Скъпи приятели,
Водени от своето мото „Здравето е богатство“, ние повече от 23 години утвърждаваме
Грийн Мастър като символ на здраве, успех и благополучие. Спечелихме доверието на стотици
хиляди клиенти, на които предлагаме фантастични продукти на европейски и световни марки с найдоброто съчетание между качество и цена.
Утвърдихме се като водещ партньор на редица международни компании, като наред с това
изключително успешно развихме своята марка Doctor Nature като истински символ на посланието
„Vis medicatrix naturae“ - Лечебната сила на природата.
В сътрудничество с водещи световни производители и лаборатории усвоихме и прилагаме
последно поколение технологии в производството на хранителни добавки. Създадохме десетки
продукти, за чието производство използваме суровини с доказано качество и ефективност. Голяма
част от влаганите съставки са спечелили престижни международни отличия или са патентно
защитени. Безкомпромисният контрол в целия технологичен процес, професионалното съчетаване
на висококачествени компоненти, модерните формули с висока биологична активност, събиращи
силата на хилядолетните традиции със съвременните научни постижения, превръщат всеки
продукт с марката Doctor Nature в естествен избор за всеки, който търси най-доброто съчетание на
изключително качество, гарантиран резултат и добра цена.
С искрени пожелания за здраве и благоденствие,

Екипът на Грийн Мастър!
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Лечебната сила на природата
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Алое вера продукти

За здравето
на всички системи!
Алое вера е едно от най-популярните растения с изключително широко приложение за подобряване и възстановяване на
човешкото здраве. Наричат го „чудотворно растение”, „естествено лекарство”, „лек за изгаряния”. И макар че съществуват
над 200 вида алое, едва три-четири от тях имат лечебни свойства. От тях Aloe Barbadensis (Miller), известно и като алое вера
(Linne) е най- лековито. Алоето предлага богат коктейл от хранителни вещества, чието комбинирано действие и баланс
имат по-мощен съвместен ефект, отколкото може да се очаква от механичен сбор на отделните съставки. Това се дължи на
факта, че те взаимно подпомагат действието си – ефект, известен като синергизъм. Съдържа над 75 съставки, които могат
да бъдат разделени в следните категории:
Витамини - най-важните са антиоксидантите С и Е, както и бета каротинът. Алое вера е едно от малкото растения, източник
на вит. В12. Минерали - сред тях са магнезий, манган, цинк, мед, хром, калций, натрий, калий и желязо. Аминокиселини човешкият организъм се нуждае от 22 аминокиселини, от които се изграждат протеините. Алоето предлага 20 от тях, в това
число 7 от 8-те незаменими. Захари - сред тях са важни дълговерижни полизахариди, които укрепват имунната система.
Ензими - липази и протеази, които разграждат храната и допринасят за храносмилането, както и карбоксипептидаза –
ензим, свързан с възпалителните процеси. Растителни стероли - трите основни вида имат мощни противовъзпалителни
свойства. Лигнин - дървесинно вещество, което дава на алоето невероятното му свойство да прониква дълбоко в кожата.
Сапонини - естествени вещества със силно антимикробно действие, които ефективно се справят с бактерии, гъбички и
дрожди. Антрахинони - силни обезболяващи, които притежават антибактериални и антивирусни свойства. Салицилова
киселина - съединение, подобно на аспирин с противовъзпалително действие и спомагащо за разграждане на
мъртви тъкани. Алоето регулира киселинно-алкалния баланс в организма, както и нивата на триглицеридите и
холостерола. то помага не само на хора със здравословни проблеми. Много от тези, които го пият твърдят, че се
чувстват по-добре, по-спокойни, по-уравновесени и по-енергични.

СВОЙСТВА НА АЛОЕ ВЕРА

РЕГЕНЕРИРАЩИ

ИМУНОСТИМУЛИРАЩИ
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ПРЕЧИСТВАЩИ

ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ

Dr. Nature Алое вера чист сок - 1000 мл
99,5% extra puriﬁed juice

Една доза от 30мл съдържа 29,85мл пречистен сок
от сърцевината на листа на Aloe barbadensis M.

Поради натуралния произход, в различни партиди може да се наблюдава разлика в консистенцията, вкуса или цвета, което не нарушава
качеството на продукта!
код 30820
опаковка за

4490 лв.
33

Начин на употреба:
30 мл сутрин на гладно.

дни
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Алое вера продукти

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
понижен имунитет, срив на имунната система;
проблеми с храносмилателната система, нарушено храносмилане,
възпалителни заболявания на лигавиците - колити, гастрити, язви;
алергични заболявания;
екземи, дерматити, проблеми с кожата;
детоксикация на организма от шлаки и токсини;
повишени стойности на холестерола, триглицеридите, кръвната захар;
туморни заболявания;
възпалителни заболявания;
бактериални и вирусни инфекции;
умора и отпадналост;
за поддържане на алкалния баланс в организма.

Dr.Nature Green Detox - 90 капсули
100% натурален пречистен бентонит
Детоксикация и виталност!

Всяко капсула съдържа: бентонит - 800 mg.

Dr. Nature препоръчва за:
мощна и ефективна детоксикация - очиства от токсини, тежки метали, метаболитни
отпадъци;
алкализиране на организма;
ефективна борба с оксидативния стрес и свободните радикали;
подпомага храносмилателните функции - ефективен при рефлукс, повишена
киселинност, запек;
подпомага при нарушен минерален обмен;
подкрепа при алергии, екземи, кожни проблеми;
подобрява имунитета и съпротивителните сили на организма.

код 30081

Детоксикация

опаковка за
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2990 лв.
45

дни

Начин на употреба:
2-3 пъти дневно х 1 капсула
преди храна, приета с вода.
при употреба на продукта
е важно да се консумира
достатъчно количество вода.
Продуктът не е предназначен
за постоянна употреба.

бентонитът (монтморилонит) е природна глина с мощен детоксикиращ ефект.
Произходът и е вулканичен, а наименованието идва от района с най-големи залежи в
света - Форт Бентън, Уайоминг. Ефективно подкрепя функциите на храносмилателната
система, поддържането на оптимален минерален баланс и усвояването на полезните
хранителни вещества. Подпомага насищането на клетките с кислород. Неутрализира
редица патогенни бактерии в храносмилателния тракт, като същевременно подпомага
функциите и активността на полезната микрофлора.
основният детоксикиращ ефект се дължи на поредица физико-химични процеси,
които настъпват след контакт на бентонита с вода. при прием той увеличава
обема си, развива високоактивна порьозна структура с огромно количество
активни центрове с отрицателен заряд, които се свързват с положителните
заряди в токсините, в резултат на което те се извеждат от организма. Към това
се добавя и мощният абсорбционен ефект на силно развитата повърхност
на природния продукт, подпомагащ общата и ефективна детоксикация на
организма.

Dr.Nature Витамини Голд А-Я - 60 таблетки

Здраве, тонус и енергия!

код 30076
опаковка за

2590 лв.
60

дни

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
намален имунитет;
недостиг на витамини и минерали;
отпадналост, липса на енергия;
за защита на клетките от свободните радикали;
след боледуване;
за добра кожа, кости и нокти;
за здраво сърце;
за здрави очи.
Мощен комплекс от витамини, минерали, микроелементи, антиоксиданти и
екстракти със синергично действие за добро здраве, жизненост и тонус.
Начин на употреба:
1 таблетка дневно, препоръчително сутрин след храна.
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Витамини и минерали

Всяка таблетка съдържа: Витамин А- 800 μg, Витамин Е - 12 mg, Витамин Д - 5 μg,
Витамин С - 120 mg, Витамин В1 - 2.1 mg, Витамин В2 - 2.4 mg, Витамин В6 - 3 mg, Ниацин (никотинамид) - 18 mg, Пантотенова киселина - 6 mg, Биотин - 150 μg, Фолиева
киселина - 300 μg, Витамин В12 - 3 μg, Витамин К - 30 μg, Калций - 162 mg, Магнезий
- 75 mg, Фосфор - 100 mg, Калий - 40 mg, Желязо - 3.5 mg, Мед - 1 mg, Цинк - 5 mg,
Йод - 100 μg, Селен - 25 μg, Хром - 60μg, Молибден - 25 μg, Лутеин - 3 mg, Коензим
Q10 - 3 mg, Екстракт от гинко билоба - 55 mg.

Dr.Nature Морски магнезий - 60 таблетки

Магнезий, извлечен от чиста дълбоководна морска вода!

код 30012

2390 лв.

Витамини и минерали

опаковки за 120 дни

Всяка таблетка съдържа 500 мг магнезий, извлечен от чиста дълбоководна
морска вода. Естествен произход, за естествено добър резултат.
Начин на употреба:
Dr.Nature препоръчва продуктите с
½ таблетка дневно, приета с вода.
Морски магнезий за подпомагане при:
Магнезият е минерал, без който
напрежение и спазми в мускулите;
животът е невъзможен. Неизброими
главоболие, нервност, раздразнителност;
са процесите, в които участва и
проблеми със съня и заспиването;
ползите, които има за организма:
проблеми с костите и зъбите;
нормализира
пулса,
регулира
намален енергиен тонус;
кръвното налягане, нивата на
проблеми с концентрацията и паметта;
кислород и захар в кръвта, понижава
сърдечно-съдови проблеми;
риска от образуване на тромби,
подпомага метаболизма на калций и калий.
оказва антистрес ефект, нормализира
съня, намалява умората и раздразнителността, премахва мускулни спазми, релаксира
мускулите, особено в резултат на стрес, подобрява функциите на храносмилателната
и отделителната системи, без магнезий е невъзможно пълноценното формиране на
костите и зъбите, при магнезиев дефицит се нарушава обмяната и усвояването на
витамини от групата В, калция, витамин С, фосфора, калия и натрия.

Dr.Nature Морски магнезий + В комплекс
60 таблетки
За здраво сърце, мускули, нервна система!

код 30035
8

2590 лв.

Всяка таблетка съдържа: морски магнезий(магнезиев оксид извлечен от чисти
дълбоководни райони) – 500 mg, витамин В1 – 2,2 mg, витамин В2 - 2,8 mg, витамин
В5 - 15mg, витамин В6 - 20 mg, витамин В12 - 10 µg.
Начин на употреба: ½ таблетка дневно.

Dr.Nature Магнезиев бисглицинат Форте - 60 таблетки
Магнезий с максимална степен на абсорбция
срещу умората, стреса и изтощението!

Всяка таблетка съдържа: Магнезиев бисглицинат - 1000 mg, oт който чист магнезий 200 mg, Витамин В6 - 10 mg, Пиперин 95% - 2.5 mg.

код 30037
опаковка за

2790 лв.
60

дни

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
стрес, тревожност, депресия, липса на сън;
мускулни крампи и изтръпване на крайниците;
нервност, раздразнителност, леки форми на депресия;
мигренозна болка;
полиневропатии и невралгии;
проблеми със сърдечния ритъм и кръвното налягане;
бременност;
миокарден инфакт и аритмия;
предменструален синдром;
диабет;
повишено физическо натоварване;
непоносимост към други форми на магнезий.
Начин на употреба:
1 таблетка дневно.

Причините за наличие на магнезиев дефицит могат да бъдат различни. На първо място нездравословният начин на живот,
свързан със стрес, неправилно хранене, вредни навици (тютюнопушене, прием на алкохол) и други. Освен това, приемът
на някои лекарства може допълнително да увеличи магнезиевия дефицит. В много от случаите се стига до порочен кръг, в
който магнезиевият дефицит е фактор за развитие на много заболявания, които след това още повече увеличават дефицита.
Затова е от изключителна важност осигуряването на адекватно количество магнезий в организма.
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Витамини и минерали

Магнезиевият бисглицинат е високоактивна форма на магнезия с оптимална степен
на абсорция и висока бионаличност. Тъй като не изисква киселинност за усвояване, тя не
предизвиква дразнене на стомашната лигавица и не причинява стомашен дискомфорт.

Dr.Nature Магнематрикс - 30 таблетки

4 форми на магнезия в матричен комплекс с витамини от групата В!
Максимална бионаличност за изключителен резултат!

Витамини и минерали

Всяка таблетка съдържа: магнезий (магнезиев оксид, магнезиев цитрат, магнезиев
лактат, магнезиев глюконат) - 250 mg; витамин B1 - 2.1 mg; витамин B2 - 2.1 mg; витамин
B5 - 6 mg; витамин B6 - 4.5 mg.

код 30087

Начин на употреба: 1 таблетка дневно.

Магнезият е важен макроелемент, от който човешкото тяло има ежедневна нужда. Той
е изключително необходим за правилно функциониране на редица органи и системи
в организма. Участва в огромно количество процеси – хормонални, ензимни, обменни
и други, като поддържа здрава имунната, ендокринната, нервната и сърдечно-съдовата системи. Четирите различни
форми в Магнематрикс подобряват мускулната активност и спомагат за нормална функция на мускулите и нервите.
Органичните форми на магнезий осигуряват висока степен на резорбция и дълъг период на задържане на магнезий
в тялото. В комбинация с витамини от група B, Магнематрикс подпомага растежа и развитието на костите, мускулите и
нервната система на плода по време на бременност. Витамините от група B имат важна роля в синтеза на хемоглобин,
подпомагат правилното изграждане на червените кръвни клетки и са важни за обмяната на аминокиселините, мазнините
и въглехидратите.
опаковка за
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1000 лв.

Dr.Nature Магнематрикс:
намалява мускулните крампи и изтръпването в крайниците;
действа благоприятно при стрес, нервност, раздразнителност, тревожност, безсъние;
редуцира пристъпите на мигрена;
подпомага работата на сърцето;
дава енергия и тонус на организма;
спомага при повишено физическо натоварване;
допринася за нормално развитие на плода по време на бременност;
нормализира обмяната на веществата;
намалява симптомите при ПМС;
подкрепя функциите на сърдечно-съдовата и имунната системи.

30

дни

Dr.Nature Витамин D3 - 90 капсули

Слънчевият витамин за истинско здраве!

Всяка капсула съдържа: витамин D (холекалциферол) - 400 IU.
Начин на употреба:
Dr.Nature Витамин D3:
1 капсула дневно,
подпомага при намален имунитет;
приета с 200 мл вода.
защитава от инфекции, особено на дихателните пътища;
регулира калциево-фосфорния обмен;
подпомага костната плътност и здравината на зъбите;
играе роля на невропротектор;
предотвратява развитие на болест на Алцхаймер и други възрастови когнитивни
нарушения;
намалява общите и възрастови възпаления в организма;
подпомага зарастването на рани;
предотвратява развитието на ракови заболявания (особено в храносмилателния тракт).

Витамини и минерали

1790 лв.

Една от най-важните функции на витамин D е да регулира нивата на калция и
фосфора в организма и да подсигурява нормална костна плътност и здравина на
зъбите. Наред с това препятства отлагането на калций по кръвоносните съдове,
опаковка за 90 дни
бъбреците и сърцето. Оптималните нива на витамин D подпомагат организма при
грип и настинки, активират имунната система. Приемът в есенния период на витамин
D някои автори препоръчват като задължителна „противовирусна ваксина“. С нормалната концентрация на витамин D се
свързва и потискането на различни автоимунни заболявания като диабет, ревматоиден артрит, множествена склероза. Има
мощно противовъзпалително действие, потиска развитието на ракови заболявания, насърчава клетъчната диференциация.
Оптималните нива на витамин D в организма са от особено значение за секрецията на инсулин, регулират нивата на
кръвната захар, намаляват артериалното налягане. Освен това се използва при профилактиката и лечението на рахит, при
остеопороза, косопад, мокреща екзема, за зарастване на рани и язви. Витамин D играе важна роля във функционирането
на мускулната тъкан и стимулирането в нея на синтеза на белтъчини и производството на АТФ. Витамин D спомага при
профилактиката на различни онкологични заболявания като рак на правото и дебелото черво.
11
код 30017

Dr.Nature Immune Power Max Имуно-пауър макс - 60 таблетки

Имунитет, грип, настинка

Тотална подкрепа за имунитета, защита от инфекции
и възстановяване на организма!

код 30018
опаковка за

3990 лв.
30

дни

Всяка таблетка съдържа: витамин С - 300mg, екстракт от ехинацея - 100 mg (стандартизиран до 4% цикорова киселина), екстракт от ехинацея - 100 mg (стандартизиран до 4% полифеноли), екстракт от чесън(стандартизиран до 1,2% гарлицин), екстракт от черен бъз - 100mg (стандартизиран до 5% антоцианидини), цинк - 7,5 mg,
витамин D3 - 5 µg, селен - 50 µg.
Начин на употреба:
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
2 пъти дневно х 1 таблеткa.
намален имунитет;
в периоди на вирусни и грипни инфекции;
възпаления на горните дихателни пътища и настинки;
борба със свободните радикали(оксидативен стрес);
гарантира мощна клетъчна защита и добър метаболизъм;,
умора, отпадналост и изтощение на организма;
подкрепя вродения и активира придобития имунитет;
възстановява здравето, възвръща виталността и енергията.
Приемът на продукта е изключително важен преди периоди, в които се очакват
вирусни или други инфекции.

Ехинацеята е една от най-ефикасните билки за превенция и лечение на заболявания на горните дихателни пътища – инфекции, настинки, грип, кашлици и др. Тя е мощен имуностимулатор
с противовъзпалително действие. Насърчава Т-клетките, активира лимфоцитите в борбата с патогени, възпрепятства развитието на
вируси, стафилококи и стрептококи; пречиства кръвта, укрепва, тонизира и възстановява организма. Имуностимулиращите свойства на
черния бъз са известни от хиляди години. Той осигурява мощна защита срещу бактерии и инфекции, тонизира и увеличава енергията,
намалява риска от диабет, подобрява храносмилането и метаболитните процеси, укрепва кръвоносните съдове, защитава клетките,
понижава кръвното налягане. чесънът има хилядолетна история за борба с бактерии, вируси и патогени. Стимулира имунитета,
подобрява състоянието при възпалителни заболявания, в това число на дихателната система. Подпомага кръвообращението,
нормализира функциите на сърдечно-съдовата система, като балансира липидния баланс. Комбинацията от цинк, селен, витамин
С и витамин D3 e незаменим помощник за изграждане на стабилен и устойчив имунитет. Активира клетките на вродения и силно
насърчава придобития имунитет. Гарантира ефективна защита и устойчивост към патогени и мощна подкрепа в борбата със свободните
12 радикали и защита на клетките.

Dr. Nature Монолаурин - 90 капсули

Подкрепа при вирусни и респираторни заболявания, паразитни инфекции,
усложнения от бактериални инфекции и за засилване на имунитета!

код 30020
опаковка за

2990 лв.
30

дни

Всяка капсула съдържа:
300 mg монолаурин
(глицерол монолаурат).
Начин на употреба: В първите
дни на инфекция 3 пъти по 3
капсули дневно. Превантивен
прием: 3 пъти х 1 капсули дневно .

Монолауринът е един от най-перспективните продукти за борба с инфекции, причинени
от различни микроби – бактерии, вируси, гъбички. Представлява естер на лауриновата
киселина и глицерола, като най-богатият източник на лауринова киселина е кокосовото
масло(до 48% от състава му).
Монолауринът е изключително ефективен: В борба с бактериите. Инхибира голяма
група грам-положителни бактерии, в това число Escherichia coli. Препятства производството
на бактериални токсини, намалява токсичността на бактериалните инфекции. Подпомага
лечението на стрептококови и стафилококови инфекции, както и на лаймска болест (причинявана от Borrelia burgdorferi), ефективен е и срещу хеликобактер пилори (Helicobacter pylori).

В борба с вирусите. Монолауринът е с изключителна активност срещу вируси с липидна обвивка. Той разрушава обвивката
на вирусите, в резултат на което те намаляват способността си да се възпроизвеждат, както и да атакуват и заразяват
човешките клетки. Това прави вирусите много по-податливи на активността на собствения имунитет на приемника, което
улеснява справянето с инфекциите. Активността на този супер продукт се използва в борба с различни вируси: грипни
вируси, цитомегаловирус, херпес(I и II), варицела, пневмовирус, РНК и ДНК вируси и много други. В борба с
гъбичките. Редица изследвания потвърждават активността на монолаурина в борбата с гъбички и дрожди. Монолауринът е
изключително ценен продукт в борбата с паразитите в стомашно-чревния тракт, които са причина за сериозни здравословни
проблеми.
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Имунитет, грип, настинка

Dr.Nature препоръчва за:
мощна и ефективна борба с различни инфекции;
противодействие на бактерии, вируси, гъбички и
заболяванията, причинени от тях;
подобряване на състоянието на кожата;
подпомага при хронична умора;
повишава активността на Т-клетките и имунитета;
без резистентност на патогените.

Dr.Nature Масло от чесън - 90 капсули

Здрава сърдечно-съдова система и оптимални нива на холестерола!
Всяко капсула съдържа: 2 mg масло от чесън като стандартизиран екстракт
(500:1), съответстващ на 1000 mg чесън (50% алицин).

Имунитет, грип, настинка

код 30014
опаковка за

1990 лв.
45

дни

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
проблеми с нивата на холестерола и функциите на сърдечно-съдовата система;
атеросклероза;
хипертония;
повишени нива на кръвната захар;
вирусни и респираторни заболявания;
заболявания на дихателната система;
възпалителни заболявания;
намален имунитет;
подпомага кръвообращението;
действа антивирусно, антибактериално и противогъбично.
Начин на употреба: 2 капсули дневно,
приети сутрин и вечер преди храна с 200 мл вода.
Маслото от чесън е уникален природен продукт с неизброими ползи – активира имунитета, регулира кръвното налягане, прочиства белите дробове,
действа антибактериално и противогъбично, подобрява храносмилането и усвояването на хранителни вещества. Предпазва и тонизира кръвоносните съдове, предотвратява натрупване на плаки по съдовете и развитие на атеросклероза, регулира нивата на липидите, подобрява кръвоснабдяването. Ефективно
подобрява жизнения тонус и общото здравословно състояние на организма.
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Dr.Nature Коластра 35 - 30 капсули

Естествен имунитет и регенерация!

код 30070
опаковка за

2890 лв.
30

дни

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
срив на имунната система;
грип и вирусни заболявания;
ангини;
херпеси и бактериални инфекции;
кожни инфекции – акне, афти, трудно зарастващи рани;
пародонтити;
възпаления на дихателните пътища и белите дробове – бронхити, пневмония;
проблеми с пикочо-половата система – цистит, пиелонефрит, простатит,
аденом;
проблеми с храносмилателната система – гастрит, язва, колит, нарушена микрофлора;
проблеми с костите и ставите - артрит, артроза, рахит, остеопороза;
подагра, диабет, регулиране нивото на холестерола.
Начин на употреба:
По 1-2 капсули дневно, сутрин на гладно - 20-30 мин преди хранене с чаша вода.
Продуктът е подходящ и за деца над 1година - по 1 капсула на ден.
Коластрата е млякото на всеки бозайник в първите часове след раждането. Тя е
една от четирите клетъчни храни, съдържа над 37 имунни, 8 растежни фактори и
други активни вещества, които никъде другаде в природата не са в такава висока
концентрация и толкова добре балансирани. Това позволява коластрата да поддържа
и възстановява почти всички органи и системи в организма. Проявява ясно изразено
имуномодулиращо, антивирусно, антибактериално, противовъзпалително,
антиокисдантно, антираково действие.
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Имунитет, грип, настинка

Всяка капсула съдържа:
350 mg коластра, от които минимум 35% имуноглобулин G (lgG) - 122,5 mg.
Произведена в Германия от Colostrum Biotec.

Dr.Nature Шлемник байкалски - 60 капсули

Силата на природата в борбата с вирусите и за силен имунитет!
Всяка капсула съдържа: стандартизиран екстракт от Шлемник байкалски 200 mg (от които 80% байкалин - 160 mg).
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
грип, настинки и вирусни инфекции;
намален имунитет;
респираторни заболявания (бронхит, пневмония);
бактериални и гъбични инфекции;
за профилактика в период на чести респираторни инфекции;
стомашно-чревни инфекции;
стрес и напрежение;
липса на тонус и енергия.

Имунитет, грип, настинка

код 30034

лв.

Начин на употреба:
1- 2 капсули, приети сутрин.

Шлемник байкалски е цъфтящо растение, което се използва в китайската
медицина повече от 2000 години. С най-голямо значение и като основен
биологично активен компонент в състава му е байкалинът. Редица клинични
проучвания показват противовирусната активност на байкалин, като притежава вирусоциден ефект срещу грипен вирус
тип А и B и респираторно синцитиален вирус (RSV), които са сред основните причинители на инфекции. Той блокира прикрепянето на вируса към клетката-гостоприемник и инхибира вътреклетъчната вирусна репликация. Освен това действа като
невраминидазен инхибитор, като възпрепятства освобождаването на новообразувани вирусни частици от инфектираните
клетки и предотвратява разпространението на инфекцията. Байкалинът притежава и противовъзпалителни свойства,
като подобрява противовъзпалителния отговор чрез потискане освобождаването на проинфламаторни цитокинини.
Притежава антиоксидантна активност и подобрява имунната защита чрез повишаване продукцията на интерферон.
основните ползи от прием на шлемник байкалски се свързват с противодействието му срещу вируси и настинки, ускоряване на възстановяването при боледуване, подкрепа на имунитета, подкрепа на белите дробове и бронхите, подпомагане функциите на сърдечно-съдовата система, подобряване на тонуса и енергията.
опаковка за

16

21

90

60

дни

Dr.Nature Кора от бяла върба - 60 капсули

Мощно противовъзпалително действие и силен имунитет!
Всяка капсула съдържа: eкстракт от кора на бяла върба - 400 mg(15% салицин).

Dr. Nature Кора от бяла върба:
намалява възпалителните процеси в организма;
намалява риска от развитие на инсулт и инфаркт;
помага при висока температура;
подобрява работата на мускулите при физически натоварвания;
намалява симптомите при настинки и грип;
повишава имунитета;
подпомага възстановяването;
нормализира показателите на кръвосъсирване.

1990 лв.

Положителните ефекти от продукта се дължат на салицина, който е основният
активен компонент в кората на бялата върба. След като се метаболизира в
опаковка за 30 дни
организма, салицинът се превръща в салицилова киселина, която подпомага
нормалната функция на сърдечно-съдовата система, като допринася за нормални
показатели на кръвосъсирване. Изключително подходящ при хора със сърдечносъдови заболявания, тъй като намалява риска от разивитие на инсулт и инфаркт.
Освен това, салициловата киселина допринася и за нормална функция на мускулите, като спомага възстановяването след
физически натоварвания. Dr. Nature Кора от бяла върба е подходящ за прием през студените месеци и сезон на чести
простуди, тъй като спомага за намаляване на високата температура, повишава имунитета, подпомага възстановяването
на организма.

17

Имунитет, грип, настинка

код 30085

Начин на употреба:
2 пъти дневно х 1 капсула

Суперхрани, антиоксиданти

Антиоксидантите са група вещества с огромно значение за здравето на човешкия организъм. Главната им задача е
улавянето и неутрализирането на свободните радикали(оксиданти) и предпазване на клетките от тяхното разрушително
действие. Много и разнообразни фактори са причина за възникването на свободните радикали - замърсената околна
среда, слънчевата радиация, тютюневия дим, автомобилните газове, тоталната химизация на храните, собствения метаболизъм в организма. Те са изключително агресивни частици, които увреждат клетъчните структури, подпомагат навлизането на вируси и бактерии, отключват редица заболявания по всички органи и системи в човешкото тяло. Смята се, че
провокират развитието на туморите, ускоряват стареенето на клетките и на организма като цяло. От тази гледна точка антиоксидантите са задължителен елемент в борбата за добро здраве на съвременния човек. Тяхното действие ефективно
укрепва и подобрява състоянието на имунната, сърдечно-съдовата, кръвоносната, отделителната, храносмилателната,
дихателната системи. Те са задължителни за профилактика и терапия при тежки заболявания, в борбата със стареенето и
подобряване на общото състояние на организма.
Антиоксидантна активност имат огромна група популярни вещества - витамините А, С и Е. Освен това Селен, коензими Q10, лутеин, полифеноли и много други. Някои природни продукти се отличават с изключително висока активност.
Такива са био-соковете от Нони, Алое-вера и др. Едни от най-мощните антиоксиданти са открити в екстракта от гроздови
семки. Това са олигомерни проантоцианидини - едни от малкото, които преминават през стените на клетките на мозъка
и кръвоносните съдове, което подпомага циркулацията и проходимостта на кръвта към малките периферни съдове,
предпазват от образуване на плаки и тромби в артериите, заздравяват стените на вените.
Водораслите са група низши растения, възникнали преди милиарди години. Днес те се приемат за едни от малкото клетъчни храни - продукти, които дават енергия и хранителни вещества на клетъчно ниво, като по този начин подпомагат
регенерацията и възстановяването на всички клетки, тъкани, органи и системи. Те са богати на хранителни вещества,
минерали, витамини, аминокиселини и протеини. Съдържат калий, калций, магнезий, желязо, йод, както и витамините
А, В, С, D, E, фибри, хлорофил, алфа-линоленова киселина, фенолови киселини, Омега 3,6 и 9. Водораслите са богати на
фитонутриенти като сулфатни полизахариди и лигнани, за които е доказано, че имат противовъзпалителни, противовирусни и раково-защитни свойства. Поради уникалността на всеки вид, отделните видове водорасли имат специфично
предназначение. Най-популярните, които имат приложение в борбата за добро здраве са Спирулина, АФА и Хлорела.
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Dr.Nature Кверцетин - 60 капсули

Антиоксидант за здрави кръвоносни съдове и имунитет!

код 30029
опаковка за

5490 лв.
60

дни

основни ефекти от прием на Кверцетин:
защитава клетките от различни причинители на окисдативен стрес –
действа като мощен антиоксидант;
Начин на употреба:
защитава клетките от вируси и патогени;
1 капсула дневно,
намалява възпалителните процеси в тъканите;
30 минути преди храна.
подкрепя сърцето и кръвоносните съдове;
подпомага функцията на белите дробове и бронхите;
блокира отделянето на хистамин и подпомага организма при алергични реакции;
предпазва от увреждане лигавиците на храносмилателния тракт особено при
прием на нестероидни противовъзпалителни средства(НСПВС);
намалява стойностите на холестерола и високото кръвно налягане;
забавя процесите на стареене;
оказва благоприятно въздействие върху кожата и подобрява зрението;
повишава имунитета и защитните сили на организма;
подобрява метаболизма, регулира телесното тегло.

Редица научни изследвания доказват изключителната антиоксидантната активност на кверцетина, която гарантира
мощна защита от разрушителното действие на различни фактори и токсини предизвикващи оксидативни увреждания
в различни структури в организма. Подпомага нормалната функция на сърцето и кръвоносните съдове и намалява
риска от сърдечно-съдови инциденти като инсулт и инфаркт. В последни проучвания се доказват неговите
ползи в редица медицински направления - алергология, имунология, ендокринология, гастроентерология,
урология, психиатрия и онкология. Проведени in vitro изследвания показват ефективността на кверцетина в
борбата с различни вируси при човека, в това число в препятстването на разпространението и репликацията на РНК
вируси, което го прави един от най-ефективните антиоксиданти в периоди на засилена вирусна циркулация.
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Суперхрани, антиоксиданти

Всяка капсула съдържа: 500 mg кверцетин от Sophorae Japonica(японска акация).
Кверцетинът е един от най-мощните атниоксиданти с ясно изразено противовъзпалително действие. Той е част от подгрупата на флавонолите, които са представители на голямата
група на флавоноидите. В този продукт той е получен от Sophorae Japonica (японска акация).

Dr. Nature Астаксантин - 60 капсули

Суперхрани, антиоксиданти

Супер антиоксидант! Здраво сърце, добро зрение, клетъчна защита!

код 30044
опаковка за

3990 лв.
60

дни

Начин на употреба:
1 капсула дневно, приета
по време на храна
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Всяка капсула съдържа: натурално астаксантинтиново масло 5% (от Haematococcus
pluvialis - 80 mg, от което чист астаксантин - 5% (4 mg).
Натурален астаксантин получен от най-добрия източник червени микроводорасли Haematococcus pluvialis.
Dr. Nature препоръчва за подпомагани при:
оксидативен стрес - защита от свободните радикали в това число в най-фините
структури на човешкия организъм;
заболявания и риск от сърдечно-съдови проблеми;
проблеми със зрението;
натоварване и преумора на очите;
продължителна работа с компютър и електронни устройства;
намалено зрение и зрителна острота;
предпазва от катаракта и макулна дегенерация;
възпалителни заболявания;
подобрява качеството на кожата;
забавя процесите на стареене.
Астаксантинът е част от групата на каротеноидите и се получава от някои видове водорасли, скариди, крил и др. Именно астаксантинът придава розовия цвят на скаридите. Антиоксидантната му активност е изключително висока – днес се смята за един от най-мощните антиоксиданти, познати на човека, като наред с това е един от малкото, способни
да достигнат до всяка човешка клетка, в това число успешно преминава през кръвно-мозъчната бариера, недостъпна за голяма част от другите антиоксиданти и активни вещества. Благодарение на това, приемът на астаксантин предоставя изключителна защита и
подкрепа на мозъка, очите, нервната система. Наред с това оказва мощно противовъзпалително действие, забавя процесите на стареене на клетъчно ниво, подкрепя имунитета,
намалява нивата на холестерола, стабилизира сърдечно-съдовата система и кръвното налягане, подпомага фнкциите на стомаха.

Dr. Nature Лутеин МАКС - 30 капсули

За добро зрение и здрави очи!
35 мг чист лутеин във всяка капсула!

Dr.Nature Лутеин Макс:
подобрява зрителната острота и спомага при нарушения на зрението;
намалява риска от катаракта и развитие на възрастова макулна дегенерация;
намалява риска от очни заболявания при диабетици и пушачи;
подпомага укрепването на капилярите и предотвратява обазуването на тромби в
ретината;
подпомага функциите на окото преди и след операция от катаракта;
подобрява адаптацията на окото към светлина и тъмнина (препоръчва се при
нощно шофиране);
помага при синдром на „уморени очи“ при интензивна работа с компютър в условия
на изкуствено осветление.

код 30086
опаковка за

1990 лв.
30

дни

Начин на употреба:
по 1 капсула на ден.

Dr.Nature Лутеин Макс съдържа висока концентрация на активни вещества,
които имат пряко защитно действие върху ретината на очите. Те намаляват риска
от увреждане от свободните радикали, благодарение на химическата си структура.
Също така, притежават свойството да поглъщат една част от високоенергийните лъчи
в синия спектър на светлината и играят основна роля като фотопротективен агент.
Комбинацията от активни съставки в продукта проявяват в ретината основните си
защитни функции, като се борят успешно с вредните въздействия на околната среда
като UV лъчи, замърсявания, възрастови изменения, работа с компютър, цигарен дим
и други.
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Суперхрани, антиоксиданти

Всяка капсула съдържа: лутеин - 35 mg, зеаксантин - 2 mg, черна боровинка - 35 mg,
бета каротен - 2 mg, хиалуронова киселина - 5 mg, рутин - 25 mg, витамин C - 75 mg,
витамин E - 18 α-TE, витамин B2 - 3 mg, цинк - 15 mg, мед - 1 mg, селен - 30 µg, гинко
билоба - 5 mg, ленено масло - 80 mg.

Dr.Nature Боров прашец - 120 таблетки
Уникалната сила на природата в един продукт!

Суперхрани, антиоксиданти

Всяка капсула съдържа: боров прашец с разрушена
клетъчна мембрана (Pinus massoniana Lamb) - 500 mg.

код 30073

3990 лв.
опаковка за

22

30

дни

Начин на употреба:
2 пъти дневно х 2 таблетки.
Dr.Nature предлага висококачествен боров пращец с доказан произход и максимална
биологична активност, гарантирана от структурата на разрушена клетъчна мембрана.
Дългогодишни изледвания доказват, че приемът на боров прашец:
повишава имунитета и подпомага възстановяването при изтощен и често боледуващ организъм;
противодейства на различни възпаления в организма;
неутрализира свободни радикали от различен произход - мощен антиоксидант;
подпомага при заболявания на дихателната система и възпаления на дихателните пътища;
регулира липидната обмяна, нормализира стойностите на холестерола и триглицеридите;
подкрепя функциите на сърдечно-съдовата система, регулира артериалното налягане;
нормализира кръвоснабдяването, тонизира кръвоносните съдове;
защитава и подпомага възстановяването на черния дроб, нормализира отделянето на жлъчни
сокове;
подобрява храносмилането, подпомага при възпалителни и хронични заболявания на стомаха и
червата (гастрити, колити, язви, запек);
подпомага при заболявания на простатата - простатит, хиперплазия, аденома;
балансира обмяната и подпомага при ендокринни заболявания;
подпомага при акне и заболявания на кожата;
забавя процесите на стареене на клетъчно ниво;
премахва умората, възстановява жизнеността и тонуса на тялото.

боровият прашец е уникален природен продукт с изключително богат и висококонцентриран състав.
Съдържа повече от 260 ценни биологично активни вещества в идеални пропорции, които действат
синергично, като по този начин балансират и регулират различни процеси, органи и системи в организма. Използването му датира
от преди 2500 г и днес е част от официалната китайска фармакопея. Мощният му състав забавя процесите на стареене, предотвратява
окислението на липидите, нормализира еластичността на кръвоносните съдове и микроциркулацията в сърцето и мозъка. Стимулира
отделянето на стомашни сокове, подобрява чревния транзит, активира функциите и перисталтиката на червата, подобрява дейността на
дебелото черво и естествената детоксикация. Подобрява активността на чернодробните клетки, защитава от токсини и при злоупотреба с
алкохол и лекарства. Продължителният прием възстановява здравословни нива на киселинно-алкалния баланс в организма. Подпомага
кожата, поддържайки я здрава и хидратирана. Помага при алергични заболявания, повишава кръвотворните способности, активира
имунитета. Чудесно средство за снемане на умората и възстановяване на енергийния потенциал, жизнеността и тонуса на тялото.

Dr.Nature Листа от бамбук - 120 таблетки

Истинският приятел на сърцето и сърдечно-съдовата система!

код 30079
опаковка за

4990 лв.
30

дни

Начин на употреба:
2 пъти дневно
х 2 таблетки.

Екстрактът от Листа на бамбук представлява поликомпонентен комплекс от синергично действащи вещества с мощен антиоксидантен ефект, с висока концентрация
на флавони. Дългогодишни изледвания доказват, че приемът на eкстракт от Листа на
бамбук ефективно подпомага при хипертония, хиперлипидемия, коронарни заболявания, нарушени сърдечни съкращения, нарушения в мозъчното кръвообращение.
Наред с това:
регулира нивата на липидите;
ефективно неутрализира свободните радикали;
активира ендогенната антиоксидантна активност на организма и предпазва клетъчните
мембрани и биологични структури;
разширява и укрепва стените на съдовете, препятства атеросклерозата;
подобрява силата на сърдечните съкращения;
подобрява микроциркулацията, препятства тромбообразуването и сгъстяването на кръвта;
подкрепя възстановяването и активността на простатната жлеза;
подобрява храносмилането;
укрепва косата, ноктите, кожата;
подпомага: - детоксикацията;
- пречистването на кръвта;
- алкализирането на организма;
- при недостиг на кислород в кръвта;
- при проблеми с уринирането и натрупването на пикочна киселина.
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Суперхрани, антиоксиданти

Всяка таблетка съдържа: 350 мг екстракт от Листа на Бамбук (Lophatherum gracile) с доказан произход от диви растения.

Dr.Nature Полифенол Зон 22 - 60 капсули

Супер антиоксидантна формула с полифеноли от 22 вида плодове и зеленчуци!

Суперхрани, антиоксиданти

Всяка капсула съдържа: Екстракт Oxxynea FP - 250 mg, Витамин С - 100 mg
Екстракт Oxxynea FP (Екстракт от гроздово семе - 30%, Екстракт от зелен чай - 20%,
Екстракт от плодове на грозде - 10%); Плодова бленда - 10% (Боровинки - 25%, Грейпфрут 13%, Папая - 8%, Ананас - 8%, Ягоди - 8%, Ябълка - 8%, Кайсия - 8%, Череша - 8%, Портокал
- 8%, Касис - 6%); Зеленчукова бленда - 10% (Броколи - 22%, Зеле - 22%, Кромид лук - 17%,
Чесън - 17%, Аспержи - 12%, Маслини - 5%, Краставица - 5%); Изсушени домати на прах - 5%;
Сок от морков - 5%.

код 30091
опаковка за

2990 лв.
60

дни

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно.
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Dr.Nature полифенол Зон 22:
намалява възпалителните процеси в тъканите;
притежава мощно антиоксидантно действие;
предпазва от инсулт и инфаркт;
намалява стойностите на холестерола и високо кръвно налягане;
дава енергия и тонус на организма;
оказва благоприятно въздействие върху кожата и подобрява зрението;
повишава имунитета и защитните сили на организма;
регулира телесното тегло и допринася за идеална фигура;
подобрява метаболизма на веществата;
подобрява състоянието на храносмилателния тракт;
действа като профилактика срещу ракови заболявания.
полифенолите са високоактивни молекули с мощно антиоксидантно действие. Основната
им роля е противодействие на свободните радикали и намаляване негативното влияние на
оксидативния стрес върху клетките. Именно действието на свободните радикали, както и
скритите възпаления в тъканите са основна предпоставка за развитие на редица заболявния
като инсулт и инфаркт, диабет, болест на Алцхаймер, невродегенеративни заболявания, рак и
други. Dr.Nature Полифенол зон 22 съдържа биоактивни полифеноли от 22 вида плодове и зеленчуци с изключително мощно антиоксидантно действие за здраве, дълголетие и виталност.

Dr.Nature Гроздово семе + витамин С - 60 капсули
Мощно антиоксидантно действие и силен имунитет!

код 30090
опаковка за

1590 лв.
60

дни

Dr.Nature Гроздово семе:
подобрява кръвообращението;
заздравява кръвоносните съдове;
предпазва от инсулт и инфаркт;
предотватява образуването на разширени вени и облекчава симптомите при венозна
недостатъчност;
действа противовъзпалително;
регулира стойностите на холестерола и кръвното налягане;
повишава имунитета и защитните сили на организма;
подобрява състоянието на кожата;
дава енергия и тонус на организма;
подобрява паметта и когнитивните функции;
подобрява състоянието при чувство за студени крайници;
ускорява възстановяването след заболявания;
елиминира излишните токсини от организма.
Гроздовото семе още от хилядолетия се използва заради своите полезни свойства.
То е концентриран източник на биологично-активни полифеноли, които имат
доказанo мощни антиоксидантни свойства. В най-голяма степен, в гроздовото семе се
съдържат проантоцианидини, които притежават изключително съдоразширяващо и
капиляростабилизиращо действие. По този начин те подпомагат работата на сърдечносъдовата система, действат противовъзпалително и намаляват риска от развитите на
инсулт и инфаркт. Антиоксидантният потенциал на гроздовото семе е 20 пъти по-силен
от този на Витамин C.
Начин на употреба: 1-2 капсули дневно.
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Суперхрани, антиоксиданти

Всяка капсула съдържа:
Екстракт от Гроздово семе (95% проантоцианидини) - 200 mg; Витамин С - 100 mg.

Dr.Nature Хлорофилин - 60 капсули

Мощен естествен антиоксидант и ефективна ДНК защита!

Суперхрани, антиоксиданти

Всяка капсула съдържа: хлорофилин – 100 mg.

код 30036

опаковка за

2790 лв.
30

дни

Начин на употреба:
1- 2 капсули дневно.
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Хлорофилинът се получава от хлорофил, като на практика става въпрос за идентични продукти. тъй като хлорофилинът е водоразтворим, това значително повишава
ефективността на абсорбцията му в организма. Наред с това:
подпомага имунитета;
благоприятства функцията на храносмилателния тракт;
детоксикира организма;
подпомага поддържането на балансирано рН в организма;
подобрява състоянието на кожата и лигавиците;
подпомага клетъчното дишане;
подпомага при кожни раздразнения и екземи;
подпомага кръвообращението;
контролира телесното тегло;
дава тонус и енергия на тялото;
извежда ненужните токсини от организма;
неутрализира лошия дъх.
забавя процесите на стареене на клетките;
Редица изследвания показват благоприятните ползи на хлорофилина за всички системи в
тялото. Високият му антиоксидантен потенциал защитава клетките от свободните радикали, подпомага клетъчното дишане и митохондриалната активност. Научни данни сочат, че
хлорофилът подобрява качеството на кръвта и червените кръвни клетки и се противопоставя на свързването на чужди химически молекули с ДНК структурите в човешките клетки,
осъществявайки активна ДНК защита.

Съвременни изследвания показват, че хлорофилът има изключително благотворно влияние върху състоянието и функциите на дебелото черво. Той блокира специфични молекулни структури, благодарение на което лигавиците на дебелото черво
се поддържат здрави и гладки.
Хлорофилът активно въздейства върху цялата храносмилателна система, като осигурява изключително пречистване на
червата. Един от доайените на холистичното здраве, Д-р Бернард Йенсен, пише: хлорофилът е най-ефикасният пречистващ
агент, познат на човечеството. Използването на по-активната (водоразтворима) форма - хлорофилин, значително подобрява абсорбцията и ефективността при прием.

Dr.Nature Витамин В17 (Амигдалин) - 60 капсули
За мощно антиоксидантно, противовъзпалително
и имуностимулиращо действие!
100% амигдалин, извлечен от костилки на кайсиеви ядки!

код 30078
опаковка за

3190 лв.
30

дни

Начин на употреба:
2 пъти дневно
х 1 капсула

Dr.Nature препоръчва за подпомагане:
в борбата с раковите клетки;
след химио и лъчетерапия;
при намален имунитет;
при извеждането на токсичните вещества, получени в резултат на окислителни процеси;
действа противовъзпалително и обезболяващо;
препятства развитие на сърдечно-съдови заболявания;
подпомага за снемане на стрес;
забавя стареенето.
Амигдалинът се описва за първи път от френски химици в началото на 19 век, когато изолират веществото от горчиви бадеми. В средата на 20 век, американският биохимик д-р Ернст
Кребс му дава наименованието витамин В17. Среща се основно в семената на диви растения
като горчив бадем, кайсии, някои сливи, череши и др.
Изграден е от две молекули глюкоза, една цианид и една бензалдехид. За да растат, раковите
клетки се нуждаят от огромна енергия, т.е. глюкоза. Когато приемате витамин В17, раковите
клетки поемат молекулите на глюкозата от витамин В 17, а с ензима бета-глюкозидаза отключват бензалдехида и цианида и предизвикват собствената си смърт. Благодарение на
голямата концентрация на ензима бета-глюкозидаза, витамин В 17 е изключително смъртоносен за раковите клетки, а за другите клетки не е токсичен.
Раковите клетки се полакомяват за глюкоза, а когато поглъщат витамин В 17, вече са
унищожени.
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Суперхрани, антиоксиданти

Всяка капсула съдържа:
Витамин B17 (амигдалин) - 100 mg.

Dr. Nature Хлорела - 90 таблетки

100% Clorela vulgaris. Супер зелена формула!

Всяка таблетка съдържа:
500 мг хлорела
(100% Clorela vulgaris).

Начин на употреба:
2-3 таблетки дневно, приети с
вода поне 30 мин преди храна.

Суперхрани, антиоксиданти

Хлорелата представлява вид едноклетъчно зелено водорасло с богато съдържание
на хлорофил, който определя смарагдено-зеления и цвят. Смята се, че съществува на
Земята повече от 2 милиарда години.
Изключително богатият и ценен състав определя и основните ползи при прием:
укрепва имунитета;
активира защитните сили в борбата с вируси и бактерии;
действа антиоксидантно и противовъзпалително;
забавя процесите на стареене;
поддържа функциите и нормалната флора в червата;
90
подпомага очистването от шлаки, токсини и тежки метали;
код 30023
лв.
пречиства кръвта, черния дроб, бъбреците и червата;
подобрява паметта и работата на главния мозък, активира умствената активност;
опаковка за 45 дни
повишава устойчивостта към стрес;
подпомага поддържането на оптимални нива на кръвното налягане и холестерола;
ускорява метаболизма и подпомага редукцията на телесно тегло;
ускорява зарастването на рани, язви, изгаряния;
подпомага организма при химио- и лъчетерапия.
повишава жизнения тонус и енергията.
Хлорелата е един от най-ценните и ефективни природни продукти, подпомагащи
изхвърлянето на тежки метали и токсини, които са все по-голям проблем с оглед на
замърсяването на околната среда и химизацията на храната.
Смята се, че мощното детоксикиращо действие се дължи на специфичния трислоен строеж на клетъчната и стена.
Според Аюрведа хлорелата дава жизнена сила на хора, които се чувстват изтощени или имат нужда от енергия.
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Dr.Nature Спирулина - 90 таблетки

Супер зелена формула за Енергия + Имунитет + Виталност!
Всяка таблетка съдържа 500 мг
спирулина (100% Spirulina paciﬁca Hawai).

Начин на употреба:
2-3 таблетки дневно.

код 30024
опаковка за

1890 лв.
45

дни

Изключително богатият и ценен състав определя и основните ползи при прием:
предоставя огромна палитра биологично-активни вещества, особено подходящи при
непълноценно и небалансирано хранене;
подкрепя имунитета;
подпомага клетъчната и тъканна регенерация;
подпомага нормализирането на нивата на холестерола в организма;
предотвратява окислението на липидите;
подобрява състоянието на съдовете и сърдечно-съдовата система;
действа антиоксидантно и противовъзпалително;
подпомага чернодробните функции и детоксикацията;
подпомага полезната микрофлора в организма;
подкрепя активността и функциите на лимфната и кръвоносната системи;
полезна за хора, работещи в замърсена среда и вредни условия;
подобрява зрението, качеството на кожата, косата, ноктите;
подпомага състоянието при диабет и метаболитни проблеми;
забавя процесите на стареене, дава тонус и енергия.
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Суперхрани, антиоксиданти

Спирулината е една от най-разпространените супер-храни, предлагаща висока
концентрация на комплекс от биологично активни вещества с доказани ползи
за човешкото здраве. Прието е да се включва в групата на водораслите, макар в
същността си да е вид „цианобактерия“, която за разлика от други бактерии съдържа
хлорофил и използва слънчевата енергия по начина, по който го правят растенията
и водораслите. Поради уникалния и състав, спирулината се препоръчва като добавка
при вегетариански, макробиотичен или конвенционален начин на хранене, при
различни видове диети, при хранене на спортисти и др.

Dr.Nature Нони сок от Таити - 946 мл

Сокът на дълголетието! Мощен имуномодулатор и силен антиоксидант!
Чист сок с високо качество от прясно откъснати плодове Нони от контролиран
биологичен район с добавка и вкус на малина.

Суперхрани, антиоксиданти

Състав: сок от нони - 90%, сок от малина - 9,6%.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
астма;
вирусни и бактериални инфекции;
синузит;
диабет;
кашлица; катар;
регулиране на кръвното налягане;
бронхит;
хепатит;
мигрена и главоболие;
тумори;
депресия;
кисти;
болести на простатата;
безплодие;
изгаряния.
менструални болки, запушени маточни тръби;
артрит и ставни болки; остеопороза и фрактура на костите;
при проблеми на черния дроб, бъбреците, пикочния мехур, дебелото черво;
код 30811

30

6590 лв.

опаковка за

30

дни

Начин на употреба: Един път дневно, сутрин преди хранене
по 30 мл (1 мерителна капачка).

Сок от Нони - виталният Био Сок от плода на Нони (Morinda citrifolia L) е един от най-силните антиоксиданти, познати на
човека. Съдържа 18 различни аминокиселини и ензими, богат е на витамини (А, С, витамин В3), минерали (натрий, калий,
желязо манган и магнезий), фитохимикали, лигнани, олиго- и полизахариди, флавоноиди, иридоиди, ненаситени мастни
киселини, скополетин, катехин, бета-ситостерол, дамнакантал и алкалоиди. Съдържа най-голямото количество проксеронин, превръщан в организма в ксеронин, който е свързан с всички процеси на синтез и обмяна на белтъците. Поради
високото съдържание на дамнакантал, сокът от Нони често e използван в борбата срещу различни форми на рак. Наред
с това ефективно подпомага състоянието и дейността на сърдечно-съдовата и храносмилателната системи. Има мощен
болкоуспокояващ ефект. Подобрява клетъчната обмяна и регенерацията. Нормализира кръвното налягане. Високоефективен общотонизиращ продукт. Притежава антибактериални, антиалергични и противовъзпалителни свойства. Стимулира
имунната система чрез активиране на Т-клетките и макрофагите, в резултат на което има и противотуморна активност.
Подобрява сексуалната функция.

Dr. Nature Коензим Q 10 - 30 капсули

Енергия и младост на най-достъпна цена!

код 30068
опаковка за

3100 лв.
30

дни

Начин на употреба:
1 път на ден по 1 капсула с чаша
вода (препоръчително сутрин).

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
отслабнал имунитет;
сърцебиене и сърдечни проблеми;
прединфарктни и слединфарктни състояния;
хипертония;
повишен холестерол;
безсъние, избухливост;
кожни проблеми;
възпалени венци, парадонтоза.
хронична умора, стресови ситуации;
мигрени;
при напреднала възраст и еднообразно хранене;
физически и психически натоварвания.

Коензим Q10 има решаваща роля за клетъчната обмяна, производството и преобразуването на енергия в
клетките. Той спомага за поддържане на здрава сърдечно-съдова система, за редуциране на „лошия“ холестерол
– LDL, подпомага умственото и физическо състояние. Коензим Q10 играе решаваща роля за генерирането на
клетъчна енергия – 95 % от общата енергия в организма. Най-високи са нивата му в сърдечния мускул, черния
дроб, бъбреците и панкреаса. Той се съхранява в митохондриите – „клетъчни електроцентрали“ и активно участва
в производството на клетъчна енергия, но с напредване на възрастта, собственият коензим Q10 в организма трайно
намалява, което води до обща загуба на клетъчна енергия, като най-силно страдат органите на сърдечно-съдовата
система.
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Енерготоници, адаптогени

Всяка капсула съдържа:
Коензим Q10 – 40 mg.

Dr.Nature Златен корен - 60 капсули

Енерготоници, адаптогени

Мощен адаптоген, източник на сила и енергия!

код 30027
опаковка за

3890 лв.
60

дни

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно,
30 мин преди храна.
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Всяка капсула съдържа: 200 mg стандартизиран екстракт от корени на Златен корен (Rhodiola
rosea L ) (3% розавини, 1% салидрозиди).
Златният корен(Родиола розеа) е растение с хилядолетна история и е един от най-ефективните адаптогени с меко действие, който не причинява зависимост или странични ефекти. Свързан
е дълбоко с историята на българите и се смята за една от най-загадъчните и мощни билки в родната природна съкровищница с редица ползи:
подпомага адаптацията при стрес и промяна в условията на живот;
подпомага организма при хронична умора и отпадналост;
подобрява състоянието при мозъчна умора, отслабване на паметта;
подпомага възстановяването при физически и психически натоварвания;
увеличава енергията и издръжливостта;
подпомага при чести, продължителни или тежки заболявания;
нормализира съня, снема стрес от различен произход;
подобрява фокуса и паметта;
активира имунната система;
подпомага при сексуални дисфункции, особено при мъжете.
Златният корен проявява имуномодулиращо, антиоксидантно и антистрес действие. Разширява биохимичните и функицонални способности на организма. Подобрява кръвоснабдяването до
всяка клетка, оптимизира нивата и преноса на кислород, подобрява клетъчното дишане. Хармонизира обмяната на веществата, благоприятно повлиява основната адаптогенна ПНЕИ система,
включваща психика, нервна система, ендокринна система и клетъчни хормони и имунна система. Препоръчва се като съпътстващо лечение при тежки и злокачествени заболявания. Изключителни са ползите от приема на Златен корен при тежки умствени и физически натоварвания.
Редица научни проучвания доказват значително подобряване на психическата и физическа издръжливост на организма и увеличаване на енергийния капацитет при прием на Златен корен.
Един от най-важните ефекти от приема на продукта се свързва с ефективното преодоляване на
стрес от различен характер, гарантирайки мека и трайна адаптация на организма и преодоляване на негативните последици от стреса.

Dr.Nature Левзея - 60 капсули
За енергия, сила и имунитет!

Всяка капсула съдържа: 50 mg стандартизиран eкстракт от корени на Левзея
(Leuzea carthamoides (50% екдистерон)).

код 30007
опаковка за

2990 лв.
60

дни

Левзеята, наричана още Маралов корен, е едно от най-ценните лечебни растения, познато от хилядолетия в района на Алтай. Съществуват научни предположения, че именно на
това растение се дължи уникалната издръжливост на войските на легендарния Чингис хан.
Монголски билкари наричат левзеята „Корен - Херкулес“ и вярват, че растението помага
да доживеят до 100 години, като запазят до дълбока старост своята сила, бодър дух,
издръжливост, бистър ум и сексуална кондиция.

В продукта на Dr. Nature се използва стандартизиран екстракт с максимална концентрация на активни вещества – 50%
екдистерони. Именно на тях се дължи широкоспектърното действие на продукта - подпомагат организма на клетъчно ниво,
като оказват благоприятен ефект на много от системите, включително нервната, половата, имунната, сърдечно-съдовата и
други. Екстрактът от левзея увеличава работоспособността и адаптацията към стреса, като значително подобрява състоянието при проблеми с вегетативната нервна система. Продуктът се препоръчва при повишено физическо натоварване, като
подпомага натрупването на мускулна маса. Действа като мощен енергоген – дава сила и енергия както на активни спортисти,
така и при нормални физически и психични натоварвания.
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Енерготоници, адаптогени

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
Начин на употреба:
тежки физически и умствени натоварвания;
1- 2 капсули
умора, хронична умора, отпадналост;
приети сутрин.
понижен имунитет;
стрес;
нервни разстройства – проблеми със съня, раздразнителност, депресия,
промяна в настроението, апатия;
намалена сексуална активност;
метаболитни проблеми с усвояването на белтъците и натрупване на мазнини;
подкрепа при намаляване на телесното тегло;
злоупотреба с алкохол и чернодробни увреждания.

Dr.Nature Червен Корейски Женшен - 60 капсули
Мощен адаптоген, източник на сила и енергия!

Всяка капсула съдържа: стандартизиран екстракт от червен корейски
женшен – 200 mg (20% женшеноиди).

Енерготоници, адаптогени

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
тежко физическо и умствено натоварване;
хронична умора;
повишен стрес;
нарушена памет и концентрация;
важни изпитни сесии;

код 30006
опаковка за

34

1990 лв.
60

дни

Начин на употреба: 1 капсула
сутрин по време на хранене.

промяна в условията на живот;
липса на тонус и енергия;
възстановяване след боледуване;
понижен имунитет;
полова слабост.

червеният корейски женшен е „кралят на адапгоните“. Той се използва от векове в
народната медицина като чудесно средство за подпомагане здравето на целия организъм.
Научното наименование на Червения корейски женшен е Panax ginseng, произлизащо
от гръцката дума панацея, което означава „лекува всичко.“ От всички видове женшен,
червеният корейски е един от най-проучваните и с много доказателства за ефективност.
Хилядолетната употреба на червения корейски женшен като ценна и енергийна храна
се дължи на редица ползи за организма: подобрява работоспособността, особено при
повишено умствено и физическо натоварване, подобрява дишането и газообмена в
белите дробове, поддържа оптимална мисловна дейност, спомага за адаптиране към
стрес и различни натоварвания на организма, подобрява паметта и концентрацията,
благоприятства при изпълнение на различни по трудност задачи, увеличава
възможностите за запомняне на нова инфомация, дава енергия и тонус на организма,
подпомага сексуалната функция, подобрява подвижността на сперматозоидите.

Dr.Nature Ашваганда Форте - 60 капсули

За енергия, тонус и добра памет!

код 30026
опаковка за

2890 лв.
60

Sensoril® е стандартизиран и високонцентриран екстракт, защитен от редица американски и
международни патенти. Високата му ефективност е доказана от 14 независими, рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани клинични проучвания, които определят основните
ползи от прием на продукта:
подпомага организма в адаптацията и преодоляването на стрес от различен характер;
подобрява функциите на мозъка, когнитивните способности, фокуса и концентрацията;
намалява нивата на кортизол и стрес;
при тежки физически и психически натоварвания;
дава тонус и енергия;
при липса на работоспособност;
подобрява съня;
при хормонален дисбаланс;
ефективен при нервно изтощение;
забавя процесите на стареене.
за възстановяване след боледуване;
при понижен имунитет;

дни

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно.

Корените на Ашваганда са известни в Индия и Близкия изток като мощен и ефективен
адаптоген. Природен продукт, който защитава организма и специално надбъбречните жлези при различни видове стрес (психически, биологичен, енергиен), умора и изтощение.

Наред с това стимулира имунитета, повишава активността на белите кръвни клетки – макрофагите, подобрява фагоцитозата. Оказва положително влияние на Т-лимфоцитите. При спортисти или физически натоварвания, влияе на производството
на азотен оксид, което подобрява издръжливостта и структурирането на мускулите. Стимулира хормоналната активност на
щитовидната жлеза като ускорява метаболизма и. Повишава хемоглобина, подобрява издръжливостта и физическите способности. Подобрява сексуалната активност, подпомага организма в процесите на освобождаване на натрупани излишни
течности.
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Енерготоници, адаптогени

Всяка капсула съдържа 150 mg Sensoril® - патентован екстракт от листа и корени на
Ашваганда (Withania somnifera) (10% витанолиди, 32% олигозахариди, 0,5% витаферин А).

Dr. Nature Формула 1 - 30 капсули
Всяка капсула съдържа: Zynamite®(Екстракт от листа на Манго (Mangifera indica)) 144mg, Кверцетин - 144 mg, ZumXR® кофеин с удължено освобождаване - 89 mg, ZumXR®
кофеин със забавено освобождаване - 34 mg, Натурален Кофеин - 55 mg.

Енергия и работоспособност от друго измерение! Натурални и безопасни
формули! За тотален контрол над признаците на умората!
1 капсула съчетава в себе си ползите от няколко енергийна напитки!
Уникално действие, протичащо от минимум 6 до 8 часа!

код 30041

Енерготоници, адаптогени

опаковки за

3600 лв.
30

дни

Формула 1 и Формула 1D съдържат натурални стимулатори на мозъчната дейност
и енергийните нива. Ето какви са ползите при прием:
подобряват фокуса и вниманието;
намаляват умствената умора;
подпомагат активността на мускулите;
ускоряват времето за реакция и взимането на решения под стрес;
ускоряват метаболизма и производството на енергия;
притежават силен стимулиращ ефект и действат антиоксидантно;
дават тонус и жизненост на тялото;
подобряват работата на мозъка и адаптирането към стрес.
Начин на употреба: 1-2 капсули дневно.
Важно! Ако изберете Формула 1, избягвайте други кофеинови продукти до 2 ч. преди и
до 6 ч. след приема на Формула 1.
Ако изберете Формула 1D, може да съчетавате продукта с любимото си кафе.

Dr. Nature Формула 1 D - 30 капсули
Без кофеин!
код 30045
36

3600 лв.

Всяка капсула съдържа: Zynamite® (Екстракт от листа на Манго (Mangifera indica)) 200mg, стандартизиран екстракт от червен корейски женшен - 100 mg (20% женшеноиди),
стандартизиран екстракт от корени на Златен корен (Rhodiola rosea L ) (3% розавини, 1%
салидрозиди) - 100 mg, Кверцетин - 50 mg.

Dr.Nature Гуарана - 90 капсули

Истински прилив на тонус и енергия!
Начин на употреба: 1-2 капсули
дневно, приети сутрин.

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
тежки физически и психически натоварвания;
умора, отпадналост, изтощение;
липса на тонус и енергия;
нарушена памет и концентрация;

код 30008
опаковка за

2490 лв.
90

дни

забавен метаболизъм;
силно умствено натоварване.

Гуараната е вечнозелено растение, разпространено основно в джунглите на Южна
Америка. Заради съдържащите се в малките му червени плодове биологично активни
вещества се използва от хилядолетия като натурално средство за борба с умората и
като източник на енергия. Основните ползи от приема на висококачествен екстракт
от Гуарана се свързват с комплексното повлияване на енергийните нива и процеси в
организма:
дава прилив на енергия, тонус и жизненост;
подкрепя организма при физическа и интелектуална активност;
намалява чувството за умора и физическо претоварване;
подпомага мозъчната функция;
ускорява метаболизма и производството на енергия;
повишава ефективността по време на тренировка;
подобрява сексуалната активност;
притежава силен стимулиращ ефект;
подпомага адаптирането към стреса;
спомага за редуциране на излишните телесни мазнини.
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Енерготоници, адаптогени

Всяка капсула съдържа:
екстракт от гуарана (Paullinia
cupana) (22% кофеин) - 400 mg.

Dr.Nature - Нони комплекс за жени - 946 мл

Супер формула за женското здраве!

Съставки:
сок от нони, сок от нар, калций, витамин D, черен кохош, червена детелина,
аврамово дърво, глухарче, витамин С, витамин Е, сау палмето.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
нарушен хормонален баланс;
преди, по време и след менопауза;
болки и дискомфорт при менструалния цикъл;
намалена костна плътност, остеопороза;
проблеми и болки в ставите и костите;
нервност, раздразнителност, възбудимост, нарушен сън;
бедно на витамини и минерали хранене;
за обща подкрепа на женския организъм, особено с напредване на възрастта.

код 30808

За жените

опаковка за

6990 лв.
30

дни

Нони за жени е комплексна формула, богата на естествени витамини, минерали, ензими, антиоксиданти, фитонутриенти и биофлавоноиди. Препоръчва
се като прекрасно средство за специфичните нужди, баланса и здравето на
женското тяло, особено при напредване на възрастта. Регулира процесите на
хормонален дисбаланс, подобрява функциите на нервната система, подпомага костно-ставния апарат, оказва общо тонизиращо действие на женския организъм.
Начин на употреба:
Един път дневно, сутрин преди хранене по 30 ml (1 мерителна капачка).
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Dr.Nature Масло от вечерна иглика - 90 капсули

За нормален хормонален баланс, красива и здрава кожа!

код 30003
опаковка за

2790 лв.
45

дни

Днес Вечерната иглика се смята за символ на женското здраве и хормонален баланс
и се препоръчва при репродуктивни проблеми, за подобряване на състоянието
преди, по време и след менопауза. Ефективно подобрява хормоналния баланс,
намалява нивата на лошия холестерол, подобрява дейността на нервната система
и мозъка. Тонизира сърцето, действа противовъзпалително и регенеративно.
Подходяща е при различни проблеми на кожата - екземи, дерматити, акне.
Подобрява състоянието на косата и ноктите.
Благотворното действие на маслото от Вечерна иглика се дължи предимно на
съдържащите се незаменими омега-6 мастни киселини, като най-ценна е гама
линоленовата (GLA). В продукта на Dr.Nature се използва висококачествено масло
от семената на вечерна иглика, стандартизирано до 10% Гама – линоленова
киселинана (GLA) и Витамин Е, което е гаранция за максимална ефективност и траен
резултат при прием на продукта.
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За жените

Всяко капсула съдържа:
500 mg стандартизирано масло от семена на вечерна иглика (Oenothera biennis)
10% Гама - линоленова киселинана (GLA), 15 mg Витамин Е.
поради богатия и специфичен състав, маслото от вечерна иглика влияе
благотворно върху здравето на женския организъм:
подобрява хормоналния баланс, особено преди, по време и след менопауза;
регулира менструалния цикъл;
Начин на употреба:
действа противовъзпалително и регенеративно;
2 капсули дневно.
стимулира репродуктивната функция;
спомага за красива коса, кожа и нокти;
увеличава абсорбцията на калций и намалява риска от остеопороза;
благоприятства работата на сърцето;
регулира нивата на холестерола и триглицеридите.

Dr.Nature Омега 3 КИДС - 30 капсули

Специална формула за деца с оптимално съотношение на Омега-3 + витамини Е и D!
Със страхотен вкус и подходящи за дъвчене!
Всяка капсула съдържа: BioPure DHA® - рибено масло, в това число DHA
(докозахексаенова киселина) - 119 mg, ЕPA(ейкозапентаенова киселина) - 31 mg,
витамин Е - 2.5mg /алфа ТЕ, витамин D - 2.5 µg.
Dr.Nature препоръчва омега 3 КИДС за:
подпомагане растежа и развитието на деца над 3 години;
подкрепа на:
- имунитета и устойчивостта на възпалителни заболявания;
- когнитивните функции и доброто зрение;
- емоционалната и поведенческа стабилност.
подходящи за прием по време на бременност.

2690 лв.

За децата

код 30083
опаковка за

40

30

дни

омега 3 КИДС е хранителна добавка със специална формула, разработена за деца
над 3 години. В състава и BioPureDHA e ултра пречистено рибено масло, извлечено от
стриктно селектирани части на риба тон, като за максимална чистота и качество се преработва по специален начин, без мирис и вкус на риба.
Витамин Е допринася за максимална антиоксидантна активност и подкрепа на клетъчната регенерация, а витамин D е изключително важен за детския имунитет. Наред
с това участва в метаболизма на калция и фосфора, поддържа здрави кости и зъби,
спомага за нормална функция на мускулите.
Начин на употреба:
1-2 капсули дневно, за предпочитане да се сдъвчат.

Dr. Nature Коластра с мултивитамини
45 таблетки за смучене
Естествен щит и подкрепа! Отличен вкус за деца и възрастни!
Всяка таблетка съдържа: коластра - 30 mg; биотин - 12,5 µg; витамин В1 - 0,275 mg;
витамин В2 - 0,350 mg; витамин В6 - 0,350 mg; витамин В12 - 0,625 µg; никотинамид 4 mg; пантотенова киселина 1,5 mg; фолиева киселина - 50 µg; витамин С - 20 mg; витамин Е - 3 mg; витамин Д3 - 1,25 µg.

опаковка за

1990 лв.
22

дни

Начин на употреба:
За деца над 3 г - 2 таблетки дневно,
за възрастни - 4 таблетки дневно.
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За децата

код 30072

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
нарушения от общ характер в здравословното състояние при деца над 3 г;
слаб имунитет;
често боледуване;
преди и по време на грипни и вирусни инфекции;
възпалителни заболявания;
за обща подкрепа на детския организъм при растеж;
за добра памет и концентрация.

Dr.Nature Аморе - 30 капсули

Спокойствие и ефективен контрол на стреса!
Всяка капсула съдържа: Lactium® - 150 mg, Стандартизиран екстракт от корен на Родиола
розеа (3% розавини, 1% салидрозиди) - 50 mg, Л-теанин - 50 mg, Витамин B6 - 0,7 mg.

Нервна система, стрес и сън

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
хроничен стрес;
внезапно настъпил стресов момент;
проблеми със съня;
леки форми на депресия;
нарушен фокус, разсеяност и намалено внимание;

Dr. Nature Аморе е продукт с уникален състав за ефективен контрол на стреса и вредните последици от него. Притежава революционен механизъм на действие за естествено и
безопасно повлияване на централната нервна система и свързаните със стреса симптоми.
Водещият компонент в продукта е Lactium® - млечен протеинов хидролизат, разработен
след 12 години изследвания. Откритието се дължи на физиологичните особености на хра90
код 30025
лв.
носмилателната система при бебетата. Там присъстват ензими, отговорни за освобождаването на биоактивен пептид, което води до състояние на блаженство. При възрастните
опаковка за 30 дни
храносмилателната ензимна система вече не може да освободи този биоактивен млечен
пептид, който се съдържа в Lactium®.
Lactium® е верен съюзник в голям брой стресови ситуации - независимо дали сте под напрежение по време на работа,
имате проблеми със съня, нередовно хранене, страдате от промени в настроението, докато се отказвате от пушенето,
понижено либидо, проблеми с концентрацията или паметта непосредствено преди изпит.
Ефективността на Lactium® е изследвана и потвърдена в 8 клинични проучвания, проведени между 1999 и 2011 г:
Уникална биоактивна иновация с 12 годишни изследвания.
Няколко клинични проучвания.
Начин на употреба:
Доказана ефикасност при управление на стреса и неговите симптоми.
1- 2 капсули дневно,
Ефективен контрол на кръвното налягане в резултат на стрес.
30 минути преди храна.
Без странични ефекти, без привикване или седация.
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напрежение на работното място
и „burnout“ синдром;
тревожност и нервно напрежение;
наднормено тегло;
повишено кръвно налягане;
хормонален дисбаланс.

Dr.Nature Л-Теанин - 60 капсули

При стрес и нервно напрежение! Успокоява и релаксира организма!
Всяка капсула съдържа: 200 mg Л-теанин.

код 30028
опаковка за

1890 лв.
60

дни

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно,
30 минути преди храна.

Л-теанинът е аминокиселина, съдържаща се предимно в зеления чай. Има способността
да намалява симптомите на тревожност и облекчаване на стреса. Подобрява фокуса и вниманието и е една от най-ефективните натурални съставки при повишено умствено и психическо натоварване.
Благодарение на структура си, Л-теанинът има отношение към регулацията на процесите
на възбуждане и задържане в централната нервна система. Редица проучвания доказват
положителните ефекти от приема на Л-теанин при хронична умора, напрегнатост, тревожност, безсъние, депресивни състояния, нарушена памет и концентрация и други.
Л-теанинът се усвоява добре и действа бързо: 30-40 минути след прием. Той преминава
през кръвно мозъчната бариера, където взаимодейства с мозъчните клетки, отговорни за
процесите, свързани с контрол на стреса.
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Нервна система, стрес и сън

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
стрес, тревожност и леки форми на депресия;
умствена и физическа умора;
нарушен фокус, памет и концентрация;
деменция и болест на Алцхаймер;
чести проблеми със съня;
неврози и главоболие;
сърцебиене и психическа преумора;
предменструален синдром.

Dr. Nature Фиторелакс Ден и Нощ - 30 капсули

При стрес, тревожност, нервност и безсъние! С 24 часово действие!
Всяка капсула съдържа екстракти от:
пасифлора - 34 mg, хмел - 34 mg, мента - 34 mg, глог - 34 mg, валериана - 55 mg.
Фиторелакс ден и нощ е сигурен и безопасен помощник при:
стрес, депресия, паник атаки;
сърцебиене, стягане в гърлото, породено от нервно напрежение;
нервно напрежение и чувство за тревожност;
опаковка за 30 дни
нарушения в съня и безсъние;
дневна умора, лошо настроение и раздразнителност;
Начин на употреба:
нервност по време на менструация и менопауза;
1-2 капсули дневно.
психическо натоварване и стрес на работното място.

Нервна система, стрес и сън

код 30094

1390 лв.
Dr. Nature Фиторелакс нощ - 30 капсули
За здрав и спокоен сън!

Всяка капсула съдържа: мелатонин - 3 mg; екстракт от пасифлора - 21 mg; витамин
B6 - 8 mg. Ефективният комплекс подкрепя дейността на нервната система през нощта,
успокоява и релаксира мозъка и допринася за здрав и спокоен сън.

код 30093
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1190 лв.

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
смущения в съня - безсъние, трудно заспиване,
чести събуждания, краткотраен сън - успокоява
нервната система;
депресия, тревожност и стрес-синдром;
мигрена и главоболие, причинени от нервно
пренапрежение;
облекчаване симптомите на фибромиалгия;
предменструален синдром.

опаковка за

30

дни

Начин на употреба: 1 капсула
на ден, 30 мин преди сън. За
още по-силен ефект могат да се
приемат и 2 капсули наведнъж.
Има бързо настъпващ ефект и
действие, продължаващо от 6 до
8 часа.

Dr.Nature Пасифлора - 60 капсули
Спокойствие и баланс от природата!

Всяка капсула съдържа:
стандартизиран екстракт от цвят на пасифлора - 200 mg (5% флавони).

код 30031
опаковка за

16

90

60

лв.

дни

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно,
30 мин преди храна.

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
стрес, тревожност, депресии;
нарушен сън, трудно заспиване;
синдром на хронична уморa;
срив и проблеми с централната нервна система;
умствено и психическо натоварване;
раздразнителност, лесна избухливост;
нарушения в концентрацията и фокуса;
главоболие причинено от стрес;
проблеми с кръвното налягане и функцията на сърцето;
намалява умората и апатията.
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памет и кръвооросяване

пасифлората е известна от хилядолетия със своето успокояващо и релаксиращо
действие. Заради красивия си вид се нарича „страстниче“ или „цвете на страстта“ и
произлиза от Южна Америка. Нейните успокояващи и релаксиращи свойства са били
познати още от древните цивилизации на маите и ацтеките. От дълбока древност се
препоръчва при нервни разстройства, безсъние, заболявания на сърдечно-съдовата
система, хормонални проблеми, вегетативни нарушения в период на климактериум
и др.

Dr. Nature Гинко плюс - 30 капсули
За добра памет и топли крайници!

Всяка капсула съдържа:
екстракт от гинко билоба - 200 mg, екстракт от гроздови семки - 50 mg.

код 30061

памет и кръвооросяване

опаковка за

46

1190 лв.
30

дни

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
отслабване на паметта;
старческа деменция;
нарушено оросяване и кръвоснабдяване на крайниците;
намалено внимание;
болест на Алцхаймер;
шум в ушите;
световъртеж, главоболие;
сърдечна аритмия;
глаукома;
Начин на употреба:
периферни съдови смущения;
1 капсула дневно, след храна.
нервно изтощение, стрес.

Гинко билоба - фармакологичните ефекти на гинко билоба се дължат на съдържащите се в листата на растението
флавоноиди и терпенови трилактони, като флавоноидите притежават антиоксидантни свойства, а терпеновите
трилактони подобряват кръвообращението, оросяването на мозъка и крайниците, подобряват паметта. Гинко Билоба
действа съдоразширяващо, укрепва стените на кръвоносните съдове, възпрепятства агрегацията на тромбоцитите.
Увеличава работоспособността и издържливостта на хората, занимаващи се с умствена дейност. Подобряването
на циркулацията става по три различни начина: Първо, предизвиква отпускане на артериите, водейки до тяхното
разширяване и позволявайки с всеки удар на сърцето през артериалната система да преминава повече кръв. Второ,
намалява вискозитета на кръвта, като я разрежда и по този начин улеснява движението й през малките капиляри. И
трето, упражнява необяснима регулация на венозния и артериален съдов тонус, за оптимизиране разпространението
на кръвта до места, които са исхемични, без да жертва кръвообращението към другите тъкани.
Екстракт от гроздови семки – представлява мощен антиоксидант – 20 пъти по-силeн от Витамин С. Допринася за
нормалното функциониране на сърдечно-съдовата система като цяло.

Dr. Nature Ай кю макс - 30 таблетки

Най-добрата формула за подсилване на паметта и концентрацията!

2190 лв.

код 30060
опаковка за

30

дни

Всяка таблетка съдържа: екстракт от гинко билоба (24 % флавоноиди) - 100 mg,
магнезий - 160 mg, екстракт от родиола (Rhodiola Rosea) - 100 mg, екстракт от гроздови
семки (95%) - 60 mg, фосфатидилсерин - 50 mg, диметиламиноетанол (ДМАЕ) - 30 mg,
екстракт от мента - 20 mg, хуперзин А - 50 μg, вит.B6 - 4 mg, селен - 100μg, вит.B12 - 10 μg.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
нарушено кръвооросяване на мозъка и крайниците;
подпомага за по-лесно запаметяване и повишава паметовите възможности като цяло;
стимулира мозъчните функции и интелигентността;
Начин на употреба:
благоприятства сърдечно-съдовата дейност;
1 таблетка дневно,
намалена концентрация;
сутрин след храна.
шум в ушите, световъртеж.

Dr. Nature Когнисел - 20 капсули

Всяка капсула съдържа: цитиколин (Citicolinе Sodium) - 250 mg, екстракт от гинко
билоба - 55 mg; витамин B1 – 1.1 mg; витамин B5 /Пантотенова киселина/ 1.4 mg;
витамин B6 – 1.4 mg; витамин B12 – 2.5 μg, цинк - 7,5mg, селен - 50 μg.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
когнитивни, сензорни и двигателни неврологични заболявания;
нарушения на мозъчното кръвообращение (хронична мозъчно-съдова болест);
проблеми с паметта, свързани с възрастта;
Начин на употреба: 1 капсула
дневно, сутрин след храна.
възстановяване след мозъчни травми.

код 30071
опаковка за

2790 лв.
20

дни

Цитиколинът (cytidine 5’-diphosphocholine) участва в синтеза на фосфатидилхолин основна съставка на сивото вещество на мозъчната тъкан. Увеличава синтеза на структурния фосфо-липид на невронната мембрана. Инхибира активността на определени липиди
и различни стъпки на исхемичната каскада, запазвайки тъканта от увреда, като: ускорява
редукцията на мозъчния оток, подобрява мозъчния метаболизъм, предпазва и възстановява
невронната мембрана, възстановява цялостта на кръвно-мозъчната бариера.
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За стимулиране функциите на мозъка!

Dr. Nature Ултра Омега 3 - 90 капсули х 1000 мг
Ултрапречистено и молекулярно дестилирано!
С максимална концентрация на EPA + DHA > 60%(EPA 36% и DHA 24%).
Ползите от прием на омега-3 мастни киселини са медицински доказани и се препоръчва
в много случаи:

код 30009

омега-3-6-9

опаковка за

3290 лв.
45

дни

Начин на употреба:
1-3 капсули дневно.
При специфични
показания, приемът
може да се повиши.
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при проблеми със сърдечно-съдовата система;
за регулиране на липидния баланс и нивата на холестерола и триглицеридите;
при проблеми с артериалното налягане;
противодейства на различни възпаления в организма;
подпомага при ставни заболявания;
подобрява мозъчните функции;
подкрепя организма при депресии и безпокойство;
подпомага зрението;
подобрява съня;
подобрява състоянието на кожата и косата;
подкрепя имунитета.
Основното действие на рибеното масло се определя от две дълговерижни омега-3
мастни киселини: EPA – eйкозапентаенова и DHA – докозахексаенова, които са незаменими за човешкия организъм. EPA главно подкрепя сърдечно-съдовата система, имунитета, кръвообращението, ставите, противодейства на възпаленията в организма, а
DHA подкрепя когнитивните функции (памет, концентрация и др), мозъчната дейност и
състоянието на нервната система. При най-добрите продукти, в резултат на молекулярна дестилация се получава концентриране до общо съдържание на EPA+DHA около и
над 50%, което се приема за „изключително висок стандарт“. Рибеното масло Dr.Nature
Ултра Омега 3 90х1000 e получено при молекулярна дестилация, в резултат на което
концентрацията на EPA e 36%, а на DHA 24%, което прави 605 милиграма EPA+DHA във
всяка капсула от 1000 мг. Това превръща продукта Ултра Омега 3 90х1000 в eстествен
избор за всеки, който цени истинското качество и добрите резултати.

Dr. Nature Омега 3 рибено масло1000 - 90 капсули
Всяка таблетка съдържа:
1000 mg рибено масло.
код 30064
опаковка за

1990 лв.
30

дни

Начин на употреба:
3 пъти на ден по 1 капсула.

предпазват от сърдечносъдови заболявания - намаляват “лошия” холестерол в кръвта, разширяват кръвоносните съдове,
подобряват тяхната еластичност, нормализират кръвното налягане;
стабилизират клетъчните мембрани;
активират имунната система;
намаляват възпалителните процеси в организма;
подобряват репродуктивните способности на организма;
подобряват функционирането на нервната система – повишават концентрацията, усилват паметта и облекчават депресията;
поддържат хормоналния баланс в организма;
изключително важни за активно спортуващи, тъй като ускоряват мускулния растеж;
предпазват от развитието на различни видове ракови заболявания;
подобряват състоянието на кожата;
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омега-3-6-9

Редовният прием на продукти, съдържащи полиненаситени мастни киселини е изключително важен за всяка възраст, поради участието им в редица важни биохимични процеси и широкоспектърното им действие върху голям брой
органи и системи в организма, част от които са следните:

Dr. Nature Ленено масло 1000 - 90 капсули
Качествено ленено масло на най-достъпна цена!

Всяка капсула съдържа:
1000 mg ленено масло.

код 30065

омега-3-6-9

опаковка за

2490 лв.
30

дни

Начин на употреба:
3 пъти на ден по 1 капсула.

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
повишен холестерол и триглицериди;
проблеми със сърдечно-съдовата система и кръвоносните съдове;
артрит и проблеми с опорно-двигателната система;
за подобряване на паметта и функцията на мозъка;
хипертония;
астма;
за здрави кости, стави, кожа, нокти, коса;
при възпалителни процеси;
наднормено тегло.
Лененото масло е отличен източник на незаменими полиненаситени мастни киселини, основно алфа-линоленова (омега-3), линолова
(омега-6), олеинова (омега-9).

Полиненаситените мастни киселини в лененото масло имат изключително важно значение за
устойчивостта и правилните функции на клетъчните мембрани, подобряват състоянието на
сърдечно-съдовата система, предпазват от развитие на атеросклероза и исхемична болест на
сърцето. Наред с това подпомагат усвояването на калция и магнезия - особено важни за изграждане на костната структура, подпомагат възстановяването при чревни инфекции, проблеми в
черния дроб и бъбреците. Проявяват специфичен антиоксидантен ефект, забавят процесите на
стареене и предпазват от ракови заболявания. Особено ценни са за поддържане на добрия вид
и еластичността на кожата, здравината на ноктите и косата. Съдържащите се в лененото масло
лигнани по естествен начин подпомагат хормоналния баланс при жените и мъжете.
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Dr.Nature Натокиназа 100 - 45 капсули

За здраво сърце и кръвоносни съдове!
При циркулаторни нарушения и повишен риск от тромбоза!
Всяка капсула съдържа: Натокиназа - 100 mg (ензим от контролирана ферментация на
Bacillus subtilis с активност 20000 Fu/g).
Натокиназа е протеолитичен ензим с фибринолитична активност. Десетки научни проучвания сочат, че Натокиназата е едно от най-eфективните естествени средства за подпомагане функцията на сърцето, кръвоносните съдове и микроциркулацията.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
проблеми със сърцето, исхемична болест на сърцето;
профилактика на инфаркт и инсулт;
тромбофлебит;
Начин на употреба:
дълбока венозна тромбоза;
1 капсула дневно,
повишени стойности на холестерола и кръвното налягане;
вечер след хранене.
атеросклероза;
сърдечно-съдови заболявания;
метаболитен синдром;
тютюнопушене;
полиневропатия;
90
код 30030
нарушения на кръвообращението.
лоши хранителни навици и стрес;
лв.
Натокиназата се синтезира от традиционното японска съставка Натто - ферментирали соеопаковка за 45 дни
ви зърна в присъствието на бактерията bacillus subtilis. Натокиназа има доказани свойства
да разгражда фибрина, като до голяма степен действието му се дължи на директно разрушаване на тромбите в кръвоносните съдове. Механизмът на действие на ензима осигурява продължително действие през
цялото денонощие, което налага само еднократен прием. Така рискът от възникването на иснулт и инфаркт се намалява през
целия ден, дори и в ранните сутрешни часове, когато вероятността от възникване на сърдечно-съдов инцидент е най-голяма. Ефектите на Натокиназа се осъществяват в цялата кръвоносна система и обхващат по-големите и по-малките артерии
(включително коронарните съдове), венозната система, микроциркулацията (в зрителната и слуховата област). приемът
на Натокиназа намалява риска от тромбоза и мозъчно-съдови увреждания, намалява образуването на атеросклеротични
плаки, регулира нивата на холестерола и триглицеридите, поддържа нормалното състояние на артериите, вените и капилярите, предотвратява образуването на съсиреци, регулира стойностите на кръвното налягане, подкрепя работата на миокарда и редуцира риска от сърдечно-съдови инциденти.
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Сърце и холестерол

31

Dr.Nature Фибростоп - 60 капсули

Революционна комбинация от ензими, биофлавоноиди, витамини и минерали
за здрава респираторна система, сърце, кръвоносни съдове, стави и мускули!

Сърце и холестерол

код 30033
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3990 лв.

Всяка капсула съдържа: Serrazimes - 33 mg
(с активност 606000 U/g), Кверцетин - 110 mg,
Бромелаин - 220 mg (с активност 1200 GDU/g),
Фолиева киселина - 70 µg, Витамин B6 - 0.5 mg,
Витамин B12 - 1 µg, Селен - 20 µg).
Изберете продукт с протеолитични ензими при:
възпалителни заболявания на белия дроб
(в острата фаза и фазата на възстановяване);
възстановяване от вирусни(в това число ковид)
инфекции - за изчистване на фиброзната тъкан;
повишен риск от инсулт и инфаркт;
артроза и остеоартрит (гонартроза, коксартроза);
травми на опорно-двигателния апарат;

Начин на употреба: Препоръчва се прием от 1 капсула три
пъти дневно, 30 мин преди или 2
часа след хранене.
опаковка за

20

дни

след хирургични операции;
манипулации в денталната
медицина (при вадене на зъби
за намаляване на отока);
трудно зарастващи рани;
повишено физическо
натоварване.

основните съставки на Dr.Nature Фибростоп и Dr.Nature Серази плюс:
Serrazimes® е патентован ензимен протеолитичен бленд, за който е доказано, че разгражда протеиновите субстрати
по начин, подобен на серациопептидазата. Тази изключителна протеолитична ензимна бленда притежава доказано
противовъзпалително, противооточно и болкоуспокояващо действие и ефективно подпомага дихателната, имунната,
сърдечно-съдовото и скелетно-мускулната системи.
бромелаинът е ензим с протеолитично действие и подпомага дейността на стомашно-чревния тракт, благоприятства
функцията на имунната система и намалява хроничните възпаления в организма.
Кверцетинът е растителен флавоноид с мощно антиоксидантно и противовъзпалително действие, възпрепятства
разпространението и възпроизвеждането на много РНК-вируси, което го прави изключително подходящ в периоди на
повишена циркулация на вирусни и респираторни инфекции.
Комбинацията от фолиева киселина, витамин B6 и витамин B12 допринася за намаляване на стойностите на
хомоцистеина в кръвта. По този начин се редуцира риска от образуване на атеросклеротични плаки и се намалява
вероятността от възникване на мозъчни и съдови инциденти.

Dr.Nature Серази Плюс - 60 капсули

Естествено средство срещу болка, оток и възпаление!
Силата на протеолитичните ензими за здраво сърце и дихателни пътища!

Всяка капсула съдържа: патентован протеолитичен ензимен бленд Serrazimes® 33 mg с активност 606 000 U/g.
Начин на употреба: Препоръчва се прием от 1 капсула три пъти дневно, 30 мин
преди или 2 часа след хранене.

опаковка за

2890 лв.
20

дни

В Dr.Nature Фибростоп и Dr.Nature Серази плюс сe използват специални DR-растителни стомашно-устойчиви
капсули, които защитават ензимите от неблагоприятната среда в стомаха и допринасят за максимално
запазване на активността. протеолитичната ензимна терапия в последните години намира широко
приложение, поради изключителните ползи за организма:
благоприятства функцията на дихателната система и белите дробове;
намалява риска от фибрози и сраствания на белодробна тъкан след инфекции(бактериални, вирусни,
в това число ковид инфекции и други);
намалява възпалителните процеси в тялото и подпомага възстановяването;
спомага за намаляване на риска от образуването на тромби;
подпомага функцията на сърцето и кръвоносните съдове;
намалява риска от мозъчни и съдови инциденти (инсулти и инфаркти);
намалява болката и сковаността в ставите;
намалява болката и отока при травми на опорно-двигателния апарат;
спомага за отделянето на секрети от белия дроб, като възпрепятства застойните явления и риска от повторна инфекция;
подпомага функциите на мускулите при физически натоварвания;
спомага за зарастването на рани и възстановяването след хирургични операции и дентални интервенции;
подпомага имунитета.
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Сърце и холестерол

код 30032

Dr.Nature Берберин - 60 таблетки

Ефективен контрол на кръвната захар, липидите и теглото!
Всяка таблетка съдържа: екстракт от корени и стъбла на Куркуминово дърво
(Berberis aristrata) DER 5:1 - 400 mg.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
повишени нива на холестерола и триглицеридите;
диабет II тип;
наднормено тегло;
преддиабетни състояния;
метаболитен синдром.
фамилна обремененост от диабет;
нарушения във въглехидратния и липидния метаболизъм;
берберинът е натурален продукт с висока биологична активност, основно свързвана със
способността му да регулира нивата на кръвната захар и нивата на липидите. Днес берберинът е изследван в стотици научни изследвания, които са доказали високата му ефективност при много биохимични процеси. Основният му ефект се дължи на въздействието върху
специфични ензими, чиято активност се повишава при диабет. Наред с това оптимизира
инсулиновата резистентност, стимулира гликолизата, намалява производството на захар в
черния дроб, забавя разграждането на въглехидратите в червата, подпомага активността
на полезната микрофлора в организма. Действието му е сравнимо с това на най-често из90
код 30005
лв.
ползваните фармацевтични лекарства приемани при диабет, с неоспоримото предимство
на натуралния му произход. берберинът регулира липидния метаболизъм, намалява ниопаковка за 60 дни
вата на триглицеридите и серумния холестерол, подкрепя дейността на сърдечно-съдовата
система, предотвратява мастните натрупвания и подпомага регулирането на телесното теНачин на употреба:
гло. Всичко това превръща берберина в един от най-комплексно действащите проду1 таблетка дневно по
кти при метаболитен синдром (синдром Х), който включва затлъстяване с инсулиновреме на хранене.
ва резистентност, повишено кръвно налягане, повишен холестерол, висока кръвна
захар и висок атеросклеротичен риск. Редица изследвания дават добри резултати при
използването на берберин при различни видове рак - левкемия, рак на гърдата и простата, на щитовидната жлеза, дебелото
черво, черния дроб и др. Той участва в активирането на процесите на програмираната клетъчна смърт (апоптоза), потиска
разпространението на зловредните клетки и намалява действието на някои протеини, свързващи се с възникване на възпаления. Нашият съвет: за максимална степен на усвояване и по-добра ефективност, съчетайте с прием на продукти, съдър54 жащи бял трън.

Диабет и кръвна захар
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Dr.Nature Диасан МАКС - 60 капсули

Контрол на нивата на кръвната захар и липидите!

Всяка капсула съдържа: екстракти от цейлонска канела - 233 mg, гимнема 21 mg, горчив пъпеш - 55 mg, хром - 91 µg, цинк - 5 mg.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
диабет II тип;
диабетна полиневропатия;
преддиабетно състоние;
предразположеност към развитие на диабет;
повишени нива на холестерола и триглицеридите;
нарушен въглехидратен метаболизъм;
нездравословно хранене.

опаковка за

1890 лв.
60

дни

Екстрактът от цейлонска канела подпомага усвояването на глюкозата в тъканите
(най-вече в мускулите) и поддържа нормални нива на холестерол в кръвта.
Екстрактът от горчив пъпеш помага за поддържане нормални нива на глюкоза в
кръвта и допринася за усвояването й от тъканите.
Екстракт от гимнема се използва за поддържане нормалните стойности на кръвна
захар.
Цинкът допринася за нормалното протичане на метаболизма на въглехидратите,
мастните киселини, витамин А и синтеза на белтъчини.
Хром (хром пиколинат) - поддържа кръвната захар в нормални граници, помага за
волевото контролиране на апетита и влечението към сладки храни, благоприятства
изгарянето на излишната глюкоза.
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Диабет и кръвна захар

код 30075

Начин на употреба:
1 капсула дневно,
препоръчително
сутрин.

Dr. Nature Пробиотик Максимус - 10 капсули

Ново поколение пробиотик + пребиотик! Максимално съдържание на 210 милиарда полезни
бактерии в капсула! 7 биосъвместими пробиотични щама за добра чревна флора!

пробиотик, храносмилателна система

Всяко таблетка съдържа: Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus
rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus
plantarum - общ пробиотичен микс от не по малко от 210 милиарда CFU във всяка капсула;
късоверижен инулин (пребиотик) – 100 mg.
Само 1 капсула от продукта съдържа повече живи бактерии, в сравнение с цяла опаковка
от обикновените пробиотици!

код 30095
опаковка за

1790 лв.
10

дни

Начин на употреба:
За възрастни и деца 1 капсула дневно, преди или след хранене.
При
антибиотична
терапия,
приемайте
пробиотика 2 часа след
прием на антибиотика.
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210 милиарда
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
пробиотични бактерии
прием на антибиотици;
в капсула
понижен имунитет и често боледуване;
Пробиотик+Пребиотик
нарушена чревна микрофлора;
храносмилателни проблеми, подуване и газове;
недобро усвояване на хранителни вещества, включително лактозна нетолерантност;
гъбични и бактериални инфекции;
болки в корема, запек и диария;
възпалителни заболявания на червата;
стрес и забавен метаболизъм;
лоши хранителни навици.
Dr. Nature пробиотик Максимус е научно разработен синбиотик с изключително широк
спектър на полезно действие. Синергизмът на всички 7 биосъвместими бактериални щама
обуславя едновременното повлияване на имунитета, възстановяване баланса на чревната
микрофлора след прием на антибиотици, детоксикация и подпомагане при редица други
храносмилателни проблеми.
Dr. Nature пробиотик Максимус е подходящ за заквасване на домашно кисело мляко – още
едно доказатество за неговата ефективност. Чрез специално селектираните пробиотични
щамове се получава здравословно, висококачествено и хомогенно кисело мляко. Вижте
повече за начина на приготвяне на www.green-master.eu.

Първият постбиотик! Биологично активни метаболити от 12 щама
полезни пробиотични бактерии с директно действие в червата!
Всяко капсула съдържа: 37 Labtico®HP – 200 mg, Floracia™ - 200 mg.
Dr.Nature постибиотик+ е първият постбиотик, осигуряващ най-модерен подход в грижата
за оптимална функция на стомашно-чревния тракт и силна имунна система. Съдържа
иновативна комбинация от патентован постбиотик и пребиотик. Действа бързо, сигурно и
трайно за постигане на чревен баланс.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
прием на антибиотици;
гъбични и бактериални инфекции;
храносмилателни проблеми, подуване и газове;
болки в корема, запек и диария;
понижен имунитет и често боледуване;
възпалителни заболявания на червагрип и други вирусни заболявания;
та, включително синдром на раздразпериоди на сезонни респираторни и стомашноненото черво;
чревни инфекции;
стрес и забавен метаболизъм;
90
код 30039
недобро
усвояване
на
хранителни
вещества,
лоши хранителни навици, наднормелв.
включително лактозна нетолерантност;
но тегло и затлъстяване.
Какво
представляват
постбиотиците?
Постбиотиците
са вещества, които се синтезират
опаковка за 30 дни
по време на метаболитната активност на полезните бактерии в организма. За разлика от
пробиотиците, постбиотиците не е необходимо да прорастват в стомашно-чревния тракт, за да
Начин на употреба:
започнат да действат. Те осъществяват своите ефекти моментално след прием - нормализират
1 капсула дневно, преди функцията на червата, подпомагат чревната перисталтика, благоприятстват растежа на
или след хранене.
добрите бактерии и модулират имунната система спрямо нуждите на организма.
37 Labtico®HP е патентован, единствен по рода си постбиотик, създаден
Защо Dr.Nature постибиотик + е пона база на високотехнологични методи за култивиране на 12 щама полезни
ефективен от обикновените пробиотици?
бактерии: Bifidobacterium infantis; Bifidobacterium breve; Bifidobacterium lactis;
Бързо действие без прорастване
Bifidobacterium longum; Bifidobacterium bifidum; Lactobacillus plantarum;
на бактерии в червата.
Lactobacillus paracasei; Lactobacillus casei; Lactobacillus rhamnosus; Lactobacillus
Устойчив на стомашната киселина и
acidophilus; Lactobacillus fermentum; Streptococcus thermophilus.
антибиотици.
Floracia™ е патентован пребиотик, служи за храна на пробиотичните щамове
Без специален режим на съхранение.
и на полезните бактерии, които обикновено обитават червата.
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пробиотик, храносмилателна система

Dr. Nature Постбиотик плюс - 30 капсули

Dr. Nature Пробиотик комплекс + 10 капсули
За здравословна чревна флора и истински комфорт!

пробиотик, храносмилателна система

Всяка капсула съдържа: 10 млрд жизнеспособни пробиотични бактерии от специален спорообразуващ щам Bacillus coagulans.
Защо Doctor Nature Probiotic complex +?
най-висока преживяемост на пробиотичните бактерии на стайна температура;
специален (спорообразуващ) пробиотичен щам, гарантиращ ефективно
преминаване през стомаха на жизнеспособни бактерии;
стабилност при повишена влажност;
Начин на употреба:
дълъг живот.
1 капсула дневно.

код 30069
опаковка за

1190 лв.
10

дни

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
нарушена микрофлора в храносмилателния тракт;
хранителни алергии;
храносмилателни разстройства от различен характер;
гнилостни и възпалителни процеси в червата;

след лечение с антибиотици;
дисбактериоза;
срив в имунната система.

пробиотици - представляват живи микробиални хранителни добавки, които
подпомагат цялостното храносмилане и потискат размножаването на “лоши”,
болестотворни микроорганизми в храносмилателната система.

Възстановяват нормалната чревна микрофлора, особено след лечение с антибиотици. Пробиотичните бактерии директно
се колонизират върху чревната лигавица и започват да произвеждат жизненоважни ензими, витамини, аминокиселини
и други клетъчни биопродукти. Здравословните им ефекти са изключително разнообразни - стимулиране функцията
на имунната система и създаване устойчивост спрямо вътрешните болестотворни причинители; противотуморна и
противоракова активност; намаляване токсичната активност на другите вредни бактериални щамове; антисклеротичен
ефект и асимилация на лошия холестерол; антихипертензивен ефект; възпрепятстване на чревни, пикочо-полови и други
инфекции; спомагателен ефект при усвояване на хранителните вещества и облекчаване на чернодробната функция,
участие в синтеза на витамини В1, В2, В3, В5, В6, В12 и К, подобряване абсорбцията на минерали.
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Dr.Nature Санилакс - 60 капсули
Редовен стомах и елегантна фигура,
гарантирани от 9 природни съставки!

Комплексна природна формула, която подобрява чревната перисталтика,
регулира храносмилането, акумулира вода в дебелото черво, ограничава
превръщането на въглехидратите в мазнини, подобрява усвояването на
глюкозата в клетките и превръщането и в гликоген в черния дроб.

код 30074
опаковка за

1890 лв.
60

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
запек;
нередовен стомах;
лениви черва;
интоксикация;
стомашен дискомфорт;
хемороиди.

Начин на употреба:
1- 2 капсули,
препоръчително вечер

дни
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пробиотик, храносмилателна система

Всяка капсула съдържа екстракти от:
сена - 34 mg, лотос - 34 mg, ревен - 21 mg, американски зърнастец - 13 mg, алое 34 mg, балсамова круша - 55 mg, зелен чай - 34 mg, гарциния камбоджа - 55 mg,
цейлонска канела - 34 mg.

Dr.Nature Куркума форте - 60 капсули

Храносмилателна система, противовъзпалително действие

Куркумин и пиперин за мощно противовъзпалително действие!
За здрави стави и баланс на храносмилателната система!
Всяко капсула съдържа: екстракт от корени на куркума (95% куркумин) - 400 mg;
екстракт от черен пипер (95% piperin) - 5 mg.

3690 лв.

код 30089
опаковка за

60

дни

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно.
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Куркумата е едно от най-мощните натурални лечебни средства, използвана
още в древните индийски аюрведични традиции. Главното активно вещество
е куркуминът. Куркумата е с изключително мощно противовъзпалително и
болкоуспокояващо действие, използва се успешно при заболявания на ставите,
артроза и остеоартрит. Наред с това подобрява кръвообращението, спомага при
стомашно-чревни заболявания и елиминира излишните токсини от организма.
Куркумата се бори с тихите възпаления в тъканите, като по този начин предотврятява
развитието на редица заболявания. пиперинът е естествен алкалоид с
мощно противовъзпалително действие. Комбинацията от куркума и пиперин
е изключително подходяща, тъй като пиперинът увеличава бионаличността и
ефективността на куркумата многократно.
Комбинацията от куркумин и пиперин:
намалява възпалителните процеси като блокира медиаторите на възпалението;
повлиява болките в ставите при артроза и остеоартрит;
спомага при проблеми в храносмилателната система;
повишава имунитета и защитните сили на организма;
подобрява подвижността на ставите;
елиминира излишните токсини от организма;
подобрява метаболизма;
подобрява състоянието на нервната система;
спомага за поддържане на нормални стойности на холестерола и кръвното налягане.

Dr.Nature Хиалурон Комплекс - 30 капсули
Комплексна грижа за ставите и кожата!

опаковка за

30

дни

Начин на употреба: 1 капсула дневно.

Dr. Nature Калций, Магнезий, Цинк +, 30 таблетки

За красив външен вид, здрави кости и жизненост!

код 30092
опаковка за

990 лв.
30

дни

Всяка таблетка съдържа: калций - 377 mg; магнезий - 144 mg; цинк - 8 mg; витамин
B6 - 3 mg; витамин D3 - 5µg.
благодарение на матричната си формула от витамини и минерали, Калций, Магнезий, Цинк + има благоприятно въздействие върху редица органи и системи, като:
поддържа здрави костите и зъбите;
допринася за красива коса, кожа и нокти;
намалява риска от развитие на остеопороза (при жени след менопауза);
подпомага работата на нервите и сърдечния мускул;
Начин на употреба:
подобрява ставната подвижност;
1 таблетка на ден.
повишава имунитета;
набавя необходимите по време на бременност Калций и Магнезий;
спомага за заздравяване на костите при рехабилитация след травми;
подходящ е при усилени физически натоварвания.
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Стави, кости, мускули и болки

2890 лв.

код 30088

Всяка капсула съдържа: хиалуронова киселина (ниско молекулно тегло - 30 mg,
средно молекулно тегло - 60 mg, високо молекулно тегло - 30 mg), екстракт от босвелия - 50 mg, диосмин/хесперидин - 100 mg, глюкозамин - 100 mg, витамин С - 40 mg,
манган - 2 mg, селен - 14 µg.
Dr.Nature Хиалурон комплекс:
благоприятства поддържането на здрави и гъвкави хрущялни тъкани;
подпомага смазването на ставите;
намалява дискомфорта в ставната област;
подпомага движението, особено в напреднала възраст;
поддържа венозната система;
допринася за здрава, гладка и добре хидратирана кожа.

Dr. Nature Флексамол - 60 капсули
За здрави стави, мускули и подвижност!

Всяка капсула съдържа: Лиофилизиран концентрат от зеленоуста мида (3,4% глюкозаминогликани) - 400 mg, 5 Loxin® (екстракт от босвелия, стандартизиран до 30% ацетил11-кето-бета-босвелична киселина) - 100 mg.

Стави, кости, мускули и болки

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
остеоартрит и остеоартроза (коксартроза, гонартроза);
износване на ставните хрущяли;
болки, скованост и оток в ставите;
наличие на шипове в гръбначния стълб и затруднено движение;
дискова херния и дископатия;
състояния след травми и счупвания;
повишено физическо натоварване;
възстановяване след операции.

код 30013
опаковка за
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5490 лв.
60

дни

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно.

Флексамол е уникална комбинация от патентовани форми на концентрат от зеленоуста мида и екстракт от босвелия, които действат синергично за постигане на максимални ползи:
подпомага функциите и възстановяването на ставните хрущяли;
намалява възпалението и отока;
намалява болките и сковаността при движение;
поддържа здрави сухожилията и ставните връзки;
ускорява възстановяването след травми - счупвания, изкълчвания, навяхвания.

Зеленоустата мида (Perna Canaliculus) е уникален природен вид, който в продукта Dr.Nature Флексамол е вложен
като патентован висококачествен лиофиризиран концентрат за максимална ефективност.
5 Loxin® е патентован екстракт от босвелия, обект на десетки клинични проучвания, който се отличава с изключителната си бионаличност. Една от ключовите характеристики на 5 Loxin® е, че показва ефикасност още на 7-мия ден след
приема при значително по-ниска доза (100 mg). Освен подобренията на комфорта и гъвкавостта на ставите, 5 Loxin®
влияе положително върху биологичните маркери, свързани със здравето и възпалението на ставите, включително
TNFa, CRP и IL-6. Доказано е също така, че значително инхибира матричната металопротеиназа (MMP-3), ензими, които
разграждат хрущялите, колагена и съединителните тъкани.

Dr. Nature Зеленоуста мида - 90 капсули

За здрави стави и движение без болка!

Всяка капсула съдържа: Лиофилизиран концентрат от зеленоуста мида (3,4%
глюкозаминогликани) - 500 mg.

код 30015
опаковка за

39

90

45

лв.

дни

Начин на употреба:
2-3 капсули дневно.

Dr. Nature Зеленоуста мида е продукт, специално предназначен за здрави стави.
Той съдържа максимално количество висококачествен лиофилизиран концентрат
от зеленоуста мида с голямо съдържание на глюкозаминогликани. Благодарение на
специфичното действие, продуктът гарантира редица ползи за опорно-двигателната
система:
подпомага възстановяването на ставните хрущяли;
намалява възпалението и отока;
намалява болките и сковаността при движение;
поддържа здрави сухожилията и ставните връзки.

Зеленоустата мида (Perna Canaliculus) е уникален природен вид, който се среща на територията на Нова Зеландия. Тя е
богат източник на природни глюкозаминогликани. Основната им функция да осигуряват смазването между ставите, като
по този начин спомагат за намаляване на болката и сковаността при движение и увеличават устойчивостта на ставите към
натоварване. Редица клинични проучвания показват ефективността на зеленоуста мида при остеоартрит и други ставни
заболявания.
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Стави, кости, мускули и болки

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
остеоартрит и остеоартроза (коксартроза, гонартроза);
износване на ставните хрущяли;
болки, скованост и оток в ставите;
наличие на шипове в гръбначния стълб и затруднено движение;
дискова херния и дископатия;
състояния след травми и счупвания;
повишено физическо натоварване;
възстановяване след операции.

Dr.Nature Индийски тамян - 90 капсули
За здрави стави и движение без болка!

Стави, кости, мускули и болки

Всяка капсула съдържа: 400 mg екстракт от индийски тамян (босвелия, Boswellia
serrata), стандартизиран до 65% босвелична киселина (260 mg).
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
възпаления и болки в ставите;
износване на ставните хрущяли;
артрит, остеоартрит, артрози, ревматизъм;
шипове и затруднено движение;
радикулит, плексит, дископатии, дискови хернии;
скованост и отоци;
бронхит и хронични заболявания на дихателната система;
възпалителни заболявания на храносмилателната система: колити, гастрити и др.

код 30016
опаковка за

2690 лв.
45

дни

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно.
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Индийският тамян представлява смолата, която се получава от широколистното дърво
босвелия (Boswellia serrata). В нея се натрупват мощно действащи, биологично-активни
вещества с ясно изразено противовъзпалително действие.
Благодарение на основното си противовъзпалително действие, индийският тамян се използва от незапомнени времена при различни проблеми със ставите. Главният ефект се дължи
на специфичната група босвелични киселини. За разлика от съвременните нестероидни
противовъзпалителни средства(НСПВС), индийският тамян не дразни стомаха, няма техните
тежки странични и нежелани ефекти и може да се приема продължителен период от време.
Индийският тамян насърчава притока на кръв към ставите, намалява болките, подуването
и сковаността, в това число и «сутрешната скованост». Подобрява гъвкавостта, облекчава
ставния дискомфорт. Благоприятства нормалното състояние на кръвоносните съдове, ставите, хрущялната тъкан, мускулите.

Dr.Nature Джойнт Протект
Супер формула за здрави стави и кости!

946 мл
код 30819

7990 лв.
опаковка за

30

дни

Начин на употреба:
30 мл (2 с.л.)
сутрин на гладно.

Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
артрози;
остеопороза;
артрити;
дископатия;
спондилози;
ишиас
болки;
остри и хронични болки в ставите;
скованост и възпаление на колената и пръстите;
навяхвания;
изкълчвания;
фрактури;
ошипяване.

473 мл
код 308191

4790 лв.
опаковка за

15

дни

Модерна формула с мощно биологично действие за защита и
подпомагане състоянието на костно-ставния апарат и за борба с
дегенеративни и възпалителни заболявания на ставите. Течната
форма допълнително повишава активността, гарантирайки бързо и
ефективно усвояване от организма.
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Стави, кости, мускули и болки

Състав: глюкозамин сулфат, хондроитин сулфат, метилсулфонилметан,
колаген, хиалуронова киселина, ликопен, витамин С, витамин D3.

Dr.Nature Глюкозамин + МСМ + Хондроитин - 90 таблетки
Здрави стави и живот без болка!

Комбинация от „трите златни добавки“ за стави, с противовъзпалително,
болкоуспокояващо, регенеративно действие!

Стави, кости, мускули и болки

Всяко таблетка съдържа:
глюкозамин сулфат - 500 mg, метилсулфонилметан - 300 mg; хондроитин
сулфат - 200 mg.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
проблеми със ставите и сухожилията;
възпалителни и дегенеративни заболявания;
скованост, износване на ставите;
артрити, остеоартрити, ревматизъм, артрози;
ишиас, ошипяване;
натоварвания на ставите;
гонартроза и коксартроза.
код 30004
опаковка за

3890 лв.
45

дни

Начин на употреба:
2 таблетки дневно.

Тези симптоми се появяват най-често при дългогодишно спортували хора,
както и при такива със застоял начин на живот и наднормено тегло. Първите
признаци могат да се усетят като лека, но натрапчива болка, появяваща
се при по-активни дейности като танцуване или тичане. В последствие
болката може да премине в хронична и да причинява дискомфорт при
всяко движение.

Dr. Nature Глюкозамин + МСМ + Хондроитин е иновативно решение за здрави стави. Благодарение на бързия ефект
и качеството на съставките, таблетките облекчават възпаленията като същевременно регенерират ставните хрущяли. Те
имат силно болкоуспокоявощо действие, което ще ви помогне да забравите болките и ежедневния си дискомфорт.
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Dr.Nature Глюкозамин 1100 - 90 таблетки
За добро възстановяване на ставния хрущял!

3590 лв.
опаковка за

90

дни

Начин на употреба: 1 таблетка
дневно, приета с чаша вода.

Dr.Nature MSM (Метилсулфонилметан) - 90 таблетки

За гъвкавост, тонус и сила на мускулите, костите, ставите!

Всяка таблетка съдържа:
метилсулфонилметан - 1000 mg.

код 30001

2290 лв.
опаковка за

90

дни

Dr.Nature препоръчва за
подпомагане при:
остеоартрит;
ревматоиден артрит;
болки и скованост в ставите;
фрактури, спортни травми;
слаба коса и нокти.

Начин на употреба:
1 таблетка дневно,
приета с чаша вода.

67

Стави, кости, мускули и болки

код 30002

Всяка таблетка съдържа:
глюкозамин сулфат - 1100 mg.
Dr.Nature препоръчва за
подпомагане при:
скованост и болки в ставите;
артрит, остеоартрит;
артрози;
дегенерация на ставния хрущял;
загуба на синовиална течност;
травми и болки.

Dr. Nature Л-карнитин тартрат - 90 капсули
Контрол на теглото и енергия! Супер бързо усвояване!
L-карнитин тартрат е най-бързо и ефективно усвоимата форма на L-карнитина
Всяка капсула съдържа:
500 mg Л-карнитин тартрат.

код 30042

За идеална фигура

опаковка за
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3990 лв.
45

дни

основните ползи от прием на L- карнитин:
ефективно подпомага процеса на изгаряне на
мазнини;
активира метаболизма;
намалява апетита;
подкрепя сърцето и сърдечно-съдовата система;
подобрява функциите на мускулите;
регулира нивата на кръвна захар;

Начин на употреба:
2-3 капсули дневно.
подпомага организма при спортни
натоварвания и тренировки;
намалява усещането за умора и
отпадналост;
подпомага кръвоснабдяването на
тъканите, оптимизира доставката
на хранителни вещества;
оптимизира натрупването на мускулна маса.

основната функция на Л-карнитина е да подпомага процеса на пренос на мастните
клетки до митохондриите, където те се използват за получаване на енергия в резултат на
изгаряне, от което най-много се възползват мускулите, в това число и сърцето. Поради
това той е един от най-ефективните продукти за борба наднорменото тегло и натрупването на мазнини. Наред с това пречи на образуването на млечна киселина и повишава
доставката на кислород до мускулите, като осигурява енергия, без да се разграждат ценните за организма протеини. Има силно антиоксидантно действие, предпазва от сърдечен удар и е важен за подобряване функциите на бъбреците и отделителната система.

Dr.Nature CLA + Зелен чай + L-карнитин 90 капсули

Леки и витални! Мощна комбинация с тройно действие за максимален ефект!
Всяка капсула съдържа: CLA (конюгирана линолова киселина) - 300 mg, екстракт от
зелен чай – 200 mg (полифеноли – 100 mg, кофеин – 18 mg), L-карнитин – 138 mg.
Dr.Nature препоръчва за подпомагане при:
нискокалорични диети;
наднормено тегло;
за подкрепа на сърдечно-съдовата система;
изгаряне на мазнините без загуба
оксидативен стрес, свързан с процесите
на мускулна маса;
на отслабване;
нарушена мастна обмяна;
за оформяне на стройна и стегната фигура.
тежки физически натоварвания;

код 30010
опаковка за

3390 лв.
90

дни

Начин на употреба: 1 капсула дневно.
приемът на КЛА действа едновременно в две направления. От една страна намалява
отлагането на мазнини в мастните клетки, а от друга активно стимулира изгарянето на
вече натрупаните. Препоръчва се както в програми за намаляване на телесно тегло, така
и за активно спортуващи, тъй като активирането на процесите на изгаряне на мазнини не
влияе на мускулната маса.

Всяка капсула съдържа: конюгирана
линолова киселина (КЛА) - 1000 mg.

код 30038
опаковка за

2290 лв.
60

дни

Начин на употреба:
1-2 капсули дневно.

прием на продукти с КЛА се препоръчва за подпомагане при:
хора с наднормено тегло;
затлъстяване;
за редуциране на мазнините в тялото без загуба на мускулна маса;
нарушена мастна обмяна;
повишени нива на холестерола и триглицеридите.
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За идеална фигура

Dr. Nature КЛА 1000 - 60 капсули

За ефективно отслабване и нормално телесно тегло!

Dr. Nature Нофатин Метаболик - 30 капсули

Новият суперефективен продукт за отслабване при метаболитен синдром и свръх тегло!

Всяка дневна доза от 2 капсули съдържа: Metabolaid® - 500 mg, CSAT® - 300 mg,
Цинк - 10 mg, Ниацин - 10 mg NE, Хром - 100 µg, Селен - 50 µg, Витамин D3 - 5 µg.
Dr Nature Нофатин Метаболик съдържа клинично изпитани съставки Metabolaid® и
CSAT®, носители на престижни международни награди за хранителни добавки в категорията “Weight management”.

код 30043

За идеална фигура

опаковка за
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3990 лв.
15

дни

Иновативните капсули за постигане на пълен метаболитен баланс. Dr Nature Нофатин Метаболик е подходящ за хора със симптоми на метаболитен синдром, сред които натрупване
на излишни килограми и затлъстяване, нерегулирани стойности на холестерола и кръвното
налягане, инсулинова резистентност, хормонален дисбаланс и други.
Ето какви са ползите от приема на Doctor Nature Нофатин Метаболик:
редуцира излишните килограми и телесни мазнини;
подпомага за нормалния профил на холестерола и тригицеридите;
допринася за нормалните стойности на кръвното налягане;
благоприятства нормални стойности на глюкоза в кръвта;
Начин на употреба: 2 пъти
допринася за нормална функция на кръвоносните съдове;
дневно по 1 капсула (сутрин
намалява апетита и желанието за сладки храни;
и вечер, 20-30 минути преди
благоприятства чревната микрофлора.
хранене).

Metabolaid® e патентована, клинично изпитана, растителна съставка, базирана на хибискус и лимонова върбинка.
Биологично активните компоненти действат синергично като подпомагат контрола на теглото и сърдечно-съдовата функция. Механизмът, по който Metabolaid® действа в мастната тъкан, мускулите и черния дроб е чрез активирането на ензима
AMPK, който действа като метаболитен превключвател в клетките, което води до намалена продукция на глюкоза, намален
синтез на липиди и повишена липидна оксидация в черния дроб. Подпомага нормалния метаболизъм на мастните клетки
и постига здравословно тегло.
CSAT+® e патентован екстракт от семена на рожков, стандартизиран до галактоманан, олигофруктоза и полифеноли. Галактомананите са полизахариди с голямо молекулно тегло, които притежават засищащ ефект. Олигофруктозата са малки фибри с ниска калорийна стойност, които могат селективно да служат за храна на различни видове чревни бактерии. CSAT+®
подпомага нормалната функция на имунната система и се поддържат нормални стойности на глюкоза в кръвта.

Dr. Nature Нофатин - 60 таблетки

3990 лв.

код 30021
опаковка за

+ специална 30 дневна
програма за оформяне
на корема, ханша,
талията и бедрата

15

дни

Всяка таблетка съдържа: сахаромицес церевизия - 144mg, от които бета
глюкани 80% - 115,2mg; артишок - 55mg; бял трън - 55mg; глухарче - 55mg;
шизандра- 55mg; родиола розеа- 55mg; китайски сладник- 55mg; корейска
мента- 55mg; китайски живовляк - 55mg; китайска ангелика - 55mg; репей- 55mg;
куркума - 55mg; магнезий - 55mg; пиперин 95% - 1mg; хром - 50 μg; йод - 50 μg.
Dr.Nature Нофатин действа в 7 различни направления и постига 7D ефект,
а с приема получавате 10 незаменими ползи.
1. Допринася за постигане на мечтаната фигура и здравословни килограми.
2. Намалява с 2-3 размера на Вашите дрехи.
3. Спомага за редуциране на излишните мазнини, особено в проблемните зони
на корема, талията, ханша и бедрата.
4. Избягва драстичните диети и свързаните с тях лишения.
5. Предотвратява неприятния йо-йо ефект, който се получава след всяка диета.
6. Допринася за повече енергия и самочувствие от постигнатите резултати.
7. Подпомага имунитета и тялото в борбата му с възпаленията, които са основна
причина за затлъстяването.
Начин на употреба:
8. Балансира нивата на кръвната захар.
2 пъти дневно по 2 таблетки,
9. Подпомага организма при стрес.
30 мин преди хранене.
10. Подобрява метаболизма и хормоналния баланс.

Как работи Dr.Nature Нофатин? Dr.Nature Нофатин е ефективен, като се бори срещу първопричините за натрупването на излишните мазнини и наднорменото тегло. Той въздейства върху
основните фактори за затлъстяване, като по този начин се получава траен и сигурен ефект.
Благодарение на различните механизми, по които Dr.Nature Нофатин действа, само за месец се
намаляват излишните мазнини в областта на талията, ханша и бедрата. Същевременно с това, се
редуцират висцералните мазнини, подобрява работата на вътрешните органи, балансира всички
процеси в тялото и премахва първопричините за наднорменото тегло и затлъстяването, което е
единственият начин за сигурен ефект в дългосрочен план.
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За идеална фигура

Революционен продукт за отслабване, с който ще изваете
мечтаната фигура и ще постигнете здравословно тегло!

Медицински гъби за здраве!

Витални гъби

Микотерапия
(фунготерапия) лечение
с медицински гъби
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Гъбите (фунги) са самостоятелен биологичен клас намиращ се между растителния и животинския свят. Досега са
описани 1.5 милиона вида, което е едва 10% от наличните на планетата. Делят се на низши – микота и висши – аско и
базидиомицети, които са над 14 000 вида. Над 2000 от тях са ядливи, а около 700 притежават лечебни свойства. 50-60 от
последните имат подчертано силно биологично въздействие и се наричат медицински (витални) гъби. Приблизително
половината от тях са в комерческо производство и от тях се изработват хранителни добавки, лекарства (антибиотици и
други фармацевтични препарати), козметични средства и имунопротектори. От 1972 г. лечебните гъби се култивират в т.н.
„гъбни ферми“ в Китай, Япония и САЩ основно. Продукцията има сертификати за добра производствена и медицинска
практика и за органично производство.
Тези гъби са източник на силно биологично активни вещества. В състава им присъстват полизахариди от алфа
и бета – глюканен тип, антиоксиданти, ензими, фитонциди, каротиноиди, фосфолипиди, стероиди, терпаноиди,
витамини, минерали, соли, олигоелементи, флаваноиди и сяросъдържащи съединения. Имат подчертано силно
имуномодулиращо действие.
Засега нямат юридически статут на лекарствени средства, но подпомагат цялостно официалната медицинска практика и
са съвместими със съвременната фармакология. Всяка една от тях особено силно действа на дадена тъкан, орган, система
или клетки и притежават подчертан синергизъм при едновременното им използване. Науката, която изучава лечебните
им свойства се нарича Микотерапия (фунготерапия).
На вашето внимание в този каталог предлагаме професионално подбран набор от най-мощно и доказано действащите
медицински гъби - в моно и в комбинирани формули, базирани на опита ми като дългогодишен консултант по микотерапия!
Д-р Милен Христов МД

Камфорова гъба - 60 капсули x 555 mg
Висококачествен екстракт от плоднoто тяло на камфорова гъба
с максимална концентрация на полизахариди!
Всяка капсула съдържа:
екстракт от Камфорова гъба (Antrodia cinnamomea) - 400 mg.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
профилактика на всякакви видове рак;
облекчава състоянието в крайните стадии на рак;
действа при отоци и изливи във вътрешните органи и в белия дроб;
подобрява общото състояние и апетита;
стабилизира работата на храносмилателната система;
чисти кръвта, детоксикира черния дроб;
подобрява работата на бъбреците.

опаковка за

4590 лв.
15

дни

Камфоровата гъба е известна още като „гъба Ин-Ян“, „Цар на
лекарствата“, „Червена камфорова гъба“. Тя е реликтен вид – среща се
само в Тайван. Расте само върху определен вид камфорово дърво, само
в няколко строго обособени райони. По данни на китайските лекари
работещи с нея, тя е 10 пъти по-силна от другите противоракови гъби.
Това е и най-скъпоструващата гъба в света.
Помага при тежки проблеми на черния дроб, панкреаса, мозъка, шийката
на матката, кръвта, лимфната система, белите дробове, млечните жлези
(включително и хормонозависим), бъбреци, стомах, дебело черво,
простата, гърло, жлъчен мехур, пикочен мехур, кожа, и др.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин
преди храна. Не се препоръчва за деца, бременни и кърмещи.
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Витални гъби

код 30307

Мегавитал комплекс - 60 капсули x 530 mg
Висококачествени екстракти от плодното тяло на медицински гъби
с максимална концентрация на полизахариди!

Всяка капсула съдържа: рейши Съдържание на полизахариди:
50mg; шиитаке - 50mg; майтаке - 50mg;
кордицепс - 50mg; кориолус - 50mg; рейши> 30%, шиитаке>30%, майтаке>30%,
кордицепс> 20%, кориолус > 20%,
агарикус - 50mg; херициум - 50mg; витамин
агарикус>40%, херициум> 15%
С - 50mg; селен - 30μg; цинк - 6,8mg.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
срив в имунната система;
съпътстваща терапия при болни от рак;
за подпомагане на организма при химио- и лъчетрапия;
като общоукрепващо средство;
подобрява сърдечно-съдовата, храносмилателната, отделителната и кръвоносната
системи;
нормализира хормоналния баланс, регулира кръвната захар, кръвното налягане
и нивата на холестерола и триглицеридите
код 30301

Витални гъби

опаковка за
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3990 лв.
30

дни

Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1-3 капсули преди хранене. Не се препоръчва
за деца, бременни и кърмещи.
Megavital Complex е уникално съчетание от 7 мощно действащи гъби и три
антиоксиданта. Богатият състав от полизахариди, аминокиселини, белтъци,
витамини, микроелементи и ензими правят продукта изключително средство за
подпомагане на организма при справяне с най-тежките заболявания и поддържане
на всички органи и системи в хармонично състояние. Продуктът има мощно
имуномодулиращо, адаптогенно, антистрес, противовирусно действие.

Кордицепс плюс - 60 капсули x 555 mg

с Мегавитал комплекс
Висококачествени екстракти от плодното тяло на медицински гъби
с максимална концентрация на полизахариди!
кордицепс - 361 mg; рейши - 11 mg; шитаке
- 11 mg; майтаке -11 mg; кориолус - 11 mg;
агарикус - 11 mg; херициум - 11 mg; витамин
С - 11 mg; селен - 6,8 μg; цинк - 1,5 mg).

код 30302
опаковка за

3990 лв.
30

дни

80% CORDYCEPS
20% MEGAVITAL COMPLEX
Съдържание на полизахариди
в Кордицепс > 20%

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
проблеми с дихателната (пневмонии, възпалителни процеси, емфизем и др.),
кръвоносната, отделителната системи (особено при възпалителни процеси на
бъбреците и уринарния тракт);
действа като мощен природен антибиотик (ефективен при вирусни и бактериални
инфекции);
туморни заболявания (бели дробове, простата, мозъка, кръвта и лимфата);
подкрепя организма при химио- и лъчетерапия;
подпомага имунната система и общата детоксикация на организма;
пречиства кръвта и лимфата;
подпомага дейността и функциите на черния дроб - хепатопротектор;
подпомага опорно-двигателния апарат (ревматизъм) и сърдечно-съдовата система
(стенокардия, инфаркт, атеросклероза);
подпомага при умора, повишава работоспособността и мускулния тонус;
повишава либидото.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1-3 капсули преди хранене. При първи симптоми
на грип или простуда, дозата се повишава до 6-8 капсули дневно.
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Витални гъби

Всяка капсула съдържа:

Рейши плюс - 60 капсули x 555 mg

с Мегавитал комплекс
Висококачествени екстракти от плодното тяло на медицински гъби
с максимална концентрация на полизахариди!
Всяка капсула съдържа: рейши - 361mg; шиитаке - 11mg;
майтаке - 11 mg; кордицепс - 11 mg; кориолус - 11 mg;
агарикус - 11 mg; херициум - 11 mg; витамин С - 11 mg;
селен - 6,8 μg; цинк - 1,5 mg.

код 30303

Витални гъби

опаковка за

3990 лв.
30

дни

80% REISHI
20% MEGAVITAL COMPLEX
Съдържание на полизахариди
в Рейши > 30%

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
нарушени функции на имунната система и съпътстваща терапия при болни от рак (стомах,
черен дроб, бял дроб, кожа), и при заболявания предизвикани от радиация;
нарушени адаптационни способности на организма, хронична умора, слаби нерви, страх,
безпокойство, нарушен сън и др;
подпомага всички тъкани, органи и системи в организма, както и при остри и хронични и
дегенеративни заболявания;
възстановяване след тежки операции или заболя-вания;
заболявания на сърдечно-съдовата система;
алергии, астма и бактериални и вирусни заболявания;
язва, гастрит;
облекчава болките в ставите, костите и мускулите;
действа против сгъстяването на кръвта и подобрява кръвната циркулация;
единствено рейши увеличава силата на духа и позитивната емоционална настройка.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1-3 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна. Не се
препоръчва за деца, бременни и кърмещи.
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Рейши е известна като „божествена гъба на дълголетието“. Доста често тя се сочи като
най-доброто природно средство, използвано от китайските лечители. В състава и са
доказани повече от 119 биологично-активни вещества, които имат противовъзпалително,
антираково и антивирусно действие. В Япония и Китай гъбата се използва при практически
всички заболявания.

Германор 132 - 60 капсули x 555 mg

Супер антиоксидант
Висококачествени екстракти от плодното тяло на медицински гъби
с максимална концентрация на органичен германий и полизахариди!

Всяка капсула съдържа: Специфичен биоактивен комплекс (Шиитаке (екстракт
от Lentinula edodes) > 25%; Майтаке (екстракт от Grifola frondosa) > 25%; Рейши
(екстракт от Ganoderma lucidum) > 40% богат на бета-глюкани, аминокиселини,
природен органичен германий, витамини, РНК и др.) и 144 mg - Вит С.

опаковка за

3990 лв.
30

дни

Начин на употреба:
2 пъти на ден по 1-2 капсули, след хранене, с вода.
Не се препоръчва за деца, бременни и кърмещи.
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Витални гъби

код 30306

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
оксидативен стрес;
канцерогенни проблеми;
артритни заболявания;
сърдечна недостатъчност;
проблеми на кръвоносната система;
хипертония;
химио и лъчетерапия;
понижен имунитет;
хронична умора;
алергии;
атеросклероза;
след прекарани заболявания;
работа в замърсена и вредна работна среда.

Майтаке плюс - 60 капсули x 555 mg

с Мегавитал комплекс
Висококачествени екстракти от плодното тяло на медицински гъби
с максимална концентрация на полизахариди!
Всяка капсула съдържа: майтаке - 361 mg; рейши - 11 mg;

шиитаке - 11 mg; кордицепс - 11 mg; кориолус - 11 mg;
агарикус - 11 mg; херициум - 11 mg; витамин С - 11 mg;
селен - 6,8 μg; цинк - 1,5 mg.

80% MAITAKE
20% MEGAVITAL COMPLEX
Съдържание на полизахариди
в Майтаке > 30%

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
като съпътстваща терапия при раково болни (рак на гърдата, панкреаса, кожата, стомаха,
черен дроб, простатна жлеза);
при отслабена имунна система (гъбични, бактериални, вирусни инфекции);
регулира хормоналния баланс, мастната обмяна и теглото;
регулира нивата на кръвната захар (при диабет);
подобрява състоянието при хепатит и заболявания на черния дроб(хепатопротектор);
подобрява дейността на сърдечно-съдовата система, регулира кръвното налягане;
има положително действие при остеопороза.
код 30304

Витални гъби

опаковка за
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3990 лв.
30

дни

Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1-3 капсули преди хранене.
Не се препоръчва за деца, бременни и кърмещи.
Гъбата Майтаке, или „танцуващата гъба“ от хиляди години е препоръчвана от източната
медицина като средство за укрепване на тялото, подобряване на цялостното здраве и
удължаване на човешкия живот. Тя е ефективно средство за активиране функциите на
имунната система, обменните процеси и хормоналния баланс.

Шиитаке плюс - 60 капсули x 555 mg

с Мегавитал комплекс
Висококачествени екстракти от плодното тяло на медицински гъби
с максимална концентрация на полизахариди!
Всяка капсула съдържа: шиитаке - 361 mg;

рейши - 11 mg; майтаке - 11 mg; кордицепс - 11 mg;
кориолус - 11 mg; агарикус - 11 mg; херициум - 11 mg;
витамин С - 11 mg; селен - 6,8 μg; цинк - 1,5 mg).

опаковка за

3990 лв.
30

дни

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
понижен имунитет и тежки заболявания;
съпътстваща терапия при онкоболни;
намалява страничните ефекти при химио-и лъчетерапия;
намалява вискозитета на кръвта и подобрява циркулацията;
автоимунни и системни заболявания;
психично и стресово напрежение;
регулира стойностите на холестерола, триглицеридите, кръвната захар и кръвното
налягане;
подобрява функциите на стомаха, храносмилателната и сърдечно-съдовата системи и
действа като хепатопротектор;
облекчава мигрената и главоболието.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1-3 капсули преди хранене. Не се препоръчва
за деца, бременни жени и кърмещи. Да не се употребява едновременно с аспирин,
антикоагуланти и при склонност към кръвотечение!
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код 30305

80% SHIITAKE
20% MEGAVITAL COMPLEX
Съдържание на полизахариди
в Шиитаке > 30%

Aгарикус блазей - 60 капсули x 555 mg
Висококачествен екстракт от плоднoто тяло на гъбата
агарикус блазей с максимална концентрация на полизахариди!

Всяка капсула съдържа:
екстракт от агарикус блазей (Agaricus blazei) - 400 mg.

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
съпътстваща терапия на раково болни (гърди, яйчници, черен дроб, простата,
кожа, стомах, черва, мозък, левкемия, метастази);
намалява страничните ефекти от химио- и лъчетерапия;
автоимунни заболявания (мултиплена склероза, атопичен дерматит,
автоимунен тиреоидит, полиартрит, склеродермия);
проблеми на стомашно-чревния тракт (гастрит, язва, проблеми с панкреаса,
хепатит);
проблеми на дихателна система (бронхит, астма, алергия), пикочо-половата
система, диабет, високо кръвно налягане, сърце;
хронична умора, изтощение, отпадналост и др.
код 30311
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3990 лв.
15

дни

Начин на употреба:
2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.
Гъбата е открита и описана за пръв път от американския миколог Мюрил.
Произхожда от бразилските дъждовни гори, където местните я наричали
„Златна гъба“ или „Гъба на бога“, защото я използвали като последно средство
при тежки заболявания. Агарикус блазей има най-високото съдържание на
хетерополизахариди от всички познати лечебни гъби. На научен конгрес по
микология и фунготерапия в Ню-Йорк през 2006 г, Агарикус блазей е призната
за най-перспективната гъба помагаща лечението в онкологията.

ЧАГА - 60 капсули x 555 mg

Гъбата на безсмъртието!
Висококачествен екстракт от плоднoто тяло на гъбата чага
с максимална концентрация на полизахариди!

код 30319
опаковка за

3990 лв.
30

дни

Начин на употреба:
2 пъти дневно х 1 капсула
(профилактичен прием).

Съдържание на полизахариди
в ЧАГА > 30%

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
нарушения в храносмилането, стомашна язва, стомашен рак;
рак на белите дробове, гърдата и матката;
всякакъв туморен растеж;
диабет;
грип;
артрит;
гъбички и кожни заболявания;
помага при хипертония, нормализира сърдечния ритъм, облекчава отоци,
понижава стреса;
действа адаптогенно, антиоксидантно, имуномодулиращо, противовъзпалително,
противовирусно.
В Сибир наричат гъбата чага „Кралицата на билките“, „Гъба на безсмъртието“ и „Дар
от боговете“. В Китай я възприемали като „Цар на растенията“/макар че гъбата не е
растение/, а за японците тя била „Диамантът на гората“. Считало се, че с нея може да се
излекува всичко. Обикновено гъбата Чага започва растежа си върху наранен участък от
кората на жълта или бяла бреза. Достигането до ефективна зрялост продължава около
20 години.
Различни проучвания са установили, че консумацията на гъба чага осигурява защита
от оксидативно увреждане на ДНК на човешки лимфоцити. Чагата е сигурен залог,
когато става въпрос за създаване на общо чувство за благосъстояние, увеличаване
продължителността на живота, забавяне признаците на стареене.
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Всяка капсула съдържа:
400 мг висококачествен стандартизиран екстракт
от плодното тяло на гъбата Чага (Inonotus obliquus).

Аурикулария - 60 капсули x 555 mg

Висококачествен екстракт от плоднoто тяло на гъбата аурикулария
с максимална концентрация на полизахариди!
Всяка капсула съдържа:
екстракт от Аурикулария (Auricularia auricula-judae) - 400 mg.

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
тромби;
инфаркт;
атеросклероза;
мигрена;
шум в ушите и проблем с кръвоснабдяването,
подпомага за намаляване на холестерола и регулиране на кръвното налягане;
ракови заболявания на кожата, простатата и съединителната тъкан;
наднормено тегло и хемороиди.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин
преди храна. Не се препоръчва за деца, бременни и кърмещи.
код 30308
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3990 лв.
15

дни

Знаете ли, че...
Аурикуларията е богата на витамини от група „B”,
ценни белтъци, минерали и вторични вещества, които
предотвратяват сгъстяването на кръвта и появата
на различни възпаления, особено на слизестите
обвивки. Гъбата възстановява кръвоснабдяването,
предотвратява тромбози и други запушвания и е
прекрасно средство против атеросклероза, инфаркт
на миокарда и инсулт. Това и обяснява значително помалката честота на тези заболявания в Източна Азия.

Херициум - 60 капсули x 555 mg

Висококачествен екстракт от плоднoто тяло на гъбата херициум
с максимална концентрация на полизахариди!
Всяка капсула съдържа:
екстракт от херициум (Hericium erinaceus) - 400 mg.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
проблеми на нервите (полиневропатия, Алцхаймер, мултиплена склероза);
състояние на депресия, безпокойство, страх;
рак - предимно на храносмилателните органи (стомах, хранопровод,
черва, панкреас);
при химиотерапия за намаляване на страничните ефекти;
при възпаления и язви по целия храносмилателен тракт (лигавиците по
стомаха и хранопровода;
проблеми с червата и чревната флора, киселини, рефлукс, гастрит, колит,
панкреатит, болест на Крон, хемороиди, нарушено храносмилане и
наднормено тегло.

опаковка за

3990 лв.
15

дни

Начин на употреба:
2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.
Херициум има изключително благотворно действие върху храносмилателната система, подпомага при запек. Съдържа ценни полизахариди и
полипептиди, 19 аминокиселини (всички 8 незаменими за човека) и много
минерали. Има доказателства, че гъбата притежава сензационото качество
да възстановява невроните. Затова гъбата е незаменима при проблеми с
нервите като Алцхаймер и полиневропатия.
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код 30312

Кориолус - 60 капсули x 555 mg

Висококачествен екстракт от плоднoто тяло на гъбата кориолус
с максимална концентрация на полизахариди!
Всяка капсула съдържа:
екстракт от кориолус (Coriolus Versicolor) - 400 mg.

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
различни видове рак (хормонално зависим рак на простатата, на гърдата,
яйчниците, пикочния мехур, кожата, черния дроб, белите дробове, хранопровода,
левкемия и др);
намалява страничните ефекти при химиотерапия;
вирусни инфекции;
инфекции на горните дихателни пътища, бронхит;
проблеми с черния дроб, хепатит;
гастрит, язва на стомаха и дванадесетопръстника;
заболявания на кожата;
отоци, шум в ушите;
изтощения, мускулна слабост, хронична умора.
код 30310
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3990 лв.
15

дни

Начин на употреба: 2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди
храна. Не се препоръчва за деца, бременни и кърмещи.
Гъбата Кориолус е една от най-красивите витални гъби, наричана „опашка на пуйка“,
„крило на пеперуда“,„гъба облак“,„крайречна гъба“. Използва се като имуномодулатор
и се препоръчва при различни видове рак. В традиционната китайска медицина
се приема за подпомагане на черния дроб и далака, за извеждане на токсините и
като сърдечен тоник. От гъбата са изолирани специфични полизахариди, които
стимулират имунната система и спират развитието на тумори. От Кориолус е получен
първият признат от японското здравно министерство медикамент против рак.
Клинични проучвания показват, че Кориолус активира клетъчната защита, при което
бързо се образуват левкоцити, лимфоцити, моноцити, макрофаги, Т-килъри. Действа
противовирусно, антибактериално и противогъбично.

Гастро комплекс- 60 капсули x 555 mg

За здрава храносмилателна система!
Висококачествени екстракти от плодното тяло на медицински гъби
с максимална концентрация на полизахариди!

Всяка капсула съдържа:
екстракт от херициум (Hericium erinaceus) - 200 mg, екстракт от копринус (Coprinus
comatus) - 50 mg, екстракт от кориолус (Coriolus Versicolor) - 50 mg, екстракт от
рейши (Ganoderma lucidum) - 40 mg, екстракт от шиитаке ( Lentinula edodes) 40 mg, екстракт от агарикус блазеи ( Agaricus blazei) - 20 mg.

опаковка за

3990 лв.
15

дни

Начин на употреба:
2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна
Специална комбинация от висококачествени екстракти: Херициум се употребява
от векове при проблеми на стомашно-чревния тракт, включвайки устната кухина,
хранопровода, стомаха, панкреаса, тънките и дебелото черво. Копринус регулира
нивото на захарта в кръвта и има противовъзпалитено действие. Кориолус помага
при злокачествени проблеми в стомаха, хранопровода и дебелото черво, укрепва
черния дроб. Рейши стимулира детоксикацията на черния дроб и регенерацията
на нови клетки в него. Шиитаке подпомага при ерозит и язви в стомашно-чревния
тракт и е отличен хепатопротектор. Агарикус блазей е ефективна при заболявания на
жлъчката и черния дроб. Тя силно подтиска всяка патогенна гъбична флора и е силно
действаща при микози в устата и червата.
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код 30315

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
проблеми на стомашно-чревния тракт, язви на стомаха и дванадесетопръстника;
възпаления (стомах, панкреаса, тънките и дебелото черво);
проблеми с чревната флора;
проблеми с киселинността в стомаха - рефлукс, гастрит;
влошено храносмилане;
болест на Крон, синдром на раздразненото черво;
хемороиди.

Копринус - 60 капсули x 555 mg
Висококачествен екстракт от плоднoто тяло на гъбата копринус
с максимална концентрация на полизахариди!
Всяка капсула съдържа:
екстракт от Копринус (Coprinus comatus) – 400 mg.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
диабет I и II тип;
атеросклероза и проблем с оросяването;
лошо храносмилане и нарушена микрофлора;
хемороиди, възпаления;
инфаркт и проблеми на кръвоносните съдове и сърдечния ритъм;
алкохолизъм и подагра.
Начин на употреба:
2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна

3990 лв.

код 30309
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15

дни

Копринус значително подобрява състоянието при диабетици. Първите
изследвания за нейното понижаващо кръвната захар действие е
проведено през 1934 г. От тогава се знае, че тя има и противовъзпалително
действие и е в състояние да предотврати негативните последствия на
диабета върху сърдечно-съдовата система и диабетната полиневропатия.
Гъбата въздейства предпазващо върху т.н. бета клетки в лангерхансовите
островчета на панкреаса където се произвежда хормона инсулин.

Превент комплекс - 60 капсули x 555 mg

За нормални нива на кръвната захар!

Висококачествени екстракти от плодното тяло на медицински гъби
с максимална концентрация на полизахариди!

Всяка капсула съдържа:
екстракт от копринус (Coprinus comatus) - 200 mg, екстракт от майтаке (Grifola
frondosa) - 60 mg, екстракт от рейши( Ganoderma lucidum) - 60 mg, екстракт от шиитаке
( Lentinula edodes) - 60 mg, екстракт от кордицепс ( Cordyceps sinensis) - 20 mg.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
повишени стойности на кръвната захар;
диабет, диабетна полиневропатия;
нарушена функция на панкреаса и черния дроб.

код 30316
опаковка за

3990 лв.
15

дни

превент комплекс е комбинация от висококачествени екстракти, които регулират
процесите в организма при проблеми с въглехидратната обмяна. Копринус
значително подобрява състоянието при диабетици, предотвратява негативните
последствия на диабета върху сърдечно-съдовата система и диабетната
полиневропатия. Гъбата предпазва бета клетките в лангерхансовите островчета
на панкреаса където се произвежда хормона инсулин. Майтаке от една страна
увеличава отделянето на инсулин, а от друга – контролира нивото на кръвната
захар. Шиитаке се приема за „лекарство при диабет и чернодробни заболявания от
древните китайски лекари. Рейши понижава нивата на кръвната захар и повишава
количеството на отделения инсулин. През 90-те години на 20 век се провеждат
първите проучвания за благотворното влияние на Кордицепс при диабет.
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Начин на употреба:
2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.

Кардио комплекс - 60 капсули x 555 mg

За здраво сърце и кръвоносна система!
Висококачествени екстракти от плодното тяло на медицински гъби
с максимална концентрация на полизахариди!
Всяка капсула съдържа:
екстракт от рейши( Ganoderma lucidum) - 100 mg, екстракт от копринус
(Coprinus comatus) - 100 mg, екстракт от шиитаке ( Lentinula edodes) - 60 mg,
екстракт от кордицепс (Cordyceps sinensis) - 60 mg, екстракт от майтаке (Grifola
frondosa) - 60 mg, екстракт от агарикус блазеи (Agaricus blazei) - 20 mg.

код 30313
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3990 лв.
15

Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
високо кръвно налягане;
исхемична болест на сърцето, ритъмни нарушения;
профилактика на инфаркт, хеморагичен инсулт и атеросклероза;
предотвратява образуването на тромби;
подобрява състоянието на кръвоносните съдове и поддържа нормалното
ниво на холестерол в кръвта.
Начин на употреба:
2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.

дни

Специална комбинация от висококачествени екстракти: Рейши мощно подкрепя сърдечно-съдовата система.
Подпомага при исхемична болест, подобрява миокардиалния метаболизъм, регулира кръвното, предотвратява
тробмообразуването. Шиитаке ефективно намалява артериалното налягане, намалява способността на
тромбоцитите към агрегация. Кордицепс помага при лечение на хиперлипидимия, вентрикулна и суправентрикулна
аритмия. Копринус подобрява кръвоснабдяването, при инфаркт на миокарда, при проблеми със сърдечния
ритъм. Майтаке понижава лошия холестерол. Гъбата е една от малкото, която понижава диастоличното налягане.
Агарикус блазей стимулира смяната на кръвта. Ефективна е при нарушения в кръвообразуването.
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Алерджи комплекс- 60 капсули x 555 mg

С мощно антиалергично действие!
Висококачествени екстракти от плодното тяло на медицински гъби
с максимална концентрация на полизахариди!

Всяка капсула съдържа:
екстракт от рейши (Ganoderma lucidum) - 200 mg, екстракт от шиитаке (Lentinula
edodes) - 60 mg, екстракт от агарикус блазей (Agaricus blazei) - 60 mg, екстракт от
кордицепс (Cordyceps sinensis) - 30 mg, екстракт от херициум (Hericium erinaceus) 30 mg, екстракт от майтаке (Grifola frondosa) - 20 mg.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
алергии;
бронхиална астма;
автоимунни заболявания - мултиплена склероза, системен лупус еритематозус,
склеродермия, полиартрит, енцефалопатия и др.

код 30318
опаковка за

3990 лв.
15

дни

Алержи комплекс съчетава витални гъби, които регулират реакцията на
организма при наличието на алергични и автоимунни заболявания. Рейши
има най-мощния противоалергичен ефект в сравнение с всички познати гъби.
Вековна е практиката за приложение на Кордицепс при астма. Последни научни
изследвания показват огромен потенциал в приложението на Агарикус при
алергични и автоимунни заболявания, в борбата с които своя принос добавят
Херициум и Шиитаке, а гъбата Майтаке проявява антихисаминово действие и
облекчава състоянието при алергии, астма и сенна хрема.
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Начин на употреба:
2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.

Брейн комплекс - 60 капсули x 555 mg

За здрава нервна система, добра памет и кръвооросяване!
Висококачествени екстракти от плодното тяло на медицински гъби
с максимална концентрация на полизахариди!

Всяка капсула съдържа:
екстракт от херициум (Hericium erinaceus) - 200 mg, Екстракт от рейши (Ganoderma lucidum) - 100 mg, екстракт от кордицепс (Cordyceps sinensis) - 60 mg,
екстракт от шиитаке (Lentinula edodes) - 40 mg.
Dr. Nature препоръчва за подпомагане при:
лошо кръвооросяване на мозъка;
загуба на памет; старческа деменция;
болест на Алцхаймер, мултиплена склероза;
дезориентация, безсъние, разсеяност;
мигрена;
нервно напрежение.

Начин на употреба:
2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди храна.
код 30314

Витални гъби

опаковка за
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3990 лв.
15

дни

Специална комбинация от висококачествени екстракти: Херициум регенирира мозъчна нервна тъкан, подобрява състоянието при загуба на
паметта, дезориентация, неспособност да се говори и разсъждава. Рейши
оказва успокояващо действие върху ЦНС, при безсъние, разсеяност и мигрена.
Полезна е за подобряване способността да мислим и предпазва от загуба на
паметта. Кордицепс чисти кръвта и лимфните възли, и е най-силно действаща
в областта на главата. Шиитаке има рядката способност да възтановява
миелинова обвивка на нервните влакна и благодарение на това е много
ефективна при разсеяната (мултипленна) склероза. Заедно с херициумът силно
подобряват състоянието при болестта на Алцхаймер. Доказано е, че при психоневрологични заболявания дава тласък към ремисия.

Киндер комплекс - 60 капсули x 555 mg

За силен детски имунитет!
Висококачествени екстракти от плодното тяло на медицински гъби
с максимална концентрация на полизахариди!
Всяка капсула съдържа: екстракт от агарикус блазей (Agaricus blazei) - 150 mg,
екстракт от кордицепс (Cordyceps sinensis) - 150 mg, екстракт от агарикус биспорус
(Agaricus bisporus) - 100 mg.

опаковка за

3990 лв.
30

дни

Начин на употреба:
Деца от 2 до 6 години - 2 пъти на ден по 1 капсула;
Деца от 7 до 12 години - 2 пъти на ден по 2 капсули, за предпочитане 30 мин преди
храна.

Киндер комплекс е комбинация от три гъби с високо съдържание на полизахариди за мощна и ефективна
подкрепа на детския организъм. Кордицепс е гъбата с най-силен противовъзпалителен ефект. Помага при всички
респираторни заболявания от вирусен и бактериален произход, включително хроничен бронхит и астма - често
срещани в детската възраст. Чисти кръвта и лимфата. Агарикус блазей е „Гъбата на Бога“ и се използва при тежки
заболявания. Съдържа най-голям процент бета-глюкани и затова е най-силният имуномодулатор сред гъбите.
Агарикус биспорус подпомага при проблеми с обмяната на въглехидратите, наднормено тегло, стомашно-чревни
неразположения като безапетитие и запек.
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код 30317

Dr. Nature препоръчва за подпомагане на:
настинки, бронхит, астма;
вирусни и бактериални инфекции;
срив на имунната система;
алергии при деца и възрастни;
гъбични заболявания;
автоимунни заболявания;
стомашно-чревни проблеми;
заболявания на обмяната;
умора, отпадналост, липса на енергия.

