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Ne jemi të sigurt se të paktën njëri nga produktet tona ishte ose është ende pjesë 
e barnatorës tuaj në shtëpi. Por nëse nuk e keni tashmë koha është ta keni...

Fidifarm d.o.o. është prodhuesi lider i shtesave dietike. Për më shumë se 30 vjet, 
produktet në emër të markës së mirënjohur Dietpharm janë në treg. Në këtë 
udhëtim të gjatë, emri Dietpharm është bërë sinonim dhe emër i besimit për
të ruajtur shëndetin dhe jetesën e shëndetshme.

Logo e njohur e peshorës farmaceutike është një reflektim i angazhimit tonë ndaj 
profesionit. Ne prodhojmë produktet tona në bashkëpunim me partnerë të njohur 
evropianë. Produktet tona janë në dispozicion vetëm në raftet e farmacive dhe 
dyqane të specializuara. Cilësia është në vendin e parë.

Duke u bazuar në këtë fakt, shumë prej produkteve kanë qenë më të shiturat 
ndër vite me rradhë, sepse ju e njihni cilësinë e tyre.

Ne nuk ofrojmë zgjidhje universale -me produktet tona ne i përshtatatemi
nevojave specifike, zakoneve ushqyese dhe mënyrën e jetesës 
së njerëzve të kësaj sfere - pra për ju.

PËR NE...



Që në fillim ne investojmë në arsimim, teknologji dhe shkencë për t’ju ofruar 
produktet më të mira për shëndetin tuaj. Si parakusht për arritjen e qëllimeve 
të larta shëndetësore dhe të biznesit, ne kemi krijuar një sistem profesionalizmi 
dhe ekspertize që na udhëheqë në punën tonë.

Për më shumë se tridhjetë vjet jemi përkushtuar sistematikisht për krijimin, 
prodhimin e produkteve unike dhe inovative që ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit
dhe parandalimin dhe trajtimin e sëmundjes. Ne vazhdimisht zhvillojmë dhe fitojmë 
aftësi dhe njohuri të reja dhe plotësojmë standardet më të larta të kontrollit të cilësisë. 
Ekipi i Ekspertëve të Dietpharm përfaqëson një përzierje ideale të përvojës dhe 
njohurive që krijon kështu produkte inovative me cilësi të lartë që i përshtaten
problemeve aktuale shëndetësore.

Ne jemi shumë krenarë për faktin se ne jemi ndër të parët në rajon për të edukuar 
përdoruesit nëpërmjet qendrave të këshillimit telefonik dhe emisioneve radiotelevizive. 
Në këtë mënyrë, ne ofrojmë mundësinë e arsimit dhe krijimin e njohurive në lidhje 
me shëndetin e klientëve tanë në mbështetjen e jetesës së ndërgjegjshëm dhe 
në kujdesin për shëndetin e tyre!

PËR DIETPHARM...



Çështja e cilësisë në produktet tona nuk është çështje e prestigjit. 
Sepse, këto janë produkte që hyjnë në trupin tuaj dhe që kanë një ndikim të
drejtpërdrejtë në shëndetin tuaj. Prandaj, duhet të jeni të sigurt në cilësinë
e pakompromis të produkteve që po përdorni.

Dietpharm ju garanton:
• Lëndën e parë me origjinë të kontrolluar dhe cilësi të lartë 
• Prodhimi i cilësisë së lartë të prodhuar sipas standardeve më të rrepta të BE-së

Sigurimi i cilësisë



• 1999 Kuna e Artë, njohja vjetore e Odës Kroate të Tregtisë për kompaninë më të   
 suksesshme kroate me deri 50 punonjës.

• 2000 Nominimi i vitit për Kuna e Artë për kompaninë më të suksesshme kroate me  
 deri 50 punonjës, duke e bërë Fidifarm d.o.o. ndër 5 më të mirët në grup.

• 2001  Pllakë e Artë për kompaninë më të suksesshme në Zagreb në kategorinë e   
 kompanive të mesme, dhënë nga Oda Kroate e Ekonomisë – Oda e Zagrebit.

• 2004  Çmimi për edukimit të vazhdueshëm të konsumatorëve në fushën e ndihmave  
 mjekësore, akorduar nga qendra kombëtare për edukimin e konsumatorit dhe  
 informacion dhe “Mbrojtjen e Konsumatorit” - një revistë për mbrojtjen e   
 konsumatorit dhe shfrytëzuesve të shërbimeve në Republikën e Kroacisë.

• 2005 Çmimi për paketimin më të mirë në Kroaci (Cro Pak 2005) e morën produktet  
 “Formula Ginko + Ginseng” dhe “Humbja e peshës në dy hapa”.

• 2008 Çmimi për Superbrand në Kroaci.

Falënderime dhe çmime



• 2010 Çmimi për Superbrand në Kroaci.

• 2013 Çmimi për Markën më të mirë të Zgjedhjes së Konsumatorit (Quadal 2013)
  për Produktin e Magnezit.

• 2014 Çmimi për Markën më të mirë të Zgjedhjes së Konsumatorit (Quadal 2014)
  për Produktin e Magnezit.

• 2016 Çmimi për Produktet më të mira të zgjedhjes së konsumatorit (Quadal 2015)  
 është siguruar nga produktet e mëlçisë, zemrës dhe osteoporozës.

• 2015 Çmimi për Superbrand në Kroaci.

• 2016/2017 Çmimi për Superbrand në Kroaci.



BIOTIN®

Biotin kontribuon në mirëmbajtjen e lëkurës, flokëve 
dhe membranave të mukozës.

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të merret 1 tabletë në mëngjes në lukth të zbrazët dhe 
1 tabletë në mbrëmje, për një peridhë 3-4 mujore. 
Tabletat mund të përtypen. Nuk duhet tejkaluar
doza e rekomanduar ditore. 

1 TABLETË PËRMBAN:
Biotinë 150 μg



CENTRAVIT®

Centravit plotëson nevojat ditore me vitamina dhe minerale. 
Riboflavina (Vitamina B2), niacina, acidi pantotenik, 
vitamina B6, acidi folik, vitamina B12, vitamina C, 
hekuri dhe magnezi kontribuojnë në reduktimin e 
ndjenjës së lodhjes dhe plogështisë. 

Vitamina A, vitamina D, bakri, zinku dhe seleni
kontribuojnë në funksionimin normal 
të sistemit imunitar. 

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të merret 1 tabletë në ditë, me ushqim. 
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore. 

1 TABLETË PËRMBAN:
Koenzimë Q10 3 mg; Kalcium 162 mg; Magnez 100 mg; 
Vitaminë C 60 mg; Niacin 18 mg NE; Vitaminë E 7,4 mg α-TE; 
Acid pantotenik 6 mg; Zink 5 mg; Hekur 4 mg; Vitaminë B6 2 mg; 
Vitaminë B2 1,6 mg; Vitaminë B1 1,4 mg; Bakër 1 mg; 
Mangan 1 mg; Vitaminë A 800 μg RE; Acid folik 200 μg; 
Biotinë 150 μg; Jod 100 μg; Vitaminë K 30 μg; Krom 25 μg; 
Molibden 25 μg; Selen 25 μg; Vitaminë D 5 μg; Vitaminë B12 1 μg. 



DIGESTIN®

Bromelaina dhe papaina janë enzima që në mënyrë 
natyrale gjenden në frutin e ananasit, respektivisht në 
papaja, lehtësojnë dhe përmirësojnë tretjen, veprimi 
antiinflamator i tyre redukton proceset e inflamimit në 
sistemin digjestiv. Kalciumi kontribuon në funskionimin 
normal të enzimave digjestive. Vitamina B2 kontribuon
në mirëmbajtjen e membranave mukozale. 
Digestin rekomandohet te:

• Ndjenja e fryerjes në stomak dhe tendosja intestinale
• Pamjaftueshmëria e enzimave të tretjes (digjestive)
• Për stimulimin e procesit të tretjes së 
 ushqimit (digjestionit)
• Te personat që ushqehen me ushqime 
 të përpunuara (fast food)
• Te personat e moshuar

UDHËZIME PËR PËRDORIM:
Të përtypet 1 tabletë me ushqim.
Mund të merren më së shumti 3 tableta në ditë. 

1 TABLETË PËRMBAN:
Bromelainë 5,76 mg; Papainë 12 mg; Celulazë 9 mg; 
Inulinë e rrënjëve të çikores (Cichorium intybus) 200 mg; 
Ekstrakt i thatë i frutit të ananasit (Ananas comosus) 6 mg; 
Kalcium (karbonat kalciumi) 120 mg; 
Vitaminë B2 (riboflavinë) 1,4 mg. 



FLEXAKTIV® 9
B2cool - Kolagjeni nativ tip II zvogëlon dhimbjen dhe përmirëson 
funksionimin e nyjeve te personat me osteoartrit, qetëson procesin 
e inflamacionit në nyjeve, redukton biomarkerët e degradimit të 
kolagjenit. Glukozamina është përbërës themelor i strukturës së 
nyjeve. Ekstrakti i thatë nga temijani indian ndihmon në ruajtjen 
e lëvizshmërisë normale të nyjeve dhe është anti-inflamator i 
fuqishëm. Ekstrakti i thatë i rrënjëve të shafranit ka efekt 
anti-inflamator i cili redukton aktivitetin e enzimës përgjegjëse për 
prodhimin e prostaglandinës dhe frenon prodhimin e citokeneve 
inflamatore, si dhe redukton ëntjen. Vitamina C ndihmojn në 
formimin e kolagjenit, i nevojshëm për funksionimin normal të 
eshtrave dhe kërcës. Zinku, Mangani dhe Seleni kontribuojn në 
mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ. 

UDHËZIME PËR PËRDORIM:
Të përtypet 1 tabletë me ushqim. 
Mund të merren më së shumti 3 tableta në ditë. 

1 TABLETË PËRMBAN:
b-2Cool® kolagjen amë i tipit II 20 mg; Glukozaminë 250 mg; 
Ekstrakt i thatë i temijanit indian 100mg (Boswellia serrata) i 
standardizuar për të përmbajtur 70% acide totale të temjanit; 
Ekstrakt i thatë nga rrënjët e shafranit 50mg (Curcuma longa) 
I standardizuar për të përmbajtur 95% kurkuminoide; Ekstrakt 
i thatë nga rrënjët e xhenxhefilit (Zingiber officinale) 35 mg; 
Vitaminë C 60 mg; Zink 10 mg; Mangan 2 mg; Selen 50 μg. 



GINKO OMEGA
Ginko Omega përmirëson qarkullimin e gjakut në tru, 
kontribuon në komunikim më të efektshëm në mes të 
qelizave të trurit dhe në mënyrë të efektshme ruan 
memorien dhe funksionet intelektuale. 

Ginko Omega kapsula rekomandohet te:
 Çrregullimet e qarkullimit periferik dhe qëndror
 Largon ndjenjën e të ftohtit, mpirjen e duarve 
 dhe këmbeve
 Përmirëson memorien dhe koncentrimin
 Qetëson kokëdhimbjen dhe migrenën
 Qetëson ushtimën në vesh dhe marramendjen

UDHËZIME PËR PËRDORIM:
Të merret 1 kapsulë në ditë. Pas përdorimit të 
rregullt për 2 muaj me rradhë, të bëhet 1 muaj 
pushim. Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore.

1 TABLETË PËRMBAN:
DHA nga vaji i peshkut (acid dokozaheksanoik) 250 mg; 
Ekstrakt i thatë i gjetheve të ginkos 60mg(Ginkgo biloba) që 
përmban së paku 24% glikozide flavonoike të Ginkos dhe 6 % 
terpene; Niacinë 10 mg NE; Acid pantotenik 6 m; 
Vitaminë B6 -2 mg; Vitaminë B2 -1,6 mg; Vitaminë B1 -1,4 mg; 
Acid folik -200 μg; Vitaminë B12 -1 μg. 



GLUKOZAMIN 
SULFAT 500
Glukozamin sulfati është pjesë përbërëse e shumicës 
së proteoglikeneve (heparinës, keratan sulfat dhe 
hialuron) që ndërtojnë një numër të madhë të indeve 
dhe organeve në trupin e njeriut – eshtra, kërc, lëkurë, 
thonjë, flokë. Glukozamin sulfati ndihmon në formimin 
dhe rigjenerimin e kërcës, ndihmon në ndërtimin
e glukozaminoglikaneve të cilat mundësojnë 
fleksibilitetin e nyjeve që është shumë
e rëndësishme tek personat e moshuar. 

UDHËZIME PËR PËRDORIM:
Të merret 1 kapsulë në ditë. Pas përdorimit të 
rregullt për 2 muaj me rradhë, të bëhet 1 muaj pushim.
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore. 

1 KAPSULË PËRMBAN:
Glukozamin sulfat 500 mg, nga i cili - glukozaminë 300 mg. 



HEMERO
PROTECT KREMA
Hemero Protekt qetëson simptomat dhe dhimbjet e 
hemoroideve, qetëson diegien dhe kruarjen, qetëson 
ënjtjen dhe dhimbjen. Hemero Protect krema në sajë të 
vetive lubrifikuese dhe vetive hidratuese zvogëlon dhimbjen 
gjatë shkarkimit, stimulon shkarkimin e zorrëve dhe 
mbron membranat mukozale inflamatore dhe irrituese. 
Ajo parandalon acarimin, mbingarkimin e pjesës perianale 
dhe lehtëson dhimbjet, diegjen  dhe kruajtjen.

APLIKIMI: 
Të aplikohet kremi 2 herë në ditë në anusin e pastër.
Nëse është e nevojshme, të përdoret aplikatori.

PËRBËRËSIT: 
Beta-glukan, pantenol, vazelinë, alantoinë, ekstrakt i kamomilës, 
acid laktik, ujë, parafinë, glicerinë, alkool cetearilik, ceteth-20, 
alkool stearilik, fenoksietanol, metilparaben, etilparaben,
butilparaben, izobutilparaben, propilparaben.



HIALURON 
DIREKT PLUS
Hialuron Direkt Plus rekomandohet te osteoartriti, 
lëndimi i kërcit të nyjes, ndryshimet degjenerative të 
nyjeve, te lëvizjet  e vështërsuara dhe lëndimet sportive. 
Hialuron direkt plus përmirëson lubrifikimin e nyjeve, 
rritë viskozitetin e lëngut sinovial, ushqen kërcin e nyjes 
dhe i ndihmon nyjes të mirëmbajë lëvizshmërinë.

UDHËZIME PËR PËRDORIM:
Të merren 1-2 kapsula në ditë me ujë, gjatë ushqimit. 
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore.

1 KAPSULË PËRMBAN: 
Hyal-Joint TM 40 mg; Natrium Hialuronat 24 mg.



IMMUNO 
SHARK
Substanca aktive është alkylglycerol nga vaji i mëlçisë së 
peshkaqenit. Alkylglyceroli shton efikasitetin e makrofageve, 
rritë koncentrimin e neutrofileve që ndihmojnë në 
mbrojtjen e organizmit nga infeksionet bakteriale 
dhe fungale dhe stimulon rritjen e prodhimit te 
imunoglobulinave. Immuno Shark rekomandohet te
personat me probleme me sistemin imunitar.

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të merren 1-3 kapsula në ditë. 
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore.

1 KAPSULË PËRMBAN: 
Vaj i mëlçisë së peshkaqenit 500 mg; 
Alkilglicerol (vaj i mëlçisë së peshkaqenit) 80 mg.



KOENCIM 10 
PLUS®

Vitamina C kontribuon në funksionimin normal të 
metabolizmit dhe reduktimin e ndjenjës së lodhjes 
dhe plogështisë. Vitamina E dhe seleni kontribuojnë 
në mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ.

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të merret 1 kapsulë në ditë. 
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore.

1 KAPSULË PËRMBAN:
Vitaminë C 40 mg; Koenzimë Q10 30 mg; Vitaminë E 21,7 mg α-TE; 
Vitamin A 200 μg RE; Selen (nga tharmi 0,1%) 15 μg.



KONDROIN 
FORTE®

Kondroin Forte rekomandohet për eshtra dhe nyje, ndryshimet 
degjenerative të strukturës kockore dhe nyjeve, lëvizshmëri e 
vështërsuar, dhimbjet dhe kontrakturat e nyjeve, ndihmon në 
shërimin e lëndimeve sportive. 

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të merret 2 herë në ditë nga 1 kapsulë në ditë, me ujë, gjatë ushqimit. 
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore.

1 KAPSULË PËRMBAN:
Glukozamin sulfat 500 mg, nga i cili-glukozaminë 300 mg 
dhe Kondorin sulfat 200 mg



KONDROIN
H RAPID
KREMA
Kondroin H Rapid rekomandohet për lehtësimin e 
dhimbjeve të nyjeve,  dhimbjes së ndrydhjeve, 
tërheqjeve, dhimbjes së muskujve, nxirjeve dhe ëntjes.  

KONDROIN H RAPID zvoglon temperaturën e indit të butë 
dhe ndihmon në reduktimin e ëntjes dhe inflamacionit. 
Emulsioni zvoglon përçueshmërinë e nervave periferikë, 
duke lehtësuar ndjenjën e dhimbjes. Koha e veprimit
është deri në 4 orë.

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të lyhet regjioni i sëmurë 2-3 herë në ditë. Të mos aplikohet në 
plagë të hapur, në sy dhe mukoz. Vetëm për përdorim të jashtëm. 
Mund të përdoret për një kohë të gjatë. Nuk ka paraben.

PËRBËRSIT:
Mentol, Acid hialuronik, Kondroin sulfat, Kolagjen I hidrolizuar, 
Vaj ekualiptuesi, Ujë i destiluar, Searat i PEG-100, Alkool cetilik, 
Stearat glicerili, Propilenglikol, Glukozaminoglikane, 
Fenoksietanol, Etilheksilglicerinë. 



KOPRIVIT 
FORTE®

Ekstrakti i rrënjëve të hithrës kontribuon në 
funksionimin normal të prostatës dhe traktit urinar.

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë me ujë, pas ushqimit.
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore.

1 KAPSULË PËRMBAN: 
Ekstrakt i thatë i rrënjëve të hithrës (Urtica dioica) 450 mg; 
Vaj i farave të kungullit (Cucurbita pepo) 150 mg; Vitaminë E 
(D-alfa-tokoferol) 36.3 mg α-TE.



LIZZY 
UDHËTON 
Xhenxhefili qetëson simptomat e mundimit dhe vjellies 
të shkaktuar gjatë udhëtimit. Peperminti(Mentha piperita) 
tradicionalisht përdoret në mënyrë simptomatike 
te problemet e tretjes.

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Fëmijët prej 4 deri 10 vjeç: 2 lëpirëse në ditë.
Fëmijët më të mëdhenj se 11 vjeç: 3 lëpirëse në ditë.
Rekomandohet që lëpirësja të merret 30 minuta para udhëtimit. 
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore.

1 LËPIRËSE PËRMBAN:
Ekstrakt i thatë i rrënjëve të xhenxhefilit (Zingiber officinale) 20 mg; 
Ekstrakt i thatë i gjetheve të mentës (Mentha piperita) 12.5 mg.



Vitamina B1 dhe biotina kontribuojnë në funksionimin normal të 
metabolizmit. Magnezi kontribuon në balancin e elektrolitëve, 
funksionimin normal të sistemit nervor dhe të muskujve. 
Vitamina B2, niacina, acidi pantotenik, vitamina B6, acidi folik 
dhe vitamina B12 kontribuojnë në reduktimin e ndjenjës së 
plogështisë dhe lodhjes.

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të rriturit dhe fëmijët mbi 12 vjeç të marrin 1 qeskë në ditë. 
Përmbajtja e qeskës merret direkt në gojë dhe nuk është e 
nevojshme të tretet paraprakisht në ujë. Përmbajtja e qeskës 
duhet tretet ngadalë në gojë dhe pastaj të gëlltitet. 
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore.

1 QESKË PËRMBAN:
Magnez(oksid magnezi) 375 mg; Vitaminë B1 3,3 mg; Vitaminë B2 4 mg; 
Niacinë 35 mg NE; Acid pantotenik 15 mg; Vitaminë B6 4,2 mg; Biotinë 
100 μg; Acid folik 600 μg; Vitaminë B12 7,5 μg. 

MAGNEZIUM 375MG
DIREKT +
B KOMPLEX
granula



MAGNEZIUM
375
Magnezi dhe vitamina B6 kontribuojnë në reduktimin e 
ndenjës së lodhjes dhe plogështisë, në funksionimin
normal të sistemit nervor, në funksionet psikologjike, 
reduktimin e lodhjes dhe raskapitjes. Magnezi kontribuon 
në funksionimin normal të muskujve. 

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të merret një tabletë shkumëzuese(effervete) në ditë, 
e tretur në një gotë me ujë. Nëse formohet sediment, 
të përzihet përmbajtja dhe të pihet. Nuk duhet
tejkaluardozae rekomanduar ditore. 

1 TABLETË PËRMBAN: 
Magnez(karbonat magnezi) 375 mg;
Vitaminë C 120 mg; Vitaminë B6 1.4 mg. 



UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të merren dy kapsula në ditë, mundësisht në mbrëmje, pak para 
gjumit. Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore.

1 KAPSULË PËRMBAN: 
Magnez(oksid magnezi) 300 mg; Melatoninë 1 mg; Ekstrakt i thatë i 
rrënjëve të valerianës 50mg me të paktën 0.8% acid valerik; 
Lactium® (hidrolizat i proteinave të qumështit) 150 mg; 
Vitaminë B6 2,8 mg.

MAGNEZIUM
PËR NATË
Valeriana kontribuon në një gjumë të qetë.
Melatonina kontribuon në reduktimin e kohës së 
nevojshmë për gjumëzënie.
Magnezi kontribuon në reduktimin e ndenjës së 
lodhjes dhe plogështisë dhe funksionimin normal 
të sistemit nervor.



MAKULIN®

Makulin rekomandohet te dobësimi i të pamurit, 
tendosje afatgjatë e syve, ekspozim i rritur ndaj rrezeve UV, 
degjenerimi makular dhe katarakta. Luteina mbron nga 
rrezet UV, vepron si antioksidant, stabilizon integritetin e 
membranës dhe stabilizon funksionet e të pamurit. 
Zeaksantina zvogëlon stresin oksidativ
dhe vepron si filtër i rrezeve UV. 

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të merret 1 kapsulë në ditë, me ushqim. 
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore.

1 KAPSULË PËRMBAN:
FloraGLO® suspension luteinik 35 mg; Luteinë 7 mg; 
Zeaksantinë 0,3 mg; Vitaminë E 4,1 mg α-TE.



UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të merret 1 kapsulë në ditë, me ushqim. 
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore.

1 KAPSULË PËRMBAN:
FloraGLO® suspension luteinik 50 mg; Luteinë 10 mg; Zeaksantinë 2 mg; 
Vaj peshku 400 mg; DHA (acid doksoheksanoik) 172 mg;
EPA (acid eikozapentanoik) 24 mg; Vitaminë C 60 mg; 
Vitamin E 10 mg α-TE; Zink (glukonat zinku) 10 mg; Bakër 0,37 mg. 

MAKULIN®

PLUS
Makulin Plus rekomandohet te dobësimi i të pamurit, 
tendosje afatgjatë e syve, ekspozim i rritur ndaj rrezeve UV, 
degjenerimi makular dhe kataraka. Luteina dhe zeaksantina 
kanë efekt antioksidativ të cilat zvogëlojn rrezikun e
krijimit të kataraktës.

Zinku dhe DHA kontribuon në funksionimin normal të 
të pamurit. Bakri, Vitaminat C dhe E kontribuojnë në 
mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ.



Makulin Fresh rekomandohen te sindroma e syrit të tharë, sy 
të irituar, të skuqur dhe të lodhur, puna e gjatë me kompjuter, 
shikimi i gjatë i TV, përdorimi i shpeshtë dhe i zgjatur i 
lenteve, ndjenja e trupit të huaj në sy, pas operacionit të 
syrit me rekomandim të mjekut, te konjektiviti etj.

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Sipas nevojës të pikohet 2-3 herë në ditë nga një pikë në sy,
duke ushtruar presion të lehtë në trupin e shishes. Pa konservues 
dhe afati i qëndrueshmërisë është 12 javë pas hapjes.

PËRBËRËSIT:
Hidrolat kamomili 10%; Hidrolat hamameli 10%; Hidrolat boronice 10%; 
Hidrolat centelle (Gotu kola) 10%; Hialuronat natriumi 0.20%; 
Acid borik 0.60%; Tetraborat natriumi dekahidrat 0.10%; 
Klorur natriumi 0.60%; Ujë për injeksion deri 100%.

MAKULIN® 
FRESH 



OMEGA 3
EPA(acidi eikozapentanoik) dhe DHA(acidi doksoheksanoik) 
kontribuojnë në funksionimin normal të zemrës.

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të merret 2 deri 3 herë në ditë nga 1 kapsulë, me ushqim.
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore.

1 KAPSULË PËRMBAN:
Vaj peshku 1000 mg i standardizuar për të përmbajtur 18% EPA and 12% DHA, 
EPA (acid eikozapentanoik) 360 mg; 
DHA (acid doksoheksanoik) 240 mg. 



OSTEOPAN 
plus
Osteopan plus rekomandohet në parandalimin e 
osteoporozës dhe si terapi shtesë te osteoporoza.
Kalciumi është i nevojshëm në mirëmbajtjen e 
dendësisë normale të eshtrave. Vitamina D kontribuon 
në absorbimin normal të kalciumit dhe fosforit dhe
mirëmbajtjen e nivelit normal të kalciumit në gjak. 
Zinku, Vitamina D dhe Vitamina K kontribuojn në 
mirëmbajtjen e dendësisë normale të eshtrave. 
Bakri kontribuon në mirëmbajtjen e indit lidhës. 

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të merret 1 tabletë në ditë, me shumë ujë, gjatë ushqimit. 
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore.

1 TABLETË PËRMBAN:
Kalcium 500 mg; Lizinë 10 mg; Zink 5 mg; Bakër 1 mg;
Vitaminë K 30 μg; Vitaminë D 5 μg.



REFEMIN 
Refemin kontribuon në qetësimin e 
simptomave të menopauzës.

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të merret 1 kapsulë në ditë, me ushqim. 
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore.

1 KAPSULË PËRMBAN:
Ekstrakt i thatë i rrënjëve të kohoshit të zi (cimicifuga racemosa) 10mg. 



REHIDROMIKS®

me shije mjedre 
Rehidomiks rekomandohet në raste dehidrimi nga vjellja dhe 
barkqitja, në parandalimin e dehidrimit dhe mirëmbajtjen e 
hidratimit. Për dietë speciale të pacientëve që kanë 
humbur lëngjet dhe elektrolitet.

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Përmbajtja e një qeske të tretet në 250 mL ujë të vluar 
e të ftohur në temperaturë dhome. Tretësira mund 
të ruhet deri në 24 orë në frigorifer. Para përdorimit, 
tretësira duhet ngrohur deri sa të arrin 
temperaturën e dhomës.

NË 13.1G PËRMBAN: 
Natrium 0.7g; Kalium 0.4g; Klorid 0.9g;
Citrate 1.1g; Glukozë 10g.

NË 1 LITËR TRETËSIRË PËRMBAN:
Natrium 60 mmol; Kalium 20 mmol;
Klorid 50 mmol; 
Citrate 10 mmol; 
Glukozë 111 mmol.



UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të merret 1 kapsulë në ditë. 
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore.

1 KAPSULË PËRMBAN:
Ekstrakt silimarine (Silybum marianum) 175mg nga i cili-silimarinë 140 mg; 
Ekstrakt i gjetheve të artiçokës 100 mg (5-8:1), (Cynara scolimus),
me të paktën 2% cinarinë; Vitaminë E 15 mg α-TE; 
Zink (Oksid zinku) 7,5 mg; Selen 25 μg. 

SILIMARIN
ARTIÇOKA 
Silimarin Articoka kapsula rekomandohet si antioksidant dhe 
hepatoprotektor, te detoksifikimi dhe rigjenerimi i mëlçisë,  
konsumimi i tepruar i alkoolit, sëmundjet inflamatore të 
mëlçisë dhe për të reduktuar efektet anësore të 
barnave të konsumuara. 



Vitaminat B1, B2, B6 dhe B12 kontribojnë në funksionimin 
normal të metabolizmit, ndihmojnë në rregullimin e tretjes 
dhe rregullimin e peshës trupore. 

Vitamina B6 kontribuon në metabolizmin normal të 
proteinave dhe glikogjenit.

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të merren 2 kapsula në ditë, me ushqim. 
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar ditore.

1 KAPSULË PËRMBAN:
Pluhur i uthullës së mollës 250 mg; Vitaminë E 9.4 mg; 
Vitaminë B6 3 mg; Vitaminë B2 2,5 mg; Vitaminë B1 2 mg;
Acid folik 300 μg; Vitaminë B12 3 μg. 

UTHULLË
MOLLE



VENETON®

GEL
Veneton gel rekomandohet te vështërsitë e qarkullimit të 
gjakut, në mënyrë të shpejt freskon këmbët e lodhura,
të dhimbshme dhe të ënjtura. Si preventivë te venat e
zgjeruara, sidomos gjatë shtatëzanisë. 

UDHËZIME PËR PËRDORIM DHE RUAJTJE: 
Të aplikohet një masazh i lehtë nga poshtë-lartë në këmbë, 
disa herë në ditë. Të ruhet në vend të freskët e të thatë, 
në temperaturë deri 25ºC. Mbani largë nga fëmijët.

PËRBËRËSIT:
ujë; alkool i denatyruar; ekstrakt i Polygonum fagopyrum; 
ekstrakt i gjetheve të Vitis vinifera; ekstrakt i Aesculus hippocastanum; 
trietanolaminë; karbomer; propilenglikol; polisorbat 20; imidazolidin ure;
trioksietilrutinë; metilparaben; mentol; propilparaben; citronelal; 
vaj I Cymbopogon nardus; geranoil; citronelol; 
Vaj i Melissa officinalis; limonen.



VITAMIN E 
200®

Vitamina E është antioksidant i fuqishëm dhe kontribuon 
në mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ.

UDHËZIME PËR PËRDORIM: 
Të mirret 1 kapsulë në ditë, me ushqim. 
Nuk duhet tejkaluar doza e rekomanduar.

1 KAPSULË PËRMBAN: 
Vitamin E (DL- alfa-acetat tokoferol) 117,1 mg α-TE (DRD% 976)



Distributor për Kosovë


