
Autorska  
receptura
Medi pharm to marka własna, którą Cosmedica 
wprowadziła na rynek w 2014 roku. 

Linię tworzą  wysokiej jakości suplementy 
diety oraz kosmetyki. Wykorzystując 
nowoczesne technologie i urządzenia, 
podlegające ciągłej kontroli, Cosmedica 
gwarantuje najlepszy przebieg procesów 
produkcji na wszystkich jego etapach z 
zachowaniem HACCP oraz standardów 
GMP.

Produkty wytwarzane są  
w Polsce, wyłącznie z najdokładniej 
wyselekcjonowanych komponentów.

Co wyróżnia naszą linię 
produktów?
• Są wykonane zawsze z najwyższej 

jakości składników.

• Posiadają ekstra wyróżnik, który 
zwiększa atrakcyjność względem 
analogicznych produktów na rynku.

• To najwyższa jakość w atrakcyjnej  
i przystępnej cenie.

• Charakteryzują się opakowaniem silnie 
podkreślającym medyczność. 

• Są profesjonalne i farmaceutyczne.
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medi pharm Na cholesterol
Suplement diety zawierający m. in.: Witaminy B6, B12 oraz foliany, które 
pomagają w utrzymaniu  prawidłowego metabolizmu homocysteiny. 
Chrom i biotynę, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego  
metabolizmu makroskładników odżywczych.

Składniki: ekstrakt ze sfermentowanego czerwonego ryżu, w tym 
monakolina K, beta fitosterol (sterole roślinne 23,30 g/100g produktu), 
żelatyna, koenzym Q10 (ubichinon), witamina B12 (cyjanokobalamina), 
substancja przeciwzbrylająca-sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), chrom (pikolinian chromu), 
biotyna (D-biotyna), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy).

UKŁAD POKARMOWY/WĄTROBA

NERWY

1 kapsułka
dziennie

1 tabletka
dziennie

STAWY/OSTEOPOROZA 1 tabletka
dziennie

medi pharm Dobry nastrój
• magnez, wit. B6 i niacyna pomagają w prawidłowym 

funkcjonowaniu układu nerwowego oraz utrzymaniu 
prawidłowych funkcji psychologicznych. 

• przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia.
• kwas pantotenowy wspiera utrzymanie sprawności 

umysłowej na prawidłowym poziomie. 
• tiamina pomaga w prawidłowym  

funkcjonowaniu układu nerwowego i serca. 
• cynk wspiera utrzymanie prawidłowych  

funkcji poznawczych

Składniki: substancja wypełniająca  - celuloza, magnez (tlenek magnezu), kwas rozmarynowy (ekstrakt z liścia melisy lekarskiej  - Melissa officinalis L.) 
ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego  - Humulus lupulus), różawin (ekstrakt z korzenia różeńca  górskiego  - Rhodia rosea L.), salidrozydy (ekstrakt  
z korzenia  różeńca górskiego  - Rhodia rosea L.), ekstrakt z koszyczka rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L.), substancja wypełniająca - sól sodowa 
karboksymetylocelulozy usieciowana, niacyna (amid kwasu nikotynowego), substancja przeciwzbrylająca  - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas 
pantotenowy (D-pantotenian wapnia), cynk (tlenek cynku). Tiamina (chlorowodorek tiaminy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).

medi pharm Calcium Osteo
Suplement diety uzupełniający dietę w wapń, witaminę D3 i witaminę K. 
Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we 
krwi. Wapń i witamina K oraz D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. 

Składniki: węglan wapnia, substancja wypełniająca (celuloza), substancja 
zagęszczająca (hydroksypropylometyloceluloza), substancja wypełniająca 
(karboksymetyloceluloza), cholekalcyferol, substancja przeciwzbrylająca 
(sole magnezowe kwasów tłuszczowych), barwnik (dwutlenek tytanu), 
emulgator (glikol polietylenowy), substancja przeciwzbrylająca (talk), 
menachinon-7, emulgator (polisorbat 80).

prawidłowy metabolizmuzupełnia dietę w wapń

witamina B6, B12pomaga w utrzymaniu zdrowych kości

wspiera utrzymanie sprawności umysłowe

wspiera utrzymanie funkcji poznawczych

zmniejsza uczucie zmęczenia

Suplement diety zawiera kompozycje ekstraktów 
roślinnych z liści melisy lekarskiej, korzenia różeńca 
górskiego, szyszek chmielu zwyczajnego, kwiatu 
rumianku pospolitego, uzupełnioną o magnez, cynk  
oraz tiaminę, niacynę, kwas pantotenowy i witaminę B6.
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medi pharm Cynk
Suplement diety uzupełniający dietę. Cynk pomaga zachować zdrowe 
włosy, skórę i paznokcie. 

Składniki: substancja wypełniająca (celuloza), glukonian cynku, substancja 
wypełniająca (karboksymetylceluloza), substancja przeciwzbrylająca (sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych).

1 tabletka
dziennie

WŁOSY, SKÓRA, PAZNOKCIE 1 tabletka
dziennie

pomaga zachować zdrowe włosy

uzupełnia dietę

medi pharm Magnez dla mężczyzn Suplement diety.

Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Cynk pomaga 
w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi. Witamina 
B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka  
i glikogenu. Maca pomaga w zachowaniu naturalnej aktywności 
seksualnej i energii. 

Składniki: cytrynian magnezu, substancja wypełniająca (celuloza), 
glukonian cynku, wyciąg z korzenia maca, substancja wypełniająca 
(karboksymetyloceluloza), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe 
kwasów tłuszczowych), chlorowodorek pirydoksyny).

medi pharm Ginkgo Biloba
Suplement diety zawiera w swoim składzie ekstrakt z liści miłorzębu 
dwuklapowego (Ginkgo Biloba), który pomaga w utrzymaniu 
prawidłowych funkcji poznawczych.

Składniki: ekstrakt z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo Biloba) 
standaryzowany na 24% ginkoflawonoidów, 6% laktonów terpenowych, 
substancja wypełniająca-celuloza, składniki kapsułki (żelatyna, barwniki-
dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza, błękit patentowy V), 
substancja zbrylająca-sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

medi pharm Magnez skurcze
Suplement diety stanowi uzupełnienie diety w magnez i potas  - składniki 
wspierające prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz witaminę B6.

• pomaga w prawidłowymfunkcjonowaniu  
mięśni oraz układu nerwowego. 

• wspiera utrzymanie równowagi elektrolitowej  
oraz zdrowychkości i zębów. 

• przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Składniki: potas (diwęglan potasu), substancja wypełniająca  -  celuloza, 
magnez (tlenek magnezu), substancja wypełniająca  -  sól sodowa 
karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylająca-sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina B6.

WITAMINY DLA MĘŻCZYZN UKŁAD KOSTNY, NERWOWY1 tabletka
dziennie 2 tabletki

dziennie

NA PAMIĘĆ, KONCENTRACJĘ 1 kapsułka
dziennie

pomaga w utrzymaniu  
prawidłowych funkcji poznawczych

wspiera utrzymanie równowagi elektrolitowej

zmniejsza uczucia zmęczenia i znużenia

maca pomaga w zachowaniu 
naturalnej aktywności seksualnej

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!
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medi pharm Na menopauzę
Suplement diety zawierający izoflawony sojowe, wyciąg chmielu, 
wapń i witaminy, wpływające korzystnie na organizm kobiet w okresie 
menopauzy.

Składniki: węglan wapnia, substancja wypełniająca (celuloza), ekstrakt 
z kiełków soi (zawiera izoflawony sojowe), wyciąg z szyszek chmielu, 
mieszanka tokoferoli, substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe 
kwasów tłuszczowych, wyciąg z nasion lnu, substancja wypełniająca 
(karboksymetyloceluloza), cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, 
kwas pteroilomonoglutaninowy.

medi pharm Na stawy
Suplement diety zawiera w swoim składzie kolagen typu II, siarczan 
chondroityny, witaminęoraz kwas hialuronowy,Witamina C pomaga 
w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania kości i chrząstki.

Składniki: kolagen typu II, żelatyna, siarczan chondroityny, witamina 
C(kwas L-askorbinowy) kwas hialuronowy, barwnik - dwutlenek tytanu, 
substancja przeciwzbrylająca-sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

medi pharm Morwa biała
Suplement diety zawierający wyciąg z morwy białej. Wyciąg  
z morwy białej wspomaga utrzymanie zrównoważonego metabolizmu  
w organizmie.

Składniki: wyciąg z morwy białej, substancja wypełniająca (celuloza), 
substancja zagęszczająca (hydroksypropylometyloceluloza), substancja 
wypełniająca (karboksymetyloceluloza), substancja przeciwzbrylająca 
(sole magnezowe kwasów tłuszczowych ), barwnik (dwutlenek tytanu), 
emulgator (glikol polietylenowy), substancja przeciwzbrylająca (talk), 
emulgator (polisorbat 80).

medi pharm Na trawienie
Suplement diety zawierający wyciągi roślinne, wspomagające trawienie  
i czynności układu pokarmowego.

Wyciąg z liści karczocha wspiera prawidłowe funkcjonowanie przewodu 
pokarmowego, wyciąg z kłącza ostryżu długiego zapobiega gromadzeniu 
się tłuszczu, wyciąg z liści mięty pieprzowej ułatwia trawienie  
i czynności przewodu pokarmowego, wyciąg z nasion kopru włoskiego 
wspieratrawienie i eliminację nadmiaru gazów.

Składniki: wyciąg z liścia karczocha, substancja wypełniająca (celuloza), 
wyciąg z kłącza ostryżu długiego, wyciąg z liści mięty pieprzowej, 
substancja wypełniająca (karboksymetyloceluloza), wyciąg z nasion 
kopru włoskiego, substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów 
tłuszczowych).

STAWY TRAWIENIE1 kapsułka
dziennie 1 tabletka

dziennie

MENOPAUZA  TRAWIENIE1 tabletka
dziennie 1 tabletka

dziennie

prawidłowe funkcjonowanie kości

zawiera kolagen typu II

wspomaga trawienie

eliminuje nadmiar gazów

zawiera: wyciąg z chmielu, wapń, witaminy Wspomaga metabolizm

NOWOŚĆ!



MEDI PHARM5

medi pharm Porost islandzki z wit.C
Suplement diety nie zawierający. Zawiera połączenie wyciągu z porostu 
islandzkiego oraz witaminy C.

• witamina C wspomaga działanie układu odpornościowego 
organizmu.

• porost islandzki zawiera substancje, które pomagają zahamować 
rozwój drobnoustrojów, a także korzystnie wpływają na układ 
oddechowy

Składniki: substancja słodząca: izomalt, ekstrakt z porostu islandzkiego, 
kwas L-askorbinowy (witamina C), regulator kwasowości, kwas 
cytrynowy, aromat czarnej porzeczki. Zalecana dzienna porcja: osoby 
powyżej 4 roku życia do 6 pastylek.

medi pharm Porost islandzki  -  czarna porzeczka
Suplement diety zawierający ekstrakt z porostu islandzkiego zwanego 
płucnicą islandzką. Zawarty w pastylkach ekstrakt po rozpuszczeniu  
w jamie ustnej wiąże się z wilgotną wydzieliną błony śluzowej tworząc na 
powierzchnijamy ustnej i gardła powłokę ochronną, która stanowi barierę 
o właściwościach nawilżających i osłaniających.

Pastylki:
• łagodzą objawy chrypki i zmniejszają uczucie pieczenia oraz 

podrażnienia gardła
• nawilżają i chronią błony śluzowe jamy ustnej i gardła
• pomocniczo w okresie nadmiernej eksploatacji strun głosowych
Składniki: maltitol, guma arabska, sorbitol, ekstrakt suchy z porostu 
islandzkiego DER 4:1, kwas cytrynowy, aromat naturalny, wosk carnauba, 
olej kokosowy, wosk pszczeli, acesulfam K, barwnik-antocyjany. Zalecana 
dzienna porcja: dzieci powyżej 4 roku życia oraz dorośli  - ssać powoli po 
2 pastylki kilka razy na dobę.

medi pharm Skrzyp  
+ ekstrakt z pędów bambusa z biotyną
Suplement diety zawierający w swoim składzie ekstrakt z pędów 
bambusa, ekstrakt z ziela skrzypu oraz ekstraktliści pokrzywy a także 
cynk i witaminy: C, E, tiaminę, biotynę.

Cynk pozwala zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie. Biotyna 
pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu skóry i włosów. Witaminy E  
i C pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Składniki: ekstrakt z pędów bambusa (Bambusa vulgaris), żelatyna, 
witamina C (kwas L-askorbinowy), cynk (glukonian cynku), ekstrakt 
z ziela skrzypu (Equisetum arvense L.) substancja wypełniająca - 
celuloza, ekstrakt z liści pokrzywy (Urtica dioica), witamina E (octan 
DL-alfa tokoferolu), substancja zbrylająca - sole magnezowe kwasów 
tłuszczowych, tiamina (chlorowodorek tiaminy), biotyna (D-biotyna).

medi pharm Porost islandzki  -  owoce leśne
Suplement diety zawierający ekstrakt z porostu islandzkiego zwanego 
płucnicą islandzką. Zawarty w pastylkach ekstrakt po rozpuszczeniu  
w jamie ustnej wiąże się z wilgotną wydzieliną błony śluzowej tworząc na 
powierzchnijamy ustnej i gardła powłokę ochronną, która stanowi barierę  
o właściwościach nawilżających i osłaniających.

Pastylki:
• łagodzą objawy chrypki i zmniejszają uczucie pieczenia oraz 

podrażnienia gardła
• nawilżają i chronią błony śluzowe jamy ustnej i gardła
• pomocniczo w okresie nadmiernej eksploatacji strun głosowych
Składniki: maltitol, guma arabska, sorbitol, ekstrakt suchy z porostu 
islandzkiego DER 4:1, kwas cytrynowy, aromat naturalny, wosk carnauba, 
olej kokosowy, wosk pszczeli, acesulfam K, barwnik-antocyjany. Zalecana 
dzienna porcja: dzieci powyżej 4 roku życia oraz dorośli  - ssać powoli po 
2 pastylki kilka razy na dobę.

PRZEZIĘBIENIE / GARDŁO PRZEZIĘBIENIE / GARDŁO2 pastylki
dziennie 2 pastylki

dziennie

PRZEZIĘBIENIE / GARDŁO WŁOSY, SKÓRA, PAZNOKCIE6 pastylek
dziennie 1 kapsułka

dziennie

wspiera układ odpornościowy

hamuje rozwój drobnoustrojów

bez cukru

łagodzi objawy chrypki

zmniejsza uczucie pieczenia

nawilża błony śluzowe

łagodzi objawy chrypki

zmniejsza uczucie pieczenia

nawilża błony śluzowe

zdrowa skóra, włosy, paznokcie

ochrona przed stresem oksydacyjnym
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medi pharm Potas max
Suplement diety zawierający w swoim składzie potas. Potas pomaga 
w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi oraz prawidłowym 
funkcjonowaniu mięśni.

Składniki: potas (chlorek potasu), substancja wypełniająca-celuloza, 
substancja wypełniająca-sól sodowa karboksymetylocelulozy 
usieciowana, składniki otoczki (substancja glazurująca-
hydroksypropylometyloceluloza, barwnik-dwutlenek tytanu, emulgator-
glikol polietylenowy, substancja wypełniająca  -  celuloza, substancja 
przeciwzbrylająca  -  talk, emulgator-polisorbat 80), substancja 
przeciwzbrylająca-sole magnezowe kwasów tłuszczowych. Zalecana 
dzienna porcja: 1-2 tabletki.

medi pharm Sylimaryna
Suplement diety zawierający w swoim składzie ekstrakt z nasion 
ostropestu plamistego. Ostropest plamisty wspiera ochronę komórek 
i tkanek wątroby przed uszkodzeniem oksydacyjnym, wspomaga 
regenerację wątroby.

Składniki: wyciąg z nasion ostropestu plamistego standaryzowany na 
zawartość sylimaryny, substancja wypełniająca (celuloza), substancja 
wypełniająca (karboksymetyloceluloza), substancja przeciwzbrylająca 
(sole magnezowe kwasów tłuszczowych).

WITAMINY I MINERAŁY / SERCE WĄTROBA2 tabletki
dziennie 1 tabletka

dziennie

prawidowe ciśnienie krwi

poprawne funkcjonwoanie mięśni

wspiera ochronę komórek wątroby

wspiera regenerację wątroby

ułatwia zasypianie

zmniejsza uczucie zmęczenia

SEN 1 tabletka
dziennie

medi pharm Spokojny sen
• melatoninaułatwia zasypianie
• magnez, witamina B6, B12, tiamina pomaga  

w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz  
w utrzymaniu prawidłowych funkcjipsychologicznych

• magnez, witamina B6, B12 przyczyniają się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia.

Składniki: magnez (mleczan magnezu), ekstarkt z szyszek chmielu (Humulus lupulus L.), magnez (tlenek magnezu), ekstrakt z ziela melisy (Melissa officinalis), 
substancja wypełniająca-celuloza, skrobia, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, składniki otoczki: (substancja 
glazurująca-hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca-polidekstroza, barwnik-dwutlenek tytanu, emulgator-glikol polietylenowy, 
substancja przeciwzbrylająca - talk, barwniki indygokarmin, karminy), substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina B6 
(chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (chlorowodorek tiaminy), melatonina, witamina B12 (cyjanokobalamina).

Suplement diety zawierający w swoim składzie m.in.: 
magnez, ekstrakt z szyszek chmielu, ekstrakt z ziela 
melisy, witaminę B6, B12, tiaminę, melatoninę.

NOWOŚĆ!
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medi pharm Witamina C max
Suplement diety stanowiuzupełnienie codziennej diety w witaminę C.

• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
• przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 

energetycznego
Składniki: kwas L-askorbinowy; otoczka kapsułki: żelatyna, barwnik: 
dwutlenek tytanu.

medi pharm Witamina D3 2000 j.m.
Suplement diety stanowiźródło 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 D bierze udział  
w procesie podziału komórek.

Składniki: olej słonecznikowy, kapsułka (żelatyna wołowa, substancja 
utrzymująca wilgoć  -  glicerol, woda oczyszczona), triglicerydy 
średniołańcuchowe (MCT), witamina D (cholekalcyferol), przeciwutleniacz 
- alfa-tokoferol.

ODPORNOŚĆ ODPORNOŚĆ, UKŁAD KOSTNY1 kapsułka
dziennie 1 kapsułka

dziennie

medi pharm Probiotyk Entero
Suplement diety zawierający szczep Saccharomyces boulardii, który 
charakteryzuje się odpornościąna działanie soku żołądkowego oraz żółci.

Składniki: Saccharomyces boulardii, substancja wypełniająca: inulina. 
Otoczka kapsułki: żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu.

medi pharm Węgiel aktywny
Suplement diety Suplement wspiera funkcjonowanie układu 
pokarmowego i jelit. Wspomaga metabolizm lipidów(cholesterolu  
i trójglicerydów) oraz utrzymanie prawidłowej równowagi tłuszczów we 
krwi. Zalecana dzienna porcja: osoby powyżej 12 roku życia1 kapsułka.

Składniki: węgiel aktywny, skład kapsułki: żelatyna. Zalecana dzienna 
porcja: osoby powyżej 12 roku życia  1 kapsułka.

UKŁAD POKARMOWY UKŁAD POKARMOWY1 kapsułka
dziennie 1 kapsułka

dziennie

uzupłenia dietę w witaminę C

utrzymuje równowagę tłuszczów

wspomaga metabolizma lipidów

antybiotykoterapia, biegunki

probiotyk z inuliną

antybiotykoterapia, biegunki

zdrowe kości i zęby

utrzymuje prawidłowy poziom wapnia we krwi
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medi pharm Witamina C 200mg
Suplement diety Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia. Pomaga w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym.

Składniki: witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja wypełniająca  
- celuloza, substancja słodząca-sorbitole, naturalny aromat cytrynowy, 
substancje przeciwzbrylające  -  sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
dwutlenek krzemu.

medi pharm Probiotyk dla dzieci
Suplement diety Suplement zawierający żywe kultury bakterii 
Lactobacillus rhamnosus. Zalecana dzienna porcja: 5-10 kropli.

Składniki: olej kukurydziany, Lactobacillus rhamnosus, emulgator: mono 
- i diglicerydy kwasów tłuszczowych.

ODPORNOŚĆ UKŁAD POKARMOWY2 tabletki
dziennie 5-10 kropli

wpływa na układ odpornościowy

zmniejsza uczuie zmęczenia

zawiera Lactobacillus rhamnosus

dla kobiet w ciąży

pomaga w prawidłowej produkcji krwi

OKRES PLANOWANIA CIĄŻY I CIĄŻA 1 tabletka
dziennie

medi pharm Kwas foliowy
• foliany biorą udziałw procesiepodziału komórek.
• foliany pomagają w prawidłowejprodukcji krwi,  

w prawidłowymfunkcjonowaniu układu opornościowego 
• foliany przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 

i znużenia

Składniki: substancje wypełniające: celuloza, fosforany wapnia; substancje przeciwzbrylające:sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; 
kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy).

Suplement diety stanowi uzupełnienie 
diety w kwas foliowy (kwas 
pteroilomonoglutaminowy).  
Foliany przyczyniają się do wzrostu  
tkanek matczynych w czasie ciąży.

antybiotykoterapia, biegunki
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1 kapsułka
dzienniePRZEZIĘBIENIE / KATAR PRZEZIĘBIENIE / KATAR

UKŁAD NERWOWY 1 tabletka
dziennie

medi pharm Witamina B complex
• prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego  

(foliany, witaminy B6, B12)
• zachowanie zdrowej skóry (niacyna, biotyna, ryboflawina)
• prawidłowe funkcjonowanie serca (tiamina)
• prawidłową produkcję czerwonych krwinek (witaminy B6, B12)

Składniki: substancja wypełniająca-celuloza, niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek 
pirydoksyny), ryboflawina (ryboflawina), tiamina (chlorowodorek tiaminy), substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina 
B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna).

Suplement diety stanowi uzupełnienie diety 
w witaminy z grupy B, które wspierają m. in.: 
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego 
(witaminy B6, B12, tiamina), zmniejszenie 
uczucia zmęczenia i znużenia (witaminy B6, 
B12, kwas pantotenowy).

zmniejsza uczucie zmęczenia

prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego

medi pharm  
woda morska izotoniczna
Produkt przeznaczony dla dorosłych, 
dzieci i niemowląt powyżej  
1 miesiąca życia.

• nawilża wysuszoną śluzówkę nosa 
i łagodzi w czasie podrażnienia 
śluzówki nosa w stanach infekcji  
i alergii do codziennej higieny nosa

 Zalecany sposób użycia
• niemowlęta powyżej 1 miesiąca oraz 

dzieci -1-2 dawki sprayu do każdego 
otworu nosowego  
2 do 3 razy dziennie

• dorośli 1 do 3 dawek sprayu do 
każdego otworu nosowego  
2 do 3 razy dziennie

Składniki: woda oczyszczona, woda 
morska.

medi pharm woda  
morska hipertoniczna
Produkt przeznaczony dla dorosłych, 
dzieci i niemowląt powyżej 1 miesiąca 
życia.

• nawilża wysuszoną śluzówkę nosa 
i łagodzi w czasie podrażnienia 
śluzówki nosa w stanach infekcji  
i alergii do codziennej higieny nosa

Zalecany sposób użycia:
• niemowlęta powyżej 1 miesiąca oraz 

dzieci -1-2 dawki sprayu do każdego 
otworu nosowego  
2 do 3 razy dziennie

• dorośli 1 do 3 dawek sprayu do 
każdego otworu nosowego  
2 do 3 razy dziennie

Składniki: hipertoniczny roztwór wody 
morskiej.

łagodzi śluzówki nosa

do codziennej higieny nosa

łagodzi śluzówki nosa

do codziennej higieny nosa
DOSTĘPNE
listopad/grudzień

2019

DOSTĘPNE
listopad/grudzień

2019



MEDI PHARM 10
1 tabletka

dziennie

pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi

poprawne funkcjonowanie mięśni

SERCE 2 tabletki
dziennie

medi pharm Magnez Cardio
• potas pomaga w utrzymaniuprawidłowego ciśnienia krwi
• magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej
• witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych 

krwinek
• tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca

Składniki: potas (cytrynian potasu), substancja wypełniająca-celuloza, magnez (sole magnezowe kwasu cytrynowego), składnik otoczki (substancja 
glazurująca-hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca - polidekstroza, emulgator-glikol polietylenowy, substancja przeciwzbrylająca - talk, 
barwnik - tlenki i wodorotlenki żelaza, dwutlenek tytanu), ekstrakt z owoców głogu ( Crataegus oxyacantha), substancja wypełniająca  - sól sodowa 
karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), 
tiamina (chlorowodorek tiaminy).

Suplement diety zawierający potas, magnez, 
witamina B6, tiamina oraz ekstrakt z owoców 
głogu dwuszyjkowego (Crataegusoxyacantha).
Potas, magnez, witamina B6 oraz tiamina 
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu nerwowego i mięśni.

medi pharm Probiotyk LGG z inuliną
Suplement diety stanowi połączeniebakterii kwasu mlekowego 
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) z najlepiej poznanych 
szczepóworaz polisacharydu-inuliny. Bakterie kwasu mlekowego są 
jednym ze składników prawidłowej mikroflory przewodu pokarmowego 
człowieka. Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka. 1 kapsułka zawiera 
10 mld CFU (10x103 CFU)

Składniki: substancja wypełniająca (inulina), Lactobacillus rhamnosus. 
Otoczka kapsułki: żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu.

UKŁAD POKARMOWY 1 kapsułka
dziennie

zawiera inulinę

na biegunkę

 antybiotykoterapia 

medi pharm Magnez Chelat
Suplement diety stanowi uzupełnienie diety w magnez oraz witaminy 
B6. Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, układu 
nerwowego oraz w utrzymaniuprawidłowych funkcji psychologicznych. 
Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Wspiera 
utrzymanie równowagi elektrolitowej oraz zdrowych kości i zębów. Witamina 
B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz 
układu nerwowego.

Składniki: magnez (diglicynian magnezu), substancja wypełniająca: celuloza, 
substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, substancje przeciwzbrylające: 
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; witamina B6 
(chlorowodorek pirydoksyny).

 UKŁAD NERWOWY 1-2 tabletki
dziennie

uzupełnia dietę w magnez

wspomaga funkcje psychologiczne
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Produkty wytwarzane są  
w Polsce, wyłącznie 
z najdokładniej 
wyselekcjonowanych 
komponentów.
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pomaga w utrzymaniu zdrowych kości

odpowiedni metabolizm energetyczny

wspmaga produkcję kolagenu

zawiera luteinę i zeaksantynę

 ODPORNOŚĆ, UKŁAD KOSTNY

OCZY

1 tabletka
dziennie

1-2 tabletki
dziennie

medi pharm Witaminy i minerały
• pomaga w utrzymaniu skóry (miedź, niacyna, jod, biotyna, 

ryboflawina, witamina Aoraz C
• pomaga w utrzymaniu włosów (selen, biotyna, cynk)
• pomaga w utrzymaniu paznokci (cynk, selen)
• przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 

energetycznego (kwas pantotenowy, wapń, mangan, magnez, 
miedź, niacyna, jod, biotyna, ryboflawina, tiamina, witaminy 
B1, B12, C, żelazo

medi pharm Na oczy
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenuw 
celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń 
krwionośnych oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia. Kwas pantotenowy, foliany, witamina 
B6 i B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia  
i znużenia. Witaminy B6, B12, tiamina, niacyna i biotyna wspierają 
prawidłowe funkcjonowanieukładu nerwowego. Witaminy E i C 
pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Składniki: substancja wypełniająca-celuloza, wapń(węglan wapnia), magnez (tlenek magnezu),cynk (glukonian cynku), witamina C (kwas L-askorbinowy), 
substancja wypełniająca  - sól sodowakarboksymetylocelulozy usieciowana, żelazo (fumaran żelaza II), witamian E (octan DL-alfa tokoferolu), niacyna (amid 
kwasu nikotynowego), substancja przeciwzbrylająca-sole magnezowe kwasów tłuszczpowych, selen (selenian IV sodu), ekstrakt z owoców piperzu czarnego 
(Piper nigrum L.), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), magnez (siarczan manganu), witamina A (octan retinylu), miedź (siarczan miedzi), witamina 
D (cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamian K (Filochinon), ryboflawina (ryboflawina), tiamina (chlorowodorek tiaminy), chrom 
(pikolinian chromu), witamina B12 (cyjano kobalamina), kwas foliowy (kwas oteroilomonoglutaminowy), jod (jodek potasu), molibden (molibdenian VI 
amonu), biotyna (D-biotyna).

Składniki: luteina(ekstrakt z kwiatu aksamitki wzniesionej (Tegetes erecta L.)), zeaksantyna ( ekstrakt z kwiatu aksamitki wzniesionej (Tegetes erecta L.)), 
składniki kapsułki (żelatyna, barwniki-dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza), substancja wypełniająca-celuloza, witamina C (kwas L-askorbinowy), 
witamina E (octan DL-alfa tokoferolu), niacyna (amid kwasu nikotynowego), substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas 
pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina (ryboflawina), tiamina (chlorowodorek tiaminy), witamina 
B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna).

Suplement diety zawiera kompozycję witamin  
i składników mineralnych, które m. in.:
• Wspomagają prawidłowe funkcjonowanie 

układu odpornościowego (miedź, foliany, cynk, 
selen, witaminy A, B12, B6, C, D, żelazo

• Pomagają w utrzymaniu zdrowych kości  
(wapń, magnez, mangan, cynk, witamina C, D, K)

Suplement diety zawiera luteinę i zeaksantynę 
pochodzące z ekstraktu z aksamitki wzniesionej 
(Tagetes erecta Ł), witaminę C, E, niacynę, kwas 
pantotenowy, witaminę B6, B12, ryboflawinę, 
tiaminę, foliany i biotynę. Rybofawina pomaga  
w utrzymaniu prawidłowego widzenia. 
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wspiera działanie układu odpornościowego

wspomaga funkcjonowanie mięśni

wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu

pomaga w syntezie białka

UKŁAD NERWOWY

WĄTROBA

2 tabletki
dziennie

1-2 kapsułki
dziennie

medi pharm Magnez mleczan
Magnez:

• pomaga prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, układu 
nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych, 

• przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia  
i znużenia oraz do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego. 

• wspiera utrzymanie równowagi elektrolitowej oraz zdrowych 
kości i zębów. 

• odgrywa rolę w procesie podziału komórek. Witamina B6 
pomaga również w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego oraz układu nerwowego. Przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz 
do zmniejszeniauczucia zmęczenia i znużenia.

medi pharm wsparcie dla wątroby SLIM
• cholina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby 

oraz w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu tłuszczów
• cynk  -  przyczynia się do utrzymania prawidłowego 

metabolizmu makroskładników odżywczych, węglowodanów, 
kwasów tłuszczowych oraz witaminy A, pomaga  
w prawidłowej syntezie białka

• tiamina, witamina B6, B12 niacyna i kwas pantotenowy-
wspierają utrzymanie prawidłowego metabolizmu 
energetycznego

• toliany  -  pomagają w prawidłowej syntezie aminokwasów
• ryboflawina  -  przyczynia się do utrzymania prawidłowego 

metabolizmu żelaza
• witamian B6  -  pomaga w utrzymaniu prawidłowego 

metabolizmu białka i glikogenu oraz w syntezie systeiny
• fosfolipidy z lecytyny sojowej

Składniki: magnez (mleczan magnezu, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon), substancja wypełniająca: celuloza, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, 
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), stabilizator: 
poliwinylopolipirolidon.

Składniki: Składniki: cholina (dwuwinian choliny), żelatyna, substancja zbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, lecytyna sojowa (w tym 
fosfolipidy), cynk (glukonian cynku), substancja wypełniająca: celuloza, mieszanka witamin (amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, 
maltodekstryna, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, D-biotyna), substancja 
przeciwzbrylająca:dwutlenek krzemu, barwniki:tlenki i wodorotlenki żelaza, dwutlenek tytanu .

Suplement diety zawierający magnez w postaci 
mleczanu magnezu oraz witaminę B6. 

Suplement diety dla osób dbających  
o prawidłowe funkcjonowanie wątroby.
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medi pharm  
Calcium z kwercytyną
Suplement diety polecany w celu 
uzupełnienia diety w wapń i kwercytynę - 
składnik pochodzenia naturalnego.

Wapń jest niezbędny do utrzymania 
zdrowych kości i zębów. Pomaga  
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni 
oraz w utrzymaniu prawidłowego 
przekaźnictwa nerwowego.

Składniki: regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy, wapń (węglan 
wapnia), substancja wiążąca: sorbitole, 
regulator kwasowości: węglany sodu, 
aromaty, kwercytyna, nośnik: glikol 
polietylenowy, substancje słodzące: 
acesulfam K, sacharyny; barwnik: 
żółcień pomarańczowa FCF/żółcień 
pomarańczowa.

medi pharm  
Calcium z wit.C
Suplement diety polecany w celu 
uzupełnienia diety w wapń i witaminę C

Witamina C:
• pomaga w prawidłowym 

funkcjonowaniu układu 
odpornościowego

• pomaga w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym

• wspiera prawidłową produkcję 
kolagenu w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania 
naczyń krwionośnych skóry, kości i 
zębów.

Składniki: regulator kwasowości: kwas 
cytrynowy, węglan wapnia, mleczan 
wapnia, regulator kwasowości: węglan 
sodu, substancja wiążąca: sorbitole, kwas 
L-askorbinowy, aromaty, nośnik: glikol 
polietylenowy, substancje słodzące: 
acesulfam K, sacharyny; barwnik: 
żółcień pomarańczowa FCF/żółcień 
pomarańczowa S.

medi pharm  
Witamina C 1000mg
Suplement diety polecany szczególnie  
w okresie jesienno-zimowym oraz  
w okresie przesilenia wiosennego. 

Witamina C:
• pomaga w prawidłowym 

funkcjonowaniu układu 
odpornościowego

• pomaga w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym

• wspiera prawidłową produkcję 
kolagenu w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania 
naczyń krwionośnych skóry,  
kości i zębów.

Składniki: regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy, witamina C (kwas 
L-askorbinowy), regulatorkwasowości: 
węglany sodu, substancja słodząca: 
sorbitole, skrobia kukurydziana, 
naturalny aromat pomarańczowy, 
nośnik: glikol polietylenowy, substancje 
słodzące: sacharyny, aspartam; barwnik: 
żółcień pomarańczowa FCF/ żółcień 
pomarańczowa S, ryboflawiny.

 ODPORNOŚĆ 1 tabletka
dziennie

UKŁAD KOSTNY  ODPORNOŚĆ1 tabletka
dziennie 1 tabletka

dziennie

uzupełnia dietę w witaminę C

wspomaga odporność

wspiera produkcję kolagenu

wspomaga prawidłową pracę mięśni

wspomaga trawienie

wspomaga odporność

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni

medi pharm Asparginian magnez+ potas
Suplement diety zawierający w swoim składziem.in. chlorek magnezu  
oraz potas. Chlorek pomaga w utrzymaniu prawidłowego trawienia 
poprzez wytwarzanie w żołodku kwasu chlorowodowego. Magnez 
przyczynia się do zmniejszeniai znużenia, pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu mięśni. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
ciśnienia krwi, prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz układu 
nerwowego.

Składniki: potas (chlorek potasu), substancja wypełniająca-celuloza, 
magnez (węglan magnezu), kwas L-asparaginowy, składniki otoczki 
(substancja glazurująca-hydroksypropylometyloceluloza, barwnik-
dwutlenek tytanu, emulgator - glikol polietylenowy, substancja 
wypełniająca -celuloza, substancja przeciwzbrylająca -talk, 
emulgator-Polisorbat 80), substancja wypełniająca - sól sodowa 
karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylająca  
 - sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

TRAWIENIE, UKŁAD NERWOWY 2 tabletki
dziennie

DOSTĘPNE
od listopada

2019
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PRZEZIĘBIENIE / GARDŁO 4 pastylki
dziennie

ODPORNOŚĆ 1 tabletka
dziennie

ODPORNOŚĆ 4 tabletki
dziennie

medi pharm Rutyna z witaminą C
Suplement diety polecany w celu uzupełnienia diety w rutynę i witaminę C, 
zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym i przesilenia wiosennego.

Witamina C:
• wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz 

układu nerwowego
• przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
• pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjny
Składniki: witamina C (kwas L-askorbinowy), rutyna, substancje 
wypełniające: fosforany wapnia, celuloza, otoczka (substancja glazurująca: 
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: polidekstroza, 
emulgator: glikol polietylenowy, substancja przeciwzbrylająca: talk, 
barwniki: dwutlenek tytanu, ryboflawiny, koszenila, kwas karminowy, 
karminy), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów 
tłuszczowych, dwutlenek krzemu. Zalecana dzienna porcja: 2 tabletki  
- 1 do 2 razy dziennie.

medi pharm Tymianek z Podbiałem
Suplement diety w postaci pastylek do ssania. Zawiera połączenie wyciągu 
tymianku, podbiału oraz specjalnie skomponowanych 20 ziół. Ekstrakty  
z tymianku oraz podbiału ułatwiają odksztuszanie. Polecane są wspomagająco 
przy podrażnieniu gardła, krtani i strun głosowych. Zalecana dzienna porcja: 
osoby powyżej 12 roku życia do 4 pastylek.

Składniki: substancja słodząca: izomalt, ekstrakt z podbiału, ekstrakt  
z tymianku, ekstrakt z 20 ziół (Lukrecja korzeń, Babka lancetowata liść, Jeżyna 
właściwa liść, Mięta pieprzowa ziele, Rumianek ziele, Eukaliptus liść, Koper 
włoski owoc, Bez czarny kwiat, Porost islandzki, Dzika różą owoc, Lipa kwiat, 
Miodunka plamista ziele, Głóg kwiatostan, Nagietek lekarski kwiat, Szałwia 
lekarska liśc, Krwawnik pospolity ziele, Pierwiosnek lekarski kwiat, Biedrzeniec 
anyżu owoc, Melisa ziele, Dziewanna kutnerowata kwiat), aromat miodu. 
Zalecana dzienna porcja: osoby powyżej 12 roku życia do 4 pastylek.

wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego

zmniejsza uczucia zmęczenia i znużenia

wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego

chroni komórki przed stresem oksydacyjnym

medi pharm Rutyna + wit. C +ekst. z malin
Suplement diety zawierający witaminę C, rutynę oraz ekstrakt z owoców malin. 
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego 
oraz nerwowego a także w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Składniki: substancja wypełniająca-celuloza, witamina C (kwas L-askorbinowy), 
rutyna, substancja słodząca-sorbitole, ekstrakt z owoców malin (Rubus 
idaeus L.), otoczka  (substancja glazurująca-hydroksypropylometyloceluloza, 
substancja wypełniająca-polidekstroza, barwnik-dwutlenek tytanu, emulgator-
glikol polietylenowy, substancja przeciwzbrylająca-talk, barwnik-ryboflawiny), 
substancje przeciwzbrylające-sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
dwutlenek krzemu.

ułatwia odksztuszanie

wspomaga leczenie gardła

NOWOŚĆ!
od 2020 r.
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medi pharm żelowe skarpetki nawilżające
Żelowe skarpetkinawilżające Dzięki podwójnej skuteczności  - zarówno 
składników, jak i właściwości nawilżających skarpetek, efekt działania jest 
natychmiastowo widocznypo każdym użyciu. Używaj przez 2-30 minut 
każdego dnia, co pozwoli Ci odkryć magiczny efekt nawilżenia. Skarpetki 
są produktem wielorazowego użytku.

Składniki: Olea Europaea (Olive) Leaf Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, 
Lavandula Angustifolia (Lavender)Oil, Tocopherol Acetate.

działają natychmiastowo

wielorazowego użytku

zaweriają D-panthenol

delikatnie pielęgnują

działają natychmiastowo

wielorazowego użytku

dla wymagajcej skóry

DZIECI/ PIELĘGNACJA 20 szt.

PIELĘGNACJA STÓP

PIELĘGNACJA DŁONI

medi pharm żelowe rękawiczki nawilżające
Żelowe rękawiczki nawilżające Dzięki podwójnej skuteczności  - zarówno 
składników, jak i właściwości nawilżających rękawiczek, efekt działania 
jest natychmiastowo widocznypo każdym użyciu.  Używaj przez 2-30 
minut każdego dnia, co pozwoli Ci odkryć magiczny efekt nawilżenia. 
Rękawiczki są produktem wielorazowego użytku.

Składniki: Olea Europaea (Olive) Leaf Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, 
Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Tocopherol Acetate.

medi pharm chusteczki nawilżające  
dla dzieci i niemowląt
Chusteczki nawilżane dla dzieci i niemowląt Dzięki zawartości allantoiny, 
D-panthenolu oraz ekstraktu z rumiankuchusteczki zapewniają delikatną 
pielęgnację wrażliwej skóry dzieci i niemowląt. Nie zawierają parabenów, 
alkoholu, substancji z grupy PEG. Nie stosować na błonęśluzową, do oczu 
i w ich okolicach

Składniki: Aqua, Glycerin, Phenoxyethanol, Chamomilla Recutita 
Extract, Decyzl glucoside, D-Panthenol, Ethylhexylglycerin, Allantoin, 
Benzethonium chloride, Citric Acid.
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zawiera olej makadamia

z witaminami A i E

medi pharm pomadka ochronna
Pomadka ochronnaz olejem makadamia, masłem shea i witaminami 
A i E Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze 
składników.

Składniki: Ricinus Communis Seed Oil, Cera Alba, Octyldodecanol, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Bis-diglyceryl polyacyladipate-2, Paraffin, 
Cera Microcristallina, Copernicia Cerifera Cera, Butyrospermum Parkii 
butter, Macadamia ternifolia seed oil, Parfum, Caprylyl glycol, Tocopheryl 
acetate, Retinyl palmitate, Caprylhydroxamic acid, Glycerin, Arachis 
Hypogaea Oil, Tocopherol, Benzyl Benzoate, Benzyl Alcohol, Linalool, 
Benzyl Salizylate, Citronellol, Geraniol, Eugenol.

medi pharm wczesny test ciążowy płytkowy
Wczesny test ciążowy, do jednorazowego użytku. Przed użyciem należy 
uważnie przeczytać ulotkę informacyjną. Każde opakowanie zawiera 
jedną płytkę testową z pipetą i mały plastikowy pojemnik na mocz.

PIELĘGNACJA UST DIAGNOSTYKA / TESTY3,5 g

medi pharm  
krem głęboko  
nawilżający do stóp
Krem do stóp z witaminami E i C. Krem do stóp pielęgnujący suchą, 
szorstką i twardą skórę. Masło shea wzmacnia naturalną barierę 
naskórkową i odżywia. Olej rycynowyi olej z kokosa odpowiadają za 
nadanie elastyczności i zdrowego wyglądu stóp. Sposób użycia: krem 
wmasować w czystą, osuszoną skórę stóp.

Składniki: Aqua, Glycerin, Urea, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol,  
Stearic Acid, Ceteareth-20, Sodium Lactate, Glyceryl Stearate, Ricinus 
Communis Seed Oil,  Steareth-2, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Phenoxyethanol, Cocos Nucifera Oil, Dimethicone,  Tocopheryl Acetate, 
Ascorbic Acid, Niacinamide, Propylene Glycol Soyate, Glyceryl Linoleate, 
Gyceryl Linolenate, Glyceryl Oleate, Parfum, Disodium EDTA, BHA, 
Alpha-Isomethyl  Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, 
Limonene, Linalool, Imidazolidinyl  Urea, Potassium Sorbate.

medi pharm  
krem intensywnie  
wygładzający do stóp
Krem do stóp20% urea. Dzięki wysokiej zawartości mocznika, 
naturalnej substancji znanej ze swoich właściwości nawilżającychi 
wygładzających, skóra piętw widoczny sposób staje się miękka  
i przyjemna w dotyku. Sposób użycia: krem wmasować w czystą  
i osuszoną skórę stóp.

Składniki: Aqua, Urea, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Propylene 
Glycol,  Stearic Acid, Isopropyl Myristate, Glyceryl Stearate, Sorbitol, 
Cetyl Alcohol, Propylene Glycol  Soyate, Dimethicone, Lanolin, Allantoin, 
Retinyl Palmitate, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Sodium 
Lactate, Glyceryl Linoleate, Gyceryl Linolenate, Glyceryl Oleate, Parfum, 
BHA,  Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

nadaje elastyczności

wzmacnia barierę naskórka

odżywia skórę stóp

wygładza skórę stóp

zawartość mocznika 20% 

test jednorazowego użytku

PIELĘGNACJA STÓP PIELĘGNACJA STÓP 100 ml100 ml

DOSTĘPNE
w 1 kwartale

2020
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medi pharm krem intensywnie regenerujący do rąk
Krem do rąk z minerałami. Niezwykle bogaty krem z unikalną formułą, zawiera kompleks 5 minerałów. 
Skutecznie pielęgnuje i regenerujenawet najbardziej zniszczoną skórę dłoni. Kompozycja olejów roślinnych: 
rycynowego i z awokado odżywia, natłuszcza i uelastycznia skórę.

Sposób użycia: krem wmasować w czystą, osuszoną skórę dłoni i paznokci.

Składniki: Aqua, Stearic Acid,Paraffinum Liquidum, Sorbitol, Cetyl Alcohol, Ricinus Communis Seed Oil, 
Dimethicone, Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Trigliceride, Persea Gratissima Oil, Tocopheryl Acetate, 
Tocopherol,Retinyl Palmitate, Hydrolyzed Keratin, Hydrolized Silk, Panthenol, Saccharomyces/Silicon Ferment, 
Saccharomyces/Magnesium Ferment, Saccharomyces/Copper Ferment, Saccharomyces/Iron Ferment, 
Saccharomyces/Zinc Ferment, Lactic Acid, Linoleic Acid, Propylene Glycol Soyate,Glyceryl Linoleate, Gyceryl 
Linolenate, Glyceryl Oleate, Polysorbate 60, Polysorbate 20, PEG-20 Glyceryl Laurate, Synthetic Wax, Parfum,  
Triethanolamine, BHA, Sorbitan Stearate, Diethylhexyl Syringylidenemalonate, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Phenoxyethanol,  Ethylhexylglycerin, CI 
77007.

odżywia skórę

nawilża, zmiękcza

wspomaga proces odnowy

unikalna formuła

pielęgnuje i regeneruje

odżywia dłonie

regeneruje dłonie

wzmacnia barierę ochronną skóry

PIELĘGNACJA DŁONI 100 ml

PIELĘGNACJA DŁONI 100 ml

PIELĘGNACJA DŁONI 100 ml

medi pharm krem przeciwstarzenowy do rąk
Krem do rąk z olejem arganowym. Skuteczny krem do rąk pomaga zachować piękny i młody wygląd skóry. 
Naturalne oleje: arganowy i rycynowy dostarczają dłoniom bogactwo substancji odżywczych. Krem wzmacnia 
barierę ochronną skóry. Skutecznie regeneruje i uodparniana podrażnienia. Zawiera D-panthenol znany ze 
swoich właściwości łagodzących i nawilżających.

Sposób użycia: krem wmasować w czystą, osuszoną skórę dłoni i paznokci.

Składniki: Aqua, Urea, Stearic Acid, Paraffinum Liquidum, Sorbitol,  Cetyl Alcohol, Ricinus Communis Seed 
Oil, Glyceryl Stearate, Dimethicone, Argania Spinosa Kernel Oil, Panthenol, Lactic Acid, Tocopheryl Acetate, 
Propylene Glycol Soyate, Glyceryl Linoleate, Gyceryl Linolenate, Glyceryl Oleate, Parfum, Triethanolamine, 
BHA, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin

medi pharm krem głęboko odżywiający do rąk
Krem do rąk z keratyną. Bogata, kremowa formuła pomaga w utrzymaniu właściwego nawilżenia, elastyczności, 
zmiękczaniu i odżywianiu skóry rąk. Wspomaga naturalny proces odnowy i wzmacniania naturalną warstwę 
ochronną skóry. Zawartość ekstraktu z liści aloesu łagodzi podrażnienia.

Sposób użycia: krem wmasować w czystą, osuszoną skórę dłoni i paznokci.

Składniki: Aqua, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Cetyl alcohol, Glyceryl Stearate, Petrolatum, Ceteareth-20, 
Stewareth-2, Dimethicone, Hydrolyzed Keartin, Aloe Barbadensis Laef Juice, Tocopherol, Retinyl Palmitate, 
Linoleic Acid, Caprylic/Capric Trigliceride, Polysorbate 20, PEG-20 Glyceryl Laurate, Parfum, Disodium EDTA, 
Triethanolamine, Diethylhexyl Syringylidenemalonate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.




