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Tel.: 06-70/629-75512

Elállási/Felmondási nyilatkozat
(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 
Címzett: Well-Form Kft. 2151 Fót 1. Posta, Pf.: 62. • Elektronikus cím: info@pharmekal.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom az elállási/felmondási jogomat az alábbi Étrend-kiegészítő termék/ek adásvételére irányuló szerző-
dés tekintetében:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

A csomagátvétel időpontja: .....................................................   A fogyasztó neve: ..............................................................................................................

A fogyasztó címe: ...............................................................................................................................................................................................................................

A visszatérítést erre a bankszámla-számra kéri:  .................................................................................................................................................................... 

Kelt: .................................................................................................... A fogyasztó aláírása: ...........................................................................................................

Kedves Vásárlónk!
 Köszönjük, hogy minket választott és megtisztelt bizalmával. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a  www.pharmekal.hu  
webáruházban leadott megrendelésével kapcsolatban milyen jogok illetik meg, valamint az adatkezelési tudnivalókról.

Üzemeltető:  Well-Form Kft. 2464 Gyúró Szeder u 22. 
  (Boltunk nincs, személyes vásárlás nem lehetséges!)
Adószám:  14082409-2-07
Cégjegyzékszám:  Cg. 07-09-013609/3. (Fejér Megyei Bíróság mint Cégbíróság)
E-mail:  info@pharmekal.hu
Ügyfélszolgálati telefonszám: (munkanapokon 8-16 óráig) 06-70/629-7551
Ügyvezető/tulajdonos:  Blészer Kata

(A katalógusban szereplő árak tájékoztató jellegűek. Az árváltozás jogát fenntartjuk.)

Elállási/Felmondási Jog
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vásárló által a www.pharmekal.hu webáruházból megrendelt termék kézhez 
vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól 
eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a 
nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán a Well-Form 
Kft. 2151 Fót, 1-es posta Pf.: 62. címre, vagy elektronikus úton küldött levél útján a info@pharmekal.hu e-mail címre.
(Ebből a célból Ön felhasználhatja a megrendelésének átvételekor a csomagban kapott, színes katalógus 2. oldalán lévő nyilatkozat-mintát is.)
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót:
 - olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető 

vissza (például teljesen egyedi, kifejezetten a vásárló kérésére készített termék esetén, gyorsan romló élelmiszerek vásárlása esetén, higiéniai 
termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök, kellékek, kozmetikumok esetén amennyiben már kibontásra került a termék).

 - az akcióban vagy akciós csomagban vásárolt, (tehát a rendelésben, email visszaigazolásban, szállítólevélen vagy a számlán) egy tételként megje-
lölt árukat a vásárló nem egyben, hanem csak részben küldi vissza.

Az Elállás/Felmondás joghatásai
Vásárló köteles az áru(kat) indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő közlésé-
től számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni a Well-Form Kft. 2151 Fót, 1-es posta Pf.: 62. címre.
A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó az Értékesítő részére.
Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett 
összeget a Vásárló részére a Vásárló által megadott bankszámlaszámra, beleértve az eredeti szállítási díjat is (kivéve azokat a többletköltségeket, 
amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)
A visszatérítés során banki átutalás fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását 
adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.
A Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el: 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/
TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083 
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A Pharmekal webáruházban (www.pharmekal.hu) leadott megrendeléshez az alábbi 
szállítási és fi zetési lehetőségek közül választhat:

• Futáros házhozszállítás (1-2 munkanap)
• MPL postán maradó szállítás (1-2 munkanap)
• Utánvétes fi zetés
• Bankkártyás előrefi zetés
A szállítás pontos költségét a megrendelés végösszege, a választott szállítási és fi zetési 
mód, valamint a szállítócégek aktuális kondíciói határozzák meg.
12.000 Ft feletti vásárlás esetén DÍJTALAN szállítást biztosítunk.

Az étrend-kiegészítők élelmiszerek, így a jelölésükre (címke feliratok, a címkén, csomagoláson található bármely 
jel, ábra stb.) és reklámozásukra a törvényi előírásoknak megfelelően az élelmiszereknél megfogalmazott általános 
előírásokat kell alkalmazni.
Ennek megfelelően a termékek jelölése, megjelenítése és hirdetése nem állíthatja, vagy sugallhatja, hogy az étrend-
kiegészítő betegségek megelőzésére, kezelésére alkalmas, vagy ilyen tulajdonsága van.
Az étrend kiegészítők nem alkalmasak betegségek, és a szervezet működési zavarainak gyógyítására, nem 
helyettesítik a megfelelő szakorvosi diagnózist és az esetleges gyógyszeres kezelést!
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Hozzájárulhat a normál vitalitás, memória funkciók, 
zsíranyagcsere folyamatok, vércukor- és koleszterinszint 
fenntartásához.

2.990 Ft (29,90 Ft/db)

Elősegítheti a szervezet zsírégető folyamatait, 
hozzájárulhat  az izmok erőnlétéhez  és az egészséges 
szívműködés fenntartásához.

2.990 Ft (49,83 Ft/db)

Almaecet 300 mg tabletta 200 db
Elősegítheti a bőr egészségének megtartását, és támogathatja 
az ideális testsúly elérésére tett erőfeszítéseket.

2.990 Ft (14,95 Ft/db)

Hozzájárulhat a megfelelő emésztés, székletürítés és 
bélműködés fenntartásához.

Króm pikolinát 200 mcg tabletta 100 db
Hozzájárulhat az egészséges vércukorszint fenntartásához, 
az édességevés utáni vágy leküzdéséhez, ezáltal a diétás/
fogyókúrás programok sikerességéhez.

1.990 Ft (19,90 Ft/db)

Zöldtea kivonat 300 mg kapszula 100 db L-Karnitin 500 mg tabletta 60 db

OGYÉI nyilv.: 15596/2015

OGYÉI nyilv.: 11092/2012

OGYÉI nyilv.: 
10604/2012
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Immune Support-Echinacea 
(Bíbor kasvirág) komplex kapszula 180 db

Méhpempő 450 mg, Cink és C-, 
E-vitamin komplex gélkapszula 100 db

Colostrum 400 mg Rágótabletta (vanília)
                  100 db

4.990 Ft (27,72 Ft/db)

4.990 Ft (49,90 Ft/db)

3.990 Ft (39,90 Ft/db)
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Hatóanyagok 2 kapszulában:
Bíbor kasvirág por 400 MG
Bojtorjángyökér por 100 MG
Orvosi tárnicsgyökér por 100 MG
Orvosi tisztesfű (Betonikafű) 80 MG
Cayenne paprika 20 MG  

OGYÉI nyilv.: 25201/2020

Támogathatja a 
szervezet védekező 
képességét a 
fertőzésekkel szemben, 
az anyagcsere és immun 
folyamatokat. 

OGYÉI nyilv.: 25106/2020

Hozzájárulhat a 
szervezet védekező 
képességének normál 
működéséhez  

OGYÉI nyilv.: 25047/2020

Béta-glükán + Bokrosgomba komplex 
                  kapszula 60 db

2.990 Ft (49,83 Ft/db)

Hozzájárulhat az immunrendszer 
megfelelő működéséhez, az 
egészséges koleszterin és vércukor 

szint fenntartásához.

OGYÉI nyilv.: 11283/2012

Echinacea 400 mg kapszula 100 db
Támogathatja az immunrendszer 
megfelelő működését, elősegítheti a 
szervezet vírusokkal és baktériumokkal 

2.590 Ft (25,90 Ft/db)

szembeni ellenálló 
képességét.

Cink 25 mg tabletta 100 db és 350 db
Hozzájárulhat a normál szellemi 
működés, csontozat, látás, 
termékenység  fenntartásához, és 
a haj-bőr-köröm, immunrendszer 
megfelelő működéséhez.

1.690 Ft (16,90 Ft/db)

4.590 Ft (13,11 Ft/db)

OGYÉI nyilv.: 
14332/2014

4.290 Ft (42,90 Ft/db)

Hatóanyagok 1 kapszulában: 
Maitake (Bokrosgomba) 100 mg, 
Shiitake (Illatosgomba) 100 mg, 
Reishi (Pecsétviaszgomba) 40 mg, 
Himematsutake 
(Mandulagomba) 40 mg, 
Chaga (Hamvaskéreg-gomba) 40 mg

PSX Gyógygomba komplex kapszula 120 db

7.790 Ft (64,91 Ft/db)

Hatóanyagok 3 kapszulában: 
Mandulagomba kivonat 180 mg, 
Shii-take gomba kivonat 157,5 mg, 
Bokrosgomba kivonat 135 mg, 
Pecsétviaszgomba kivonat 45 mg, 
Süngomba kivonat 150 mg

Szuper Gyógygomba komplex kapszula 
                 100 db 

OGYÉI nyilv.: 10150/2012 OGYÉI nyilv.: 23947/2020

OGYÉI nyilv.: 11093/2012
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C-vitamin 1000 mg + Acerola-Biofl avonoid-

Csipkebogyó tabletta 100 db és 350 db

C-vitamin 1000 mg + D3 2000 IU tabletta 
                  350 db

Hozzájárulhat a haj, 
bőr, köröm, porcok, 
csontok, fogak és izmok 
egészségéhez és az 
immunrendszer megfelelő 
működéséhez.  

8.990 Ft (25,69 Ft/db)

Hatóanyag 1 tablettában: 
C-vitamin 200 mg, 
Csipkebogyó 200 mg

OGYÉI nyilv.: 25372/2020

RÁGHATÓ C-vitamin 200 mg
 Csipkebogyóval 350 db (narancs ízű)

5.990 Ft (17,11 Ft/db)

OGYÉI nyilv.: 17387/2016

2.590 Ft (25,90 Ft/db)

D3-vitamin 4000 IU gélkapszula 
      100 db és 350 db

Hozzájárulhat a 
csontok, fogak és izmok 
egészségéhez és a 
megfelelő immunvédelem 
fenntartásához.

5.990 Ft (17,11 Ft/db)

OGYÉI nyilv.: 14644/2014

Hatóanyag 1 tablettában:
C-vitamin 1000 mg, Acerola kivonat 50 mg, 
Citrus Bio� avonid 50 mg, Csipkebogyó 10 mg

OGYÉI nyilv.: 
7315/2010
OGYÉI nyilv: 
10853/2012

2.990 Ft (29,90 Ft/db)

7.990 Ft (22,83 Ft/db)

Szelén 200 mcg tabletta 100 db és 350 db
Hozzájárulhat a haj, köröm 
egészségéhez, a pajzsmirigy és 

immunrendszer 
megfelelő 
működéséhez 
és a normál 
spermaképződéshez.

OGYÉI nyilv.: 
11157/2012

5.990 Ft (17,11 Ft/db)

2.290 Ft (22,90 Ft/db)

Hozzájárulhat a baktériumokkal és gombákkal szembeni 
ellenálló képesség megtartásához és az immunrendszer 

2.690 Ft (29,89 Ft/db)

Oregano olaj 1500 mg gélkapszula 90 db

támogatásához. 
l)

OGYÉI nyilv.: 9056/2011

Szagtalan fokhagyma olaj 1000 mg 
     gélkapszula 100 db

Támogathatja 
a szervezet 
baktériumokkal, 
vírusokkal és 
gombákkal szembeni 
ellenálló képességét.

OGYÉI nyilv.: 
11090/2012

2.190 Ft (21,90 Ft/db)

A Rhodioa alkalmazása 
hozzájárulhat a 
megfelelő fi zikai és 
a mentális funkciók 
fenntartásához, 
és antioxidáns 
hatása révén, az 
immunrendszer normál 
működéséhez. 

OGYÉI nyilv.: 
19092/2017

2.990 Ft (29,90 Ft/db)

Rhodiola Rosea 400 mg kapszula 100 db
(Aranygyökér/Rózsagyökér)
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Béta-karotin (A-vitamin) 25.000 IU 

gélkapszula 100 db

2.490 Ft (24,90 Ft/db)

Elősegítheti a bőr UV 
sugárzás elleni védelmét, 
a szép és tartós barnulást, 
támogathatja az 
immunrendszert és látást.

OGYÉI nyilv.: 11831/2012

Lutein 40 mg gélkapszula 30 db
Támogathatja a szemek, 
retina egészségét, 
és az éleslátás fenntartását.

OGYÉI nyilv.: 10855/2012

4.590 Ft (153,00 Ft/db)

B-vitamin komplex kapszula 240 db

FOLSAV 400 mcg tabletta 270 db 

Hozzájárulhat a normál pszichológiai 
funkció és mentális teljesítmény 

(9 hónapos adag)

5.990 Ft (24,96 Ft/db)

4.990 Ft (18,48 Ft/db)

fenntartásához, 
az idegrendszer 
és immunrendszer 
megfelelő 
működéséhez.

A kiegészítő folsav-
bevitel növeli az anyai 
folátellátottság szintjét. 
Az alacsony anyai 
folátszint a fejlődő 
magzat velőcső-záródási 
rendellenessége 
kialakulásának kocká zati 
tényezője.

OGYÉI nyilv.: 25366/2020

B-50 SUPERCHARGER - B-vitamin komplex 
kapszula 100 db

Hozzájárulhat a normál 
pszichológiai funkció és 
mentális teljesítmény 
fenntartásához, 
az idegrendszer és 
immunrendszer megfelelő 
működéséhez.

OGYÉI nyilv.:  15441/2014

4.990 Ft (49,90 Ft/db)

Folát (Metafolin®) 800 mcg tabletta 100 db

3.290 Ft (32,90 Ft/db)

Metafolin® (kalcium-L-Metilfolát) 
biológiailag aktív folát forma. 

Az L-Methylfolate 
azonnal hasznosítható 
a szervezet számára, 
további átalakítás 
szüksége nélkül. 

OGYÉI nyilv.: 22795/2019

Kellemes, citrus ízű, cukormentes italpor. 
120 adagos kiszerelés.

Myo-Inozitol + Folsav por 240 g

6.590 Ft (27,46 Ft/g)

Hatóanyag/2 adagolókanál:
Myo-Inositol 2 g, 
Folsav 200 µg

OGYÉI nyilv.: 
22395/2019

Kellemes, citrus ízű, cukormentes italpor. 
Myo-Inozitol + Folát (Metafolin®) por 240 g

7.190 Ft (29,96 Ft/g)

120 adagos kiszerelés.
Hatóanyag/2 adagolókanál: Myo-Inositol 2 g, 
Folsav (Metafolin®) 200 µg

OGYÉI nyilv.: 
22265/2019
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Koenzim Q-10 100 mg gélkapszula 100 db
Antioxidáns. Támogathatja a szív-, 
vérkeringés, vese valamint máj 
megfelelő működését. 

6.990 Ft (69,90 Ft/db)

K2-vitamin (Menakinon-7) 
                     50 mcg gélkapszula 60 db

Hozzájárulhat a 
normál váralvadási 
folyamatokhoz, 
szív és érrendszer 
megfelelő működéséhez 
és az egészséges 
csontszerkezet 
kialakításához.

3.290 Ft (54,83 Ft/db)

OGYÉI nyilv.: 25196/2020

NATUR E-vitamin komplex 400 IU 100 dbE-vitamin 400 IU gélkapszula 100 db
Antioxidáns. Támogathatja a 
megfelelő vérkeringést, 
szívműködést és immunvédelmet.

3.190 Ft (31,90 Ft/db)

OGYÉI nyilv.: 11830/2012

OGYÉI nyilv.: 
24985/2020

Szép Haj-Bőr-Köröm multivitamin tabletta 
                    100 db

Támogathatja a 
haj-bőr-köröm 
egészségét 
és megfelelő 
állapotának 
fenntartását.

3.290 Ft (32,90 Ft/db)

100% természetes E-vitamin komplex 
(d-alfa, d-gamma, d-béta, d-delta)

OGYÉI nyilv: 23908/2020

5.690 Ft (56,90 Ft/db)

Hialuronsav 100 mg kapszula 60 db

4.990 Ft (83,17 Ft/db)

Hozzájárulhat a 
fi atalos, rugalmas 
bőr állapotának 
fenntartásához, és 
támogathatja az 
ízületek egészségét.

OGYÉI nyilv.: 25064/2020

Kollagén 1000 mg (+ C-vitamin és L-ornitin) 
   tabletta 180 db

6.390 Ft (35,50 Ft/db)

Hozzájárulhat a 
bőr feszességének, 
rugalmasságának 
megőrzéséhez, a porcok 
ízületek állapotának 
védelméhez.

OGYÉI nyilv.: 
9597/2011

Kollagén peptid por 250 g (natur)

4.990 Ft (19,96 Ft/g)

Könnyen oldódó, 
ízesítetlen italpor.
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OGYÉI nyilv.: 22511/2019

OGYÉI nyilv.: 
24929/2020 OGYÉI nyilv.: 

24939/2020

ALL-IN-ONE GREEN multivitamin 
                               tabletta 210 db

Multivitamin és Zöldség-Gyümölcs 
                   GUMIVITAMIN 180 db

Magzatvédő Terhesvitamin tabletta 120 db

Multivitamin és Ásványianyag komplex 

Multivitamin + D3 és Cink GUMIVITAMIN 

9.995 Ft (47,60 Ft/db)

7.990 Ft (44,39 Ft/db)

3.990 Ft (33,25 Ft/db)

3.990 Ft (33,25 Ft/db)

8.990 Ft (37,46 Ft/db)

Multivitamin, Ásványianyag, 
Gyógynövény, Omega-3-6, Enzym, 
Gyógygomba, Zöldség, Gyümölcs, 

Vegetáriánus 
formula, 
felnőttek részére 
is!

A babatervezés 
és babavárás 
időszakára 
összeállított 
multivitamin és 
ásványianyag 
komplex 
(jódmentes).

Kifejezetten felnőttek 
részére összeállított 
alapvető multivitamin és 
ásványianyag formula.

Vegetáriánus 
formula, 
felnőttek 
részére is!

Greens komplex, 
73-féle hatóanyaggal.

tabletta 120 db

240 db

Támogathatja az egészséges szem és látás fenntartását.

VisioWell - SZEM-komplex Luteinnel és 
               Gyógynövényekkel tabletta 120 db

4.390 Ft (36,58 Ft/db)

Hatóanyagok: A-, C-, E-vitamin, 
Q10, Lutein, Szemvidítófű, 
Mustármag, Fekete-áfonya, 
Lucerna, Lycopen, Cink, Quercetin, 
Ginkgo, Schisandra, Alfa-liponsav, 
Golgotavirág, Spenót, Kel, 
Sárgarépa, Aminosavak

OGYÉI nyilv.:  
15778/2015

Szép Haj-Bőr-Köröm multivitamin tabletta 
                    100 db

Támogathatja a 
haj-bőr-köröm 
egészségét 
és megfelelő 
állapotának 
fenntartását.

3.290 Ft (32,90 Ft/db)
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Korall Kalcium 500 mg + D3 200 IU kapszula 
350 db  

Hozzájárulhat a csontok, izomzat 
normál állapotának fenntartásához 
és az immunrendszer megfelelő 
működéséhez.

6.690 Ft (19,11 Ft/db)

Kalcium-Magnézium-Cink tabletta 240 db Kalcium Citrát 600 mg + K2 tabletta 120 db
Hozzájárulhat a 
csontok, izomzat 
normál állapotának 
fenntartásához és 
az immunrendszer 
megfelelő 
működéséhez.

OGYÉI nyilv.: 
25385/2020

Hozzájárulhat 
a csontok, 
izomzat normál 
állapotának 
fenntartásához és 
az immunrendszer 
megfelelő 
működéséhez.

3.990 Ft (16,63 Ft/db)

3.180 Ft (26,50 Ft/db)

2.490 Ft (20,75 Ft/db)

Króm pikolinát 200 mcg tabletta 100 db
Hozzájárulhat az egészséges 
vércukorszint fenntartásához, az 
édességevés utáni vágy leküzdéséhez, 
ezáltal a diétás/fogyókúrás programok 
sikerességéhez.

1.990 Ft (19,90 Ft/db)

Magnézium-oxid 250 mg tabletta 200 db
Hozzájárulhat az idegrendszer és izomzat 
megfelelő működéséhez és a normál 
pszichológiai funkció fenntartásához.

2.990 Ft (14,95 Ft/db)

A magnézium hozzájárul 
a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez, az elektrolit 
egyensúly fenntartásához, 
az idegrendszer és izomzat 
megfelelő működéséhez, a normál 
pszichológiai funkció, csontozat és 
fogazat fenntartásához. 

Magnézium-citrát 250 mg tabletta 100 db

3.490 Ft (34,90 Ft/db)

OGYÉI nyilv.: 23163/2020

OGYÉI nyilv.: 10602/2012

CAL/MAG - Kalcium/Magnézium Citrát 
                               + D3 800 IU tabletta 200 db

Hozzájárulhat a csontok, izomzat normál 
állapotának fenntartásához és az 
immunrendszer 
megfelelő működéséhez.

OGYÉI nyilv.: 23170/2020

3.990 Ft (19,95 Ft/db)

OGYÉI nyilv.: 15596/2015

OGYÉI nyilv.: 11095/2012

VAS és C-VITAMIN komplex tabletta 120 db
A vas hozzájárul 
a normál szellemi 
működés, 
vörösvérsejt- és 
hemoglobin-képződés 
fenntartásához, 
valamint az 
immunrendszer 
normál működéséhez. 
A C-vitamin fokozza a 
vas felszívódását.
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Advanced Joint Support porcerősítő 

               tabletta 120 db

5.190 Ft (43,25 Ft/db)

Támogathatja a porcok, ízületek 
egészségét, és ezek normál állapotának 
fenntartását.

Hatóanyag 1 tablettában: Glükozamin 750 mg, 
Kondroitin 500 mg, MSM 250 mg, 
Kollagén 100 mg. 

OGYÉI nyilv.: 10673/2012

MSM 1500 mg tabletta 300 db

6.790 Ft (22,63 Ft/db)

Támogathatja a porcok és ízületek 
egészségét és ezek normál 
állapotának fenntartását.

OGYÉI nyilv.: 12924/2013

JoinTherapy – Porc és Ízület formula 
kurkuma kivonattal tabletta 60 db

3.890 Ft (64,83 Ft/db)

Hatóanyag 1 tablettában: Glukózamin 600 mg, 
Kondroitin 400 mg, MSM 250 mg, Kollagén 100 mg, 
Kurkuma kivonat 100 mg, Bromelain 100 mg

OGYÉI nyilv.: 11840/2012

Glükózamin 1000 mg + D3, K1, 
KAL/MAG/CINK tabletta 300 db

Támogathatja a porcok, ízületek 
egészségét, és ezek normál 
állapotának fenntartását.

7.990 Ft (26,63 Ft/db)

OGYÉI nyilv.: 22525/2019

Cápaporc 750 mg kapszula 200 db
Támogathatja a porcok és ízületek 
egészségét, és ezek normál 
állapotának fenntartását.

7.690 Ft (38,45 Ft/db)

OGYÉI nyilv.: 10851/2012

Ultra Bone Care – Cal/Mag, D3, 
     K1 komplex tabletta 120 db 

2.890 Ft (24,08 Ft/db)

Hozzájárulhat a normál csontszerkezet 
kialakításához, megtartásához, az izomzat 

és immunrendszer 
megfelelő 
működéséhez.

Napi 1 KURKUMA kivonat 500 mg kapszula
                                180 db

Támogathatja a porcok 
és ízületek egészségét 
és normál állapotának 

fenntartását.

4.490 Ft (24,94 Ft/db)

OGYÉI nyilv.: 13066/2013

Kollagén 1000 mg (+ C-vitamin és L-ornitin) 
   tabletta 180 db

6.390 Ft (35,50 Ft/db)

Hozzájárulhat a 
bőr feszességének, 
rugalmasságának 
megőrzéséhez, a porcok 
ízületek állapotának 
védelméhez.

OGYÉI nyilv.: 
9597/2011

OGYÉI nyilv.: 12278/2013
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Lenmag olaj (omega 3-6-9) 1000 mg 
              gélkapszula 120 db

2.390 Ft (19,92 Ft/db)

Antarctic KRILL olaj 500 mg 60 db

Omega-3 halolaj 1000 mg gélkapszula 
              100 db és 350 db

Támogathatja a 
szív és érrendszer 
megfelelő működését 
és az egészséges 
koleszterinszint 
fenntartását.
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Olajfa levél kivonat 500 mg gélkapszula 
                 100 db

Támogathatja a szív és érrendszer, 
immunrendszer működését és a megfelelő 

3.990 Ft (39,90 Ft/db)

koleszterinszint 
fenntartását. 

 

OGYÉI nyilv.: 10808/2012

Aminosav komplex 1500 mg tabletta 60 db

3.690 Ft (61.50 Ft/db)

17 féle aminosav komplex, mely sportolás 
és fi zikai munka esetén hozzájárulhat a 
megfelelő erőnléthez, valamint a legyengült 

szervezet felerősítéséhez (pl. a daganatos 
betegségek, kemoterápia esetén)

OGYÉI nyilv.: 15490/2014

Szerepet játszik a kollagén 

2.490 Ft (24,90 Ft/db)

L-Lizin 500 mg tabletta 100 db

képződésében, 
hozzájárulhat a 
csontok normál 
szerkezetének 
kialakításához és 
fenntartásához.

OGYÉI nyilv.: 
13214/2013

3.490 Ft (34,90 Ft/db)

Elősegítheti a máj méregtelenítő 
funkcióit, izmok 
regenerálódását és a 
megfelelő erekciós- és 

L-Arginin 500 mg kapszula 100 db

nemzőképesség 
megtartását.

Elősegítheti a szervezet zsírégető folyamatait, 

2.990 Ft (49,83 Ft/db)

hozzájárulhat az 
izmok erőnlétéhez 
és az egészséges 
szívműködés 
fenntartásához.

L-Karnitin 500 mg tabletta 60 db

OGYÉI nyilv.: 
11092/2012

5.990 Ft (99,83 Ft/db)

6.190 Ft (17,69 Ft/db)

2.290 Ft (22,90 Ft/db)

A halolajban lévő DHA 
és EPA hozzájárul a 
normál agyműködés, 
látás fenntartásához, 
a szív megfelelő 
működéséhez.

OGYÉI nyilv.: 
25012/2020

Hozzájárulhat a normál 
agyműködés, látás 
fenntartásához, és a szív 
megfelelő működéséhez.

OGYÉI nyilv.: 8862/2011 
OGYÉI nyilv.: 8790/2011

OGYÉI nyilv.: 
10151/2012
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Gotu Kola 500 mg kapszula 100 db

Ginkgo Biloba kivonat 120 mg kapszula 
                  100 db

Alkalmazása hozzájárulhat a jó kognitív 
képesség fenntartásához, pozitívan 

Alkalmazása hozzájárulhat 
a megfelelő memória, 
agyműködés és véráramlás 
fenntartásához. 

OGYÉI nyilv.: 22762/2019

3190 Ft (31,90 Ft/db)

2.990 Ft (29,90 Ft/db)

Gymnema Sylvestre 400 mg tabletta 100 db
Hozzájárulhat a normál vércukorszint fenntartásához, 

2.290 Ft (22,90 Ft/db)

Fahéj 500 mg kapszula 100 dbGoji Berry 500 mg 100 db
Hozzájárulhat az egészséges 
szénhidrát/cukor anyagcseréhez és 

1.990 Ft (19,90 Ft/db)

elősegítheti a 
szénhidrátok utáni vágy 
leküzdését.

hathat az idegekre, 
és a keringési 
rendszerre.

ezek megfelelő 
egyensúlyának 
fenntartásához.

2.890 Ft (28,90 Ft/db)

2.990 Ft (49,83 Ft/db)

Hozzájárulhat a 
megfelelő szellemi, 
fi zikális és 
szexuális erőnlét 
fenntartásához.

MEGA BRAIN - Gotu Kola, Ginkgo, 
Eleuthero komplex kapszula 100 db

4.690 Ft (46,90 Ft/db)

OGYÉI nyilv.: 21834/2019

Koreai Ginseng 650 mg  kapszula 60 db

2.990 Ft (29,90 Ft/db)

Hozzájárulhat a 
normál vitalitás, 
memória 
funkciók, 
zsíranyagcsere 
folyamatok, 
vércukor- és 
koleszterinszint 
fenntartásához.

Zöldtea kivonat 300 mg kapszula 100 db 

Alkalmazása 
hozzájárulhat a 
megfelelő memória, 
agyműködés és jó 
kognitív képesség 
fenntartásához.

Természetes C-vitamin 
és antioxidáns forrás, 
amivel hozzájárulhat 
az immunrendszer 
támogatásához.

OGYÉI nyilv.: 10149/2012 OGYÉI nyilv.: 10603/2012

OGYÉI nyilv.: 10950/2012

OGYÉI nyilv.: 24991/2020

OGYÉI nyilv.: 
15768/2015
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A fekete áfonya és a 
Lutein támogathatja 
a szemek, retina 
egészségét és 
az éleslátás 
fenntartását.

Elősegítheti a máj, 
vese méregtelenítő 
folyamatainak 
megfelelő 
működését.

Vision Care - Fekete áfonya és 
           Lutein kapszula 100 db

Milk Thistle - Máriatövis 1000 mg 
      gélkapszula 90 db

2.790 Ft (27,90 Ft/db)

2.990 Ft (33,22 Ft/db)

OGYÉI nyilv.: 
25215/2020

OGYÉI nyilv.: 
24975/2020

Hozzájárulhat a hugyút, szív és 
keringési rendszer egészségének 
fenntartásához.

Vörös áfonya (Tőzegáfonya) 5000 mg + 
               C-vitamin kapszula 90 db

2.890 Ft (32,11 Ft/db)

OGYÉI nyilv.: 16709/2015

Indole-3 Carbinol 300 mg kapszula 90 db

6.990 Ft (77,67 Ft/db)

Hozzájárulhat a nemi hormonok 
egyensúlyához, pozitívan 
befolyásolhatja az ösztrogének és a 
tesztoszteron metabolizmusát.

OGYÉI nyilv.: 16503/2015

Rezveratrol (vörösbor kivonat) 
     komplex kapszula 120 db

Fogyasztása pozitívan hathat 
a szénhidrát anyagcserére, a 
keringési funkciókra és a szív 
működésére.

4.390 Ft (36,58 Ft/db)

OGYÉI nyilv: 15547/2015

Fűrészpálma (Szabalpálma, Törpepálma) 
                                 450 mg kapszula 100 db

2.690 Ft (26,90 Ft/db)

Hozzájárulhat a húgyút és 
a prosztata egészségének 
és megfelelő működésének 
fenntartásához.

OGYÉI nyilv.: 10601/2012

Hozzájárulhat a megfelelő szellemi, 
fi zikális és szexuális teljesítőképesség 

3.390 Ft (33,90 Ft/db)

fenntartásához.

OGYÉI nyilv.: 24654/2020

Maca 2000 mg kapszula 100 db
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Enzim komplex tabletta 100 db

2.990 Ft (29,90 Ft/db)

Növényi enzimekből összeállított 
formula, mely elősegítheti az 
emésztési folyamatokat.

OGYÉI nyilv.: 14738/2014

D-Mannóz por 120 g

6.990 Ft (58,25 Ft/g)

Hozzájárulhat a húgyút egészségének 
fenntartásához, és pozitívan hathat az 
E.coli baktérium okozta felfázás, 
hólyaghurut esetén.

Spirulina alga 500 mg tabletta 200 db

2.990 Ft (14,95 Ft/db)

Kék-zöld mikroalga, 
mely támogathatja a 
szervezet megfelelő 
PH egyensúlyát és 

méregtelenítő 
folyamatait.

OGYÉI nyilv.: 11158/2012

Super Green Food – Alga komplex 
                     tabletta 180 db

4.790 Ft (26,61 Ft/db)

Természetes vitamin-, ásványi anyag- 
és fehérje forrás magas hatóanyag 
tartalommal.

OGYÉI nyilv.: 11094/2012
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