmbëlsues glikozid steviol të nxjerrë nga Stevia.

Paketimi:
60 tableta sublinguale.

Përmbajtja mesatare 1 tablet

Melatonina 1,00 mg

Vaj esencial të bimës Melissa 1,00 mg

VITACALM SIBLINGUAL MELATONIN 
Zvogëlon kohën e nevojshme për të fjetur.
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Irivist occhi është një suplement(shtojcë) dietike me 
përmbajtje të antioksidantë-ve (Riboflavin dhe Vitamin E), 
Vitamin A, Vitamin B1, Taurine dhe Zink.
Irivist occhi gjithashtu përmban boronicë të zezë, Marigold 
Lutein dhe  fruta natyralë të palmës Karotenoide.  Prezenca 
e Vitaminës  E ndihmon në mbrojtjen e qelizave nga stresi 
oksidues.  Riboflavin-i, Vitamina A dhe Zinku ndihmojnë  ne 
ruajtjen e te pamurit(vizionit) normal, ndërsa boronica e zezë 
ndihmon në përmirësimin e mikroqarkullimit të gjakut në sy, 
gjë e cila përkrah shëndetin e syrit në përgjithësi.

INDIKACIONI:
Për të përmirësuar kualitetin e të pamurit, dhe siguruar mbrojtje per sy të lodhur.

PËRDORIMI :
1 deri në 2 kapsula qdo ditë ne mengjes ose me ushqim, me pak ujë ose pije tjetër

PËRMBAJTJA:
Ekstrakte  dhe lule të bimëve  Marigold dhe boronicë të zezë, Zink, Taurine, Vitamin E, 
karotenoide natyrale, Glutathione(anti-oksidant) , Vitamina B1,Vitamina B2 dhe Vitamina A.
Shënime:
Pa Gluten
Lexoni udhëzimet në paketim.

Paketimi: 60 kapsula

Përbërësit:
Përmbajtja mesatare 2 kapsula %RDA

Zink 12,5mg 125

Vitamin E 10,0mg 84

Vitamin A 800,00mcg 100

Thiamine(Vitamini B1) 1,40mg 128

Riboflavin (Vitamini B2) 1,6 mg 114

Glutathione Ridotto 2,0 mg *

Lutein 3,6 mg *

Taurine 20,0 mg *

Boronicë e zezë 110,0 mg *

Ekstrakte Tagetes capitula si vaj luledielli tit. Me 5,7% Lutein 
dipalmitate

132,0 mg *

IRIVIST OCCHI 
Për mirëqenien e të pamurit
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Një numër studimesh kanë treguar 
se ekstrakti  i shafranit rregullon 
gjendjen shpirtërore dhe ndihmon 
neutralizimin e crregullimeve që 
kanë të bëjnë me stresin.  Për më 
shumë, acidi folik, grup i vita-
minës B që ndonjëherë mungon 
në dietën tonë dhe nxisin funk-
sionim normal psikologjik.

KUR TË PËRDORET
Tregohet të përkrahë gjendjen 
shpirtërore, në vecanti gjatë peri-
odës së stresit të plotë.

SI TË PËRDORET
2 tableta në ditë, në mëngjes dhe në mbëmje, me ujë apo me pije 
të tjera.

CKA PËRMBANË
Acid folik, stigma shafrani.

Lexo udhëzimet në paketë

Paketa
39 tableta

Përmbajtja mesatare 2 tableta %RDA
Folico acid 200,0 mcg 100
Zafferano stimmi e.s. tit. Al2% in safranal e al 
2% në crocina

30,0 mg *

                                                    

SAFRALYN
Nga shafrani, ndihmë natyrale kundër stresit
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Larimucil® Tosse  përmban: Larch Arabinoga-
lactans*pisha , gjethe Delli, Bima Alte dhe bima  
Myshku I Islandes.   Këta përbërës natyral krijojnë 
shtresa mbrojtëse në mukozën e rrugëve  të  fry-
mëmarrjes, duke luftuar kontaktin me agjentët e 
jashtëm dhe duke lehtësuar kollitjen.  Përbërësit e 
zgjedhur të këtij sirupi nxisin hidratim të mukozës 
dhe largim sekretit të tepërt.  Larch Arabinoga-
lactans*pisha ,  gjethe Delli, Bima Alte  dhe bima  
myshku I Islandes  kanë përbërës  mucoadhesive 
dhe mbrojtës, duke u kombinuar  me vetitë dhe 
butësinë e mjaltës,  e cila e forcon dhe mbronë  
edhe më shumë rrugët e frymëmarrjes. 
Larimucil® Tosse ka një shije të mire, për shkak 
të prezencës së lëngut të pastër të mollës dhe 
vajërave esenciale të portokallit.

INDIKACIONI 
Për mbrojtjen e mukozës , zbutjen e kollitjes së 
thatë dhe produktive , si dhe lehtësimin e heqjes 
së mukusit.

PËRDORIMI
Fëmijët nga 3-6 vjet : rekomandojmë 1 lugë çaji  dy here në ditë.
Fëmijët mbi 6 vjet: rekomandojmë dy lugë çaji nga 2 herë në ditë.

PËRMBAJTJA:
Sirup Fruktoze, mjaltë, leng I pastër molle, Larch Arabinogalactans, ekstrakt dhe bari 
të bimës Dell, ekstrakte të bimës ,myshku I Islandes, ekstrakte të rrënjës së bimës Alte, 
shije natyrale portokalli, karamel, Karaya Gum, vajëra esenciale të portokallit të ëmbël.

SHËNIME
Pa Gluten, pa ngjyrë apo koncentrate. 

Paisje mjekësore Lexo instrukcionet dhe paralajmërimet për përdorim të sigurtë, të cilat 
gjenden në paketim.Autorizimi Ministerial I kërkuar me: 11/07/2014

Larimucil® Tosse  për fëmijë
Sirup për koll të thatë dhe produktiv.
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Larimucil® Tosse  përmban: Larch Arabinogalac-
tans*pisha , gjethe Delli, Bima Alte dhe bima  
myshku I Islandes.   Këta përbërës natyral kri-
jojnë shtresa mbrojtëse në mukozën e rrugëve  
të  frymëmarrjes, duke luftuar kontaktin me 
agjentët e jashtëm dhe duke lehtësuar kollitjen.  
Përbërësit e zgjedhur të këtij sirupi nxisin hidratim të 
mukozës dhe largim sekretit të tepërt.  Larch Arabinoga-
lactans*pisha  , gjethe Delli, Bima Alte dhe bima  myshku I 
Islandes  kanë përbërës  mucoadhesive dhe mbrojtës, duke u 
kombinuar  me vetitë dhe butësinë e mjaltës,  e cila e forcon 
dhe mbronë  edhe më shumë rrugët e frymëmarrjes. 

Larimucil® Tosse ka një shije të mire, për shkak të prezencës së lëngut të pastër të mollës dhe 
vajërave esenciale të portokallit. Në paketime të përshtatshme: si shishe dhe qese praktike.

INDIKACIONI 
Për mbrojtjen e mukozës , zbutjen e kollitjes së thatë dhe produktive , si dhe lehtësimin e 
heqjes së mukusit.

PËRDORIMI
Rekomandojmë 2 deri n 4 lugë gjelle në ditë.

PËRMBAJTJA:
Sirup Fruktoze, mjaltë, leng I pastër molle, Larch Arabinogalactans, ekstrakt dhe bari të bimës 
Dell, ekstrakte të bimës myshku I Islandes, ekstrakte të rrënjës së bimës Alte, shije natyrale 
portokalli, karamel, Karaya Gum, vajëra esenciale të portokallit të ëmbël.

SHËNIME
Pa Gluten, pa ngjyrë apo koncentrate. 

175ml
Paisje mjekësoreLexo instrukcionet dhe paralajmërimet për përdorim të sigurtë, të cilat gjen-
den në paketim.Autorizimi Ministerial I kërkuar me: 11/07/2014

Larimucil® Tosse  për të rritur.
Sirup për koll të thatë dhe produktiv.
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