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Цетилар крем

Бързо облекчава болките в ставите
и мускулно-скелетната система.
За стави, мускули и сухожилия.
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Лесна навигация:

Имунолактон
Специално разработена
комбинирана формула,
която допринася за
нормалната функция на
имунната система.

купи тук

За да отворите линк на
продукта
в
сайтa
ни
натиснете върху снимката
или бутона “купи тук”

*Предложенията са валидни за указания период или до изчерпване на количествата.
Ценита са в лева и с включен ДДС. В случай на разлика между цените в настоящата
брошура и цените в онлайн магазина, моля, считайте за валидни тези в онлайн
магазина. Моето-здраве.ком не носи отговорност за възникнали печатни грешки.
Поради особености в печата, някои от опаковките може да изглеждат с цветове,
различни от действителните. Изображенията на продукти в брошурата са с
илюстративен характер и не отговарят на реалните размери на опаковката.

Swanson
Витамин C

ХД

И м у н и т е т

Хранителни добавки с
един от най-богатите
източници на витамин С
в природата, шипката.
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Биохерба
Витамин D3

ХД

Съдържа силна доза от
слънчевия витамин с
висока усвояемост.

10.00лв. 8.00лв.

Биохерба
Витамин C

ХД

Витамин C от шипка е
отличен източник на
аскорбинова киселина.

12.60лв. 10.08лв.

Natural Factors
Echinamide 50 ml

ХД

Увеличава имунния отговор,
тъй като е източник на три
ключови съставки в подкрепа
на имунитета.

27.10лв. 21.68лв.

02

ХД

Bongen Mega
Ново решение за здрави
стави и енергия. Коктейл
от 15 природни съставки.

ХД

Peanil

Н о в о

Изключете сигнала на
хроничната болка.
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ХД

ThyroHelp Slow
Когато щитовидната
жлеза произвежда повече!
С натурални активни
съставки за нормалната
функция на щитовидната
жлеза и регулиране на
х о р м о н а л н а т а д е й н о с т .

ХД

Urimil Forte
Най-новият и наймощен представител на
фамилията Уримил. При
невропатна болка.
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Как да се предпазим от грип и
настинка през новия вирусен сезон?

К
ак да се предпазим от грип и настинка през студените месеци? Можем ли да си
спестим поредното съприкосновение с едни от най-честите причини за отсъствие от работа,

принудителни ваканции и обща ненавист към живота?
Да си поговорим за натуралните противовирусни препарати – онези витамини, минерали и
растителни екстракти, които могат да ни помогнат както в превенцията, така и в лечението
на вирусни инфекции.
Витамин С подпомага функцията на имунните клетки и също така участва в изграждането
на физическите ни бариери (напр. епителните клетки на кожата) срещу патогени. Два метаанализа от 2013 и 2018 година установяват, че витамин С може да съкрати продължителността
и сериозността на боледуването от настинка. Показателен за противовирусния потенциал
на витамина е и фактът, че понастоящем се провежда клинично проучване с интравенозно
приложение при тежка пневмония, причинена от COVID-19.
Витамин D. Епидемиологичните изследвания показват връзка между ниските нива на
витамин D и повишен риск от вирусни инфекции на горните дихателни пътища. Най-новите
проучвания откриват, че хората с недостиг и дефицит са по-застрашени от COVID-19
и прекарват заболяването с по-тежки симптоми. Систематичен обзор от 2017 година
установява, че приемът на витамин D като добавка може да предотврати симптомите на
астма, както и инфекции на горния респираторен тракт.
Цинкът е минерал с плеяда от функции в човешкото тяло, като немалко от тях засягат
имунитета. Ако сте от хората, които настиват лесно и карат по няколко инфекции през
зимния сезон, уверете се, че си набавяте достатъчно цинк с диетата или под формата на
добавка. Спортисти и хора, които се потят изобилно, са с по-висок риск от недостиг на цинк,
тъй като значими количества от минерала се отделят чрез потта.
Доказано е, че таблетки за смучене с цинк при първи симптоми могат да ограничат
вирусната репликация в носоглътката и да понижат възпалението на дихателните пътища,
намалявайки продължителността на боледуване с 2–4 дни.
Ехинацеята е изключително популярна билка за превенция на вирусни инфенкции. Известни
сведения сочат, че всекидневният прием на екстракт от ехинацея може да намали риска от
и продължителността на боледуване от респираторни инфекции, макар незначително.
Черният бъз (самбукус) може да облекчи симптомите при вирусни инфекции. Едно
рандомизирано контролирано проучване показва, че самбукус намалява продължителността
и сериозността на боледуване от настинка. Обемът от сведения е малък, но въпреки това
данните сочат в една посока, затова растението се разглежда като обещаващ антивирусен
препарат.
Пеларгониум сидоидес (Африкански здравец) е богат на проделфинидини – танини, които
пречат на микробите да се прикрепват към лигавицата на гърлото и белите дробове.
Предполага се, че поради тази причина пеларгониумът може да намали продължителността
и сериозността на настинките, но засега проучванията са сравнително малко, а за
превантивните му свойства отсъстват данни.
Пробиотиците имат свойството да взаимодействат с имунните клетки, а един систематичен
обзор и мета-анализ от 2016 година открива, че приемът им намалява честотата на боледуване
от вирусни инфекции при деца. Отделни проучвания показват, че някои пробиотици могат
да имат същия ефект при атлети и възрастни хора, а мета-анализ на клинични изследвания
открива, че приемът на пробиотици и/или пребиотици около ваксинацията допринася за
подобряване ефикасността на противогрипната ваксина при възрастни.
Цялата статия може да прочетете на www.moeto-zdrave.com.
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промо

ОТС

З д р а в е

Промоционална цена на
всички продукти от
серията ГРИПЕКС

06

промо

ХД

Нови промоционални
цени на всички
продукти от серията
СИНУЛАН
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Тантум Флу
3 вкуса

ОТС

Промоционална цена на
цялата серия Тантум
Флу с три различни
вкуса.

8.90лв.

7.12лв.

Назик спрей

ОТС

Предпазва бронхиалното
дърво от охлаждане и
изсушаване.
ИАЛ:А266 - 01.12.2016

7.22лв.

8.02лв.

Назик Кидс

ОТС

Назален деконгестант при
хрема и за подпомагане
зарастването на лезии.
ИАЛ:20060661-11.03.2019

8.02лв. 7.22лв.
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Джуниър Ангин
таблетки

ХД

Таблетки за смучене при
възпалено гърло за деца с
вкус на ягода.

9.19лв.

ХД

7.81лв.

Джуниър Ангин
сироп

Решение за болки в гърлото
и суха кашлица. За деца над
1-годишна възраст.

Д е т с к о

з д р а в е

10.52лв. 8.94лв.
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Джуниър Ангин
близалки

ХД

Вземи близалки Джуниър
Ангин при възпалено
гърло.

10.41лв. 8.85лв.

ОТС

Ибупром Суспензия
Да преборим
температурата като на
игра! За бебета и деца
над 3 месеца.
ИАЛ:20150195-14.03.2018

8.49лв.

7.22лв.

Ибупром Оптима

ОТС

Да преборим
температурата като на
игра! Оптимална сила в
½ доза!
ИАЛ:20150196-14.03.2018

9.30лв.

7.91лв.
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-15 %
Natures Way Kids
Brain Builder

ХД

Спомага за правилното
функциониране на детската
нервна система и мозъчната
дейност. 40 жел. табл.

39.70лв. 33.75лв.

Natures Way Kids
Cool, Calm,
Collected

ХД

Желирани таблетки за
детски организъм, устойчив
на стрес и напрежение.

39.70лв. 33.75лв.

ХД

Natures Way Kids
Growing Bones and
Muscles

Желирани таблетки за
нуждите на подрастващия
организъм. 40 жел. табл.

39.70лв. 33.75лв.
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-15 %
ХД

Natures Way
Kids Happy and
Healthy Multi
Вземи детски мултивитамини
за здравето на твоето
съкровище на супер цена. 60
таблетки.

39.70лв. 33.75лв.

ХД

Natures Way Kids
Healthy Eyes

Натурален продукт,
допринасящ за нормалното
състояние на зрението при
децата.

39.70лв. 33.75лв.

Natures Way Kids
Tummy Soothe

ХД

За нормално храносмилане
и гадене при пътуване. 60
дъвчащи таблетки.

28.02лв. 23.82лв.
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Промоционална
цена

на всички витамини
и минерали с марка
Марсианци.

13

ХД

Промоция на
всички Хербитусин
близалки
Промоционална
цена на всички
билкови близалки от
Хербитусин.

6.40лв.

5.44лв.

-15 %

Промоция
на всички
Хербитусин
пастили

ХД

Промоционална цена на
всички билкови пастили
от Хербитусин.

11

14

Тонзилотрен

ОТС

Лекарствено средство при
болно гърло и възплени
сливици.
ИАЛ:А48689/20.11,2019

10.51лв. 9.46лв.

-15 %
Инфлуназал

ОТС

Инфлуназал е хомеопатичен
спрей за нос, ефективен
при всякакъв вид хрема.
ИАЛ:А286/01.12.2016

Х о м е о п а т и я

14.70лв. 12.50лв.

15

-15 %
Инфлуцид

ОТС

Хомеопатично лекарствено
средство за лечение и
профилактика на настинка
и грип.
ИАЛ:А37453/13.04.2017

10.51лв. 8.93лв.

Шуслерова сол
№3, №5 и №7
Комбинация за енергия и
активен спорт с ПОДАРЪК
бутилка 500 мл.

31.40лв.

Промоция до
23-ти ноември
Шуслерова сол
№3, №6 и №7
Kомбинация за стабилен
имунитет с ПОДАРЪК
бутилка 500 мл.

31.40лв.

Шуслерова сол
№2, №5 и №7
Високоефективна
хомеопатична антистрес
комбинация с ПОДАРЪК
бутилка 500 мл.

31.40лв.

16

К о л и й ф ХД
витамин D3
Създадени да задоволят
повишените нужди от
витамин D при наличието
на установен дефицит.

Сп е ци а лн о

пр е д ло ж е ни е

15.50лв. 13.95лв.
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-15 %

ХД

NOW Foods
vitamin D3
Течен витамин D3 (слънчев
витамин) 400IU 60 мл.

28.00лв. 23.80лв.

PN Plant Protein
Chocolate 1816 gr.
Уникален бленд от
6 типа растителен
протеин.

100.00лв. 80.00лв.

PN Pure Whey
Chocolate 454 gr.
Висококачествен
суроватъчен протеин
със страхотен вкус.

30.00лв. 25.00лв.

ХД

PN Whey Isolate
Cookies & Cream
908 gr.
Висококачествен
суроватъчен изолат
със страхотен вкус.

67.00лв. 56.95лв.

пр е д ло ж е ни е

ХД

Сп е ци а лн о

ХД
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Хранителни добавки при висока
кръвна захар

К
огато нивата на кръвна захар са прекалено високи, тогава говорим за диабет, но не е
задължително човек да страда от диабет, за да е с висока кръвна захар. Продължително

завишените равнища на серумна глюкоза могат да доведат до сериозни проблеми. Затова
при инсулинова резистентност е особено важно да се придържаме към адекватен комплекс
от мерки като здравословно хранене, редовно движение, минимизиране на стреса и прием
на подходящи добавки за контрол на кръвната захар.
В допълнение към промяната в хранителния режим, пациентите с инсулинова резистентност
и висока кръвна захар могат да опитат следните хранителни добавки, за които съществуват
сведения, че могат да подобрят инсулиновата чувствителност и гликемичния контрол:
• Амла (Emblica officinalis) демонстрира потенциал за намаляване на кръвната захар както
при здрави хора, така и при диабетици. Засега сведенията за ефекта ѝ са предимно от
експерименти с животни, но изглежда действието ѝ е сравнимо с това на някои лекарства
против диабет и вероятно се дължи на изразените ѝ антиоксидантни свойства.
• Банаба (Lagerstroemia speciosa) е билка, богата на съединения, които в известна степен
възпрепятстват храносмилането и усвояването на въглехидратите, и също така могат да
подомогнат депозирането на глюкоза от кръвообращението в клетките. Двата ефекта
действат синергично в посока понижаване на кръвната захар.
• Берберинът е алкалоид, извличан от редица растения. Науката потвърждава способността
му да понижава инсулиновата резистентност и да подобрява редица маркери за диабет от
втори тип, в това число кръвна захар на гладно и гликиран хемоглобин. Предполага се,
че ефектът се корени в активацията на ензими, свързани с инсулиновата чувствителност,
както и протективното действие върху бета-клетките на панкреаса.
• Гиностема (Gynostemma pentaphyllum) е растение, подобно на женшена. Засега има две
клинични проучвания, които показват, че може да се използва самостоятелно за сваляне на
кръвната захар и гликирания хемоглобин или в допълнение към стандартното лечение на
диабет за подобряване на ефикасността му.
• Мио-инозитолът значимо подобрява инсулиновата чувствителност, сваля кръвната захар,
инсулина, триглицеридите и кръвното налягане, и повишава нивата на HDL-C („добрия“
холестерол).
• Канелата забавя постъпването на глюкозата в кръвообращението и подобрява гликемичния
контрол на клетъчно ниво. При продължителна употреба може да понижи нивата на кръвна
захар на гладно.
• Пунарнава (Boerhavia diffusa) е растение с изразени диуретични и антидиабетични
свойства, зад които стоят потентни противовъзпалителни и антиоксидантни механизми.
• Хромът е есенциален минерал, който регулира метаболизма на глюкозата и инсулиновата
чувствителност. Добавъчният прием при установен дефицит е препоръчителен за
редуциране на кръвна захар, надвишаваща референтните стойности.
• Цианидините са подкатегория пигментни вещества, характерни за тъмносините и лилави
плодове и зеленчуци, чиито антиоксидантен ефект е добре известен. Предполага се, че на
този ефект може да се отдаде и свойството им да понижават кръвната захар, но за целта са
нужни концентрации, надвишаващи постижимите чрез хранителен прием – 150 мг/кг телесно
тегло. Затова се препоръчва приемането им в изолиран вид под формата на добавка.
• Ябълковият оцет, приет по време на хранене, може да понижи гликемичния индекс на
въглехидратните храни и така да допринесе за управлението на кръвната захар. Освен
това съществуват данни, че понижава апетита, което го прави възможен инструмент за
редуциране на телесното тегло – задължителна мярка при хора с инсулинова резистентност
и диабет тип 2. Цялата статия може да прочетете на www.moeto-zdrave.com.
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ХД

-15 %

AlphaBetic липоева киселина
Изгражда верига от
витамини и антиоксиданти,
която намалява липсата
на хранителни елементи
при диабетиците.

25.80лв. 21.93лв.

-15 %
ХД

AlphaBetic канела с магнезий
AlphaBetic канела с
магнезий и биотин за
контрол на кръвната захар
при диабет и преддиабет.

33.99лв. 28.89лв.

WellBetX Diabetic
120 таблетки
Специално създаден
продукт за поддържане
на нормален глюкозен
метаболизъм.

37.55лв. 31.92лв.

-15 %

Д и а б е т

ХД

20

-15 %

Sambucus Nighttime сироп за
деца

ХД

Екстракт от черен бъз в
комбинация с мелатонин в
подкрепа на имунната и
дихателната система и
здравословния сън.

14.40лв. 12.24лв.

Х р а н и т е л н и

д о б а в к и

ХД
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Sambucus Nighttime сироп

-15 %

Стандартизиран черен бъз
с мелатонин и билки за
пълноценен сън.

20.00лв. 17.00лв.

-15 %

Sambucus
Органик сироп

ХД

Сироп от черен бъз за
здрава имунна система.

17.40лв. 14.79лв.

-15 %

Sambucus
желирани
бонбони

ХД

Екстракт от черен бъз в
комбинация с мелатонин.

23.35лв. 19.85лв.

ХД

Sambucus
Max potency

-15 %

Стандартизиран черен бъз,
250 mg x 18 вегетариански
софтгел капсули.

34.00лв. 28.90лв.

22

Вземи подарък
При поръчка на продукти
над 40лв. на марката,
получаваш подарък
по избор: Допелхерц
Магнезий 400 или
Допелхерц Витамин D.
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John Frieda -20%

Сп е ци а лн о

пр е д ло ж е ни е

за всички продукти
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Webber Super
Sleep

ХД

Погрижи се за
здравословния си сън.

25.33лв. 20.26лв.

ХД

Webber Super
Calm

Погрижи се за физическото и
менталното спокойствие на
организма си със Super Calm.

38.89лв. 31.11лв.

ХД

Webber Melatonin
Донеси си здравословен
сън от природата с
Мелатонин.
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Palmer’s -15%

Tresemmé -15%
на всички измиващи
продукти

К о з м е т и к а

на всички продукти
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Phyto -15%

Основни продукти за
ежедневна грижа

Купете два продукта
от сериите за грижа
за лице и вземете

подарък

несесер с два мини продукта
27

При покупка на
продукти на стойност
над 75 лв.

подарък

мини хидратиращ спрей

Weleda -20%
на душ-гелове и лосиони

28

Промо
комплект
Phyto Color

-50% на цената на
втория продукт

Промо
комплект
Phyto Volume

