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5.

Life Care to suplementy diety dla najbardziej wymagających. 
Life Care to produkty premium dostępne wyłącznie w aptekach i stworzone 
bez żadnych kompromisów jakości. Receptury produktów Life Care powstały 
przy współpracy lekarzy specjalistów oraz farmaceutów i są odpowiedzią na 

oczekiwania obecnych konsumentów. 

Life Care to wyłącznie najlepiej przyswajalne formy witamin, minerałów 
oraz składników organicznych - zamkniętych w szklanych opakowaniach 

chroniących suplementy diety przed działaniem promieniowania UV. 

Linia produktów Life Care dynamicznie się rozwija, warto sprawdzać 
nowości w swojej aptece. 

Ciemne szkło produktów Life Care, 
chroni cenne składniki i minerały przed działaniem 

promieniowania UV.

DLA WEGAN BEZ GLUTENU BEZ LAKTOZY

Dbając o zdrowie swoje i bliskich wybierz produkty marki Life Care.
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MAGNEZ FORTE
Ilość sztuk: 50 tabletek
Life Care Magnez charakteryzuje się 
bardzo wysoką przyswajalnością 
i biodostępnością magnezu.

BLOZ: 3739061
Opakowanie zbiorcze: 20

NA STAWY
Ilość sztuk: 60 tabletek
Life Care Na Stawy - kompleksowa 
pomoc dla osób potrzebujących wsparcia 
dla utrzymania zdrowych stawów.

BLOZ: 3738741
Opakowanie zbiorcze: 20

WAPŃ
Ilość sztuk: 60 tabletek
Źródło naturalnego węglanu wapnia pozyskanego 
z alg morskich. Charakteryzuje się bardzo wysoką 
przyswajalnością oraz czystszym składem. 

BLOZ: 3739041
Opakowanie zbiorcze: 20

WŁOSY, SKÓRA, PAZNOKCIE
Ilość sztuk: 60 tabletek
Wysokiej jakości kompleks witamin, minerałów 
oraz aminokwasów. Zaledwie jedna kapsułka 
dziennie pomaga w zapewnieniu pięknych 
i zdrowych włosów, skóry oraz paznokci.

BLOZ: 3741241
Opakowanie zbiorcze: 20

PRODUKT

ROKU
2021

PRODUKT

ROKU
2021

PRODUKT

ROKU
2021

PRODUKT

ROKU
2021
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MAGNEZ FORTE
Ilość sztuk: 50 tabletek
Life Care Magnez charakteryzuje się 
bardzo wysoką przyswajalnością 
i biodostępnością magnezu.

WITAMINA C 1000 MG
Ilość sztuk: 30 tabletek
Preparat łączący w sobie aż 1000 mg 
witaminy C z naturalnymi 
ekstraktami roślinnymi stanowiącymi 
bogate źródło bioflawonoidów 
oraz rutyny. Produkt o najwyższej 
jakości wykonania, przeznaczony 
dla osób powyżej 12 roku życia.

BLOZ: 3819541
Opakowanie zbiorcze: 20

ADEK Z ASTAKSANTYNĄ
Ilość sztuk: 30 tabletek
Niezwykłe połączenie witamin A, D, E i K
wraz z astaksantyną zamknięte w jednej 
kapsułce wypełnionej najwyższej jakości 
rafinowaną oliwą z oliwek. Suplement 
zapewnia najlepszą ochronę i odżywienie 
dla Twojej skóry, a także wsparcie 
dla funkcjonowania organizmu. 

BLOZ: 3819461
Opakowanie zbiorcze: 35

POTAS O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU
Ilość sztuk: 100 tabletek
Preparat polecany w celu wsparcia: prawidłowego 
funkcjonowania układu nerwowego, prawidłowego 
funkcjonowania mięśni, utrzymania prawidłowego 
ciśnienia krwi. Uzupełnienie poziomu potasu 
we krwi. Przeciwskurczowe. Regulacja 
gospodarki elektrolitowej.

BLOZ: 3819521
Opakowanie zbiorcze: 20
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9.

Kluczowe czynniki składające się na markę Medi Pharm:

NAJWYŻSZA 
JAKOŚĆ ROKU

Nagroda przyznana w kategorii
Medycyna i Farmacja.

GMP
Najwyższy standard 

produkcji z najdokładniej 
wyselekcjonowanych 

komponentów.

NAJWYŻSZA 
JAKOŚĆ SKŁADNIKÓW

Gwarancja jakości - produkcja 
zgodna ze standardami 

produkcji leków. 

PRODUKT 
WYTWARZANY W POLSCE

Produkty Medi Pharm
wytwarzane są w Polsce.

Wszystko dla zdrowia, wszystko dla piękna.

Medi Pharm to wysokiej jakości suplementy diety, dermokosmetyki
oraz wyroby medyczne, tworzone laboratoryjnie z wykorzystaniem

nowoczesnych technologii, na bazie unikalnych receptur, 
w których łączenie niestandardowych komponentów daje atrakcyjną, 

wzbogaconą formułę i niezwykłą skuteczność. 

Medi Pharm to najwyższa jakość i autorska formuła 
w przystępnej cenie.

DLACZEGO MEDI PHARM?

Srebrny medal 
NAJLEPSZY PRODUKT 2021
WYBÓR KONSUMENTA 2021

Najwyższa Jakość Roku 2019 
COSMEDICA ZA MARKĘ 

MEDI PHARM

Brązowy medal
NAJLEPSZY PRODUKT 

WYBÓR KONSUMENTÓW 2022 w kategorii: 
Żywność funkcjonalna i suplementy diety

NAGRODY:

Brązowy medal 
LINIA KOSMETYKÓW 

MEDI PHARM
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MAGNEZ MLECZAN + WITAMINA B6
Ilość: 60 tabletek
Magnez mleczan + witamina B6 jest to suplement diety zawierający 50 mg 
magnezu w jednej tabletce. Magnez oraz witamina B6 przyczyniają się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Magnez wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz układu nerwowego. Produkt 
stanowi uzupełnienie codziennej diety w magnez i witaminę B6.

BLOZ: 3668021
Opakowanie zbiorcze: 42

CALCIUM OSTEO
Ilość: 60 tabletek
Calcium OSTEO z witaminą D3 + K2 (MK-7) suplement diety uzupełniający 
dietę w wapń, witaminę D i witaminę K. Witamina D pomaga 
w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Wapń i witaminy K 
oraz D pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.

BLOZ: 3591741
Opakowanie zbiorcze: 16

WITAMINY I MINERAŁY
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CYNK 15 MG
Ilość: 60 tabletek
Cynk pomaga zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie.

ELEKTROLITY + POTAS
Ilość: 10 saszetek
Elektrolity + potas to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego 
zawierający kompozycję elektrolitów i glukozy.

BLOZ: 3591641
Opakowanie zbiorcze: 24

BLOZ: 3673061
Opakowanie zbiorcze: 12

BLOZ: 3570841
Opakowanie zbiorcze: 32

CYNK ORGANICZNY
Ilość: 36 pastylek
Cynk organiczny to suplement diety zawierający w swoim składzie 
syntetyczną formę soli organicznej (glukonian cynku).

BLOZ: 3744761
Opakowanie zbiorcze: 24

KOENZYM Q10
Ilość: 60 kapsułek
Koenzym Q10 chroni organizm przed stresem oksydacyjnym, 
przeciwdziała wolnym rodnikom odpowiedzialnym za proces starzenia.

MAGNEZ CARDIO
Ilość: 50 tabletek
Magnez Cardio + potas i ekstrakt z głogu to suplement diety, w którego 
skład wchodzą m.in.: potas, magnez, witamina B6, tiamina oraz ekstrakt 
z owoców głogu dwuszyjkowego.

BLOZ: 3570941
Opakowanie zbiorcze: 21

MAGNEZ CARDIO
Ilość: 50 tabletek
Magnez Cardio + potas i ekstrakt z głogu to suplement diety, w którego Magnez Cardio + potas i ekstrakt z głogu to suplement diety, w którego 

MAGNEZ DLA MĘŻCZYZN
Ilość: 30 tabletek
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Cynk pomaga 
w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi. Witamina B6 
przyczynia sie do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka.

BLOZ: 3591561
Opakowanie zbiorcze: 24
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MAGNEZ SKURCZE
Ilość: 50 tabletek
Magnez skurcze + potas i witamina B6 to suplement diety zawierający 
w swoim składzie magnez, potas oraz witaminę B6. 

OMEGA + WITAMINA D, E
Ilość: 10 saszetek
Jego składniki wspierają odporność, zmniejszają ryzyko cukrzycy typu 
II, wzmacniają kości, wspierają produkcję dobrego cholesterolu (HDL), 
wspierają pracę serca.

BLOZ: 3588261
Opakowanie zbiorcze: 48

BLOZ: 3711961
Opakowanie zbiorcze: 20

BLOZ: 3598561
Opakowanie zbiorcze: 35

BLOZ: 3839961
Opakowanie zbiorcze: 24

ryzyko cukrzycy typu 
cholesterolu (HDL), 

POTAS MAX
Ilość: 100 tabletek
Suplement diety zawierający w swym składzie potas, który pomaga 
w utrzymaniu ciśnienia krwi oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

BLOZ: 3830761
Opakowanie zbiorcze: 24

MULTICOMPLEX
Ilość: 30 tabletek
Suplement zawiera kompozycje witamin i składników mineralnych, które 
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

BLOZ: 3697461
Opakowanie zbiorcze: 60

MULTICOMPLEX
Ilość: 30 tabletek

PROBIOTYK LGG Z INULINĄ
Ilość: 10 kapsułek
Suplement diety Probiotyk + Lactobacillus GG z inuliną to produkt 
w postaci kapsułek. 

PROBIOTYK ENTERO
Ilość: 10 kapsułek
Suplement diety w postaci kapsułek do połykania zawierających 
szczep Saccharomyces boulardii, który charakteryzuje się odpornością 
na działanie soku żołądkowego oraz żółci.

MAGNEZ DLA MĘŻCZYZN
Ilość: 30 tabletek
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Cynk pomaga 
w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi. Witamina B6 
przyczynia sie do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka.
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RUTYNA Z WITAMINĄ C I MALINĄ
Ilość: 120 tabletek
Suplement diety zawierający w składzie: witaminę C, rutynę 
oraz ekstrakt z owoców maliny (Rubus idaeus L.).

TRAN Z WĄTROBY DORSZA + WITAMINY A, D i E
Ilość: 60 kapsułek
Olej z wątroby dorsza + witamina A, D i E.

BLOZ: 3647821
Opakowanie zbiorcze: 48

BLOZ: 3751321
Opakowanie zbiorcze: 12

BLOZ: 3555341
Opakowanie zbiorcze: 40

TONIK WITAMINOWY
Ilość: 1000 ml
Tonik Witaminowy zawiera następujące substancje aktywne: wyciąg 
z ziela wąkroty azjatyckiej – jest to roślina znana już od czasów 
starożytnych, stosowana głownie w tradycji hinduskiej - Ajurwedzie. 
Wpływa korzystnie na nasz organizm wspomagając funkcjonowanie 
układu sercowo-naczyniowego. Ma korzystny wpływ na zdolności 
poznawcze mózgu, dzięki czemu poprawia pamięć i koncentrację. 
Dodatkowo wspomaga funkcjonowanie żołądka. Wyciąg z owoców 
głogu wspomaga funkcjonowanie układu krążenia oraz pracę serca 
zwiększając dopływ tlenu i poprawiając ukrwienie. Tonik Witaminowy 
słodzony jest sukralozą, słodzikiem, który pochodzi od sacharozy. 
Sukraloza jest około 600 razy słodsza od cukru. Jest to doskonała 
substancja słodząca dla diabetyków, ponieważ szybko się wchłania 
i jest wydalana prawie w całości w niezmienionej formie z moczem. 
Sukraloza jest bezkaloryczna.

BLOZ: 3785041
Opakowanie zbiorcze: 10

WĘGIEL AKTYWNY 150 MG
Ilość: 20 kapsułek
Wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego i jelit. Wspomaga 
metabolizm lipidów oraz utrzymanie prawidłowej równowagi tłuszczów 
we krwi.

WITAMINY I MINERAŁY DLA SENIORÓW 
SILVER
Ilość: 60 kapsułek
Witaminy i minerały dla Seniorów Silver to kompleks witamin i minerałów, 
ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

BLOZ: 3790561
Opakowanie zbiorcze: 32
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15.

WITAMINA C MAX
Ilość: 10 kapsułek/15 kapsułek
Witamina C Max to suplement diety przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety osób dorosłych w Witaminę C. Witamina C 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

WITAMINA C 200 MG
Ilość: 50 tabletek
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, 
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

WITAMINY I MINERAŁY
Ilość: 30 tabletek
Suplement zawiera kompozycje witamin i składników mineralnych, które 
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

WITAMINA B COMPLEX
Ilość: 60 tabletek
Suplement diety Witamina B complex stanowi uzupełnienie diety 
w witaminy z grupy B.

WITAMINA C MAX, 10 KAPSUŁEK
BLOZ: 3591521
Opakowanie zbiorcze: 88

WITAMINA C MAX, 15 KAPSUŁEK
BLOZ: 3591591
Opakowanie zbiorcze: 120

BLOZ: 3571561
Opakowanie zbiorcze: 48

BLOZ: 3570841
Opakowanie zbiorcze: 64

BLOZ: 3570921
Opakowanie zbiorcze: 60

WITAMINY I MINERAŁYWITAMINY I MINERAŁY
Ilość: 30 tabletekIlość: 30 tabletek

WITAMINA B COMPLEX
Ilość: 60 tabletek

TONIK WITAMINOWY
Ilość: 1000 ml
Tonik Witaminowy zawiera następujące substancje aktywne: wyciąg 
z ziela wąkroty azjatyckiej – jest to roślina znana już od czasów 
starożytnych, stosowana głownie w tradycji hinduskiej - Ajurwedzie. 
Wpływa korzystnie na nasz organizm wspomagając funkcjonowanie 
układu sercowo-naczyniowego. Ma korzystny wpływ na zdolności 
poznawcze mózgu, dzięki czemu poprawia pamięć i koncentrację. 
Dodatkowo wspomaga funkcjonowanie żołądka. Wyciąg z owoców 
głogu wspomaga funkcjonowanie układu krążenia oraz pracę serca 
zwiększając dopływ tlenu i poprawiając ukrwienie. Tonik Witaminowy 
słodzony jest sukralozą, słodzikiem, który pochodzi od sacharozy. 
Sukraloza jest około 600 razy słodsza od cukru. Jest to doskonała 
substancja słodząca dla diabetyków, ponieważ szybko się wchłania 
i jest wydalana prawie w całości w niezmienionej formie z moczem. 
Sukraloza jest bezkaloryczna.

BLOZ: 3883241
Opakowanie zbiorcze: 40

WITAMINA B12
Ilość: 120 tabletek
Pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek; wspomaga pro-
cesy utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, 
prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.
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WITAMINA C W KROPLACH
Ilość: 30 ml
Witamina C pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego.

BLOZ: 3672961
Opakowanie zbiorcze: 50

WITAMINA D W KROPLACH
Ilość: 30 ml
Witamina D3 wspiera prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego oraz rozwój kości i zębów.

BLOZ: 3690761
Opakowanie zbiorcze: 20

WITAMINA D3 2000 J.M.
Ilość: 60 kapsułek
Suplement diety medi pharm Witamina D 2000 j.m. 
stanowi źródło witaminy D. Witamina D pomaga w: 
utrzymaniu zdrowych kości i zębów; prawidłowym 
wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia i fosforu; prawidłowym 
funkcjonowaniu mięśni; utrzymaniu prawidłowego poziomu 
wapnia we krwi, prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego.

WITAMINA D3 2000 J.M.
Ilość: 60 kapsułek

BLOZ: 3597521
Opakowanie zbiorcze: 50

BLOZ: 3723341
Opakowanie zbiorcze: 40

WITAMINA D3 2000 J.M.
Ilość: 60 kapsułek
Suplement diety medi pharm Witamina D 2000 j.m. 
stanowi źródło witaminy D. Witamina D pomaga w: 
utrzymaniu zdrowych kości i zębów; prawidłowym 
wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia i fosforu; prawidłowym 
funkcjonowaniu mięśni; utrzymaniu prawidłowego poziomu 
wapnia we krwi, prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego.

Wellmedica_Katalog2022_v3.indd   16Wellmedica_Katalog2022_v3.indd   16 09/08/2022   10:1209/08/2022   10:12



17.

Wellmedica_Katalog2022_v3.indd   17Wellmedica_Katalog2022_v3.indd   17 09/08/2022   10:1209/08/2022   10:12



18.

MAGNEZ Z WITAMINĄ B6
Ilość: 20 tabletek musujących
Produkt spożywczy w postaci tabletek 
musujących o smaku pomarańczowym 
przeznaczony dla osób dorosłych
uzupełnienie diety w magnez 
i witaminę B6. 

BLOZ: 3676641
Opakowanie zbiorcze: 28

MAGNEZ FORTE
BEZ DODATKU CUKRU

Ilość: 20 tabletek musujących
Magnez przyczynia się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga 

w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu 

nerwowego, mięśni, w tym mięśnia 
sercowego, zębów i kości. 

BLOZ: 3676061
Opakowanie zbiorcze: 28

CALCIUM
+ KWERCETYNA O SMAKU

POMARAŃCZOWYM
Ilość: 20 tabletek musujących

Suplement diety medi pharm Calcium 
z kwercetyną o smaku pomarańczowym 
polecany jest w celu uzupełnienia diety

w wapń i kwercetynę – składnik 
pochodzenia roślinnego. 

BLOZ: 3668121
Opakowanie zbiorcze: 28

CALCIUM + WITAMINA C
O SMAKU POMARAŃCZOWYM

Ilość: 20 tabletek musujących
Suplement diety medi pharm Calcium 

+ witamina C o smaku pomarańczowym 
polecany jest w celu uzupełnienia diety

w wapń i witaminę C, szczególnie w okresie 
jesienno - zimowym oraz w okresie przesilenia 

wiosennego. 

BLOZ: 3668141
Opakowanie zbiorcze: 28
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WITAMINA C 1000 MG
O SMAKU POMARAŃCZOWYM
Ilość: 20 tabletek musujących
Suplement diety medi pharm Witamina 
C 1000 mg o smaku pomarańczowym 
przeznaczony jest dla osób dorosłych.

BLOZ: 3668041
Opakowanie zbiorcze: 28

MULTIWITAMINA Z MINERAŁAMI
Ilość: 20 tabletek musujących
1 tabletka pokrywa 100% 
referencyjnych wartości spożycia 
na witaminę C, witaminę E, ryboflawinę, 
witaminę B6, tiaminę, witaminę B12 niacynę, 
kwas pantotenowy, kwas foliowy, biotynę,
żelazo, 25% referencyjnych wartości 
spożycia na magnez oraz mangan, 
75% referencyjnych wartości spożycia 
na cynk, 50% referencyjnych wartości 
spożycia na miedź oraz jod i 18% 
referencyjnych wartości spożycia na selen.

BLOZ: 3697421
Opakowanie zbiorcze: 28

MAGNEZ Z WITAMINĄ B6
Ilość: 20 tabletek musujących
Produkt spożywczy w postaci tabletek 
musujących o smaku pomarańczowym 
przeznaczony dla osób dorosłych
uzupełnienie diety w magnez 
i witaminę B6. 

ELEKTROLITY,
WITAMINA C + POTAS
Ilość: 20 tabletek musujących
Produkt spożywczy w postaci tabletek 
musujących o smaku pomarańczowym 
przeznaczony dla osób dorosłych jako
uzupełnienie diety w witaminę C, potas, sód, 
chlorek. Zawiera glukozę. 

BLOZ: 3668061
Opakowanie zbiorcze: 28

ELEKTROLITY O SMAKU MOJITO
Ilość: 20 tabletek musujących

Składniki produktu po przygotowaniutworzą roztwór 
nawadniajacy, który gasi pragnienie i uzupełnia utratę płynów/

elektrolitów spowodowanych nadmiernym poceniem, wysiłkiem 
fizycznym, wymiotami oraz nadużyciem alkoholu. Potas pomaga 

w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i utrzymaniu praw-
idłowego ciśnienia krwi; Magnez przyczynia się do zmniejszenia 

uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu 
równowagi elektrolitowej.

BLOZ: 3668062
Opakowanie zbiorcze: 28
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20.

ŻURAWINA + MIESZANKA EKSTRAKTÓW
Ilość: 60 tabletek
Produkt zawiera ekstrakty roślinne: ekstrakt z owoców żurawiny, ekstrakt z ziela pokrzywy, 
ekstrakt z korzenia pietruszki, ekstrakt z kwiatu rumianku. 

1.

2.

BLOZ: 3793521
Opakowanie zbiorcze: 30

SYROP NA ODPORNOŚĆ KIDS 3+
Ilość: 120 ml
Syrop na odporność Kids 3+ zawiera następujące składniki aktywne: wyciąg z owoców bzu, 
wyciąg z korzenii afrykańskiej, Beta-glukan z drożdży Saccharomyses cerevisiae.

BLOZ: 3785061
Opakowanie zbiorcze: 35

NA TRAWIENIE COMPLEX
Ilość: 30 tabletek
Wyciąg z liści karczocha, wyciąg z kłącza, wyciąg z liści mięty pieprzowej, wyciąg z nasion 
kopru włoskiego wspiera trawienie i eliminację nadmiaru gazów.

BLOZ: 3591581
Opakowanie zbiorcze: 40

MORWA BIAŁA MAX
Ilość: 60 tabletek
Suplement diety zawierający wyciąg z morwy białej. Wyciąg z morwy białej wspomaga 
utrzymanie zrównoważonego metabolizmu węglowodanów w organizmie. 

BLOZ: 3591621
Opakowanie zbiorcze: 16

1.

2.

3.

4.

SKRZYP Z BIOTYNĄ
Ilość: 60 tabletek
Produkt zawiera w składzie ekstrakt z pędów 
bambusa, ekstrakt z ziela skrzypu oraz ekstrakt 
z liści pokrzywy, a także cynk i witaminy: 
witaminę C, witaminę E, tiaminę, biotynę. 

BLOZ: 3570821
Opakowanie zbiorcze: 20
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21.

ZŁOŻONA RECEPTURA

3.

4.

5.

6.

NA TRAWIENIE COMPLEX
Ilość: 30 tabletek
Wyciąg z liści karczocha, wyciąg z kłącza, wyciąg z liści mięty pieprzowej, wyciąg z nasion 
kopru włoskiego wspiera trawienie i eliminację nadmiaru gazów.

BLOZ: 3591581
Opakowanie zbiorcze: 40

MORWA BIAŁA MAX
Ilość: 60 tabletek
Suplement diety zawierający wyciąg z morwy białej. Wyciąg z morwy białej wspomaga 
utrzymanie zrównoważonego metabolizmu węglowodanów w organizmie. 

BLOZ: 3591621
Opakowanie zbiorcze: 16

MELISA
Ilość: 30 tabletek
Zawiera ekstrakt z ziela melisy. Melisa (Melissa officinalis L.) wspomaga dobre samopoczucie 
psychiczne i fizyczne oraz pomaga utrzymać normalny, zdrowy sen.

BLOZ: 3793541
Opakowanie zbiorcze: 64

DOBRY NASTRÓJ + MELISA I RÓŻENIEC
Ilość: 30 tabletek
Suplement zawiera magnez, ekstrakty z: liści melisy, szyszek chmielu, korzenia różeńca 
górskiego, koszyczka rumianku, a także niacynę, cynk, kwas pantotenowy, tiaminę i witaminę B6.

BLOZ: 3597461
Opakowanie zbiorcze: 60

5.

6.
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22.

GINKGO BILOBA MAX
Ilość: 60 kapsułek
Suplement diety Ginkgo Biloba Max zawiera w swoim składzie 
ekstrakt z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo Biloba L.).

NA MENOPAUZĘ
Ilość: 30 tabletek
Zawiera izofl awony sojowe, wyciąg z szyszek chmielu, wapń i witaminy, 
wpływające korzystnie na organizm kobiet w okresie menopauzy.

BLOZ: 3598621
Opakowanie zbiorcze: 20

BLOZ: 3591661
Opakowanie zbiorcze: 24

BLOZ: 3571581
Opakowanie zbiorcze: 20

NA CHOLESTEROL
Ilość: 30 kapsułek
Zawiera w swoim składzie m.in. ekstrakt z kory cynamonu, sterole roślinne, w 
tym betasitosterol, koenzym Q10, witaminę B12, witaminę B6, biotynę i foliany.

BLOZ: 3588321
Opakowanie zbiorcze: 64

NA OCZY Z LUTEINĄ, ZEAKSANTYNĄ
Ilość: 60 kapsułek
Zawiera luteinę i zeaksantynę, witaminę C, witaminę E, niacynę, kwas pantotenowy, 
witaminę B6, rybofl awinę, tiaminę, witaminę B12, kwas foliowy i biotynę.

BLOZ: 3588341
Opakowanie zbiorcze: 30

 witaminę C, witaminę E, niacynę, kwas pantotenowy,  witaminę C, witaminę E, niacynę, kwas pantotenowy, 

ODPORNOŚĆ SILVER FORTE
Ilość: 30 kapsułek
Zawieraja jeżówkę purpurową i imbir. Składniki pomagają w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego. Imbir pomaga zachować 
zdrowie serca i zdrowie układu oddechowego.

BLOZ: 3697441
Opakowanie zbiorcze: 60

NA STAWY COMPLEX
Ilość: 30 kapsułek
Na stawy Complex to suplement diety zawierający w swoim składzie: 
kolagen typu II, siarczan chodroityny, witaminę C oraz kwas hialuronowy.
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23.

NA CHOLESTEROL
Ilość: 30 kapsułek
Zawiera w swoim składzie m.in. ekstrakt z kory cynamonu, sterole roślinne, w 
tym betasitosterol, koenzym Q10, witaminę B12, witaminę B6, biotynę i foliany.

NA OCZY Z LUTEINĄ, ZEAKSANTYNĄ
Ilość: 60 kapsułek
Zawiera luteinę i zeaksantynę, witaminę C, witaminę E, niacynę, kwas pantotenowy, 
witaminę B6, rybofl awinę, tiaminę, witaminę B12, kwas foliowy i biotynę.

 witaminę C, witaminę E, niacynę, kwas pantotenowy,  witaminę C, witaminę E, niacynę, kwas pantotenowy, 

UROPHARM
Ilość: 30 kapsułek
Zawiera 5 ekstraktów roślinnych: z naowocni fasoli, z liści brzozy, 
z korzenia pietruszki, z liści borówki brusznicy, z koszyczka rumianku.

SPOKOJNY SEN Z MELATONINĄ
Ilość: 30 tabletek
Zawiera magnez, ekstrakt z szyszek chmielu, ekstrakt z ziela melisy, 
ekstrakt ze znamion kwiatów szafranu, witaminę B6, tiaminę, melatoninę 
oraz witaminę B12.

BLOZ: 3793561
Opakowanie zbiorcze: 60

BLOZ: 3711961
Opakowanie zbiorcze: 20

BLOZ: 3591721
Opakowanie zbiorcze: 40

BLOZ: 3591761
Opakowanie zbiorcze: 24

Zawiera magnez, ekstrakt z szyszek chmielu, ekstrakt z ziela melisy, 
ekstrakt ze znamion kwiatów szafranu, witaminę B6, tiaminę, melatoninę 

SYLIMARYNA MAX
Ilość: 30 tabletek
Zawiera w swoim składzie ekstrakt z nasion ostropestu plamistego. 
Ostropest plamisty wspiera ochronę komórek i tkanek wątroby przed 
uszkodzeniem oksydacyjnym, wspomaga regenerację wątroby.

BLOZ: 3598641
Opakowanie zbiorcze: 64

BLOZ: 3793621
Opakowanie zbiorcze: 60

WSPARCIE DLA WĄTROBY
Ilość: 30 kapsułek
Zawiera w swoim składzie m.in.: niacynę, kwas pantotenowy, witaminę B6, 
rybofl awinę, tiaminę, witaminę B12, biotynę, cynk, foliany, które pomagają 
w prawidłowej syntezie aminokwasów.

WSPARCIE DLA WĄTROBY SLIM
Ilość: 60 tabletek
Wsparcie wątroby Slim to suplement diety, którego składniki 
wspomagają utrzymanie zdrowej wątroby, prawidłowe trawienie, 
zachowanie prawidłowej masy ciała.

ODPORNOŚĆ SILVER FORTE
Ilość: 30 kapsułek
Zawieraja jeżówkę purpurową i imbir. Składniki pomagają w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego. Imbir pomaga zachować 
zdrowie serca i zdrowie układu oddechowego.

VENAPHARM
Ilość: 30 kapsułek
Zawiera ekstrakt z korzenia ruszczyka, hesperydynę oraz witaminę C. 
Ruszczyk (Ruscus aculeatus L.) 
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26.

BLOZ: 7072419
Opakowanie zbiorcze: 16

ODŻYWCZY KREM DO STÓP 
Z WITAMINAMI E ORAZ C
Pojemność: 75 ml
Krem do stóp pielęgnujący suchą, 
szorstką i twardą skórę. Wygładzająca 
formuła bogata w witaminy 
niezbędne do utrzymania 
odpowiedniego nawilżenia skóry.
Masło Shea wzmacnia naturalną 
barierę naskórkową i odżywia. 
Olej rycynowy i olej z kokosa 
odpowiadają za nadanie elastyczności 
i zdrowego wyglądu stóp.

BLOZ: 7080628
Opakowanie zbiorcze: 12

SZAMPON DO WŁOSÓW
OSŁABIONYCH/WYPADAJĄCYCH
Pojemność: 200 ml
Produkt intensywnie myjący włosy słabe 
i skłonne do wypadania. Wzmacniający
szampon jest bogatym źródłem 
składników pochodzenia naturalnego, 
które wpływają na poprawę kondycji 
każdego rodzaju włosów. Aktywny 
kompleks wzmacniający włosy przywraca 
skórze głowy równowagę, znany jest od lat 
z dobroczynnego działania pielęgnującego. 
Pokrzywa od lat znana jest jako składnik 
wzmacniający włosy, dostarcza 
cennych witamin. Skrzyp stanowi 
bogate źródło krzemu, który odbudowuje 
strukturę włosa. Szampon zawiera sok z liści 
aloesu, który wykazuje działanie nawilżające,
emoliencyjne oraz przeciwstarzeniowe. 

ANTYBAKTERYJNE 
MYDŁO DO RĄK
Pojemność: 300 ml
Mydło do rąk z naturalnym czynnikiem 
antybakteryjnym do codziennej pielęgnacji 
dłoni. Zawiera naturalny olejek z drzewa 
herbacianego oraz ekstrakt z limonki. 
Pozostawia skórę dłoni czystą i odświeżoną. 
Produkt przebadany dermatologicznie.

BLOZ: 7080799
Opakowanie zbiorcze: 12
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KOSMETYKI

REGENERUJĄCY KREM DO RĄK
Pojemność: 100 ml
Niezwykle bogaty krem z unikalną, starannie 
dopracowaną formułą. Zawiera kompleks 
5 minerałów. Skutecznie pielęgnuje 
i regeneruje nawet najbardziej zniszczoną 
skórę dłoni. Kompozycja olejów roślinnych: 
rycynowego i z awokado odżywia, 
natłuszcza i uelastycznia skórę.

BLOZ: 7072528
Opakowanie zbiorcze: 24

ODŻYWIAJĄCY KREM DO RĄK
Pojemność: 100 ml
Bogata kremowa formuła zawierająca keratynę pomaga 
w utrzymaniu właściwego nawilżenia, elastyczności, 
zmiękczaniu i odżywaniu skóry rąk. Wspomaga naturalny
proces odnowy i wzmacnia naturalną warstwę ochronną skóry. 
Zawartość ekstraktu z liści aloesu łagodzi podrażnienia. 

BLOZ: 7072427
Opakowanie zbiorcze: 24
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28.

BLOZ: 7080797
Opakowanie zbiorcze: 12

ODŚWIEŻĄJĄCE MYDŁO DO RĄK
Pojemność: 300 ml
Odświeżające mydło do rąk - mydło do codziennej pielęgnacji dłoni, 
oczyszcza i odświeża. Produkt przebadany dermatologicznie.

MYDŁO DO RĄK O ZAPACHU KWIATU LIPY
Pojemność: 300 ml
Kremowe mydło do rąk z ekstraktem z kwiatu lipy do codziennej 
pielęgnacji dłoni, oczyszcza i odświeża.

BLOZ: 7080798
Opakowanie zbiorcze: 12

CHUSTECZKI NAWILŻANE 
DLA DZIECI I NIEMOWLĄT
Ilość: 20 sztuk
Nawilżane chusteczki dla dzieci i niemowląt, opracowane specjalnie dla 
maluchów. Skutecznie pielęgnują i oczyszczają skórę, sprawdzają się 
podczas zmiany pieluszek. Zawierają płyn z dodatkiem ekologicznego 
aloesu. Chusteczki wykonane są w 100% z wiskozy i nie zawierają 
kompozycji zapachowych.

BLOZ: 7081112
Opakowanie zbiorcze: 28

ZABIEG EKSPRESOWYDO 
WŁOSÓW OSŁABIONYCH
Pojemność: 100 ml
Wzmożone wypadanie włosów, 
przerzedzanie się, włosy słabe, 
potrzebujące wzmocnienia. 
Dla kobiet i mężczyzn. Działa 
ochronnie, wzmacnia włosy. 
Palma sabałowa poprawia 
ich kondycje. Wyciąg z kłączy 
tataraku pozytywnie wpływa 
na zahamowanie wypadania 
włosów. 

BLOZ: 7080629
Opakowanie zbiorcze: 18

RĘKAWICZKI ŻELOWE
Ilość: 1 sztuka
Dzięki podwójnej skuteczności - zarówno składników, jak i właściwości 
nawilżających rękawiczek, efekt działania jest natychmiastowy. 
Widoczny po każdym użyciu.

BLOZ: 9086849
Opakowanie zbiorcze: 24

ŻELOWE SKARPETKI
Ilość: 1 sztuka
Dzięki podwójnej skuteczności - zarówno składników, jak i właściwości 
nawilżających skarpetek, efekt działania jest natychmiastowy. 
Widoczny po każdym użyciu.

BLOZ: 9086852
Opakowanie zbiorcze: 24

RĘKAWICZKI ŻELOWE
Ilość: 1 sztuka

ŻELOWE SKARPETKI
Ilość: 1 sztuka

ODŚWIEŻĄJĄCE MYDŁO DO RĄK
Pojemność: 300 ml

MYDŁO DO RĄK O ZAPACHU KWIATU LIPY
Pojemność: 300 ml
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30.

1.

2.

3.

4.

5.

PLASTRY WODOODPORNE, 7x2 cm
Ilość: 10 sztuk

BLOZ: 9098995
Opakowanie zbiorcze: 10

1.

PLASTRY DLA DZIECI, 7x2 cm
Ilość: 16 sztuk

BLOZ: 9098997
Opakowanie zbiorcze: 10

2.

AROMATERAPIA
Ilość: 10 sztuk

BLOZ: 9102059
Opakowanie zbiorcze: 10

3.

TEST CIĄŻOWY
Ilość: 1 sztuka

BLOZ: 9099726
Opakowanie zbiorcze: 72

4.

MAŚĆ TYGRYSIA
Działa łagodząco i kojąco na podrażnioną 
i zmęczoną skórę, rozgrzewające 
właściwości doskonale sprawdzają się 
podczas masażu, dzięki zawartości 
olejków eterycznych odświeża i relaksuje. 

BLOZ: 7084150
Opakowanie zbiorcze: 24

5.
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MAŚĆ TYGRYSIA
Działa łagodząco i kojąco na podrażnioną 
i zmęczoną skórę, rozgrzewające 
właściwości doskonale sprawdzają się 
podczas masażu, dzięki zawartości 
olejków eterycznych odświeża i relaksuje. 

SZTYFT DO NOSA AROMATERAPIA 
Ilość: 1 sztuka
Produkt wspomagający łagodzenie kataru, obrzęków nosa 
i zatkanego nosa. Ułatwia oddychanie, polecany w trakcie infekcji. 

BLOZ: 9097025
Opakowanie zbiorcze: 18

BLOZ: 9086363
Opakowanie zbiorcze: 24

BLOZ: 9099303
Opakowanie zbiorcze: 50

BLOZ: 9104797
Opakowanie zbiorcze: 300

PLASTER ROZGRZEWAJĄCY
Ilość: 1 sztuka
Wskazania: bóle krzyżowo-lędźwiowe, reumatyczne, mięśniowe, 
stawowe, nerwobóle, sztywność karku, bóle menstruacyjne.

BLOZ: 9105773
Opakowanie zbiorcze: 50

BLOZ: 9098994
Opakowanie zbiorcze: 10

POJEMNIK NA KAŁ, 20 ML
Ilość: 1 sztukaPOJEMNIK NA MOCZ, 100 ML

Ilość: 1 sztuka

PLASTRY WODOODPORNE
Ilość: 16 sztuk
Zestaw dwóch rodzajów plastrów wodoodpornych: 
przezroczyste, wodoodporne, hipoalergiczne, łatwe w użyciu.

TRAVEL PACK
Ilość: 1 sztuka
Zestaw zawiera: 2 x 100 ml, 1 x 50 ml, 3 x pudełeczka na krem,
3 x szpatułka, 1 x kosmetyczka.
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Linia produktów AnginMed to ekspert 
w kategorii problemów z gardłem.

Przynosi ulgę w dolegliwościach 
związanych z podrażnieniem, 
chrypką i drapaniem gardła. 

Anginmed charakteryzują się skutecznością
 i łagodnością, ponieważ w składzie znajdują 

sie naturalne składniki. 

Gama produktów posiada bogatą ofertę 
smaków, w tym produkty bez cukru, 

oraz różnorodne formy takie jak spraye 
oraz tabletki miękkie i twarde. 
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POROST ISLANDZKI CZARNA PORZECZKA 
BEZ CUKRU 
Ilość: 24 pastylki
Suplement diety, ulga dla gardła. Łagodzi kaszel i chrypkę. 
Zawiera naturalny ekstrakt z porostu islandzkiego.

POROST ISLANDZKI W WITAMINĄ C 
CZARNA PORZECZKA
Ilość: 16 pastylek
Preparat złożony, który łączy w sobie dwie funkcje: ochronę i nawilżenie 
śluzówki gardła oraz wsparcie odporności.

BLOZ: 3878661
Opakowanie zbiorcze: 24

BLOZ: 3838961
Opakowanie zbiorcze: 24

BLOZ: 9104687
Opakowanie zbiorcze: 24

BLOZ: 9104905
Opakowanie zbiorcze: 24

POROST ISLANDZKI 
OWOCE LEŚNIE BEZ CUKRU
Ilość: 24 pastylki
Łagodzi kaszel i chrypkę. Zawiera naturalny ekstrakt 
z porostu islandzkiego.

BLOZ: 3839341
Opakowanie zbiorcze: 24

BLOZ: 9104689
Opakowanie zbiorcze: 24

TYMIANEK Z PODBIAŁEM + 20 ZIÓŁ
Ilość: 16 pastylek
Preparat wspomaga leczenie mokrego i suchego kaszlu, ułatwia 
odkrztuszanie oraz nawilża i chroni śluzówkę gardła.

Linia produktów AnginMed to ekspert 
w kategorii problemów z gardłem.

Przynosi ulgę w dolegliwościach 
związanych z podrażnieniem, 
chrypką i drapaniem gardła. 

Anginmed charakteryzują się skutecznością
 i łagodnością, ponieważ w składzie znajdują 

sie naturalne składniki. 

Gama produktów posiada bogatą ofertę 
smaków, w tym produkty bez cukru, 

oraz różnorodne formy takie jak spraye 
oraz tabletki miękkie i twarde. 

SPRAY NA GARDŁO 
Z NANOSREBREM
AnginMed spray na gardło 
z nanosrebrem wyróżnia się przyjemnym 
truskawkowym smakiem. Nie zawiera 
wyciągów alkoholowych, dlatego nie 
podrażnia wrażliwej śluzówki gardła 
i jamy ustnej. Preparat rozpyla się 
w postaci mgiełki, a ruchomy dozownik 
umożliwia wygodną aplikację. 
Gardło - spray z nanocząsteczkami 
srebra jest preparatem wspomagającym 
do stosowania w stanach zapalnych 
gardła w tym spowodowanych
przez infekcje wirusowe i bakteryjne.

POROST ISLANDZKI CZARNA PORZECZKA 
BEZ CUKRU 
Ilość: 24 pastylki
Wyrób medyczny, ulga dla gardła. Łagodzi kaszel i chrypkę. 
Zawiera naturalny ekstrakt z porostu islandzkiego.
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34.

Marka zbudowana przez farmaceutów, którzy na podstawie wieloletniego 
doświadczenia stworzyli receptury najlepiej dostosowane do oczekiwań 

pacjentów. SinuPhar to preparaty ułatwiające udrożnianie 
i pielęgnację nosa, w szczególności w okresie kataru lub niesprzyjających 

warunków atmosferycznych, jak przesuszone powietrze. 
Produkty tej linii przynoszą natychmiastową ulgę 

i wyróżniają się szybkością działania. Marka jest tworzona 
z zachowaniem najwyższych standardów, 

które regularnie są kontrolowane. 

Wellmedica_Katalog2022_v3.indd   34Wellmedica_Katalog2022_v3.indd   34 09/08/2022   10:1209/08/2022   10:12



35.

SINUPHAR 
Ilość: 60 tabletek
Zawieraja kompozycję ekstraktów z 7 ziół leczniczych. Preparat wspiera 
leczenie zapalenia zatok przynosowych oraz towarzyszących im objawów 
takim jak zatkany nos, katar, ból głowy.

BLOZ: 3803561
Opakowanie zbiorcze: 30

BLOZ: 9104686
Opakowanie zbiorcze: 36

BLOZ: 9104489
Opakowanie zbiorcze: 10

Zawieraja kompozycję ekstraktów z 7 ziół leczniczych. Preparat wspiera 
leczenie zapalenia zatok przynosowych oraz towarzyszących im objawów leczenie zapalenia zatok przynosowych oraz towarzyszących im objawów 

PLASTRY UŁATWIAJĄCE ODDYCHANIE 
Ilość: 10 plastrów
Plaster stopniowo uwalnia aromat olejków, którym jest nasączony. 
Wśród składników aktywnych znajdują się wyciągi z sosny, eukaliptusa, 
mięty i rozmarynu wykazujące właściwości odświeżające. 

BLOZ: 9104688
Opakowanie zbiorcze: 36

BLOZ: 9105003
Opakowanie zbiorcze: 36

BLOZ: 9104488
Opakowanie zbiorcze: 18

SZTYFT DO NOSA 
Ilość: 1 sztuka
Sztyft do nosa Sinuphar zawiera 
mieszankę olejków eterycznych 
o działaniu pielęgnacyjnym, 
odświeżającym i ułatwiającym 
oddychanie. Inhalator zapewnia 
natychmiastowe udrożnienie 
i odświeżenie kanałów nosowych.

WODA MORSKA
IZOTONICZNA
Ilość: 30 ml
Woda morska Izotoniczna jest 
izotonicznym roztworem wody morskiej, 
nawilża suchą śluzówkę nosa, stosuje się ją 
pomocniczo w czasie nieżytu nosa 
oraz kataru siennego, łagodząco 
w czasie podrażnienia śluzówki nosa 
w stanach infekcji i alergii oraz do 
codziennej higieny i oczyszczenia 
nosa.

WODA MORSKA
HIPERTONICZNA
Ilość: 30 ml
Produkt jest przeznaczony dla dorosłych, 
dzieci i niemowląt powyżej 1 miesiąca 
życia: zmniejszaniu obrzęku wewnątrz 
nosa, upłynnianiu gęstej wydzieliny, 
oczyszczaniu błony śluzowej nosa 
z wszelkich zanieczyszczeń, 
drobnoustrojów, wydzieliny 
oraz pyłków, nawilżeniu błony 
śluzowej nosa, co chroni ją przed 
podrażnieniami codziennej higienie 
nosa.

SPRAY NA KATAR
Z NANOSREBREM
Ilość: 30 ml
Spray do nosa z nanosrebrem to płyn 
w postaci sprayu do nosa. Tworzy na 
powierzchni błony śluzowej nosa fi lm 
ochronny, który zabezpiecza ją przed 
szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych. Preparat wspomaga 
regenerację błony śluzowej nosa.
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36.

PLASTRY DLA DZIECI
Ilość: 16 sztuk

BLOZ: 9103917
Opakowanie zbiorcze: 10

PLASTRY WODOODPORNE
AQUA STOP
Ilość: 10 sztuk

BLOZ: 9103918
Opakowanie zbiorcze: 10

PLASTRY WODOODPORNE
Ilość: 16 sztuk

BLOZ: 9103915
Opakowanie zbiorcze: 10
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37.

PLASTRY TURYSTYCZNE
Ilość: 16 sztuk

BLOZ: 9103919
Opakowanie zbiorcze: 10

PLASTRY EKONOMICZNE
Ilość: 1 szt. 50x6 cm

BLOZ: 9103916
Opakowanie zbiorcze: 10

Bogata linia plastrów opatrunkowych 
odpowiadająca różnym potrzebom użytkownika.

W naszej szerokiej ofercie dostępne są plastry w gotowych 
rozmiarach oraz formie do przycinania.

Posiadają właściwości wodoodporne albo kolorowe 
wykończenie w gamie plastrów dziecięcych. 

Niezbędny element każdej apteczki, aby były pod ręką 
gdy pojawi sie potrzeba aby ochronić 

skaleczenia i rany.
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38.

GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCY 
KREM DO TWARZY

Pojemność: 50 ml
Głęboko nawilżający krem do twarzy 

przeznaczwony jest do każdego 
rodzaju skóry, szczególnie do suchej 

i wrażliwej. Zapewnia regenerację, 
odżywienie i intensywne nawilżenie. 

Lekka i szybko wchłaniająca się 
formuła nadaje matowy wygląd skórze. 

Matowe wykończenie idealnie nadaje 
się pod makijaż. Regularnie 

stosowany przywraca skórze blask
 i zdrowy wygląd.

Kosmetyki o wyjątkowym składzie,
które charakteryzują się najwyższą delikatnością pielęgnując skórę dłoni.

Receptury zostały pracowanie przed Dermo Ekspertów farmaceutycznych, 
aby jak najlepiej nawilżać ciało. Produkty tej linii szybko się wchłaniają 

i nie pozostawiają tłustego „fi lmu” na skórze. Idealne do porannej pielęgnacji,
gdzie można od razu się ubrać, umalować i zacząć intensywny dzień.

BLOZ: 7086546
Opakowanie zbiorcze: 8

BLOZ: 7086701
Opakowanie zbiorcze: 24

ODŻYWCZY KREM DO RĄK
Pojemność: 100 ml

Bogata kremowa formuła 
zawierająca keratynę pomaga 

w utrzymaniu właściwego nawilżenia, 
elastyczności, zmiękczaniu i odżywaniu 
skóry rąk. Wspomaga naturalny proces 
odnowy i wzmacnia naturalną warstwę 

ochronną skóry. Zawartość ekstraktu 
z liści aloesu łagodzi podrażnienia. 

Krem regularnie stosowany, zapewnia 
dłoniom gładkość i elastyczność, 

a także doskonale wzmacnia 
i pielęgnuje paznokcie.
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39.

NAWILŻAJĄCY BALSAM
DO PIELĘGNACJI CIAŁA
Pojemność: 200 ml
Nawilżający balsam przeznaczony 
do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju 
skóry. Szczególnie wrażliwej 
i skłonnej do podrażnień. Nawilża i delikatnie
natłuszcza naskórek, zabezpieczając 
go przed wysuszeniem. Lekka formuła 
doskonale się rozprowadza i szybko 
wchłania. Po aplikacji skóra odzyskuje 
gładkość i miękkość.

PRZECIWSTARZENIOWY
KREM DO RĄK
Pojemność: 100 ml
Przeciwstarzeniowy krem do rąk to bogata 
formuła, która pomaga zachować skórze 
piękny i młody wygląd. Nadaje jej odczucie
ujędrnienia i nawilżenia. Szybko się wchłania 
i nie pozostawia tłustej powłoki. Naturalne 
oleje arganowy i rycynowy są składnikami 
znanymi z działania opóźniającego starzenie
się komórek. Zawiera również D-panthenol 
słynący ze swoich właściwości łagodzących
i nawilżających.

BLOZ: 7086548
Opakowanie zbiorcze: 12

NAWILŻAJĄCY BALSAM
DO PIELĘGNACJI CIAŁA

Nawilżający balsam przeznaczony 
do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju 

i skłonnej do podrażnień. Nawilża i delikatnie
natłuszcza naskórek, zabezpieczając 
go przed wysuszeniem. Lekka formuła 
doskonale się rozprowadza i szybko 
wchłania. Po aplikacji skóra odzyskuje 

PRZECIWSTARZENIOWY

BLOZ: 7086547
Opakowanie zbiorcze: 20

BLOZ: 7086672
Opakowanie zbiorcze: 24

PRZECIWSTARZENIOWY
KREM DO RĄK
Pojemność: 100 ml
Przeciwstarzeniowy krem do rąk to bogata 
formuła, która pomaga zachować skórze 
piękny i młody wygląd. Nadaje jej odczucie
ujędrnienia i nawilżenia. Szybko się wchłania 
i nie pozostawia tłustej powłoki. Naturalne 
oleje arganowy i rycynowy są składnikami 
znanymi z działania opóźniającego starzenie
się komórek. Zawiera również D-panthenol 
słynący ze swoich właściwości łagodzących
i nawilżających.

BLOZ: 7086672
Opakowanie zbiorcze: 24

NAWILŻAJĄCY PŁYN MICELARNY 
DO SKÓRY WRAŻLIWEJ I SKŁONNEJ
DO PODRAŻNIEŃ
Pojemność: 250 ml
Nawilżający płyn micelarny do skóry wrażliwej 
i skłonnej do podrażnień powstał z myślą 
o codziennej pielęgnacji skóry 
wrażliwej, skłonnej do podrażnień
i pozbawionej blasku. Dokładnie
i skutecznie usuwa makijaż, 
pozostawiając skórę oczyszczoną, świeżą
i nawilżoną.

BLOZ: 7086669
Opakowanie zbiorcze: 24

WYGŁADZAJĄCY KREM DO STÓP
Pojemność: 75 ml
Wygładzający krem do stóp, zawierający 
mocznik - naturalną substancję znaną ze swoich 
właściwości nawilżających i wygładzających. 
Po kilkakrotnym użyciu produktu skóra pięt 
w widoczny sposób staje się miękka, przyjemna 
w dotyku i wygładzona. Długotrwałe
i regularne stosowanie nadaje stopom zdrowy 
i promienny wygląd.

BLOZ: 7086667
Opakowanie zbiorcze: 24

ODŻYWCZY KREM DO STÓP
Pojemność: 75 ml
Krem do stóp pielęgnujący suchą, szorstką 
i twardą skórę. Wygładzająca formuła bogata 
jest w witaminy niezbędne do utrzymania 
odpowiedniego nawilżenia skóry. 
Masło Shea wzmacnia naturalną barierę 
naskórkową i odżywia. Olej rycynowy 
i olej z kokosa odpowiadają za nadanie 
elastyczności i zdrowego wyglądu stóp.

BLOZ: 7086668
Opakowanie zbiorcze: 24

REGENERUJĄCY
KREM DO RĄK
Pojemność: 100 ml
Niezwykle bogaty krem w unikalną, starannie 
dopracowaną formułą. Zawiera kompleks 
5 minerałów. Skutecznie pielęgnuje
i regeneruje nawet najbardziej zniszczoną 
skórę dłoni. Kompozycja olejów roślinnych: 
rycynowego i z awokado odżywia, 
natłuszcza i uelastycznia skórę.

Przeciwstarzeniowy krem do rąk to bogata 
formuła, która pomaga zachować skórze 
piękny i młody wygląd. Nadaje jej odczucie
ujędrnienia i nawilżenia. Szybko się wchłania 
i nie pozostawia tłustej powłoki. Naturalne 
oleje arganowy i rycynowy są składnikami 
znanymi z działania opóźniającego starzenie
się komórek. Zawiera również D-panthenol 
słynący ze swoich właściwości łagodzących

BLOZ: 7086669
Opakowanie zbiorcze: 24

REGENERUJĄCY
KREM DO RĄK
Pojemność: 100 ml
Niezwykle bogaty krem 
dopracowaną formułą. Zawiera kompleks 
5 minerałów. Skutecznie pielęgnuje
i regeneruje nawet najbardziej zniszczoną 
skórę dłoni. Kompozycja olejów roślinnych: 
rycynowego i z awokado odżywia, 
natłuszcza i uelastycznia skórę.

Opakowanie zbiorcze: 24

WYGŁADZAJĄCY KREM DO STÓP
Pojemność: 75 ml
Wygładzający krem do stóp, 
mocznik - naturalną substancję znaną ze swoich 
właściwości nawilżających i wygładzających. 
Po kilkakrotnym użyciu produktu skóra pięt 
w widoczny sposób staje się miękka, przyjemna 
w dotyku i wygładzona. Długotrwałe
i regularne stosowanie nadaje stopom zdrowy 
i promienny wygląd

BLOZ: 7086667
Opakowanie zbiorcze: 24

WYGŁADZAJĄCY KREM DO STÓP

mocznik - naturalną substancję znaną ze swoich 
właściwości nawilżających i wygładzających. 
Po kilkakrotnym użyciu produktu skóra pięt 
w widoczny sposób staje się miękka, przyjemna 

i regularne stosowanie nadaje stopom zdrowy 

ODŻYWCZY KREM DO STÓP
Pojemność: 75 ml
Krem do stóp pielęgnujący suchą, 
i twardą skórę. Wygładzająca formuła bogata 
jest w witaminy niezbędne do utrzymania 
odpowiedniego nawilżenia skóry. 
Masło Shea wzmacnia naturalną barierę 
naskórkową i odżywia. Olej rycynowy 
i olej z kokosa odpowiadają za nadanie 
elastyczności i zdrowego wyglądu stóp.

BLOZ: 7086668
Opakowanie zbiorcze: 24

Opakowanie zbiorcze: 24

ŻELOWE RĘKAWICZKI
Pojemność: 1 sztuka
Dzięki podwójnej skuteczności - zarówno składników, jak i właściwości 
nawilżających rękawiczek, efekt działania jest natychmiastowy. 

Opakowanie zbiorcze: 24

ŻELOWE RĘKAWICZKI ŻELOWE SKARPETKI
Pojemność: 1 sztuka
Dzięki podwójnej skuteczności - zarówno składników, jak i właściwości 
nawilżających rękawiczek, efekt działania jest natychmiastowy. 

Opakowanie zbiorcze: 24

Opakowanie zbiorcze: 24Opakowanie zbiorcze: 24

ŻELOWE SKARPETKI
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40.

Dermokosmetyczna marka z segmentu premium.

Stworzyliśmy DERMO CARE z myślą o najbardziej wymagających odbiorcach.

Wszystkie produkty DERMO CARE charakteryzują się bogatymi recepturami 
oraz najwyższej jakości składnikami pochodzenia naturalnego.

DERMO CARE jako produkty dermokosmetyczne nie posiadają w swoim 
składzie substancji uczulających, barwników, parabenów - są to produkty 

funkcjonalne stworzone z myślą o potrzebach skóry wymagającej.

91% SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA NATURALNEGO

ODPOWIEDNI DLA WEGAN

DERMO CARE to produkty przebadane 
dermatologicznie.
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41.

Dermokosmetyczna marka z segmentu premium.

Przyjazne dla Wegan kosmetyki
do pielegancji całego ciała.

INFLUENCER’S CHOICE
POLAND 2020

NAGRODY:

INFLUENCER’S CHOICE
POLAND 2021
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42.

OCZYSZCZAJĄCY PEELING KOKOSOWY
Pojemność: 230 g
Formuła wzbogacona sokiem z aloesu oraz ekstraktem 
z zielonej herbaty w połączeniu z olejami z dzikiej róży i konopii 
pielęgnuje skórę przy każdym użyciu. Produkt zawiera również 
specjalistyczne składniki jak allantoinę oraz kompleks witamin 
A, E i F. Za delikatny peeling ciała odpowiada naturalny składnik 
– łupina kokosa. Charakterystyczny i energizujący zapach ziół 
odpręża i motywuje do działania.

Peeling do ciała DERMOCARE+ to wielozadaniowy produkt, który ma oczyszczać, 
peelingować oraz pielęgnować skórę. Laboratoryjnie skomponowana receptura 

jest odpowiednia dla każdego typu skóry. 

OCZYSZCZAJĄCY PEELING WIELOZADANIOWY
Pojemność: 230 g
Formuła wzbogacona ekstraktami z bursztynu, kasztanowca 
oraz lawendy w połączeniu z olejem ze słodkich migdałów 
pielęgnuje skórę przy każdym użyciu. Produkt zawiera również 
specjalistyczne składniki jak allantoinę oraz d-panthenol. 
Za delikatny peeling ciała odpowiada naturalny składnik 
– łupina kokosa. Intensywny, ciepły oraz olejkowy zapach 
odpręża i relaksuje.

SÓL DO KĄPIELI DERMOCARE+ zawiera dodatek soli EPSOM oznaczającej 
związek siarczanu magnezu. Laboratoryjnie skomponowana receptura jest odpowiednia 

dla każdego typu skóry.

BURSZTYNOWA SÓL DO KĄPIELI
Pojemność: 300 g
Formuła wzbogacona ekstraktami z bursztynu, kasztanowca 
oraz lawendy w połączeniu z olejem ze słodkich migdałów 
pielęgnuje skórę przy każdym użyciu. Produkt zawiera również 
specjalistyczne składniki jak allantoinę oraz d-panthenol. 
Intensywny, ciepły oraz olejkowy zapach odpręża i relaksuje.

ALOESOWA SÓL DO KĄPIELI
Pojemność: 300 g
Formuła wzbogacona sokiem z aloesu oraz ekstraktem 
z zielonej herbaty w połączeniu z olejami z dzikiej róży 
i konopii pielęgnuje skórę przy każdym użyciu. Produkt zawiera 
również specjalistyczne składniki jak allantoinę oraz kompleks witamin 
A, E i F. Charakterystyczny i energizujący zapach ziół odpręża 
i motywuje do działania.

BLOZ: 7081798
Opakowanie zbiorcze: 12

BLOZ: 7081793
Opakowanie zbiorcze: 12

BLOZ: 7081799
Opakowanie zbiorcze: 12

BLOZ:  7081795
Opakowanie zbiorcze: 12

Wellmedica_Katalog2022_v3.indd   42Wellmedica_Katalog2022_v3.indd   42 09/08/2022   10:1309/08/2022   10:13



43.

OCZYSZCZAJĄCY PEELING WIELOZADANIOWY
Pojemność: 230 g
Formuła wzbogacona ekstraktami z bursztynu, kasztanowca 
oraz lawendy w połączeniu z olejem ze słodkich migdałów 
pielęgnuje skórę przy każdym użyciu. Produkt zawiera również 
specjalistyczne składniki jak allantoinę oraz d-panthenol. 
Za delikatny peeling ciała odpowiada naturalny składnik 
– łupina kokosa. Intensywny, ciepły oraz olejkowy zapach 
odpręża i relaksuje.

BURSZTYNOWA SÓL DO KĄPIELI
Pojemność: 300 g
Formuła wzbogacona ekstraktami z bursztynu, kasztanowca 
oraz lawendy w połączeniu z olejem ze słodkich migdałów 
pielęgnuje skórę przy każdym użyciu. Produkt zawiera również 
specjalistyczne składniki jak allantoinę oraz d-panthenol. 
Intensywny, ciepły oraz olejkowy zapach odpręża i relaksuje.

Mydło w płynie DERMOCARE+ dedykowane jest do codziennej 
higieny dłoni. Laboratoryjnie skomponowana receptura jest odpowiednia 

dla oczyszczania każdego typu skóry.

PIELĘGNUJĄCE MYDŁO
ENERGIZUJĄCE
Pojemność: 280 g
Formuła wzbogacona sokiem 
z aloesu oraz ekstraktem z zielonej 
herbaty w połączeniu z olejami 
z dzikiej róży i konopii pielęgnuje skórę 
przy każdym użyciu. Produkt zawiera 
również specjalistyczne składniki jak 
allantoinę oraz kompleks witamin 
A, E i F. Charakterystyczny 
i energizujący zapach ziół odpręża 
i motywuje do działania.

PIELĘGNUJĄCE MYDŁO
ODPRĘŻENIE
Pojemność: 280 g
Formuła wzbogacona ekstraktami
z bursztynu, kasztanowca oraz
lawendy w połączeniu z olejem ze
słodkich migdałów pielęgnuje skórę
przy każdym użyciu. Produkt 
zawiera również specjalistyczne 
składniki jak allantoinę 
oraz d-panthenol. Intensywny,
ciepły oraz olejkowy zapach
odpręża i relaksuje.

Nawilżający krem do rąk intensywnie nawilża skórę dłoni, pomaga odzyskać gładkość 
i elastyczność uszkodzonych dłoni, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej

warstwy, działa kojąco na zmęczone i wrażliwe dłonie.

Olej arganowy wykazuje działanie przeciwstarzeniowe. Wpływa na odpowiednie nawodnienie, odżywianie i zwiększoną
elastyczność skóry. Witamina E jest silnym przeciwutleniaczem, wzmacnia barierę naskórka i zmniejsza transepidermalną utratę

wody prowadząc do wzrostu poziomu nawilżenia skóry.

dla oczyszczania każdego typu skóry.

PIELĘGNUJĄCE MYDŁO

Formuła wzbogacona sokiem 
z aloesu oraz ekstraktem z zielonej 
herbaty w połączeniu z olejami 
z dzikiej róży i konopii pielęgnuje skórę 
przy każdym użyciu. Produkt zawiera 
również specjalistyczne składniki jak 
allantoinę oraz kompleks witamin 
A, E i F. Charakterystyczny 
i energizujący zapach ziół odpręża 

PIELĘGNUJĄCE MYDŁO
ODPRĘŻENIE
Pojemność: 280 g
Formuła wzbogacona ekstraktami
z bursztynu, kasztanowca oraz
lawendy w połączeniu z olejem ze
słodkich migdałów pielęgnuje skórę
przy każdym użyciu. Produkt 
zawiera również specjalistyczne 
składniki jak allantoinę 
oraz d-panthenol. Intensywny,
ciepły oraz olejkowy zapach
odpręża i relaksuje.

BLOZ: 7081802
Opakowanie zbiorcze: 6

BLOZ: 7081794
Opakowanie zbiorcze: 6

BLOZ: 7081587
Opakowanie zbiorcze: 12

BLOZ: 7081601
Opakowanie zbiorcze: 12

BLOZ: 7081586
Opakowanie zbiorcze: 12
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Wellmedica Sp. z o.o.
02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12 

NIP: 951-24-86-128, REGON: 383671387 
info@cosmedica.pl 
www.wellmedica.pl

medipharm.pro medipharm_pro
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