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ALOE VERA
doplněk stravy s cukrem a sladidlem

GRANÁTOVÉ JABLKO
s antioxidačním
účinkem

500 ml
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Speciální kombinace čistě přírodních látek z rostlinných extraktů
se standardizovanou hodnotou ORAC* - péče o ochranný antioxidační
systém organismu.
Špeciálna kombinácia čisto prírodných látok z rastlinných extraktov
so štandardisovanou hodnotou ORAC* – starostlivosť o ochranný
antioxidačný systém v organizme.

Doplněk stravy není náhradou bohaté a vyvážené
stravy a zdravého životního způsobu. Nepřekračujte doporučené
denní dávkování. Ukládejte mimo dosah dětí!

Upozornění:

Upozornenie: Výživový doplnok nie je určený ako náhrada pestrej
stravy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Uskladňujte
mimo dosahu malých detí!

Uchovávejte v suchu při teplotě do + 25 °°C.

Skladování:

Skladovanie:

Uchovávajte v suchu pri teplote do + 25 °°C.

Dávkování / Dávkovanie:

Balení / Balenie: 60
Obsah: 39,5

2 tobolky denně / denne

tobolek / toboliek

Doplněk stravy / Výživový doplnok
Hodnota ORAC* cca 3 000 jednotek
v denní dávce / jednotiek v dennej dávke

g

bioxTest

ORAXx

- Váš
„manager“ oxidačního stresu
ORAXxANTIOXx
Biomedica 3000
(Hodnota cca 3000 ORAC* jednotek
v denní dávce)

●

Zdravýź způsob života – zdravá výživa, přiměřený
tělesný pohyb a duševní klid

●

Kontrola

●

Spotřebujte do:
Spotrebujte do:

osobní

Vź
× robce / Vź
× robca:

Biomedica, spol. s r.o.
Pekařská 8
155 00 Praha 5
Česká Republika
www.bio-medica.eu

- pravidelná kontrola zatížení organismu
oxidačním stresem

*ORAC = Oxygen Radical Absorption Capacity = laboratorně
změřený antioxidační potenciál / laboratórne zmeraný
antioxidačný potenciál v jednotkách Trolox (umol TE/g)

Uchovávejte v suchu při teplotě do + 25 °°C.

Skladování:

(Hodnota cca 5000 ORAC* jednotek
v denní dávce)

Skladovanie:

Uchovávajte v suchu pri teplote do + 25 °°C.

Dávkování / Dávkovanie:

Balení / Balenie: 60
Obsah: 39,5

2 tobolky denně / denne

tobolek / toboliek

Doplněk stravy / Výživový doplnok
Hodnota ORAC* cca 5 000 jednotek
v denní dávce / jednotiek v dennej dávke

g

Šarže / Šarža:
Spotřebujte do:
Spotrebujte do:
Vź
× robce / Vź
× robca:

ORAXxANTIOXx
Biomedica 7000

C

moučka z jader vinných hroznů,
extrakt ze zeleného čaje, extrakt z jader vinných
hroznů
Doporučená denní dávka: 2 tobolky denně
Balení: 60 tobolek (měsíční dávka)

Doporučeno k antioxidační péči.

Biomedica, spol. s r.o.
Pekařská 8
155 00 Praha 5
Česká Republika
www.bio-medica.eu

M
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Nezapomeňte!
Sledujte úspěch Vašich opatření pravidelným
testováním pomocí bioxTest ORAXx® !

Účinné látky:

Doporučená denní
dávka není stanovena.
Odporúčaná denná
dávka nie je stanovená.

Speciální kombinace čistě přírodních látek z rostlinných extraktů
se standardizovanou hodnotou ORAC* - péče o ochranný antioxidační
systém organismu.
Špeciálna kombinácia čisto prírodných látok z rastlinných extraktov
so štandardisovanou hodnotou ORAC* – starostlivosť o ochranný
antioxidačný systém v organizme.

Doplněk stravy není náhradou bohaté a vyvážené
stravy a zdravého životního způsobu. Nepřekračujte doporučené
denní dávkování. Ukládejte mimo dosah dětí!

Upozornění:

(Hodnota cca 10000 ORAC* jednotek
v denní dávce)

1 tobolce / tobolke:

Moučka z jader vinných hroznů
450 mg
Múčka z jadier hrozna
Extrakt z jader vinných hroznů
50 mg
Extrakt z jadier hrozna
Extrakt ze zeleného čaje
50 mg
Extrakt zo zeleného čaju
Energetická hodnota
0,4 kcal (1,6 kJ)
Bílkoviny / Bielkoviny
95 mg
Sacharidy
0
Tuky
0

Opatření - posílení systému antioxidační ochrany
užíváním ORAXxANTIOXx Biomedica

Upozornenie: Výživový doplnok nie je určený ako náhrada pestrej
stravy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Uskladňujte
mimo dosahu malých detí!

ORAXxANTIOXx
Biomedica 10000

hrozna, extrakt zo zeleného čaju, stearan horečnatý, oxid kremičitý

C0 M61 Y3 K0

ORAXxANTIOXx
Biomedica 5000

(Hodnota cca 7000 ORAC* jednotek
v denní dávce)

Zloženie: múčka z jadier hrozna, želatína (obal tobolky), extrakt z jadier

Obsah v

Šarže / Šarža:

®

Složení: moučka z jader vinných hroznů, želatina (obal tobolky),
extrakt z jader vinných hroznů, extrakt ze zeleného čaje, stearan
hořečnatý, oxid křemičitý

Biomedica, spol. s r.o.
Pekařská 8, 155 00 Praha 5
Telefon: +420 257 084 205
Fax: +420 235 518 702
www.bio-medica.eu
www.oraxx.cz

v hodnotě

50 Kč

150 mg
0,4 kcal (1,6 kJ)
95 mg
0
0

Doporučená denní
dávka není stanovena.
Odporúčaná denná
dávka nie je stanovená.

volné radikály

●

oxidační stres

MY
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Speciální kombinace čistě přírodních látek z rostlinných extraktů
se standardizovanou hodnotou ORAC* - péče o ochranný antioxidační
systém organismu.
Špeciálna kombinácia čisto prírodných látok z rastlinných extraktov
so štandardisovanou hodnotou ORAC* – starostlivosť o ochranný
antioxidačný systém v organizme.

Doplněk stravy není náhradou bohaté a vyvážené
stravy a zdravého životního způsobu. Nepřekračujte doporučené
denní dávkování. Ukládejte mimo dosah dětí!

Upozornění:

K

bioxTest ORAXx®

Upozornenie: Výživový doplnok nie je určený ako náhrada pestrej
stravy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Uskladňujte
mimo dosahu malých detí!

Uchovávejte v suchu při teplotě do + 25 °°C.

Skladování:

Test k určení aktivity volných radikálů
v organismu a míry zatížení oxidačním
stresem

Skladovanie:

Uchovávajte v suchu pri teplote do + 25 °°C.

Dávkování / Dávkovanie:

Balení / Balenie: 60
Obsah: 39,5

2 tobolky denně / denne

tobolek / toboliek

Doplněk stravy / Výživový doplnok
Hodnota ORAC* cca 7 000 jednotek
v denní dávce / jednotiek v dennej dávke

g

Šarže / Šarža:
Spotřebujte do:
Spotrebujte do:
Vź
× robce / Vź
× robca:

Slevovýýź kupón

Extrakt ze zeleného čaje
Extrakt zo zeleného čaju
Energetická hodnota
Bílkoviny / Bielkoviny
Sacharidy
Tuky

CM

Vyvinuto na základě poznatků Kongresu o antioxidačních metodách
(USA, 2005).
Účinnost testu byla ověřena firmou getvital HeAlTHCARe GmbH
(Německo, 2008).

*ORAC = Oxygen Radical Absorption Capacity = laboratorně
změřený antioxidační potenciál / laboratórne zmeraný
antioxidačný potenciál v jednotkách Trolox (umol TE/g)

moučka z jader vinných hroznů, extrakt ze zeleného čaje,
želatina (obal tobolky), extrakt z jader vinných hroznů, stearan
hořečnatý, oxid křemičitý

Složení:

Zloženie: múčka z jadier hrozna, extrakt zo zeleného čaju, želatína
(obal tobolky), extrakt z jadier hrozna, stearan horečnatý, oxid
kremičitý
Obsah v 1 tobolce / tobolke:
Moučka z jader vinných hroznů
350 mg
Múčka z jadier hrozna
Extrakt z jader vinných hroznů
50 mg
Extrakt z jadier hrozna

Biomedica, spol. s r.o.
Pekařská 8
155 00 Praha 5
Česká Republika
www.bio-medica.eu

ORAXxANTIOXx Biomedica

Doplňky stravy z rostlinných látek s různými
hodnotami ORAC* pro podporu antioxidačních
ochranných systémů ve Vašem organismu

na bioxTest ORAXx®

*ORAC = Oxygen Radical Absorption Capacity = laboratorně
změřený antioxidační potenciál / laboratórne zmeraný
antioxidačný potenciál v jednotkách Trolox (umol TE/g)

Extrakt ze zeleného čaje
Extrakt zo zeleného čaju
Energetická hodnota
Bílkoviny / Bielkoviny
Sacharidy
Tuky

250 mg
0,4 kcal (1,6 kJ)
95 mg
0
0

Doporučená denní
dávka není stanovena.
Odporúčaná denná
dávka nie je stanovená.

C7 M94 Y32 K0

Doplněk stravy není náhradou bohaté a vyvážené
stravy a zdravého životního způsobu. Nepřekračujte doporučené
denní dávkování. Ukládejte mimo dosah dětí!

Speciální kombinace čistě přírodních látek z rostlinných extraktů
se standardizovanou hodnotou ORAC* - péče o ochranný antioxidační
systém organismu.
Špeciálna kombinácia čisto prírodných látok z rastlinných extraktov
so štandardisovanou hodnotou ORAC* – starostlivosť o ochranný
antioxidačný systém v organizme.

Upozornění:

Upozornenie: Výživový doplnok nie je určený ako náhrada pestrej
stravy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Uskladňujte
mimo dosahu malých detí!
Skladování:

Uchovávejte v suchu při teplotě do + 25 °°C.

Skladovanie:

Uchovávajte v suchu pri teplote do + 25 °°C.

Dávkování / Dávkovanie:

Balení / Balenie: 60

TLAMA design, Miroslav Tlamicha, Budečská 14/1026, 120 00 Praha 2
web: tlamadesign.cz, email: info@tlamadesign.cz, tel.: +420 608 530 767
IČ: 762 92 941, DIČ: CZ 850 216 0040

moučka z jader vinných hroznů, extrakt ze zeleného čaje,
želatina (obal tobolky), extrakt z jader vinných hroznů, stearan
hořečnatý, oxid křemičitý

Složení:

Zloženie: múčka z jadier hrozna, extrakt zo zeleného čaja, želatína
(obal tobolky), extrakt z jadier hrozna, stearan horečnatý, oxid
kremičitý
Obsah v 1 tobolce / tobolke:
Moučka z jader vinných hroznů
250 mg
Múčka z jadier hrozna
Extrakt z jader vinných hroznů
50 mg
Extrakt z jadier hrozna

Obsah: 38,8

2 tobolky denně / denne

tobolek / toboliek

extrakt ze zeleného čaje, moučka z jader vinných hroznů,
želatina (obal tobolky), extrakt z jader vinných hroznů

Doplněk stravy / Výživový doplnok

Složení:

Hodnota ORAC* cca 10 000 jednotek
v denní dávce / jednotiek v dennej dávke

Zloženie: extrakt zo zeleného čaju, múčka z jadier hrozna, želatína
(obal tobolky), extrakt z jadier hrozna

g

Obsah v

Šarže / Šarža:
Spotřebujte do:
Spotrebujte do:
Vź
× robce / Vź
× robca:

Biomedica, spol. s r.o.
Pekařská 8
155 00 Praha 5
Česká Republika
www.bio-medica.eu

*ORAC = Oxygen Radical Absorption Capacity = laboratorně
změřený antioxidační potenciál / laboratórne zmeraný
antioxidačný potenciál v jednotkách Trolox (umol TE/g)

1 tobolce / tobolke:

Moučka z jader vinných hroznů
100 mg
Múčka z jadier hrozna
Extrakt z jader vinných hroznů
50 mg
Extrakt z jadier hrozna
Extrakt ze zeleného čaje
400 mg
Extrakt zo zeleného čaju
Energetická hodnota
0,4 kcal (1,6 kJ)
Bílkoviny / Bielkoviny
95 mg
Sacharidy
0
Tuky
0

Doporučená denní
dávka není stanovena.
Odporúčaná denná
dávka nie je stanovená.

REFERENCE
Design a DTP řady obalů léčiv
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Pleť nejprve dobře omyjte a důkladně
osušte. Poté zasypte přiměřeným množstvím
zásypu. Používejte 1 – 3 x denně. Při nanášení se
vyhněte kontaktu se sliznicemi úst a očí.

Použití:
Aknepur zásyp je vhodnź
× na problematickou
pokožku s akné. Zásyp s vyváženźm
×
obsahem
síry a zinku má příznivé účinky na regeneraci
kůže, váže přebytečnź
×
tuk a napomáhá
odstraňovat vrchní vrstvy pokožky.
Ingredients :

Talc, Titanium Dioxide, Sulfur,
Magnesii Stearate, Zinc Stearate

Skladování: Uchovávejte v suchu při teplotě
do + 25 °C. Chraňte před přímým účinkem
slunečních paprsků a před mrazem. Chraňte
před dětmi!

Aknepur zásyp je vhodnź
× na problematickú
pokožku s akné. Zásyp s vyváženź
× m obsahom
s í r y a z i n k u m á p r i a z n i v é ú č i n ky
na regeneráciu kože, viaže prebytočnź
× tuk
a
napomáha odstraňovať vrchnú vrstvy
pokožky.
Ingredients:

Talc, Titanium Dioxide, Sulfur,
Magnesii Stearate, Zinc Stearate

Obsah: 20 g
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TLAMA design, Miroslav Tlamicha, Budečská 14/1026, 120 00 Praha 2
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Použitie: Pleť najprv dobre umyte a dôkladne
osušte. Potom zasypte primeraným množstvom
zásypu. Používajte 1 – 3 x denne. Pri nanášaní
sa vyhnite kontaktu so sliznicami úst a očí.

Y

CM

MY

Skladovanie: Uchovávajte v suchu pri teplote
do + 25 °C. Chráňte pred priamym účinkom
slnečných lúčov a pred mrazom. Chráňte
pred deťmi!
Obsah: 20 g

CY

CMY

K

Devilan zásyp se používá na pokožku
se sklonem k plísním, zejména mezi prsty
dolních končetin. Účinně regeneruje
postižená místa. Zásyp je také vhodnź
× k péči
o nohy trpící zvź
× šenź
× m pocením.

Ingredients: Talc, Kaolin, Zinc Oxide, Zinc
Stearate, Zinc Undecylenate, Chlorhexidine
Diglukonate, Parfum

Použití: Pokožku nejprve dobře omyjte a osušte
a poté zasypte přiměřeným množstvím
přípravku. Používejte 1 – 3 x denně.
Skladování: Uchovávejte v suchu při teplotě
do + 25 °C. Chraňte před přímým účinkem
slunečních paprsků a před mrazem. Chraňte
před dětmi!
Obsah: 20 g

Devilan zásyp sa používa na pokožku
so sklonom k plesniam, najmä medzi prstami
dolnźch končatín. Účinne regeneruje
postihnuté miesta. Zásyp je taktiež vhodnź×
k starostlivosti o nohy trpiace zvź
× šenźm
×
potením.
Ingredients: Talc, Kaolin, Zinc Oxide, Zinc
Stearate, Zinc Undecylenate, Chlorhexidine
Diglukonate, Parfum

Použitie: Pokožku najprv dobre umyte a osušte a
potom zasypte primeraným množstvom
prípravku. Používajte 1 – 3 x denne.
Skladovanie: Uchovávajte v suchu pri teplote
do + 25 °C. Chráňte pred priamym účinkom
slnečných lúčov a pred mrazom. Chráňte
pred deťmi!
Obsah: 20 g

Rozpustný nápoj s kofeínom, vitamínmi
a taurínom pre okamžitý prísun energie

Ascoffin® Energy zvyšuje
výkonnosť najmä pri športových
činnostiach a pôsobí proti únave

10 vrecůšok
sáčků

Výživový doplnok s cukrom, sladidlom
a vysokým obsahom kofeínu
(40 mg / 100 ml nápoja)
Rozpustný nápoj s kofeinem, vitamíny
a taurinem pro okamžitý přísun energie
Ascoffin® Energy zvyšuje výkonnost
zejména při sportovní činnosti
a působí proti únavě

ASCOFFIN

®

Obsah:

80 g

1 vrecúško

1 sáček

Maximálna denná dávka:

Maximální denní dávka:

Výrobok obsahuje kofeín.
Nie je určené pre deti. Nevhodné pre tehotné a dojčiace ženy a osoby s vyšším krvným
tlakom. Nekombinujte s alkoholom.
Ustanovená odporúčaná denná dávka sa
nesmie presiahnuť. Výrobok sa nesmie
používať ako náhrada pestrej stravy.
Uskladňovať mimo dosahu malých detí!
Uchovávajte v suchu pri teplote do +25 ºC.

Upozornenie:

Výrobek obsahuje kofein.
Není určeno pro děti. Nevhodné
pro těhotné a kojící ženy a osoby
s vyšším krevním tlakem. Nekombinujte
s alkoholem. Nepřekračujte doporučené
denní dávkování. Výrobek není určen
jako náhrada pestré stravy. Ukládejte
mimo dosah dětí! Uchovávejte v suchu
při teplotě do +25 ºC.

ra, zalejte 100 - 150 ml studenej vody
a zamiešajte.

Upozornění:

nice, zalijte 100 - 150 ml studené vody
a zamíchejte.

Príprava: Obsah vrecúška vsypte do pohá-

Příprava: Obsah sáčku nasypejte do skle-

doplněk stravy / výživový doplnok

ASCOFFIN
®

®

®

Složení: sacharoza, regulátor kyselosti kyselina citronová, taurin, hydrogenuhličitan
sodný, aroma, glukuronolakton, kofein, inositol, sladidlo sukraloza, nikotinamid, pyridoxin
hydrochlorid, pantothenát vápenatý, kyanokobalamin
Zloženie: sacharóza, regulátor kyslosti kyselina citrónová, taurín, hydrogenuhličitan
sodný, aróma, glukuronolaktón, kofeín, inozitol, sladidlo sukralóza, nikotínamid, pyridoxín
hydrochlorid, pantotenát vápenatý, kyanokobalamín

3750 mg

Glukuronolakton /
Glukuronolaktón

25,0 mg

312 mg

Inositol / Inozitol

500,0 mg

6250 mg

Taurin / Taurín

40,0 mg

500 mg

Kofein / Kofeín

v 1 sáčku
v 1 vrecúšku

ve 100 g
v 100 g

Obsah:

10 šáčků

Vitamín B

31,25 µg

31,25 mg

Vitamín B6

DDD* v 1 sáčku
OVD* v 1 vrecúšku

Obsah sáčku nasypejte do sklenice, zalijte 100 - 150 ml
studené vody a zamíchejte.

Príprava: Obsah vrecúška vsypte do pohára, zalejte 100 - 150 ml
studenej vody a zamiešajte.

62 %

2,5 mg

Upozornění: Výrobek obsahuje kofein. Není určeno pro děti.
Nevhodné pro těhotné a kojící ženy a osoby s vyšším krevním
tlakem. Nekombinujte s alkoholem. Nepřekračujte doporučené denní
dávkování. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Ukládejte
mimo dosah dětí! Uchovávejte v suchu při teplotě do +25 ºC.

41 %

2,5 mg

179 %

2,5 µg

100 %

85 kJ (20 kcal)

1066 kJ (250 kcal)

62,5 g

Upozornenie: Výrobok obsahuje kofeín. Nie je určené pre deti.
Nevhodné pre tehotné a dojčiace ženy a osoby s vyšším
krvným tlakom. Nekombinujte s alkoholom. Ustanovená
odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výrobok sa
nesmie používať ako náhrada pestrej stravy. Uskladňovať mimo
dosahu malých detí! Uchovávajte v suchu pri teplote do +25 ºC.

V×źrobce / V×źrobca:

5g

0

Příprava:

-

10,0 mg

31,25 mg

5

Vitamín B12
Energetická hotnota

0

0

Bílkoviny / Bielkoviny
Sacharidy

- okamžitý přísun energie

300 mg

125 mg

Vitamín B3

1 sáček obsahuje 8 g prášku
- šumivý nápoj v prášku
- rozpustný nápoj s kofeinem,
vitamíny a taurinem
- zvyšuje výkonnost a působí proti únavě

Tuky

80 g

®

ASCOFFIN

- šumivý nápoj v prášku

Doplněk stravy s cukrem, sladidlem
a vysokým obsahem kofeinu
(40 mg / 100 ml nápoje)

ENERGY

ASCOFFIN

Doplněk stravy s cukrem, sladidlem
a vysokým obsahem kofeinu
(40 mg / 100 ml nápoje)

CY

Energetický šumivý nápoj v prášku
doplněk stravy /výživový doplnok

ASCOFFIN

doplněk stravy / výživový doplnok

TLAMA design, Miroslav Tlamicha, Budečská 14/1026, 120 00 Praha 2
web: tlamadesign.cz, email: info@tlamadesign.cz, tel.: +420 608 530 767
IČ: 762 92 941, DIČ: CZ 850 216 0040
80 g
- okamžitý prísun energie
- zvyšuje výkonnosť a pôsobí proti únave
- rozpustný nápoj s kofeínom,
vitamínmy a taurínom

1 vrecúško obsahuje 8 g prášku

10 vrecúšok

Energetický šumivý nápoj v prášku

doplněk stravy / výživový doplnok

doplněk stravy / výživový doplnok

8g

Výživový doplnok s cukrom, sladidlom
a vysokým obsahom kofeínu
(40 mg / 100 ml nápoja)
K
CMY
MY
CM
Y
M
C

0

* DDD - doporučená denní dávka / * OVD - odporúčaná výživová dávka

Biomedica, spol. s r.o.
Pekařská 8
155 00 Praha 5, ČR
www.bio-medica.eu

sacharoza, regulátor kyselosti kyselina citronová,
taurin, hydrogenuhličitan sodný, aroma, glukuronolakton, kofein,
inositol, sladidlo sukraloza, nikotinamid, pyridoxin hydrochlorid,
pantothenát vápenatý, kyanokobalamin

Složení:

Zloženie: sacharóza, regulátor kyslosti kyselina citrónová,
taurín, hydrogenuhličitan sodný, aróma, glukuronolaktón, kofeín,
inozitol, sladidlo sukralóza, nikotínamid, pyridoxín hydrochlorid,
pantotenát vápenatý, kyanokobalamín
Maximální denní dávka:

1 sáček

Maximálna denná dávka:
Obsah:

1 vrecúško

8g

V×źrobce / V×źrobca:

Biomedica, spol. s r.o.
Pekařská 8
155 00 Praha 5, ČR
www.bio-medica.eu

Číslo šarže:

Spotřebujte do:
Spotrebujte do:

Číslo šarže:

Spotřebujte do:
Spotrebujte do:

Design a DTP obalu doplňku stravy
Ascoffin Energy

REFERENCE

REFERENCE
Design a DTP obalů řady přípravků
proti kašli
Sirup

BITUSÍLEK
Doplněk stravy / Vźživovź doplnok
Průměrné nutriční hodnoty ve 100 ml přípravku:
Priemerné nutričné hodnoty v 100 ml prípravku:

Energetická hodnota 1445 kJ (340 kcal),
Sacharidy 85 mg, Bílkoviny / Bielkoviny 0, Tuky 0
1 kávová lžička sirupu (5 ml) obsahuje:
C

M

Y

CM

extrakt z 4,7 mg kořene hořce žlutého, 56,9 mg
květu prvosenky jarní, 56,9 mg listu jitrocele
kopinatého, 56,9 mg květu bezu černého,
56,9 mg natě tymiánu obecného, 56,9 mg
kořene lékořice lysé, 0,55 mg anýzové silice
a 0,55 mg fenyklové silice. Doporučená denní
dávka není stanovena.
1 kávová lyžička sirupu (5 ml) obsahuje:

MY

CY

CMY

K

extrakt z 4,7 mg koreňa horca žltého, 56,9
mg kvetu prvosienky jarnej, 56,9 mg listu
skorocelu kopijovitého, 56,9 mg kvetu bazy
čiernej, 56,9 mg vňate materinej dúšky
obyčajnej, 56,9 mg koreňa sladkého drievka,
0,55 mg anízovej silice a 0,55 mg feniklovej silice.
Odporúčaná denná dávka nie je stanovená.
Složení: invertovaný sirup, voda, rostlinný
extrakt směsi: kořene hořce žlutého, květu
prvosenky jarní, listu jitrocele kopinatého,
květu bezu černého, natě tymiánu obecného,
kořene lékořice lysé, anýzová silice, fenyklová
silice, pomerančová silice
Zloženie: invertovaný sirup, voda, rastlinný
výťažok zmesi koreňa horca žltého, kvetu
prvosienky jarnej, listu skorocelu kopijovitého,
kvetu bazy čiernej, vňate materinej dúšky
obyčajnej, koreňa sladkého drievka, anízová
silica, feniklová silica, pomarančová silica

Doporučené dávkování:

děti od 1 - 3 let: 1 kávová lžička 2 x denně
děti od 3 let: 1 kávová lžička 3 x denně
1 kávová lžička odpovídá objemu 5 ml priložené
odměrky. Výrobek není určen pro děti do 1 roku.
Lze podávat neředěný nebo se lžící čaje.
Odporúčané dávkovanie:

deti od 1 – 3 rokov : 1 kávová lyžička 2 x denne
deti od 3 rokov: 1 kávová lyžička 3 x denne
1 kávová lyžička zodpovedá objemu 5 ml
priloženej odmerky. Nie je určený pre deti
do 1 roka. Možno podávať neriedený alebo
riedený s lyžicou čaju.

Doplněk stravy / Výživový doplnok

BITUSÍLEK
Sirup

Bitusílek je sirup s pomarančovou príchuťou,
ktorý obsahuje rastlinný extrakt zmesi bylín
listu skorocelu kopijovitého, kvetu prvosienky
jarnej, kvetu bazy čiernej, vňate materinej dúšky
obyčajnej, koreňa sladkého drievka a koreňa
horca žltého. Ďalej obsahuje silice anízu a fenikla.
Bitusílek sa odporúča podávať v období
chladného alebo nepriaznivého počasia, kedy je
možné predpokladať zvýšený výskyt problémov
vyvolaných prechladnutím.

Způsob skladování: Skladujte do + 25 °C.
Ukládat mimo dosah dětí!
Spôsob skladovania: Skladujte

do + 25°°C.
Uskladňujte mimo dosahu malých detí!

Obsah:

100 ml

Výrobce / Výrobca:

Biomedica, spol. s r.o.
Pekařská 8
155 00 Praha 5, ČR
www.bio-medica.eu

Případný zákal nebo sediment není
na závadu. Nepřekračujte doporučené denní
dávkování. Přípravek nepoužívejte jako náhradu
pestré stravy.

Upozornění:

Allitussil je čisto prírodný prípravok obsahujúci výťažok z cibule
(Allium cepa). Extrakt z cibule je vyrábaný špeciálnou vákuovou
destiláciou, pri ktorej sú zachované všetky účinné látky. Allitussil
veľmi priaznivo pôsobia na horné dýchacie cesty a priedušky.
Prípravok odporúčame užívať aj preventívne.

Složení: olivový olej, extrakt
z cibule (Allium cepa), emulgátor lecithin, želatina,
glycerol, voda, barviva E171, E155, E110
1 tobolka obsahuje 150 mg extraktu cibule (Allium cepa).
Dávkování: děti od 3 do 10 let 1 tobolku denně, děti od 10
let 2 tobolky denně, dospělí 3 tobolky denně
Způsob skladování: Chraňte před přímým účinkem slunečních
paprsků a před mrazem. Maximální teplota skladování + 25 °C.
Upozornění: Ukládat mimo dosah dětí! Výrobek není určen
pro děti do 3 let. Nedoporučuje se používání osobám
alergickým na některou složku přípravku. Nepřekračujte
doporučené denní dávkování. Nepoužívejte jako náhradu
pestré stravy. Barvivo E 110 může nepříznivě ovlivňovat
činnost a pozornost dětí. Obsahuje sóju.
Balení/Balenie: 30 tobolek/toboliek
Hmotnost/Hmotnosť obsahu: 17,1 g
Spotřebujte do / Číslo šarže: uvedeno na obalu
Minimálna trvanlivosť / Číslo šarže: uvedené na obale

Zloženie: olivový olej, extrakt z cibule (Allium cepa), emulgátor
lecitín, želatína, glycerol, voda, farbivá E171, E155, E110
1 tobolka obsahuje 150 mg extraktu cibule (Allium cepa).
Dávkovanie: deti od 3 do 10 rokov 1 tobolku denne, deti od 10
rokov 2 tobolky denne, dospelí 3 tobolky denne
Spôsob skladovania: Chráňte pred priamym účinkom slnečných
lúčov a pred mrazom. Maximálna teplota skladovania + 25 °C.
Upozornenie: Uskladňujte mimo dosahu malých detí! Výrobok
nie je určený pre deti do 3 rokov. Neodporúča sa užívať osobám
alergickým na niektorú zložku prípravku. Ustanovená
odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nepoužívajte
ako náhradu pestrej stravy. Farbivo E 110 môže nepriaznivo
ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí. Obsahuje sóju.

ALLITUSSIL
ALLITUSSIL
Doplněk stravy / Výživový doplnok

Výrobce / Výrobca:

30 toboliek
tobolek

Biomedica, spol. s r.o.
Pekařská 8
155 00 Praha 5, ČR
www.bio-medica.eu

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TLAMA design, Miroslav Tlamicha, Budečská 14/1026, 120 00 Praha 2
web: tlamadesign.cz, email: info@tlamadesign.cz, tel.: +420 608 530 767
IČ: 762 92 941, DIČ: CZ 850 216 0040

Prípadný zákal alebo sediment nie
je na závadu. Ustanovená odporúčaná denná
dávka sa nesmie presiahnuť. Prípravok sa nesmie
používať ako náhrada rozmanitej stravy.

Upozornenie:
Číslo šarže:
Spotřebujte do:
Spotrebujte do:

100 ml

8 594002 390815

Allitussil je čistě přírodní přípravek obsahující výtažek
z jednodruhové cibule (Allium cepa). Extrakt z cibule je
vyráběn speciální vakuovou destilací, při které jsou
zachovány všechny účinné látky. Allitussil velmi příznivě
působí na horní cesty dýchací a průdušky. Přípravek
doporučujeme užívat i preventivně.

Bitusílek je sirup s pomerančovou příchutí, který
obsahuje rostlinný extrakt směsi bylin listu
jitrocele kopinatého, květu prvosenky jarní,
květu bezu černého, natě tymiánu obecného,
kořene lékořice lysé a kořene hořce žlutého.
Dále obsahuje silice anýzu a fenyklu.
Bitusílek se doporučuje podávat v období
chladného nebo nepříznivého počasí, kdy lze
předpokládat zvýšený výskyt problémů
vyvolaných prochladnutím.

REFERENCE
Design a DTP etiket přírodních
masážních a regeneračních gelů

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY

8 594002 390433

Ingredients: Aqua, Glycerin, Isopropyl Myristate, Cetearyl
Ethylhexanoate, PEG-35 Castor Oil, Arnica Montana Flower
E xt ra ct, C arb o mer , T ri et h ano l ami ne , B e n zy l A lco h o l,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone
Skladování: Chraňte před přímým účinkem slunečních paprsků
a před mrazem. Maximální doporučená teplota skladování + 25 °C.
Spotřebujte nejlépe do / číslo šarže: uvedeno na obalu
Obsah: 200 ml
Vźrobce: Biomedica, spol. s r.o.
Pekařská 8
155 00 Praha 5, ČR

www.bio-medica.eu

BIOMEDICA

Masážní přípravek s vysokým obsahem arnikového extraktu.
Arnikový gel je vhodný k masážím celého těla, uleví při únavě
namožených svalů a kloubů. Účinný doplněk při rehabilitaci zad
a krční páteře.

ARNIKOVÝ
GEL

Návod k použití: Přípravek použijte k masáži; v případě potřeby

Masážní přípravek - úleva pro svaly a klouby

CMY

K

TLAMA design, Miroslav Tlamicha, Budečská 14/1026, 120 00 Praha 2
web: tlamadesign.cz, email: info@tlamadesign.cz, tel.: +420 608 530 767
IČ: 762 92 941, DIČ: CZ 850 216 0040

200 ml

zřeďte vodou v poměru 6:1.
Určeno pouze pro vnější použití.

REFERENCE
Design a DTP obalů dalších výrobků

Active SPORT

RELAXAČNÍ

RELAXAČNÍ

SPORT

masážní rostlinný olej
C

M

Y

CM

Masážní rostlinný olej se používá při masážích k prohřátí
a uvolnění pohybového aparátu a jeho rychlé regeneraci
po fyzické zátěži nebo sportovním výkonu. Éterické oleje
mají aromaterapeutické účinky a přispívají k celkové relaxaci
organismu.

masážní
rostlinný
olej

Návod k použití: K masážím svalů a kloubů při profesionálních
i individuálních masážích.
Skladování: Chraňte před přímým účinkem slunečních
paprsků a před mrazem. Maximální doporučená teplota
skladování + 25 C.

MY

A c t iv e
30 tablet

-

-

-

-

0g
0g
* DDD – doporučená denní dávka

0g

17 g

0g

85 g

Tuky

16 %
13,00 mg

289 kJ (68 kcal)

65,0 mg

1445 kJ (340 kcal)

Sacharidy

Kyselina listová

Energetická hodnota

Bílkoviny

Vitamin C

15 %

75 %

25 %

4,50 mg

Biotin

28 %

1,50 mg

37,50 µg

7,5 mg

22,5 mg

187,5 µg

Nikotinamid

25 %

0,38 µg

50,00 µg

1,9 µg

250,0 µg

Kyselina pantothenová

Vitamin B12

30 %

20 %

41 %

36 %

0,58 mg
2,9 mg
Vitamin B6

DDD* ve 20 ml

32 %

1,06 mg

2,50 mg

0,40 mg

děti 3 - 12 let 1 x denně 10 ml
dospělí 1 - 2 x denně 10 ml
Doporučené ředění 1 : 15

K

ve 20 ml

bez umělých sladidel

Doporučené dávkování:

CY

CMY

0,46 mg

broskve obohacen fluorem

5,3 mg

skladování: Skladujte při teplotě
do + 25 °C. Ukládat mimo dosah dětí!

2,0 mg

Způsob

Vhodný při nedostatečném přívodu
nebo zvýšené potřebě fluoru.

Multivitaminový sirup s příchutí

2,3 mg

MY

Doplněk stravy

12,5 mg

CM

FLUOREVIT

ve 100 ml

Y

Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Přípravek nepoužívejte jako náhradu pestré
stravy. Obsah fluoru v 10 ml odpovídá
1 fluoridové tabletě. Nepodávejte s dalšími
fluoridovými přípravky, zejména dětem.

Vitamin E

M

V×źrobce:

Biomedica, spol. s r.o.
Pekařská 8
155 00 Praha 5, ČR
www.bio-medica.eu

Spotřebujte do:
Číslo šarže:

5l

Multivitamínový přípravek je vhodný pro regeneraci po odběru krve. Kyselina
listová a vitamín B12 mají vliv na tvorbu červených krvinek. Železo je základem
pro tvorbu hemoglobinu a červených krvinek. Tyto složky také podporují přirozenou
funkci imunitního systému.
Obsah:
Obsah v 1 tabletě
DDD* v 1 tabletě

K

Biomedica, spol. s r.o.
Pekařská 8
155 00 Praha 5, ČR
www.bio-medica.eu

Spotřebujte do:
Číslo šarže:

* DDD – doporučená denní dávka

-

-

0g
0g

0g

17 g

0g

85 g
Sacharidy

Tuky

300 %
240,00 mg

289 kJ (68 kcal)

1200,0 mg

1445 kJ (340 kcal)

Bílkoviny

Energetická hodnota

Vitamin C

15 %

75 %

25 %

4,50 mg

28 %

1,50 mg

37,50 µg

7,5 mg

22,5 mg

187,5 µg

Nikotinamid

Biotin

25 %

0,38 µg

50,00 µg

1,9 µg

250,0 µg

Kyselina pantothenová

V×źrobce:

5l

TLAMA design, Miroslav Tlamicha, Budečská 14/1026, 120 00 Praha 2
web: tlamadesign.cz, email: info@tlamadesign.cz, tel.: +420 608 530 767
IČ: 762 92 941, DIČ: CZ 850 216 0040

41 %

s vysokým obsahem vitaminu C
bez umělých sladidel

Doporučené ředění 1 : 15

Kyselina listová

CMY

Vitamin B12

CY

pomeranče a manga

32 %

děti 3 - 12 let 1 x denně 10 ml
dospělí 1 - 2 x denně 10 ml

0,46 mg

Doporučené dávkování:

MY

Vhodný v období zvýšeného
výskytu nachlazení.

Multivitaminový sirup s příchutí

0,58 mg

do + 25 °C. Ukládat mimo dosah dětí!

Doplněk stravy

2,3 mg

CM

skladování: Skladujte při teplotě

2,9 mg

Y

Způsob

RECEVIT

Vitamin B2

M

Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Přípravek nepoužívejte jako náhradu pestré
stravy.

Vitamin B6

C

Průměrné nutriční hodnoty:

20 %

invertovaný sirup, voda, aroma
pomeranč - mango, kyselina askorbová, regulátor
kyselosti kyselina citronová, vitamínový premix
(nosič sacharosa, tokoferyl acetát, thiamin
mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid,
nikotinamid, panthotenát vápenatý, kyanokobalamin, kyselina listová, biotin)

36 %

Složení: laktoza, sladidlo sorbitol, kukuřičný škrob, kyselina askorbová, fumaran
železnatý, předželatinovaný kukuřičný škrob, tokoferol acetát, talek, protispékavá
látka stearan hořečnatý, karmelosa sodná sůl, kyselina listová, kyanokobalamin
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
Upozornění: Nepřekračujte denní dávku. Nevhodné pro děti do tří let. Ukládat
mimo dosah dětí! Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Nepoužívejte
po uplynutí doby použitelnosti.
Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Obsahuje laktozu.
Obsah: 30 tablet Hmotnost obsahu: 15 g
Skladování: Skladujte při teplotě do 25 °C, chránit před přímým slunečním
zářením. Výrobce: Biomedica, spol. s r.o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, ČR,
www.bio-medica.eu
Spotřebujte do (č. šarže):

Složení:

DDD* ve 20 ml

62 %
83 %
80 %
100 %
100 %

2,50 mg

Vitamin C
50 mg
Vitamin E
10 mg
2 µg
Vitamin B12
Vitamin B9 (kys.listová)
200 µg
Železo
14 mg
* DDD – doporučená denní dávka

0,40 mg

DOPLNĚK STRAVY SE SLADIDLEM

9

C

Průměrné nutriční hodnoty:

Fluorid sodn×ź

12

kyselosti
kyselina
citronová,
barvivo
betakaroten, aroma broskev, vitamínový premix
(nosič sacharosa, tokoferyl acetát, thiamin
mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid,
nikotinamid, panthotenát vápenatý, kyanokobalamin, kyselina listová, biotin), kyselina askorbová,
fluorid sodný

Vitamin B1

6

ve 20 ml

pro dárce krve

Složení: invertovaný sirup, voda, regulátor

1
2

Vitamin B2

Multivitamín pro děti obsahuje vyváženou kombinaci vitamínů a minerálů. Díky
tomu má blahodárné účinky na podporu správného růstu a vývoje dětí.
Složení: sladidlo
Obsah v 1 tabletě DDD* v 1 tabletě
sorbitol, hydrogen- Vitamin C
25,0 mg
31 %
600 µg
75 %
fosforečnan vápena- Vitamin A
Vitamin B
0,7 mg
63 %
tý, kyselina askor- Vitamin B
1,0 mg
71 %
Vitamin B
0,9 mg
64 %
bová, tokoferol
Vitamin B
0,5 µg
20 %
acetát, aroma, sladid- Vitamin
D
2,0 µg
40 %
lo acesulfam K, talek, Vitamin E
5,0 mg
41 %
50,0 µg
100 %
protispékavá látka Vitamin H (biotin)
Vitamin B (kys.listová)
150,0 µg
75 %
stearan hořečnatý, Jod
100,0 µg
66 %
3,0 mg
30 %
retinyl acetát, oxid Zinek
zinečnatý, pyridoxin * DDD – doporučená denní dávka
hydrochlorid, riboflavin, thiamin hydrochlorid, kyselina listová, jodid draselný,
biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin
Doporučené dávkování: 1 tableta denně
Upozornění: Nepřekračujte denní dávku. Nevhodné pro děti do tří let. Ukládat
mimo dosah dětí! Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Nepoužívejte po
uplynutí doby použitelnosti. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky.
Obsah: 30 tablet Hmotnost obsahu: 10,2 g
Skladování: Skladujte při teplotě do 25 °C, chránit před přímým slunečním
zářením. Výrobce: Biomedica, spol. s r.o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, ČR,
www.bio-medica.eu
Spotřebujte do (č. šarže):

8 594002 390532

2,0 mg

30 tablet

Multivitamin

Tablety

Biomedica, spol. s r.o.
Pekařská 8
155 00 Praha 5, ČR
www.bio-medica.eu
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DOPLNĚK STRAVY SE SLADIDLEM

1l

Vź
× robce:

12,5 mg

pro děti

Obsah:

ve 100 ml

Multivitamin

Spotřebujte nejlépe do:
Číslo šarže:

Vitamin B1

K

Vitamin E

CMY

Tablety

Paraffinum Liquidum, Isopropyl Myristate, Prunus
Amygdalus Dulcis Oil, Cymbopogon Winterianus Oil, Cedrus
Deodara Wood Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Pelargonium
Graveolens Oil, Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, D-Limonene,
Linalool

Ingredients:

CY

REFERENCE
Design a DTP katalogu a dalších
propagačních materiálů

SLUŽBY A KONTAKTY
Informace o v×źrobcích, zásilková služba a prodej:

Obchodní oddělení – Ing. Emílie Říhová
Tel.: 257 084 204-5, 737 245 038, Fax: 235 518 702
E-mail: rihova@bio-medica.eu, info@bio-medica.eu

Návrat zdraví z přírody!

Informace o dodávkách surovin pro kosmetiku,
farmacii,
potravinářství,
kontraktační
v×źrobě
a vź×voji receptur:

Obchodní oddělení – Robert Willimetz
Tel.: 257 084 208, 603 153 386, Fax: 235 518 702
E-mail: willimetz@bio-medica.eu

Katalog

TPH – Technologickź× park Hořátev – V×źrobní areál

Vedoucí výroby – Irena Cindrová
Tel.: 325 545 353, 603 189 540, Fax: 325 545 370
E-mail: cindrova@bio-medica.eu
VPOIS – veřejně přístupná odborná informační služba:

20 1 1

Tel.: 257 084 306
E-mail: info@bio-medica.eu
Zastoupení Slovenská republika:
PROFIDIET, s.r.o.

PharmDr. Monika Kyselicová
Znievska 16, 851 06 BRATISLAVA
Tel./Fax: 00421 263 814 566, Mobil: 908 992 265
E-mail: kyselicova@nextra.sk
Zastoupení Spolková republika Německo:
DUOMEDICA GmbH

Dipl. oec.troph. Andreas Selzer
Vertriebsleiter
Wilhelm-Rontgen-Str. 10
63477 Frankfurt-Maintal
Tel.: 06181-1879-0, Fax: 06181-1878-50
E-mail: andreas.selzer@duomedica.de
Informace na www.bio-medica.eu
Adresa: Biomedica, s.r.o. Pekařská 8, 155 00 Praha 5

Biomedica®, spol. s r.o.

Pekařská 8, 155 00 Praha 5,
tel.: +420 257 084 204
www.bio-medica.eu

Vydání 1/2011

KAŠEL, RÝMA, NACHLAZENÍ

KAŠEL, RÝMA, NACHLAZENÍ

Bylinné přípravky pro celou rodinu

DOPORUČENÍ
LÉKAŘE

Vydejte, prosím, pacientovi přípravek
®

BIOTUSSIL

POR GTT SOL 1X100ML

Perorální kapky, roztok
(REG. 94/1209/93-C)

P

Hradí pacient

Informace pro pacienta:

Léčivý přípravek je volně prodejný v lékárně. Před použitím
čtěte pečlivě příbalovou informaci a/nebo se řiďte radou
lékaře či lékárníka.

TLAMA design, Miroslav Tlamicha, Budečská 14/1026, 120 00 Praha 2
web: tlamadesign.cz, email: info@tlamadesign.cz, tel.: +420 608 530 767
IČ: 762 92 941, DIČ: CZ 850 216 0040
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