Medochemie Slovensko
„Poskytovať kvalitné
a dostupné lieky pre každú ľudskú
bytosť na svete.“

„Stať sa jednou z popredných
svetových spoločností na trhu
s výživovými doplnkami, ktorá
poskytuje efektívne, bezpečné
a vysoko kvalitné produkty.“

Psychická pohoda a energia

Magfit

výživový doplnok

Biologicky aktívna forma horčíka pre zníženie únavy, vyčerpania a správnu činnosť svalov.
Magfit s dobre vstrebateľnou formou horčíka napomáha k správnej
činnosti svalov, k zníženiu únavy a vyčerpania a k udržaniu psychickej
pohody s dostatkom energie.

NOVIN

KA!

ZLOŽENIE
• citran horečnatý 815 mg (125 mg horčíka)
KEDY POUŽIŤ?
Pri nedostatku horčíka zo stravy a v období nadmernej psychickej
alebo fyzickej záťaže. Bez obsahu cukru, gluténu aj laktózy. Magfit je
vhodný aj pre tehotné a dojčiace ženy.
DÁVKOVANIE
Deti od 6 rokov 1 vrecúško denne. Deti od 11 rokov a dospelí
2 vrecúška denne.
BALENIE
20 „ready-to-go“ vrecúšok s príchuťou mango a pomaranč.
Energetická hodnota vrecúška: 3 kcal.

Symbol skvelého výkonu

DIAS® collagen liquid

výživový doplnok

Pre regeneráciu pohybového aparátu, zníženie vyčerpania
a únavy a podporu imunity organizmu.
DIAS® collagen liquid svojou vyváženou kombináciou kolagénových peptidov, kyseliny hyalurónovej, vitamínov a minerálov prispieva k udržaniu
zdravých kostí, svalov, väzív a šliach, prispieva k zníženiu vyčerpania
a únavy a k správnemu fungovaniu imunitného systému.

NOVIN

KA!

ZLOŽENIE
•
•
•
•

kolagén I, II
kys. hyalurónová
vitamín C
vitamín D

4 000 mg
50 mg
80 mg
400 IU

•
•
•
•

horčík
zinok
mangán
meď

100 mg
5 mg
1 mg
0,5 mg

KEDY POUŽIŤ?
V dôsledku starnutia alebo nadmernej fyzickej aktivity dochádza
k opotrebovaniu pohybového aparátu, čo má za následok pocit bolesti a znížený výkon pri pohybe. Každé vrecúško DIAS® collagen liquid
s príchuťou granátového jablka prispieva k správnemu fungovaniu
nadmerne zaťaženého pohybového aparátu (napr. vplyvom športu),
k zníženiu vyčerpania a k zvýšenej imunite organizmu. Bez obsahu
cukru, gluténu a laktózy.
DÁVKOVANIE
1 vrecúško denne. Pre deti od 6 rokov.
BALENIE
20 „ready-to-go“ vrecúšok. Energetická hodnota vrecúška: 17 kcal.

Nadpozemská sila kolagénov

DIAS® FORTE

výživový doplnok

Kolagénový komplex novej generácie doplnený o vitamíny
a kyselinu hyalurónovú.
Má pozitívny vplyv na tvorbu vlastného kolagénu nevyhnutného pre
bezbolestný pohyb a predchádzanie vzniku artrotických a reumatoidných
zmien. Natívny kolagén II prispieva k obnove chrupavkového tkaniva.

ZLOŽENIE
• kolagén I, III
10 000 mg
• kolagén II
30 mg
• natívny (prirodzený)
kolagén II
20 μg

• vitamín C
100 mg
• vitamín E
6 mg
• kyselina hyalurónová 2 mg

KEDY POUŽIŤ?
Je určený pre kĺby, kosti, väzy a šľachy. Je vhodný pre pacientov
s degeneratívnymi a zápalovými ochoreniami pohybového aparátu,
pre ľudí trpiacich chronickými pohybovými ťažkosťami. Je vhodný
pre tých, ktorí sa aktívne starajú o svoj nadmerne zaťažený pohybový
aparát – aktívni aj rekreační športovci, ťažko fyzicky pracujúci, ľudia
s nadváhou, seniori a dospievajúca mládež v období rastu.
DÁVKOVANIE
1 vrecúško denne. Pre deti od 6 rokov.
BALENIE
30 a 15 vrecúšok. Energetická hodnota vrecúška: 44 kcal.

Kolagén pre prirodzenú krásu

DIAS® BEAUTY

výživový doplnok

Komplexná výživa pre prirodzene krásne vlasy, pokožku
a nechty.
Vďaka kolagénu, kyseline hyalurónovej a komplexu vitamínov
a minerálov prispieva k udržaniu normálneho stavu vlasov, pokožky
a nechtov. Prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

ZLOŽENIE
•
•
•
•
•
•

kolagén I, II, III
400 mg
kys. hyalurónová
25 mg
vitamín C
80 mg
vitamín D3
7,5 µg
vitamín E
6 mg
kys. pantoténová (B5) 6 mg

•
•
•
•
•
•

biotín (B7)
kys. listová (B9)
zinok
mangán
meď
selén

50 µg
200 µg
5 mg
0,5 mg
0,25 mg
20 µg

KEDY POUŽIŤ?
Pre vnútornú výživu pleti, vlasov a nechtov. Prípravok nie je vhodný
pre deti do 6 rokov. Prípravok neobsahuje cukor, lepok ani laktózu.
Je vhodný aj pre tehotné a dojčiace ženy.
DÁVKOVANIE
1-2 tablety denne.
BALENIE
60 tabliet

100
95
75

Pre Vaše močové cesty

DIAS® URO Forte

výživový doplnok

Vysoký obsah D- manózy a extraktov pre močové cesty.
DIAS® URO Forte obsahuje D-manózu a extrakt z brusníc. Obsahuje
extrakt zo žihľavy, ktorý má protizápalový účinok a spolu s extraktom
z medvedice lekárskej pôsobia priaznivo na močové cesty, napomáhajú ich normálnej činnosti a podporujú prirodzenú obranyschopnosť
organizmu. Produkt je obohatený o vitamín C, ktorý prispieva k nor
málnej činnosti imunitného systému a o Bacillus coagulans s pozitívnym
pôsobením na črevnú mikroflóru.

ZLOŽENIE
• D-manóza
• extrakt z brusníc
• extrakt zo žihľavy

2,1 g
50 mg
100 mg

• extrakt z medvedice
lekárskej
• Bacillus coagulans
• vitamín C

50 mg
33 mg
20 mg

KEDY POUŽIŤ?
DIAS® URO Forte prispieva k normálnemu stavu močových ciest.
Vrecúška je možné pripraviť ako teplý alebo studený nápoj. Môže sa
užívať súbežne s antibiotickou liečbou. Nie je vhodný pre deti a dos
pievajúcich, počas tehotenstva, dojčenia a pri chronickom ochorení
obličiek.
DÁVKOVANIE
1-2 vrecúška raz denne.
BALENIE
10 vrecúšok

Naštartuj svoje trávenie

DIAS DETOX®

výživový doplnok

Pre normálnu funkciu pečene, trávenie a podporu imunity
organizmu.
DIAS® Detox je očistný rastlinný komplex, ktorý vďaka silymarínu,
rastlinným extraktom a enzýmom, vitamínom a minerálnym látkam
prispieva k regenerácii pečene a k detoxikácii organizmu.

ZLOŽENIE
Rastlinné extrakty:
• pestrec mariánsky
• červená repa (20:1)
• aloe vera (200:1)
• chlorela

125 mg
110 mg
60 mg
40 mg

Vitamíny a minerálne látky:
• vitamín C
20 mg
• zinok
5 mg
• selén
10 µg
Rastlinné enzýmy:
• bromelaín
• papaín

30 mg
10 mg

KEDY POUŽIŤ?
Pestrec mariánsky napomáha normálnej funkcii pečene, tráveniu
a má prečisťujúce účinky. Vitamín C, zinok a selén prispievajú
k ochrane buniek pred oxidačným stresom a napomáhajú normálnej
funkcii imunitného systému. Rastlinné enzýmy bromelaín a papaín
sú široko používané na štiepenie bielkovín.
DÁVKOVANIE
1-2 kapsuly denne. Je určený dospelým a deťom od 6 rokov. Ak ste
tehotná alebo dojčíte, poraďte sa o užívaní so svojím lekárom. Očistné
účinky komplexu sa môžu v prvých dňoch užívania prejaviť zvýšeným
vyprázdňovaním čriev.
BALENIE
60 kapsúl

Sloboda v pohybe

ALMIRAL® gel

voľnopredajný liek

Chladivý, nemastiaci, číry gél s vôňou mäty proti bolesti.
Cielene lieči zápal v mieste bolesti. Tlmí a odstraňuje bolesti chrbta
a kĺbov. Zlepšuje pohyblivosť a znižuje opuch. Pôsobí pri problémoch
reumatického pôvodu a pri náhlych ako aj dlhodobých zápaloch.

ZLOŽENIE
• 1 % diklofenak (liečivo zo skupiny NSAID)
Určený na vonkajšie použitie.
KEDY POUŽIŤ?
Je vhodný pri liečbe športových poranení (pomliaždenie, podvrtnutie,
vykĺbenie), pri liečbe poúrazových zápalov svalov, kĺbov a väzov a pre
tlmenie bolesti a zápalu pri reumatoidných ochoreniach.
DÁVKOVANIE
3-4 × denne natrieť v tenkej vrstve na postihnuté miesto.
BALENIE
250 g, 100 g, 50 g

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu
pre používateľa.

S chuťou broskýň proti kašľu

Dinarex®

voľnopredajný liek

Sirup proti suchému kašľu s broskyňovou príchuťou.
Rýchlo a účinne tlmí suchý kašeľ, znižuje nutkanie na kašeľ a zmierňuje
citlivosť priedušiek na dráždivé podnety.

ZLOŽENIE
• 1,5 mg dextrometorfánu v 1 ml sirupu
Obsahuje glukózu, sacharózu a alkohol.
KEDY POUŽIŤ?
Je určený dospelým a deťom od 12 rokov na zmiernenie
neproduktívneho (suchého) kašľa.
DÁVKOVANIE
10 ml sirupu 4 krát denne. Odmerka je súčasťou balenia.
BALENIE
200 ml

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu
pre používateľa.

Dýchaj nové vône mora

Delmar® Sensitive / Fresh / Panthenol
Aktuálne trendy mora.
Nové izotonické roztoky morskej vody obohatené o cenné prísady
obnovujú prirodzenú vlhkosť nosnej sliznice a prispievajú k obnove jej
fyziologickej funkcie.

*

jemnosť

sviežosť

regenerácia
zdravotnícke pomôcky

ZLOŽENIE
Delmar® Sensitive: 9 mg morskej soli, 5 mg extraktu Aloe Vera v 1 ml
Delmar® Fresh: 9 mg morskej soli, 1,2 mg eukalyptovej silice v 1 ml
Delmar® Panthenol: 9 mg morskej soli, 20 mg kalcium-pantotenátu
v 1 ml
KEDY POUŽIŤ?
Delmar® Sensitive – jemný roztok s extraktom Aloe Vera jemne
a šetrne potláča zdurenie nosovej sliznice a upokojuje podráždenú
sliznicu dospelých aj detí od narodenia.
Delmar® Fresh – jemný roztok s eukalyptom pôsobí antisepticky,
zmierňuje opuch nosovej sliznice a poskytuje príjemný pocit sviežosti
dospelým a deťom od 6 rokov.
Delmar® Panthenol – jemný roztok obohatený o panthenol napomáha hojeniu podráždenej a poškodenej sliznice nosa u dospelých
a detí od narodenia.
BALENIE
50 ml nosový sprej

* okrem Delmar® Fresh

Dýchaj vôňu mora

Delmar®

zdravotnícka pomôcka

Roztok morskej vody pre zdravé sliznice.
Delmar® izotonický obnovuje prirodzenú vlhkosť sliznice, podporuje jej
samočistiacu schopnosť a prispieva k zníženiu rizika infekcie horných
dýchacích ciest.
Delmar® hypertonický znižuje opuch nosovej sliznice, čím predchádza
pocitu upchatého nosa pri nádche, akútnom zápale nosovej sliznice
a zápale prínosových dutín. Prináša úľavu aj pri problémoch s chrápaním.

ZLOŽENIE
Delmar® izotonický: 9 mg morskej soli v 1 ml roztoku
Delmar® hypertonický: 37 mg morskej soli v 1 ml roztoku
KEDY POUŽIŤ?
Delmar® izotonický je vhodný pre každodenné zvlhčenie a čistenie
nosových ciest pre dospelých aj deti od narodenia, v rámci nosovej
hygieny, ako aj v prípade vysušenej sliznice vplyvom klimatizácie alebo
pobytu v prekúrených priestoroch.
Delmar® hypertonický je určený na zvládnutie upchatého nosa
(vplyvom nádchy z prechladnutia alebo alergie) prírodnou cestou nepoš
kodzujúcou nosovú sliznicu a prepážku nosa. Je určený pre dospelých
a deti od 2 rokov.
DÁVKOVANIE
1-2 vstreky do každej nosnej dierky niekoľkokrát denne podľa potreby.
BALENIE
50 ml nosový sprej

Pre dokonalosť v každom detaile

Kelotan® Gel

zdravotnícka pomôcka

Priehľadný silikónový gél na ošetrenie starých a nových
jaziev.
Prispieva k liečbe a zabraňuje vzniku nevzhľadných a zhrubnutých jaziev.
Potláča začervenanie jazvy, tlmí svrbenie a podráždenie.

ZLOŽENIE
• 75 % silikónový elastomér
• 24 % cyklometikón 5
• 1 % izopropylmyristát
KEDY POUŽIŤ?
Je vhodný na liečbu a predchádzanie vzniku hypertrofických a keloidných jaziev po chirurgických zákrokoch, úrazoch, ranách, popáleninách, akné a striách bez vekového obmedzenia. Napomáha zmäkčiť
a vyrovnať zvýšené jazvy.
DÁVKOVANIE
2 × denne aplikovať tenkú vrstvu na postihnutú oblasť kože.
BALENIE
15 g

Ďalšie produkty

Cantalin® micro
výživový doplnok

Diosmín a hesperidín sú látky prírodného pôvodu, extrakty z citrusových plodov. Mikronizácia umožňuje
rýchlejšiu a účinnejšiu absorpciu.
Užívajte 1 tabletu denne, najlepšie
počas jedla. Vhodné od 18 rokov,
pre diabetikov aj celiatikov.

VHODNÝ PRE
ŽENY AJ POČAS
TEHOTENSTVA

Emelin® FF
výživový doplnok

Železo prispieva k správnej tvorbe červených krviniek. Je dôležité
pre správne fungovanie imunitného systému a prispieva k zníženiu
vyčerpania a únavy. Emelin® FF
obsahuje organizmom veľmi dobre
tolerovanú formu železa doplnenú
o kyselinu listovú (vitamín B9) vhodnú pre ženy aj počas tehotenstva.
Bez gluténu, s obsahom laktózy.
Užívajte 1 kapsulu denne. Vhodné
od 12 rokov.

Evelor® H
výživový doplnok

Evelor® H s obsahom 200 mg
resveratrolu z koreňa Polygonum
cuspidatum má silný antioxidačný
účinok. Patentovaným procesom
mikronizácie je dosiahnutá jeho
zvýšená vstrebateľnosť v organiz
me. Obsahuje laktózu. Užívajte
1 tabletu denne spolu s jedlom.

MEDOCHEMIE LTD., o.z.z.o.
Na kopci 27
811 02 Bratislava
Slovensko
Tel: +421 2 5464 5471-3
E-mail: office.slovakia@medochemie.com

www.medochemie.sk
www.agetis.sk
www.diasforte.sk
www.diasbeauty.sk
www.almiral.sk
www.delmarsprej.sk

Upozornenie: Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada rozmanitej
a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Ak užívate lieky alebo
máte zdravotné problémy, pred užitím sa poraďte so svojim lekárom.
OTC – ALL – 0121 - 01SK

