CATALOGUL PRODUSELOR NATURALE
fitoterapice, fito-gemoterapice, complexe gemoterapice

Index recomandări
Alergii
Alectra

Anemie
Vitanenim Junior

Antioxidanți
Extract de Orz Verde
Extract din semințe de Viță de vie (struguri roșii)

Aparat cutanat (piele)
Polygemma 13 – Piele detoxifiere
Extract din Sevă de Mesteacăn
Tinctură de Propolis

Aparat digestiv
Cavitate bucală:
Fiorda
Mira
PlantaGingival
Polygemma 5 – Cavitate bucală și gât
Stomac:
Polygemma 1– Stomac
Ficat:
Polygemma 11 – Ficat detoxifiere
Colecist, căi biliare:
Polygemma 2 – Căi biliare
Intestine:
Giardinophyt
Polygemma 15 – Intestin detoxifiere

Aparat genital feminin
Donavital
Extract din mlădițe de Zmeur
Polygemma 9 – Femei 50+
Polygemma 20 – Premenstrual

Aparat genital masculin
Sabalit Forte,
Polygemma 10 – Bărbați 50+

Aparat ocular
Optifort
Extract de Orz verde
Extract din semințe de Viță de vie (struguri roșii)

Aparat osteoarticular
Articulații:
Arnica oil
Artrophyt
Artrophyt cremă
Polygemma 14 – Articulații detoxifiere
Tinctură de Ceai de Jawa
Oase:
Mena Q7 – Vitamina K2 naturală
Polygemma 9 – Femei 50+
Polygemma 10 – Bărbați 50+

Aparat renal
Polygemma 7 – Căi urinare
Polygemma 12 – Rinichi detoxifiere
Tinctură de Ceai de Jawa

Aparat respirator
Cavitate bucală, gât:
Alectra
Fiorda
Imunorezistan Forte
Imunorezistan Junior
Mira
Polygemma 3 – Tuse
Polygemma 5 – Cavitate bucală și gât
Suc de Ridiche neagră cu miere de albine
Tinctură de Propolis
Vitatussin Junior
www.plantextrakt.ro
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Sinusuri:
Polygemma 4 – Sinusuri
Sinutrol Junior
Plămâni:
Polygemma 16 – Plămâni
Ureche:
Mullein Oil
Polygemma 4 – Sinusuri
Sinutrol Junior

Detoxifiere
Extract din sevă de Mesteacăn
Polygemma 11 – Ficat detoxifiere
Polygemma 12 – Rinichi detoxifiere
Polygemma 13 – Piele detoxifiere
Polygemma 14 – Articulații detoxifiere
Polygemma 15 – Intestin detoxifiere
Polygemma 16 – Plămâni
AntiAlcool Plant
Nicotan AntiTabac Plant

Dependențe
AntiAlcool Plant
Nicotan AntiTabac Plant

Fortifiere
Extract de Orz verde
Vitanemin Junior

Glicemie
Polygemma 19 – Glicemie

Imunitate
Imunogrip plus zinc și vitamina C
Imunogrip Junior
Polygemma 17 – Imunitate

Paraziți intestinali
Giardinophyt
Polygemma 15 – Intestin detoxifiere
4
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Scădere în greutate
Slim drink
Extract din sevă de Mesteacăn

Sistem cardiovascular
Inimă:
Corphyt
Artere, vene, capilare:
Extract din semințe de Viță de vie (struguri roșii)
Ginkgophyt
Polygemma 6 – Varice, hemoroizi
Polygemma 18 – Colesterol
Venofort

Sistem nervos
Anxin
Sediphyt
Ginkgophyt
Polygemma 8 – Astenie psiho-fizică și memorie
Extract de muguri de Tei argintiu
Extract din mlădițe și radicele de Ovăz

Tiroidă
Extract din mlădițe și radicele de Ovăz

Alectra

AntiAlcool Plant

20 ml, produs fito-gemoterapic

50 ml, produs fitoterapic

se poate
pune și
în băutura
alcoolică

Recomandare

Recomandare

Scade riscul de apariție a alergiilor

Reduce dependența de alcool

Ameliorează simptomele din alergii

Reduce tulburările nervoase și digestive
generate de dependența de alcool
Se poate pune și în băutură alcoolică

Asocieri utile
• alergie alimentară

cu Extract din mlădițe de Rozmarin

• alergie solară

cu Extract din muguri de Smochin

• disfonie (profesori, cântăreți)

Asocieri utile
• detoxifierea organismului

cu Polygemma 11 – Ficat detoxifiere, Polygemma
12 – Rinichi detoxifiere, Polygemma 15 – Intestin
detoxifiere, administrate pe rând, câte un produs
odată (în cure de 2-4 săptămâni)

• completarea antioxidanților

cu Fiorda comprimate pentru supt

cu Extract de Orz verde, în cure de 1-2 luni

Mod de administrare: Adulți și copii peste 12 ani (cu 4 săptămâni
înainte de apariția alergenilor și se continuă pe perioada de
expunere): câte 3-5 pufuri de 2 ori pe zi, direct în gură. În stări
acute se pot administra câte 3-5 pufuri de până la 4 ori pe zi, timp
de 7 zile, apoi se continuă cu doza standard.

Mod de administrare: Prin tatonare, pornind de la 5-10 picături, până la 40 de picături, de 3 ori pe zi, diluate în jumătate
de pahar cu apă; la nevoie, direct în băutură: 10-40 de picături
la 1 litru de vin, 20-80 de picături la 0,5 litri de tărie. Dozele
se stabilesc prin tatonare, în funcție de gradul de dependență.
Curele sunt de durată diferită, de la caz la caz, între 1 și 3 luni.

Precauții, contraindicații: Persoanele alergice vor urma și
tratamentul medicamentos recomandat de medic.
Nu se administrează în sarcină și alăptare.
Compoziție: extract gemoterapic conc. din muguri de Coacăz
negru–Ribes nigrum MG și extract uscat din rădăcină de Astragalus
membranaceus. Conține alcool etilic de cereale 20% vol.

Contraindicații: Sarcină și alăptare.
Compoziție: extracte vegetale din: rădăcină de Asarum
europaeum – Piperul lupului, fructe de Capsicum annuum – Ardei iute și plantă de Phytolacca decandra – Cârmâz.
Conține alcool etilic de cereale 50% vol.
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Anxin

Arnica Oil

20 capsule, produs fitoterapic

120 ml, produs fitoterapic, ulei pentru masaj

Recomandare
Anxietate, stres, agitație, nervozitate,
oboseală, iritabilitate

Dureri musculare, reumatice

Insomnie datorată acestor stări

Hematoame, entorse, luxaţii, furuncule,
înţepături de insecte

Asocieri utile

Dureri de cap de natură reumatică

• astenie fizică și psihică, suprasolicitare

Mod de aplicare: Se aplică extern, prin masaj, pe zona afectată.
După masare se poate acoperi cu un material curat și menține
bandajat ușor un timp.

• insomnie

Precauții, contraindicații: Folosirea îndelungată poate duce la
iritații și edeme la persoanele cu o piele sensibilă.
Nu se aplică pe pielea lezată, pe mucoase, în zona ochilor!

cu Extract din muguri de Măr pădureț

cu Extract din muguri de Tei argintiu sau Sediphyt
(prin tatonare)

• stări de epuizare cu tulburări de somn
cu Extract din mlădițe și radicele de Ovăz

Mod de administrare: Adulţi şi copii peste 14 ani: câte o capsulă de 2 ori pe zi, înainte de mese. Se recomandă cure de 4 – 6
săptămâni.
Precauții, contraindicații: Poate avea efect fotosensibilizant
(Sunătoarea). Se recomandă evitarea expunerii prelungite la
razele solare sau ultraviolete. Poate da reacţii alergice în cazul
persoanelor sensibile la una dintre componente. Sunătoarea
poate creşte nivelul enzimelor de metabolizare a unor medicamente, scăzând nivelul seric al acestora.
Nu se administrează în sarcină şi alăptare.
Compoziție: extract de Hypericum perforatum – Sunătoare, extract de Passiflora incarnata – Floarea pasiunii, extract
din frunze de Camellia sinensis – Ceai verde. Produs standardizat în hipericină (min. 0,45 mg/capsulă)
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Recomandare
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Compoziție: extract de Arnica montana flori în ulei de măsline.

Artrophyt Cremă

Artrophyt Picături

150 ml, cremă pentru masaj

50 ml, produs fito-gemoterapic

GAMA
Artrophyt

Recomandare

Recomandare

Dureri articulare și musculare

Durere și inflamație de la nivel articular

Îmbunătățește mobilitatea articulaţiilor

Detoxifiant la nivel articular (valori
crescute ale acidului uric)

Asocieri utile
• afectări osteoarticulare

cu Artrophyt soluție–uz intern și Polygemma 14
– Articulații detoxifiere (cure de 2 luni cu fiecare
produs)

Asocieri utile
• afectări osteoarticulare cronice

în alternanță, cu Polygemma 14 – Articulaţii detoxifiere
(cure de 2 luni cu fiecare produs) și cu Artrophyt cremă
– aplicații locale

• recuperare în caz de fracturi

cu administrare internă de Extract din muguri
de Brad, Extract din muguri de Mesteacăn și
MenaQ7- vitamina K2 naturală

Mod de aplicare: prin masaj, pe zonele afectate sau se lasă să
acționeze sub pansament ocluziv (sub o folie impermeabilă),
maxim 20 de minute.
Precauții: Nu se aplică pe pielea lezată.
Compoziție: sare de Bazna, extracte de Harpagophytum
procumbens – Gheara diavolului, Arnica Montana – Arnică,
Symphytum officinale – Tătăneasă, menthol, camphor.

Mod de administrare: câte 3 ml de 2 ori pe zi, diluați în puțină
apă, înainte de mesele principale sau după mesele principale,
în cazul persoanelor cu afecțiuni gastro-intestinale.
Contraindicații: Femei însărcinate și în perioada de alăptare;
ulcer gastric și duodenal; persoanelor cu medicație anticoagulantă (le poate amplifica efectul).
Compoziție: extracte vegetale de Harpagophytum procumbens – Gheara diavolului, Orthosiphon stamineus – Ceai de
Jawa, extract gemoterapic conc. din scoarță de Salcie – Salix alba
MG, miere de albine. Conține alcool etilic de cereale 50% vol.
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Corphyt

Donavital

50 ml, produs fito-gemoterapic

30 ml / 120 ml, produs fito-gemoterapic

Recomandare
Susține buna funcționare a inimii, în caz
de valori crescute ale tensiunii arteriale
Manifestări de angoasă şi palpitaţii ale
bolnavului cardiac
Asocieri utile
• protecție cardio-vasculară

cu Extract din semințe de Viță de vie (Struguri roșii)

• afectare cardiacă pe bază de stres
cu Extract din muguri de Tei argintiu

• hipertensiune arterială de menopauză

Recomandare
Reglează ciclul menstrual
Favorizează fertilitatea (infertilitate cu
hiperprolactinemie)
Reduce manifestările neplăcute care
apar înainte și în timpul menstruației
Ajută la reechilibrarea hormonală a
femeii la menopauză
Se administrează o dată pe zi
(flacon de 30 ml pentru o săptămână
și flacon de 120 ml pentru o lună).

cu Polygemma 9 – Femei 50+

Mod de administrare: în general, câte 2 ml de 2 ori pe zi,
dimineața și seara, înainte de mese, în puțină apă. În funcție
de valorile tensiunii arteriale, doza se poate ajusta între 1 ml
și 3 ml. Se recomandă cure de lungă durată, cu monitorizarea
valorilor tensiunii arteriale, pentru a ajusta doza zilnică.
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Mod de administrare: 4 ml se diluează în apă și se administrează o dată pe zi, dimineața, înainte de masă.

Precauții: pentru valori mari ale tensiunii arteriale se va consulta obligatoriu medicul.

Precauții, contraindicații: favorizează fertilitatea (atenționare
pentru persoanele care nu urmăresc acest aspect). Se oprește
administrarea pe perioada menstruației în caz de sângerare
abundentă. A nu se administra în sarcină și alăptare.

Compoziție: extracte de Păducel – fructe, flori și extracte gemoterapice din mlădițe de Păducel și mlădițe de Măslin. Conține
alcool etilic de cereale 40% vol.

Compoziție: extracte vegetale de Vitex agnus castus, fructe
de Zmeur și extract din mlădițe de Zmeur – Rubus idaeus MG.
Conține alcool etilic de cereale 35% vol.
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Extract din mlădițe de

Extract din sevă de

15 ml / 50 ml, produs gemoterapic

50 ml, produs gemoterapic

Zmeur

Recomandare

Mesteacăn

Recomandare

Tulburări legate de pubertate, ciclu
menstrual, menopauză

Detoxifiant la nivelul întregului
organism

Adjuvant în afecţiuni genitale feminine
(fibrom uterin, chist ovarian, fertilitate
scăzută, tulburări de libidou,
îmbătrânire precoce etc)

Oboseală cronică, suprasolicitare

Asocieri utile
• infertilitate

intră în compoziția Donavital

• tulburări de ciclu menstrual

intră în compoziția Polygemma 20 – Premenstrual

• îmbătrânire precoce

intră în compoziția Polygemma 9 – Femei 50+

Asocieri utile
• cure de detoxifiere și fortifiere

primăvara și toamna, cu Extract din mlădițe de
Rozmarin și/sau Extract din muguri de Stejar

• cure de slăbire

cu Extract din amenți de Mesteacăn, Extract din
muguri de Fag sau Slim drink

• celulită

cu Extract din muguri de Castan comestibil

• hiperuricemie, gută

cu Extract din amenți de Mesteacăn

cu Extract din muguri de Frasin și Tinctură de Ceai
de Jawa

Mod de administrare: după pubertate, 1 ml MG=D1/ 3 picături MG de 2-3 ori pe zi; 2-3 ml MG=D1/6-9 picături MG o
dată pe zi în asocieri.

Mod de administrare: adulți și copii peste 7 ani: câte 2 ml, în
puțină apă, de 2 ori pe zi, dimineața și seara, înainte de mese.
Durata administrării poate varia între 1-3 luni de zile.

Compoziție: extract gemoterapic obținut din mlădițe de
Zmeur – Rubus idaeus MG=D1/MG. Conține alcool etilic de
cereale 18% vol.

Compoziție: extract gemoterapic obținut din seva recoltată de
la Mesteacăn – Betula linfa MG=D1. Conține alcool etilic de
cereale 18% vol.

• libidou scăzut

www.plantextrakt.ro
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Extract din mlădițe și radicele de

Extract de

50 ml, produs gemoterapic

120 ml, produs fitoterapic

Ovăz

Recomandare
Astenie fizică și psihică, stres, agitație,
insomnie
Ajută la reglarea funcțiilor tiroidei
Demineralizări osoase
Susține sănătatea urogenitală a femeii
Asocieri utile

Orz verde

Recomandare
Antioxidant și revitalizant
Încetinește procesele de îmbătrânire
Crește rezistența organismului la infecții
Protejează de radiații electromagnetice,
solare, UV, poluare
Asocieri utile

• stări de insomnie

• în convalescențe

• stres, agitație

• cure periodice celor expuși la radiații
electromagnetice

cu Extract din muguri de Tei argintiu
cu Extract din muguri de Tei argintiu

• astenia vârstnicului

cu Extract din mlădițe de Sequoia

• demineralizări osoase

cu Extract din muguri de Porumbar

(lucru la calculator), cu Optifort

• asociat programelor de detoxifiere
cu produse din gama Polygemma detoxifiere

cu Extract din muguri de Brad

• acțiune estrogenică la femei
cu Extract din mlădițe de Zmeur
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Mod de administrare: Adulți și copii peste 7 ani: 2 ml, de 2-3 ori pe
zi; 2 ml o dată pe zi, în caz de asociere cu alte extracte gemoterapice.

Mod de administrare: Câte o lingură de 1-2 ori /zi, diluată în
aprox. 100 ml apă. Pentru întărirea organismului, se recomandă
cure de 3-4 săptămâni de 2 ori pe an (primăvara și toamna)
sau la nevoie.

Compoziție: extract gemoterapic obținut din mlădițe și radicele
de Ovăz – Avena sativa. Conține alcool etilic 18% vol.

Compoziție: suc obținut prin presarea la rece a Orzului verde
– Hordeum vulgare. Conține alcool etilic de cereale 25% vol.
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Extract din muguri de

Extract din semințe de

15 / 50 ml, produs gemoterapic

50 ml, produs gemoterapic

Tei argintiu

Recomandare
Stări de nervozitate, nelinişte, stres sau
emotivitate
Îmbunătăţeşte calitatea somnului
(insomnia adultului şi copilului)
Dezobișnuire de somnifere
Asocieri utile

Viță de vie struguri roșii

Recomandare
Antioxidant și vasodilatator
Susține sănătatea sistemului cardiovascular (capilaro-, arterio- și venoprotector)
Asocieri utile
• în dislipidemii

cu Polygemma 18 – Colesterol

• slăbiciune cardiacă, palpitaţii

• în hipertensiune arterială

• tulburări de somn de origine nervoasă

• în afectări ale venelor

• anorexie, bulimie

• adjuvant în afecțiuni ale pielii

• sensibilitate la nivelul colonului

• protecție oculară la calculator

cu Extract din mlădiţe de Păducel
cu Extract din muguri de Salcie

cu Extract din muguri de Smochin
cu Extract din mlădiţe de Merişor și Extract din
muguri de Smochin
Mod de administrare: Adulţi şi copii peste 7 ani: 2 ml MG=D1/
6 picături MG de 2-3 ori pe zi, înainte de mese; copii între 2 şi 7
ani 1 ml MG=D1/3 picături MG, de 2-3 ori pe zi.

cu Corphyt

cu Polygemma 6 – Varice, hemoroizi și Venofort Gel
cu Polygemma 13 – Piele detoxifiere
cu Optifort și cu Extract de Orz verde

• completează efectul Extractului de
Orz verde prin activarea SOD din organism

Atenţionare: foarte rar, poate să apară efectul paradoxal de
uşoară excitaţie, caz în care se reduce doza.

Mod de administrare: Adulți și copii peste 7 ani: câte 2 ml,
în puțină apă, de 2-3 ori pe zi, înainte de mese (cure de 1 - 3
luni de zile, cu posibilitatea de repetare după 1-2 luni de pauză).

Compoziție: extract gemoterapic obținut din muguri de Tei
argintiu – Tilia tomentosa. Conține alcool etilic de cereale 18% vol.

Compoziție: extract gemoterapic obținut din semințe de struguri
roșii - Vitis viniferae semen. Conține alcool etilic de cereale 18% vol.
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Fiorda

Fiorda Junior

30 comprimate, produse fitoterapice

15 comprimate, produs fitoterapic

comprimate
gumate de
supt

Recomandare
Comprimatele pentru supt Fiorda și
Fiorda Junior se recomandă pentru:
– iritație în gât (cu senzație de uscăciune, prurit și/sau durere)
– răgușeală
– tuse iritativă
Aceste simptome pot fi întâlnite:
– în caz de răceală, alergii, probleme
la nivelul gâtului (obstrucție nazalărespirație pe gură, deviație de sept etc.)
– la fumători

Compoziție Fiorda/coacăze negre: Lichen-de-piatră-islandez Cetraria islandica, Nalbă-de-grădină - Althaea rosea, fructe de Măceș - Rosa canina, concentrat de Coacăze – negre - Ribes nigrum,
potențiator de aromă: Coacăze – negre; îndulcitor: sucraloză.
Compoziție Fiorda/lămâie: Lichen-de-piatră-islandez - Cetraria
islandica, Nalbă-de-grădină - Althaea rosea, fructe de Măceș Rosa canina, concentrat de suc de Lămâie - Citrus limonum,
potențiator de aromă: ulei de Lămâie îndulcitor: sucraloză.
Compoziție Fiorda Junior: Lichen-de-piatră-islandez - Cetraria
islandica, flori de Tei - Tilia sp.; lactoferină, concentrat de Zmeură - Rubus idaeus; potențiator de aromă: aromă naturală de
Zmeură; îndulcitor: sucraloză.
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– persoane care își suprasolicită vocea
– expunere la aer condiționat sau
poluare atmosferică
– consum de medicamente ce provoacă
uscăciunea mucoasei gurii/gâtului
Acțiune:
Formează un film protector pe
mucoasele cavității orale, gâtului,
laringelui și corzilor vocale, hidratându-le
și asigurând o funcționalitate crescută.
Efectul este completat cu acțiunea
imunostimulatoare.

Mod de administrare pentru comprimatele din gama
FIORDA: Adulți și copii de peste 4 ani: 1 - 6 comprimate pe zi.
Comprimatul se menține în gură până la dizolvare.
Se recomandă să nu se bea sau să nu se mănânce cel puțin 30
de minute după dizolvarea comprimatului.
Produse sigure pentru femeile însărcinate și care alăptează!
Produse sigure pentru diabetici! FĂRĂ ZAHĂR ADĂUGAT.
Atenţionare: Ingerarea unei cantități mai mari poate avea efect
laxativ.
Contraindicat persoanelor alergice la proteine din lapte (Fiorda
Junior)

Giardinophyt

Ginkgophyt

30 ml, produs fitoterapic

50 ml, produs fitoterapic

formulă
originală
O. Bojor

Recomandare
Paraziți intestinali (giardia, oxiuri, ascari)
Distruge microorganismele de la nivelul
intestinului şi împiedică înmulţirea lor
Senzaţie de vomă şi greaţă
Gaze intestinale
Asocieri utile
• regenerarea mucoasei și funcției
intestinale
cu Polygemma 15 – Intestin detoxifiere

Recomandare
Îmbunătățește circulația cerebrală (antiaging) și periferică (mâini și picioare)
Susține performanțele intelectuale în
stări de suprasolicitare
Asocieri utile
• în perioada examenelor

cu Polygemma 8 – Astenie psiho-fizică și memorie

• circulație cerebrală la vârstnici

cu Extract din muguri de Arin negru și Extract din
mlădițe de Sequoia

• dureri ale membrelor inferioare
datorate tulburărilor de circulație
Mod de administrare: în puțină apă, dimineața, înainte de
masă: Copii de 2-6 ani: 1 ml; Copii de 7-14 ani: 2 ml; Copii
peste 15 ani și adulți: 3 ml. Cură de 7 zile, urmate de o pauză de
7 zile și apoi se reia 7 zile, pentru prevenirea recidivelor.
Se recomandă administrarea la toți membrii familiei.
Contraindicații: Nu se administrează în cazul alergiei la produse apicole (propolis), femeilor însărcinate și celor care alăptează.
Compoziție: extracte vegetale de Cimbru - Thymus vulgaris,
semințe de Mărar - Anethum graveolens, Vetrice - Chrysanthemum vulgare, Cuișoare - Eugenia cariophyllata și extract de
Propolis. Conține alcool etilic de cereale 55% vol.

cu Extract din muguri de Plop

Mod de administrare: câte 2 ml, de 2 ori pe zi, în puțină apă,
înaintea meselor, dimineața și la prânz.
Precauții, contraindicații: Foarte rar pot să apară dereglări
ale tranzitului intestinal sau reacții alergice la nivelul pielii. Nu
se administrează seara, după orele 18.00, deoarece provoacă
intensificarea activitații cerebrale, care poate duce la insomnie.
Compoziție: extract vegetal standardizat din frunze de Ginkgo
biloba (24% ginkgoflavone). Conține alcool etilic de cereale 62% vol.
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Imunogrip

Imunogrip

50 ml, produs fitoterapic

120 ml, produs fito-gemoterapic

Plus Zinc și Vitamina C

GAMA
Imuno

Recomandare
Creşte rezistenţa organismului
Risc crescut de îmbolnăvire (vârstnici,
bolnavi cronici), persoane din
colectivităţi (cadre medicale, profesori,
funcţionari publici, elevi etc.),
în convalescenţă
Asocieri utile
• în convalescența persoanelor anemice
cu Extract din mlădițe de Cătină roșie – Tamarix gallica

Junior

stimulator
imunitar
natural

Recomandare
Crește rezistența organismului în
diferite stări cu imunitate scăzută: în
perioade cu risc crescut de îmbolnăvire
(expunere la virusuri gripale), stări de
convalescență
Cure de întreținere pentru creșterea
armonioasă a copilului
Asocieri utile
• în cazul copiilor anemici

cu Vitanemin Junior, în perioadele de pauză de 4
zile de la administrarea de Imunogrip Junior

Se administrează în cicluri de 4 zile cu 4 zile pauză.
Mod de administrare: Adulți și copii peste 7 ani, câte 2 ml de
3-5 ori pe zi, în puțină apă, timp de 4 zile; după o pauză de 4
zile ciclul se reia, timp de 6 săptămâni.
Precauții, contraindicații: Nu se administrează în boli autoimune, tumori maligne; se administrează cu prudență în afecțiuni sistemice: tuberculoză, leucoze, colagenoze, scleroză multiplă, AIDS; poate provoca rare reacții alergice de idiosincrazie.
Compoziție: suc de Echinacea purpurea, extract din fructe de
Măceș – Rosa canina, vitamina C naturală din fructe de Măceș,
zinc. Conține alcool etilic de cereale 16% vol, zahăr invertit.
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Mod de administrare: 1-2 ani: 3 ml de 2 ori pe zi; 2-4 ani: 3 ml
de 3 ori pe zi; 5-7 ani: 5 ml de 3 ori pe zi; peste 7 ani: 5 ml de 5
ori pe zi. Se poate administra și diluat în putină apă, în capacul
dozator. Administrarea se face într-un ciclu de 4 zile urmate de
4 zile pauză, pentru o perioadă de 4-6 săptămâni.
Precauții, contraindicații: Nu se administrează concomitent
cu vaccinările.
Compoziție: suc de Echinacea purpurea, extract gemoterapic
din mlădițe de Măceș -Rosa canina și siropuri de zahăr invertit
din fructe proaspete de Măceșe, Afine, Cătină și Coacăze negre.

Imunorezistan

Imunorezistan

50 ml, produs fitoterapic

120 ml, produs fito-gemoterapic

Forte

Recomandare

Junior

răceală
și gripă

Revigorează organismul, grăbește vindecarea
Se administrează la primele semne de boală: dureri musculare,
dureri de cap asociate cu globi oculari dureroși
Se continuă administrarea și după îmbunătățirea stării generale,
timp de 3-4 zile

Asocieri utile

Asocieri utile

• iritație în gât

• iritație în gât

• tuse seacă sau productivă

• tuse seacă sau productivă

Mod de administrare: Adulți și copii peste 7 ani: câte 2 ml de 3
ori pe zi, în puțină apă. În prima zi se administrează câte 2 ml de
5-7 ori pe zi. Administrarea va continua și după îmbunătățirea
stării generale, timp de 3-4 zile.

Mod de administrare: 1-2 ani: 3 ml de 2 ori pe zi; 2-4 ani: 3
ml de 3 ori pe zi; 5-7 ani: 5 ml de 3 ori pe zi; peste 7 ani: 5-6 ml
de 4-5 ori pe zi. Se poate administra și diluat în puțină apă în
capacul dozator. În prima zi se recomandă un număr dublu de
administrări. Se continuă administrarea și după îmbunătățirea
stării generale, timp de 3-4 zile.

Compoziție: suc de Echinacea purpurea, extracte vegetale de:
Eleutherococcus senticosus – Ginseng siberian, Pelargonium
sidoides - Umckaloabo și Eupatorium perfoliatum. Conține
alcool etilic de cereale 30% vol.

Compoziție: suc de Echinacea purpurea, extract din muguri
de Coacăz negru – Ribes nigrum, extracte vegetale de: Pelargonium sidoides – Umckaloabo, Eupatorium perfoliatum și
sirop cu zahăr invertit din fructe proaspete de Măceș.

cu Fiorda – comprimate gumate pentru supt
cu Polygemma 3 – Tuse

cu Fiorda Junior – comprimate gumate pentru supt
cu Vitatussin Junior

www.plantextrakt.ro
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MENAQ7 - Vitamina K2 Naturală
30 capsule, produs fitoterapic
Biodisponibilitate
maximă

Bioactivă

Fără
efecte
secundare

Sigură

Eficientă la
doar 45 µg / zi

Recomandare

Asocieri utile

Susţine sănătatea și integritatea oaselor:

• în dureri osoase de creștere

- persoanelor care prezintă factori de risc
pentru demineralizări osoase, în special
femeilor la premenopauză şi menopauză

• în caz de fracturi

- copiilor în perioada de creştere, pentru
formarea unor oase sănătoase
- persoanelor cu tulburări ale
metabolismului calciului
Osteocalcinul din oase este
activat de Vitamina K2, iar absorția
este stimulată de Vitamina D3,
ajutând astfel la legarea și distribuția
eficientă a calciului în organism.

cu Extract din muguri de Brad

cu Extract din muguri de Brad și Extract din muguri de Mesteacăn; pentru recuperare, aplicații
locale cu Artrophyt cremă

• la menopauză/ andropauză, pentru
prevenția osteoporozei
cu Polygemma 9 – Femei 50+ sau Polygemma
10 – Bărbaţi 50+

• în osteoporoză

cu Polygemma 9 – Femei 50+ sau Polygemma
10 – Bărbaţi 50+
Mod de administrare: Adulți și copii peste 12 ani: în general,
câte o capsulă pe zi, administrată cu un pahar cu apă, în timpul
mesei sau imediat după masă.
Precauții: Se recomandă avizul medicului în sarcină și alăptare,
precum și în cazul celor care sunt sub tratament cu anticoagulante.
Compoziție/capsulă: vitamina K2 Mena Q7 (obținută din Natto/soia fermentată biotehnologic), în ulei de Floarea-soarelui 30
mg (echivalent la 45 mcg vitamina K2), colecalciferol 0,48 mg
(echivalent la 400 UI Vitamina D3), ulei de In (Linum usitatissimum) 210 mg.

16

www.plantextrakt.ro

Apă de gură concentrată

Mira

20 ml, produs fitoterapic (20 ml = 2 litri apă de gură)

cu extract
de smirnă

Recomandare
Igiena cavității bucale
Stări inflamatorii de la nivelul cavității
bucale (stomatite, gingivite) și gâtului
Dureri cauzate de presiunea protezelor
dentare

Mullein Oil
15 ml, produs fitoterapic

igiena și
sănătatea
urechii

Recomandare
Disconfort la nivelul urechii după
expunerea la curenţi de aer
Stări inflamatorii de la nivelul urechii
externe şi medii
Igiena și sănătătea urechii (purtători de
căști-aparate în ureche)

Asocieri utile
• gingivită, afte

cu Extract din mlădițe de Lemn câinesc și Plantagingival – badijonaj gingival

• dureri cauzate de presiunea
protezelor dentare
cu Plantagingival – badijonaj gingival

• stări inflamatorii ale gurii și gâtului

cu Polygemma 5 – Cavitate bucală și gât și Fiorda
comprimate

Asociere utilă
• stări inflamatorii ale urechii

cu administrare internă de Polygema 4 – Sinusuri
sau Sinutrol Junior
Mod de administrare: Câte 1-2 picături de 2-3 ori pe zi, în fiecare ureche, cu ajutorul pipetei incluse în dop.Înainte de administrare, flaconul se ține în mână câteva minute, pentru ca soluția să
ajungă la temperatura corpului.

Mod de administrare: Pentru igienizarea cavității bucale,15-20 picături la un pahar cu apă – pentru gargară. Pentru
inflamații ale cavității bucale 10 picături cu o linguriță de apă și
se clătește energic 30 de secunde, insistând pe zonele afectate.
Pentru inflamații ale gâtului, 25-30 de picături la un pahar cu
apă pentru gargară.

Precauții, contraindicații: A se utiliza doar la persoanele cu timpanul intact! Nu puneți picăturile de Mullein oil în ureche dacă
există o secreție, fie că este un lichid limpede, puroi sau sânge,
deoarece aceasta poate indica o perforare a timpanulului.

Compoziție: extract din oleo-gumi-rezina Myrrha vera (smirnă).
Conține alcool etilic de cereale 70% vol.

Compoziție: extract de Lumânărică – Verbascum thapsiforme.
Conține 20% alcool etilic de cereale și 50% glicerină farmaceutică.

www.plantextrakt.ro
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Optifort
30 comprimate, produs fitoterapic

Recomandare
Sănătatea ochilor și îmbunătățirea
acuității vizuale
Îmbunătățirea vederii pe timp de noapte
Ochii suprasolicitați (ex. la calculator,
televizor, pentru conducătorii auto etc.)
Afectări oculare determinate de deficite
vitaminice
Reducerea incidenţei afecţiunilor oculare
degenerative
Un comprimat conține:
12 mg luteină, 450 mcg zeaxantină,
12,5 mg antociani, 400 mcg Vitamina A,
6 mg Vitamina E.

Asocieri utile
• afectarea ochiului la pacientul
diabetic
cu Extract din muguri de Dud negru

• radiații electromagnetice (utilizarea
calculatorului)

cure periodice de 2 luni cu Extract din semințe de
Viță de vie (struguri roșii) și/sau Extract de Orz verde

• protector retinian

cu Extract din muguri de Frasin și Extract din
semințe de Viță de vie (struguri roșii)

• nevralgii și spasme oculare

cu Extract din muguri de Arțar și Extract din
muguri de Porumbar

Mod de administrare: Adulți și copii peste 12 ani: 1 comprimat pe zi, administrat cu un pahar cu apă. Se recomandă în cure
de durată (3-6 luni).
Precauții, contraindicații: Nu se recomandă administrarea
la persoanele alergice la oricare dintre componente. Se recomandă avizul medicului la administrarea produsului în sarcină
și alăptare.
Compoziție: extracte din flori de Tagetes erecta – Crăiță, fructe
de Vaccinium uliginosum – Afin Nordic și semințe de Vitis vinifera – Struguri, Vitamina A și E.

18

www.plantextrakt.ro

Nicotan Antitabac Plant

PlantaGingival

30 ml, produs fitoterapic

10 ml, produs fitoterapic

badijonaj
gingival

Recomandare
Reduce dependența de tutun
Provoacă dezgustul de tutun
Reduce efectele date de abuzul de tutun
(oboseală, tuse, opresiune toracică,
tulburări de memorie, tulburări
digestive, ameţeli, tulburări oculare,
migrene)
Asocieri utile
• detoxifierea plămânului
cu Polygemma 16 – Plămâni

• aport de antioxidanți

Recomandare
Durere și inflamație la nivelul mucoasei
gingivale
Oprește sângerarea și cicatrizează
mucoasa lezată
Susține sănătatea gingiilor în caz de
proteze dentare
Leziuni ale gingiilor
Asocieri utile
• gingivită, afte

cu Extract din mlădițe de Lemn câinesc și Mira
(gargarism)

cu Extract de Orz verde și/ sau Extract din semințe
de Viță de vie (struguri roșii)

• dureri cauzate de presiunea protezelor dentare cu Mira (gargarism)

Mod de administrare: Câte 10 picături de 3-4 ori pe zi, diluate
în puțină apă. Curele sunt de durată diferită, de la caz la caz,
urmărindu-se scăderea progresivă a numarului de țigări consumate și îmbunătățirea stării de sănătate. Administrat înainte
de a fuma, țigara nu va mai avea aroma obișnuită, ajutând la
depășirea fazei de dependență.

Mod de administrare: Se badijonează zonele afectate de 2-3
ori pe zi, cu ajutorul pensulei incluse în dop. Înainte de reînchiderea flaconului se spală pensula cu apă fierbinte.

Contraindicații: sarcină și alăptare.

Compoziție: extract din flori de Gălbenele - Calendula officinalis, rădăcină de Revent - Rheum palmatum și rădăcină de
Tătăneasă - Symphytum officinale. Conține 6% vol. alcool etilic.

Compoziție: extracte vegetale din Plantago major – Pătlagină,
Caladium seguinum și Phytolacca decandra – Cârmâz. Conține
alcool etilic de cereale 40% vol.

www.plantextrakt.ro
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Polygemma 1

Polygemma 2

50 ml, complex gemoterapic

50 ml, complex gemoterapic

Stomac

Căi biliare

GAMA
Polygemma

Recomandare
Ameliorarea simptomelor din tulburări
digestive de la nivel gastric şi intestinal
Protejarea stomacului prin reglarea
acidităţii gastrice
Hiper sau hipoaciditate gastrică
Cicatrizarea mucoasei gastrice şi
intestinale
Manifestări ale stresului cu
repercursiuni la nivelul stomacului
Asociere utilă

Recomandare
Susţine buna funcţionare a vezicii biliare
Îmbunătăţeşte producţia de bilă şi fluxul
biliar
Reduce tendinţa de formare a calculilor
biliari
Activator metabolic cu efect antioxidant
Susţine eliminarea eficientă la nivel renal
a produşilor de catabolism
Menţine un nivel normal al lipidelor din
organism (colesterol, trigliceride)

• în cazul depistării Helicobacter pylori

cu Extract din muguri de Nuc și Extract din mlădițe
de Iarbă neagră (cure de 3 luni)
Mod de administrare: Adulți: câte 2 ml, de 2 ori pe zi, diluați
în puțină apă, înainte de mese. În cazuri acute, de 4-5 ori pe zi
în primele 2-3 zile, apoi doza standard, cel puţin 7 zile. În cazuri
cronice se recomandă cure de 1-2 luni primăvara şi toamna.
Contraindicații: Nu se administrează în sarcină și alăptare.
Compoziție: extracte gemoterapice conc. din muguri de Smochin – Ficus carica MG, muguri de Arin negru – Alnus glutinosa
MG. Conține 10% vol. alcool etilic de cereale.
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Mod de administrare: Se recomandă administrarea a 2 ml o
dată pe zi, dimineaţa, diluaţi în puţină apă, înainte de mese. În
cazuri acute se poate administra de 2 ori pe zi în primele 2-3
zile, apoi se continuă cu doza standard cel puţin 7 zile. În cazuri
cronice, persoane cu sensibilitate la acest nivel, se recomandă
cure periodice de 1-2 luni.
Precauții: Nu se administrează seara, după orele 18:00, datorită acţiunii stimulante cerebrale.
Compoziție: extracte gemoterapice conc. din mlădițe de Rozmarin – Rosmarinus officinalis MG, muguri de Arțar – Acer campestre MG, muguri de Frasin – Fraxinus excelsior MG. Conține
15% vol. alcool etilic de cereale.

Polygemma 3

Polygemma 4

50 ml, complex gemoterapic

30 ml, complex gemoterapic

Tuse

Recomandare
Tuse seacă sau productivă
Calmarea tusei şi liniştire generală
Reglează tonusul bronşic
Stimulează organismul pentru
eliminarea toxinelor de la nivelul căilor
respiratorii

Sinusuri

Recomandare
Ameliorează simptomele din răcelile
care afectează sinusurile
Acţiune antiinflamatoare şi cicatrizantă
Efect de eliminare a mucusului din
sinusuri prin cavitatea nazală
Acţiune generală de creştere a puterii
de apărare a organismului

Asociere utilă
• iritație în gât

cu Fiorda – comprimate gumate pentru supt

Mod de administrare: Pentru adulţi şi copii peste 7 ani se recomandă câte 2 ml de 3 ori pe zi, diluați în puţină apă, înainte de
mese. Pentru copii între 2 şi 7 ani doza se reduce la jumătate. În
cazuri acute se poate administra de 4-5 ori pe zi în primele 2-3
zile, apoi se continuă cu doza standard cel puţin 5-7 zile. În cazuri
cronice sau recidivante se recomandă o cură de o lună de zile.
Compoziție: extracte gemoterapice conc. din muguri de Carpen – Carpinus betulus MG, mlădițe de Caprifoi negru – Lonicera
nigra MG, muguri de Călin – Viburnum lantana MG. Conține
12% vol. alcool etilic de cereale.

Mod de administrare: Pentru adulţi şi copii peste 7 ani, câte 1
ml de 2-3 ori pe zi, diluat în puţină apă, înainte de mese. Copii
între 2 și 7 ani: în general câte 10-15 picături de 2-3 ori pe zi,
diluate în puțină apă. În cazuri acute se poate administra de 4-5
ori pe zi în primele 2-3 zile, apoi se continuă cu doza standard cel
puţin 6 zile. În cazuri cronice poate diminua riscul de recidivă:
se recomandă cure de 1-2 luni.
Precauții, contraindicații: Efect de reducere a secreției lactate
(contraindicat femeilor în perioada de sarcină și alăptare).
Compoziție: extracte gemoterapice conc. din muguri de Carpen – Carpinus betulus MG, muguri de Mesteacăn pufos – Betula pubescens MG, muguri de Arin negru – Alnus glutinosa MG
şi muguri de Coacăz negru – Ribes nigrum MG. Conţine 30 %
vol. alcool etilic de cereale.
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Polygemma 5

Polygemma 6

Cavitate bucală și gât

Varice, hemoroizi

50 ml, complex gemoterapic

50 ml, complex gemoterapic

Recomandare

Recomandare

Acţiune antiseptică, astringentă,
cicatrizantă şi antiinflamatoare

Îmbunătăţirea circulaţiei venoase şi
limfatice

Vitaminizant, antioxidant

Efect decongestionant

Creşte capacitatea de apărare a
organismului

Tonifiant al pereţilor vasculari

Ajută la scăderea incidenţei infecţiilor
respiratorii
Asocieri utile

Asociere utilă
• afectări ale venelor

cu Extract din semințe de Viță de vie (Struguri
roșii) și aplicații locale cu Venofort gel

• uscăciunea mucoasei bucale
cu Fiorda comprimate

• inflamații ale mucoasei bucale
cu Mira și Fiorda comprimate

Mod de administrare: pentru adulţi şi copii peste 7 ani, se
recomandă administrarea a câte 2 ml de 2-3 ori pe zi, diluați în
puţină apă, înainte de mese, timp de minim 7 zile. Pentru copii
între 2 şi 7 ani doza se reduce la jumătate. În cazuri recidivante
se recomandă cure de 1-2 luni.
Precauții: Se recomandă avizul medicului la administrarea în
sarcină și alăptare.
Compoziție: extract din herba de Echinacea purpurea, extracte
gemoterapice conc. din mlădițe de Măceș – Rosa canina MG,
mlădițe de Afin – Vaccinium myrtillus MG și muguri de Viță de
vie – Vitis vinifera MG. Conţine 18 % vol. alcool etilic de cereale.
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Mod de administrare: se recomandă administrarea a 2 ml de
2 ori pe zi, diluaţi în puţină apă, înainte de mese. În cazuri acute
se poate administra de 4-5 ori pe zi în primele 2-3 zile, apoi
se continuă cu doza standard cel puţin 7 zile. În cazuri cronice,
se recomandă cure periodice de 1-2 luni cu posibilitatea de
repetare la nevoie.
Precauții: Se recomandă avizul medicului la administrarea în
sarcină și alăptare.
Compoziție: extracte gemoterapice conc. din muguri de Castan
sălbatic – Aesculus hippocastanum MG, muguri de Castan comestibil – Castanea vesca MG. Conține 25% vol. alcool etilic de cereale.

Polygemma 7

Polygemma 8

50 ml, complex gemoterapic

50 ml, complex gemoterapic

Căi urinare

Recomandare

Astenie

psiho-fizică
și memorie

Recomandare

Ameliorarea simptomelor din infecţii
urinare

Tonic general cu efecte benefice pentru
întărirea memoriei

Reduce inflamaţia, dezinfectant şi
antibacterian la nivelul căilor urinare

Revitalizant, la nivel fizic şi psihic

Creşte diureza
Poate duce la scăderea riscului de
recidivă

Creşte rezistenţa organismului în
condiţii de stres
Activator metabolic la nivel hepatic
Efecte benefice în cazuri de dificultăţi
de concentrare
Eficient în perioade de suprasolicitare
psihică (examene) sau stări de astenie
mentală

Mod de administrare: pentru adulţi şi copii peste 7 ani, câte
2 ml de 2 ori pe zi, dimineaţa şi seara, diluați în puţină apă,
înainte de mese. În cazuri acute se poate administra de 4 ori
pe zi în primele 2-3 zile, apoi se continuă cu doza standard cel
puţin 5-7 zile. În cazuri cronice se recomandă cure de 1-2 luni
(poate duce la scăderea riscului de recidivă).

Mod de administrare: pentru adulţi şi copii peste 7 ani se
recomandă administrarea a câte 2 ml de 2 ori pe zi, diluați în
puţină apă, înainte de mese, timp de minimum 2 săptămâni.
Se repetă la nevoie.

Precauții, contraindicații: Nu se recomandă administrarea în
cazul edemelor de origine cardiacă sau în insuficiență renală. Se
recomandă avizul medicului la administrarea în sarcină și alăptare.
Dacă simptomele nu dispar, este necesară consultarea medicului.

Precauții: Nu se administrează după orele 18, putând provoca
insomnie, prin stimulare cerebrală.

Compoziție: extracte gemoterapice conc. din mlădițe de Afin
– Vaccinium myrtillus MG, mlădițe de Merișor – Vaccinium vitis
idaea MG, mlădițe de Iarbă neagră – Calluna vulgaris MG și extract hidroalcoolic din frunze de Mesteacăn - Betula verrucosa.
Conține 25% vol. alcool etilic de cereale.

Compoziție: extract din rădăcină de Ginseng siberian –
Eleutherococcus senticosus, extracte gemoterapice conc. din
semințe de Mesteacăn – Betula verrucosa MG, muguri de Stejar
– Quercus pedunculata MG și mlădițe de Rozmarin – Rozmarinus
officinalis MG. Conține 30% vol. alcool etilic din cereale.
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Polygemma 9

Polygemma 10

50 ml, complex gemoterapic

50 ml, complex gemoterapic

Femei 50+

Recomandare

Bărbați 50+

Recomandare

Susţine organismul femeii la menopauză

Tonic general pentru bărbați

Îmbunătăţeşte elasticitatea uterului

Revitalizant la nivel fizic şi psihic

Creşte absorbţia calciului la nivel
intestinal

Reduce simptomele neplăcute ce apar
frecvent la nivel urogenital și ajută la
îmbunătăţirea calităţii vieţii sexuale

Ameliorează durerile articulare
Efect antisenescent

Îmbunătăţeşte circulaţia periferică

Asocieri utile

Asocieri utile

• menopauză

• andropauză

• osteoporoză

• osteoporoză

cu MenaQ7 – Vitamina K2 naturală – prevenția
osteoporozei
cu MenaQ7 – Vitamina K2 naturală

cu MenaQ7 – Vitamina K2 naturală – prevenția
osteoporozei
cu MenaQ7 – Vitamina K2 naturală

• tulburări ale prostatei

cure alternative cu Sabalit Forte
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Mod de administrare: cure periodice de întreţinere după
vârsta de 50 de ani. Se recomandă administrarea a 2 ml de 2
ori pe zi, diluaţi în puţină apă, înainte de mese, timp de minim
două luni.

Mod de administrare: cure periodice de întreţinere după vârsta de 50 de ani. Se recomandă administrarea a 2 ml de 2 ori
pe zi, diluaţi în puţină apă, înainte de mese.

Compoziție: extracte gemoterapice conc. din mlădițe de
Zmeur – Rubus idaeus MG, Mur – Rubus fruticosus MG, Merișor – Vaccinium vitis idaea MG și Sequoia – Sequoia gigantea
MG. Conține 18% vol. alcool etilic din cereale.

Compoziție: extracte gemoterapice conc. din: mlădițe de
Sequoia – Sequoia gigantea MG, semințe de Frasin – Fraxinus
excelsior semi MG și muguri de Arin negru – Alnus glutinosa
MG. Conține 18% vol. alcool etilic din cereale.
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Polygemma 11

Polygemma 12

50 ml, complex gemoterapic

50 ml, complex gemoterapic

Ficat detoxifiere

Recomandare

Rinichi detoxifiere

Recomandare

Detoxifiere preponderent la nivel
hepatic și biliar, dar şi la nivel renal şi
respirator

Detoxifiere preponderent la nivel renal,
dar şi la nivel limfatic, hepato-biliar și
articular

Acţiune principală:hepatoregeneratoare,
de sprijinire a eliminării cataboliţilor
toxici, coleretică şi colagogă, de
îmbunătățire a elasticităţii ţesutului
hepatic

Acţiune diuretică – depurativă,
antiseptică, antiinflamatoare,
regeneratoare – prin aport de glucoză,
fructoză, aminoacizi, vitamina C şi o
serie întreagă de săruri minerale de:
calciu, fosfor, magneziu, mangan, zinc,
sodiu şi fier

Preparatul are şi efect: antiinflamator,
hipocolesterolemiant, cicatrizant,
antioxidant

Efect hipocolesterolemiant
Se recomandă şi supraponderalilor cu
retenţie hidrică şi nivelul colesterolului
mărit

Mod de administrare: 2 – 3 ml de 2 ori pe zi, dimineaţa şi la
prânz, înainte de mese, diluaţi în puţină apă - cure de 2 luni,
repetate la nevoie.
Precauții, contraindicații: Nu se administrează seara, după
orele 18.00, datorită acțiunii stimulante cerebrale. A nu se
administra în sarcină și alăptare. Contraindicat în epilepsie și
afecțiuni cardiace decompensate.
Compoziție: extracte gemoterapice conc. din muguri de Alun –
Corylus avellana MG, mlădițe de Ienupăr – Juniperus communis
MG, mlădițe de Rozmarin – Rosmarinus officinalis MG. Conține
15% vol. alcool etilic din cereale.

Mod de administrare: se administrează în general câte 2 ml de
2 ori pe zi, diluați în puțină apă, înainte de mese. Se recomandă
cure de 2 luni, cu posibilitatea de repetare la nevoie.
Precauții: A se consulta medicul înainte de administrarea produsului în sarcină și alăptare.
Compoziție: extracte gemoterapice conc. din sevă de Mesteacăn – Betula verrucosa MG, muguri de Frasin – Fraxinus excelsior
MG și extract de frunze de Mesteacăn – Betula verrucosa. Conține 12% vol. alcool etilic din cereale.
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Polygemma 13

Polygemma 14

50 ml, complex gemoterapic

50 ml, complex gemoterapic

Piele detoxifiere

Recomandare
Detoxifiere preponderent la nivel
cutanat, dar şi la nivel limfatic și renal
Acţiune principală: dermoprotectoare,
antiseptică, regularizantă a secreţiilor
pielii, sprijinind procesul natural de
detoxifiere cutanată
Preparatul are şi efect: antiinfecţios
şi cicatrizant la nivelul mucoaselor
şi a pielii, efecte benefice în caz de
piele inelastică, lipsită de strălucire,
în celulită, căderea părului şi în
dermatozele de dată recentă

Articulaţii detoxifiere

Recomandare
Detoxifiere preponderent la nivel
articular, dar şi la nivel limfatic, renal şi
hepato-biliar
Acţiune principală: antiinflamatoare,
depurativă – o mai bună eliminare a
acidului uric şi ureei, a căror depunere
la nivel articular duce la rigidizarea lor
Asocieri utile
• afectări osteoarticulare cronice
în alternanță cu Artrophyt soluție.

• cu Artrophyt cremă, aplicații locale

26

Mod de administrare: se administrează câte 2 ml de 2 ori pe
zi, dimineaţa şi la prânz, înainte de mese, diluaţi în puţină apă
- cure de 1-2 luni, repetate la nevoie.

Mod de administrare: câte 2 ml de 2 ori pe zi, dimineaţa şi
la prânz, înainte de mese, diluaţi în puţină apă - cure de 2 luni,
repetate la nevoie.

Contraindicații: A nu se administra în sarcină și alăptare.

Contraindicații: A nu se administra în sarcină și alăptare.

Compoziție: extracte gemoterapice conc. din sevă de Mesteacăn – Betula verrucosa MG, muguri de Platan – Platanus orientalis MG, muguri de Nuc – Juglans regia MG. Conține 15% vol.
alcool etilic din cereale.

Compoziție: extracte gemoterapice conc. din muguri de Frasin
– Fraxinus excelsior MG, sevă de Mesteacăn – Betula linfa MG,
scoarță de Salcie – Salix alba MG și muguri de Jneapăn – Pinus
montana MG. Conține 22% vol. alcool etilic din cereale.
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Polygemma 15

Polygemma 16

50 ml, complex gemoterapic

50 ml, complex gemoterapic

Intestin detoxifiere

Recomandare

Plămâni

Recomandare

Detoxifiere la nivelul intestinului
subțire și gros

Susţine activitatea pulmonară și refacerea
elasticităţii ţesutului pulmonar

Reglează funcţionalitatea şi motricitatea
intestinală

Creşte capacitatea respiratorie

Reechilibrează flora intestinală

Antispastic, antiinflamator şi cicatrizant
la nivel pulmonar

Preparatul are şi efect tonic general,
ameliorând astenia fizică şi psihică
Asociere utilă
• parazitoze intestinale

alături de Giardinophyt, va ajuta la regenerarea
mucoasei și funcției intestinale

Stimulează eritropoieza

Susţinere pulmonară a fumătorilor şi a
persoanelor expuse la noxe respiratorii
Asocieri utile
• fumătorilor

cu Nicotan – Antitabac plant (spray)

• convalescența după afectări pulmonare
cu Polygemma 17 - Imunitate

Mod de administrare: câte 2 ml de 2 ori pe zi, dimineaţa şi la
prânz, înainte de mese, diluaţi în puţină apă - cure de 2 luni,
repetate la nevoie (persoanele care suferă de tulburări la nivel
intestinal). Chiar şi pentru persoanele care nu au tulburări intestinale, o cură anuală de detoxifiere intestinală este salutară.

Mod de administrare: se recomandă administrarea a 2 ml de
3 ori pe zi, diluaţi în puţină apă, înainte de mese – cure de 2
luni, repetate la nevoie.

Precauții, contraindicații: Nu se administrează în sarcină și
alăptare și seara, după orele 18.00, datorită acțiunii tonice.

Precauții: A se consulta medicul înainte de a administra produsul în sarcină și alăptare.

Compoziție: extracte gemoterapice conc. din mlădițe de Merișor – Vaccinium vitis – idaea MG, muguri de Nuc – Juglans regia
MG, muguri de Stejar – Quercus pedunculata MG. Conține 12%
vol. alcool etilic din cereale.

Compoziție: extracte gemoterapice conc. din muguri de Alun –
Corylus avellana MG, de Castan comestibil – Castanea vesca MG
și din mlădițe de Mur – Rubus fruticosus MG. Conține 15% vol.
alcool etilic din cereale.
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Polygemma 17

Polygemma 18

50 ml, complex gemoterapic

50 ml, complex gemoterapic

Imunitate

Recomandare
Întărire imunitară înaintea şi în
timpul perioadelor cu risc crescut de
îmbolnăvire
Simptome din răceli, stări gripale
Refacerea în convalescenţă
Reducerea recidivelor
Asociere utilă
• convalescența după afectări pulmonare
cu Polygemma 16 - Plămâni

Mod de administrare: adulţi şi copii peste 7 ani, câte 2 ml de 3
ori pe zi, diluaţi în puţină apă, înainte de mese - cure de 1-2 luni
cu posibilitatea de repetare la nevoie; copii între 2 şi 7 ani, doza
se reduce la jumătate. Se recomandă cure de 4-6 săptămâni.
Precauții, contraindicații: Nu se administrează în boli autoimune, tumori maligne, afecțiuni sistemice: tuberculoză, leucoze, colagenoze, scleroză multiplă, AIDS. Poate provoca rare reacții alergice de idiosincrazie. Avizul medicului la administrarea
produsului în sarcină și alăptare.
Compoziție: extract din herba de Echinacea purpurea - suc, extracte gemoterapice conc. din muguri de Cătină – Hippophae
rhamnoides MG, muguri de Porumbar – Prunus spinosa MG și
mlădițe de Măceș - Rosa canina MG. Conține 25% vol. alcool
etilic din cereale.
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Colesterol

Recomandare
Scade colesterolul total și trigliceridele
Protejează vasele sanguine şi
îmbunătăţeşte circulaţia sanguină
Efect coleretic şi colagog, eficientizând
eliminarea excesului de colesterol de la
nivel biliar

Asociere utilă
• dislipidemii

cu Extract din semințe de Viță de vie (Struguri roșii)

Mod de administrare: 2 ml de 2 ori pe zi, diluaţi în puţină apă,
înainte de mese – cure de 3-6 luni, repetate la nevoie.
Precauții, contraindicații: Nu se administrează seara, după
orele 18.00, datorită acțiunii stimulante cerebrale. Contraindicat în epilepsie și afecțiuni cardiace decompensate. Se recomandă avizul medicului la administrarea produsului în sarcină
și alăptare.
Compoziție: extracte gemoterapice conc. din mlădițe de Măslin
– Olea europaea MG, mlădițe de Rozmarin – Rosmarinus officinalis MG, muguri de Migdal – Prunus amygdalus MG. Conține
12,5% vol. alcool etilic din cereale.

Polygemma 19

Polygemma 20

50 ml, complex gemoterapic

50 ml, complex gemoterapic

Glicemie

Recomandare

Premenstrual

Recomandare

Menţinerea nivelului normal al glucozei
în sânge

Simptome neplăcute de dinainte și
din timpul ciclului menstrual

Acţiune hipoglicemiantă

Susţine echilibrul hormonal al
aparatului genital feminin

Îmbunătăţeşte funcţionarea pancreasului
Adjuvant în complicaţiile vasculare ale
diabetului
Asociere utilă
• protecție cardiovasculară

cu Extract din semințe de Viță de vie

Reduce durerea din abdomenul
inferior (dismenoreea)
Reduce tensiunea mamară
Ameliorează circulația venoasă,
cu reducerea stazei
Induce o stare de liniștire

Precauții: Se recomandă avizul medicului în sarcină și alăptare.

Mod de administrare: Se recomandă femeilor și fetelor
tinere, după instalarea menstrei, câte 2 ml de 2-3 ori pe zi,
diluați în puțină apă, înainte de mese. Administrarea se începe
de la primele simptome și se continuă încă 2-3 zile după
obținerea ameliorării. Se impune controlul unor factori de risc:
sedentarismul, stresul, consumul exagerat de cofeină, dieta
saracă în nutrienți.

Compoziție: extracte gemoterapice conc. din muguri de Dud
negru – Morus nigra MG, muguri de Nuc – Juglans regia MG,
mlădițe de Afin – Vaccinium myrtillus MG. Conține 12,5% vol.
alcool etilic din cereale.

Compoziție: extracte gemoterapice conc. din mlădițe de Zmeur
– Rubus idaeus MG, muguri de Călin – Viburnum lantana MG,
muguri de Castan sălbatic – Aesculus hippocastanum MG, Fosfat
de magneziu (sare biochimică Schussler), Conține 0,099% lactoză.

Mod de administrare: 2 ml de 3 ori pe zi, diluaţi în puţină apă,
înainte de mese – cure de 3 luni, repetate la nevoie.
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Sabalit Forte

Sediphyt

120 ml, produs fito-gemoterapic

50 ml, produs fitoterapic

Recomandare

Recomandare

Urinări frecvente, nocturne şi diurne

Facilitează adormirea

Senzaţie de urinare incompletă

Îmbunătățește calitatea somnului
(acționează pe insomnia de adormire și
cea de trezire)

Susține buna funcționare a prostatei și
creșterea potenței
Îmbunătăţește fluxul urinar
Asocieri utile
• andropauză

cu Polygemma 10 - Bărbați 50+

• tulburări ale prostatei

Reduce stările de agitație
Observație:
Se testează răspunsul individual la
produsele sedative (Sediphy, Anxin, Extract din
Muguri de Tei argintiu, Extract din mlădițe și
radicele de Ovăz), care poate fi diferit de la caz la
caz și se alege produsul potrivit.

cure alternative cu Polygemma 10 - Bărbați 50+

Mod de administrare: câte 3 ml de 2 ori pe zi, dimineața și
seara, cu 15-20 de minute înainte de masă, diluați în puțină apă,
cu ajutorul capacului dozator.
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Mod de administrare: Adulți și copii peste 14 ani: 2 ml seara,
cu o jumătate de oră înainte de culcare, diluați în puțină apă, cu
ajutorul capacului dozator. Se poate administra și pe parcursul
zilei, la nevoie, pentru liniștire: câte 1 ml de 3 ori pe zi.

Precauții: dacă simptomele persistă, se recomandă consultarea
medicului.

Precauții și contraindicații: Nu se recomandă administrarea în
sarcină și alăptare. Poate influența capacitatea de manipulare a
utilajelor și de conducere a autovehiculelor. Dacă insomnia persistă peste 3 săptămâni se recomandă consultarea medicului.

Compoziție: extracte vegetale din semințe de Curcubita pepo –
Dovleac, fructe de Serenoa repens sin. Sabal serrulata – Palmier
pitic, scoarță de Pygeum africanum – Prun african, rădăcină de
Urtica dioica – Urzică și extract gemoterapic conc. de Ribes nigrum
MG – Coacăz negru. Conține alcool etilic de cereale 65% vol.

Compoziție: extracte vegetale din rădăcină de Valeriana
officinalis – Valeriană, conuri de Humulus lupulus – Hamei, herba
de x – Floarea pasiunii, herba de Melissa officinalis – Roiniță,
herba de Eschscholtzia californica – Mac californian și suc de
Avena sativa – Ovăz. Conține alcool etilic de cereale 60% vol.
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Sinutrol Junior

Slim Drink

120 ml, produs fito-gemoterapic

120 ml, produs fitoterapic

Recomandare
Răceli la nivelul căilor respiratorii
superioare (sinusuri, nas, gât, ureche)
Eliminarea secrețiilor (mucus) de la
nivelul căilor respiratorii superioare
Vitaminizant, remineralizant
Acțiune antiinflamatoare, antialergică,
antispastică și cicatrizantă
Asocieri utile
• stări inflamatorii ale urechii

cu administrare în ureche de Mullein oil
Mod de administrare: 2-4 ani: 3 ml de 2-3 ori pe zi; 5-7 ani: 6
ml de 2-3 ori pe zi. Se continuă administrarea și după dispariția
simptomelor, timp de 4-5 zile.
Compoziție: extracte gemoterapice conc. din muguri de Arin
negru – Alnus glutinosa MG, muguri de Coacăz negru – Ribes
nigrum MG, muguri de Carpen – Carpinus betulus MG, muguri
de Cătină – Hippophae rhamnoides MG, siropuri naturale din
fructe de Măceș și Cătină. Conține zahăr invertit 33g.

Recomandare
Scădere în greutate prin detoxifierea
organismului (la nivel renal, gastric,
intestinal, hepato-biliar și al pielii)
Accelerează metabolismul (prin
compușii cu iod din alga marină brună,
Fucus vesiculosus)
Asocieri utile
• retenție de apă

cu Extract din muguri de Fag și Extract din sevă de
Mesteacăn

• cu preparate din gama Polygemma
detoxifiere - individualizat nevoilor

Mod de administrare: Cure de primăvară și toamnă sau la
nevoie, câte o linguriță de 2 ori pe zi, în puțină apă, cu 30 de
minute înaintea meselor principale, timp de 1-2 luni.
Contraindicații: Persoane alergice la preparate cu iod.
Compoziție: extracte vegetale de Hieracium pilosella – Vulturică, Solidago virgaurea - Splinuță, Taraxacum officinale - plantă
întreagă înflorită de Păpădie, Arctium lappa - rădăcină de Brusture, Foeniculum vulgare - fructe de Fenicul și Fucus vesiculosus
- Algă marină brună. Conține alcool etilic de cereale 55% vol.
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Suc de

Tinctură de

120 ml, produs fitoterapic

120 ml, produs fitoterapic

Ridiche neagră

Ceai de Jawa

cu miere
de albine

Recomandare

Recomandare

Formulă tradițională recomandată
pentru calmarea tusei și răgușelii

Infecții ale căilor urinare,nisip și calculi
de la nivel renal

Fluidifică și elimină prin expectorație
substanțele dăunătoare din bronhii și
plămâni

Crește diureza, cu economisirea
potasiului pentru organism

Asocieri utile
• răgușeală

cu comprimate din gama Fiorda

• tuse seacă și/sau productivă
cu Polygemma 3 - Tuse

Detoxifierea articulațiilor, cu eliminarea
acidului uric
Asocieri utile
• hiperuricemie și gută

cure cu Extract din muguri de Frasin și Extract din
sevă de Mesteacăn

• eliminarea nisipului, calculilor renali
cu Extract din muguri de Fag

• edeme
Mod de administrare: Adulți și copii peste 7 ani: câte o lingură
diluată în puțină apă, de 3-5 ori pe zi, la nevoie; Copii între 2
și 7 ani: câte o linguriță diluată în puțină apă, de 3-5 ori pe zi,
la nevoie.
Contraindicații: Nu se recomandă administrarea în litiază biliară, alergie la produsele apicole (miere de albine), în sarcină
și alăptare.
Compoziție: suc obținut prin presare la rece de Raphanus sativus niger - rădăcină proaspătă de Ridiche neagră și miere de
albine. Conține alcool etilic de cereale 25% vol.
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cu Extract din muguri de Castan comestibil
Mod de administrare: câte o linguriță (aprox. 4-5 ml) de 2-3
ori pe zi, diluată în puțină apă.
Compoziție: extract din frunze de Ceai de Jawa – Orthosiphon
stamineus. Conține alcool etilic de cereale 45% vol.
Observație: Tinctura de Ceai de Jawa a fost fabricată la Laboratoarele Plantextrakt în urma studiilor fitochimice si farmacologice
realizate de către dr. chim.farm. Neli Kinga Olah, care au pus în
evidență pentru prima oară și efectul uricozuric al acestui extract.

Tinctură de

Propolis
30 ml, produs fitoterapic

Venofort
100 ml, produs fito-gemoterapic

gel
relaxant

Recomandare
Acţiune antimicrobiană, antivirală,
antifungică, antiinflamatoare,
antioxidantă, procese de regenerare și
imunitate
INTERN: Protejează organismul de
stresul oxidativ, susține funcționarea
sistemului imunitar și respirator
EXTERN: Ajută la cicatrizare după arsuri
Asocieri utile
• dureri de gât

cu Polygemma 5 - Cavitate bucală, gât și Fiorda
comprimate

Recomandare
Tonifică, relaxează, înlătură disconfortul
de la nivelul membrelor inferioare
Asocieri utile
• varice

cu administrarea internă de Polygemma 6 –
Varice, hemoroizi și Extract din semințe de Viță de
vie (struguri roșii)

• fragilitate capilară

cu administrarea internă de Extract din muguri de
Castan sălbatic și Extract din semințe de Viță de
vie (struguri roșii)

• imunitate scăzută

cu Polygemma 17 - Imunitate

• parazitoze intestinale

intră în compoziția produsului Giardinophyt
Mod de administrare: Intern: 25-30 picături de 3 ori pe zi,
administrate pe zahăr, cu 30 min înainte de masă. Extern:
aplicații locale.
Contraindicații: alergie la propolis.
Compoziție: Propolis selectat 10%, alcool etilic de cereale 65% vol.

Mod de aplicare: masaj al picioarelor, de jos în sus, de 1-2 ori
pe zi sau la nevoie.
Compoziție: Aesculus Hippocastanum Extract, Hamamelis Virginiana Extract,Vitis Vinifera semen Extract, menthol, camphor.
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Vitanemin Junior

Vitatussin Junior

120 ml, produs fito-gemoterapic

120 ml, produs fito-gemoterapic

Recomandare
Vitaminizant și antianemic

Tuse seacă sau productivă, răgușeală

Întârzieri şi tulburări ale creşterii,
dureri osoase de creştere, tulburări ale
dentiţiei la copii (întârzieri ale erupţiei
dentare, carii dentare)

Susține activitatea pulmonară

Asocieri utile
• cu Imunogrip Junior

în perioadele de pauză de 4 zile ale administrării
acestuia
Mod de administrare: cure de 1-2 luni - copii de 1-3 ani: 5 ml
de 2 ori pe zi; copii de 4-8 ani: 5 ml de 3 ori pe zi. La administrare
se poate dilua în puțină apă.
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Recomandare

Convalescența după tuse persistentă
Vitaminizant, remineralizant

Asocieri utile
• iritație în gât

cu Fiorda Junior – comprimate gumate pentru supt

Precauții: conține urme de lactoză.

Mod de administrare: copii între 2 – 4 ani: câte 3 ml de 2-3 ori
pe zi; copii între 5 – 7 ani: câte 6 ml de 2-3 ori pe zi. La administrare se poate dilua în puțină apă. Se continuă administrarea și
după dispariția simptomelor, timp de 4-5 zile.

Compoziție: extracte gemoterapice conc. din muguri de Brad
– Abies pectinata MG și mlădițe de Cătină roșie – Tamarix gllica
MG, extract din fructe de Măceș – Rosa canina (260 mg vitamina
C naturală ), gluconat de zinc, vitamine B1, B5, B6, B12, A, D, E,
Fosfat de calciu și Fosfat de magneziu (săruri Schussler), extracte
din fructe de Coacăz negru și Afin, zahăr invertit.

Compoziție: extracte gemoterapice conc. din muguri de Carpen – Carpinus betulus MG, muguri de Brad – Abies pectinata
MG, mlădițe de Măceș – Rosa canina MG, muguri de Alun –
Corylus avellana MG, muguri de Mesteacăn – Betula verrucosa
MG, suc de Ridiche neagră – Raphanus sativus niger, siropuri
naturale din fructe de Măceș și Cătină. Conține zahăr invertit.
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