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Femisan A билните капки се:
• Сосема природни
• Немаат контраиндикации
• Ги урамнотежуваат функциите во 
организмот
• Не содржат хормони и конзерванси

Femisan A веќе 15 години е со Вас и секоја жена треба да знае дека 
овој моќен сојузник е секогаш на нејзината страна.

Користењето на Femisan A не ја исклучува терапијата препишана од страна на лекар.

www.femisan.info tel: +381 (11) 23 900 86

Сигурно секоја од нас барем еднаш во текот на животот имала некакви гинеколошки 
проблеми почнувајќи од првите циклуси во пубертетот кои честопати знаат да бидат 
нередовни и болни, па се до посериозните проблеми – цисти, миоми, воспаленија, 
стерилитет, пмс... Повеќето од тие проблеми се симптоми на пореметената работа на 
хормоналниот систем, исто како и хроничен замор, нервоза, депресија, анкциозност, 
пореметување на сонот.
Тие проблеми честопати се присутни со години наназад и покрај сите наши 
настојувања да ги решиме со помош на гинеколог, лекови, контрацептивни капсули, 
хируршки интервенции ...ни остануваат верни придружници.
Токму поради тоа стручниот тим на Херба свет (Herba svet), посебно внимание им 
посвети на здравјето на женските репродуктивни органи и на решавањето на тие 
проблеми на природен начин.
Следејќи ги светските трендови и применувајќи ги најсовремените сознанија од 
областа на фитотерапијата, стручните лица од Херба свет (Herba svet) дојдоа до 
единствената растителна формула во форма на билните капки Femisan A.



• ПМС
• ранички на грлото на матката 
• женска неплодност- стерилитет
• фиброцистични промени во дојките 
• PCOS – синдром на полицистични јајници 
• eндометриоза
• болни менструации
• пореметувања на менструалниот циклус
• миоми на матка
• цисти на јајници

3

Femisan A и содржи сите клучни билки (вирак, ајдучка трева, 
невен, црвен здравец, семе од магдонос и троскот), кои се важни 
за одржување на здравјето на женските репродуктивни органи. Тие 
се целосно природни – без конзерванси, хормони и вештачки бои. 
Делуваат позитивно на микроциркулацијата во областа на јајниците, 
на функциите на јајниците и хормоналната рамнотежа, го регулираат 
менструалниот циклус, 
а со своето спазмолитичко дејство  го намалуваат грчот 
во матката и ги олеснуваат болните менструации. Со 
успех се применуваат кај разните видови на цисти 
на јајници, присуството на танин и ахилеин ги прави 
погодни кај продолжените и обилни циклуси. Поради 
своето антивоспалително дејство делуваат на 
смирување на  акутните и хронични воспаленија на 
јајници и кај појачаниот секрет.

Femisan A поради поволниот ефект на хормоналната рамнотежа и 
овулација ја зголемува плодноста кај жените и со голем успех се користи 
кај стерилитетот. Овие природни билни капки може да ги користат 
девојчињата веќе од првиот менструален циклус, немаат несакани 
дејства и контраиндикации и може да помогнат кај следниве гинеколошки 
состојби и дијагнози:

Голем број на жени се остваруваат како мајки дури во 
триесетите, па дури и во 40-те години. Затоа многу е 
важно да најдете време за редовни гинеколошки 
контроли, но и за превенција со помош на 
лековитите растенија.
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FEMISAN B делува поволно на зглобовите, коските, крвните садови. Се 
успоруваат дегенеративните процеси, деструкцијата на ткивата, се успорува 
стареењето и развојот на артериосклероза, остеопороза, како и сенилност. Со 
употреба на FEMISAN B се намалува хиперсензитивноста на нервниот систем, 
нервозата, срцебиењето, несоницата, зголеменото потење, раздразливоста и 
ненадејното чувство на топлина. Зголемената диуреза води кон регулирање 
на проблеми со циркулацијата, се намалува ризикот од мозочен удар и делува 
превентивно против срцевите заболувања. Продолжените гинеколошки 
крварења се смируваат со присуството на ахилеин.

Климаксот или менопауза, е нормална физиолошка појава во животот на секоја 
жена, со себе носи серија на придружни појави кои се воглавно непријатни. 
Oвие проблеми може да траат кратко, неколку месеци, но понекогаш може да 
траат дури и по неколку години.

FEMISAN В со својот комплексен состав кој се заснова на лековитите 
растенија, не ги отстранува само проблемите на менопаузата, туку делува 
превентивно против горе наведените болести и доведува до значително 
подобрување на здравствената состојба доколку болеста е веќе присутна.

• ПОМОШ ВО КЛИМАКСОТ
• ГИ НАМАЛУВА ТОПЛИТЕ 
БРАНОВИ
• ГО НАМАЛУВА ПОТЕЊЕТО
• ЈА НАМАЛУВА 
ДЕПРЕСИЈАТА
• ГО НОРМАЛИЗИРА СОНОТ

www.herbasvet.com tel: +381 (11) 23 900 86



NEFROVIT е природен еликсир за бубрезите и за комплетниот уринарен тракт!
Oвие растителни капки богати со фитонциди се извонреден уринарен 
антисептик кај воспаленијата на бубрези, уринарниот тракт и мочниот меур. Со 
успех се применуваат кај уринарните инфекции предизвикани од Ешерихија и 
од други бактерии. Moже да се користат кај акутни и кај хронични воспаленија, 
самостојно или со антибиотска терапија. Помагаат при лекувањето и 
ја намалуваат можноста за повторни инфекции (рецидив), исто така, го 
подобруваат исфрлањето на песок и камења од бубрезите и уринарниот 
тракт, и го спречуваат нивно повторно формирање. Благодарејќи му на овој 
состав, Nefrovit може додатно да влијае и на намалување на камењата. Nefrovit 
ги санира ситните крварења во уринарниот тракт и исфрлањето на песок и 
камења минува целосно без компликации.

NEFROVIT ги елиминира непријатностите при мокрењето – болните кризи 
и зачестеното мокрење кај циститисот (воспаление на мочниот меур – кое 
често се јавува кај жените). Делува поволно на функциите на бубрезите, кај 
зголемениот креатинин, појавата на протеини во урината и зголемена уреа.

• ВОСПАЛЕНИЕ НА БУБРЕЗИТЕ
• ВОСПАЛЕНИЕ НА МОЧНИОТ 
МЕУР
• ЗГОЛЕМЕН КРЕАТИНИН 
• ЦИСТИ НА БУБРЕЗИТЕ
• ПЕСОК ВО БУБРЕЗИТЕ И ВО 
МОЧНИОТ МЕУР 
• ИНФЕКЦИИ НА УРИНАРНИОТ 
ТРАКТ
(Escherichia coli, Staphylococcus,
Streptococcus, Proteus)
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Растителните капки HIPOPROSTAT се 
посебно осмислени за зачувување на 
здравјето на простатата. Растителните 
видови употребени во оваа комбинација 
се признати и препорачани од 
еминентните светски стручњаци. 
Повеќекратните дејства на флавоноиди, 
сапонини, повеќе видови на етерични 
масла, фитостероли, танини, минерали и 
витамини
условуваат исклучително поволен ефект 
на оваа важна жлезда со внатрешно 
лачење кај мажите.
Eтеричните масла и танини спречуваат 
размножување на бактерии и ги 
уништуваат бактериите кај акутниот и 
хроничен простатитис. Диуретичкиот 
ефект се заснова на дејството на 
флавоноиди, сапонини и етерични 
масла. Зголемената  диуреза ги олеснува 

проблемите предизвикани од зголемената 
простата која пак создава пречки така што 
го стеснува или затвора уринарниот тракт. 
Зголемената елиминација на токсини, 
штетните метаболити и слободните 
радикали доведуваат до подобрување 
на општата состојба на организмот и до 
манифестирање на антиканцерогено 
дејство. β-ситостеролот од групата 
фитостероли компензаторно го зголемува 
метаболизмот во аденоматозното 
(отечено) ткиво на простатата, 
елиминирајќи ги застоите на крв. Со 
редовно користење на HIPOPOPROSTAT 
капките тераписки или превентивно се 
зголемува виталноста на простатата, се 
намалува зачестеното мокрење и се чува 
здравјето на бубрезите, мочниот меур и 
на уринарниот тракт.
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•  OTEЖНАТО И ЧЕСТО 
МОКРЕЊЕ 
• ЧЕСТО НОЌНО СТАНУВАЊЕ
• ВОСПАЛЕНИЕ НА ПРОСТАТАТА
• ЗГОЛЕМЕНА ПРОСТАТА
• АДЕНОМ НА ПРОСТАТА

www.herbasvet.com tel: +381 (11) 23 900 86



Комбинацијата од активни принципи во 
LEOCARDIN манифестира терапевтски 
ефекти  кај многуте срцеви проблеми.
LEOCARDIN го храни срцето, го освежува 
и го прави посилно. Со хранењето на 
срцето и ширењето на крвните садови 
помага кај ангина пекторис, во пост-
инфарктните состојби, по исцрпувачките 
болести, вирусни инфекции предизвикани 
од Коксаки вирусите кои ги ослабнуваат 
срцето и функцијата на срцевиот мускул. 
LEOCARDIN делува како антихипертензив 
и го урамнотежува крвниот притисок. 
LEOCARDIN во исто време делува и 
липолитички, ги разложува мастите, го 

успорува нивното депонирање во ѕидовите 
на крвните садови и формирањето 
на нерамнини на нивната внатрешна 
површина со што значително се запира 
процесот на артериосклероза. Зголемената 
елиминација на течности од телото ја 
намалува оптеретеноста на организмот 
и ја регулира циркулацијата што е 
ефикасно кај разните видови на отоци 
и артериски хипертензии. Лековитите 
билки во LEOCARDIN ја подобруваат 
флексибилноста и еластичноста на крвните 
садови, што влијае на подобрување на 
циркулацијата.  
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• АРИТМИЈА-СРЦЕБИЕЊЕ-
ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА СРЦЕВИОТ 
РИТАМ
• ПОКАЧЕН ПРИТИСОК
• АНГИНА ПЕКТОРИС
• ОПОРАВУВАЊЕ ПО ИНФАРКТ
• ИНФЕКЦИИ ПРЕДИЗВИКАНИ 
ОД КОКСАКИ (Coxsackie вирус)
• ПРОБЛЕМИ СО 
ЦИРКУЛАЦИЈАТА
• ХОЛЕСТЕРОЛ
• ПОВОЛНО ДЕЛУВА НА 
ПРОШИРЕНИТЕ ВЕНИ

LEOCARDIN ја редуцира веројатноста за срцеви 
напади, ги нормализира крвниот притисок, 
циркулацијата и срцевиот ритам, го успорува 
стареењето на крвните садови.
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DISAN ПОМАГА ПРИ САНИРАЊЕ НА 
ПРОБЛЕМИТЕ НА ДИШНИТЕ ПАТИШТА
Disan го олеснува искашлувањето 
предизвикано со пушење.
Иако знаеме колку е пушењето штетно по 
здравјето тешко се одрекуваме од лошите 
навики, но многуте проблеми кои се 
создаваат како последица на долготрајното 
пушење можеме да ги ублажиме со 
употреба на Disan.
Disan ја смирува воспалена слузокожата 
на грлото и ждрелото кај воспаленијата 
на грлото.
Течният екстракт от живовляк със своея 
антиинфламанторен, и антибактериален 
ефект намалява хроничната кашлица и 
възпалението на лигавицата на гърлото и 
устната кухина.
Disan им го олеснува дишењето на 
астматичарите.
Белата имела го ублажува грчот на 
дишното стебло кај астматичните напади.

DISAN ГО ПОДИГА ИМУНИТЕТОТ НА 
ЦЕЛИОТ ОРГАНИЗАМ
Eкстрактот од ехинацеа е 
имуностимуланс кој го решава проблемот 
со падот на имунитетот. Коренот од 
глуварчето ја подобрува размената 
на материи во организмот и заедно 
со копривата влијае на чистење на 
организмот од токсини и слободни 
радикали. Витаминот Ц ја подобрува 
профилаксата и ги намалува инфекциите.
DISAN ЈА ПОДОБРУВА ЛОШАТА 
ПЕРИФЕРНА ЦИРКУЛАЦИЈА.
Со здруженото дејство на групата 
растенија од кои е составен DISAN 
се регулира циркулацијата и 
микроциркулацијата во сите внатрешни 
органи, го зајакнува срцето и го забавува 
создавањето на артериосклероза.

• ПУШАЧКА КАШЛИЦА
• БРОНХИТИС
• AСTMA
• ВОСПАЛЕНИЕ НА ДИШНИТЕ 
ПАТИШТА
• ГИ УБЛАЖУВА СИМПТОМИТЕ 
НА АЛЕРГИЈАТА НА ПОЛЕН

Повторно во аптеките!

www.herbasvet.com tel: +381 (11) 23 900 86
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Тимот на биолози и фармацевти кои стојат зад успехот на Femisan 
го претставуваат природното решение за деликатните проблеми 
на машкиот стерилитет и еректилната дисфункција, проблеми со 
кои мажите денес се почесто се сретнуваат при планирањето на 
семејство.

Екстрактот од Дамјана (Turnera diffusa L.) помага при ублажување на симптомите 
на еректилната дисфункција, го зголемува протокот на крв во гениталиите и ги 
стимулира нервите на долниот дел на ‘рбетниот мозок, така ја подобрува ерекцијата 
и го отстранува проблемот со предвремена ејакулација. Дамјаната го зголемува 
нивото на внатрешна енергија и го зајакнува либидото. Со успех се применува кај 
стерилитетот, проблемите со простатата и кај уринарните инфекции.
L-карнитин и ацетил-L- карнитинот се аминокиселини неопходни за нормално 
функционирање на клетките на сперматозоидите. Важна компонента на семената 
плазма и на самите сперматозоиди, игра важна улога во созревањето и подвижноста 
на сперматозоидите.

ALFA ACTIV е единствена 
формула која содржи 
високо ниво на 
природни состојки кои 
помагаат кај еректилната 
дисфункција и машкиот 
стерилитет.

• ЈА ЗГОЛЕМУВА 
ПОДВИЖНОСТА НА 
СПЕРМАТОЗОИДИТЕ 
• ПОМАГА ПРИ УБЛАЖУВАЊЕ 
НА ЕРЕКТИЛНАТА 
ДИСФУНКЦИЈА
• ПОМАГА ПРИ СОЗРЕВАЊЕ 
НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ 
• ГО ЗАЈАКНУВА ЛИБИДОТО
• СПРЕЧУВА ПРЕДВРЕМЕНА 
ЕЈАКУЛАЦИЈА
•ГО ЗГОЛЕМУВА БРОЈОТ НА 
СПЕРМАТОЗОИДИ
•ЈА ПОДОБРУВА 
ЕРЕКЦИЈАТА 

НОВО! КАПСУЛИ!



• НАМАЛУВАЊЕ НА НЕРВОЗАТА
• ЕЛИМИНИРАЊЕ НА СТРЕСОТ
• ЗАЈАКНУВАЊЕ НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ
• ВРАЌАЊЕ НА ЗДРАВИОТ СОН
• КОНЦЕНТРАЦИЈА И ПАМЕТЕЊЕ
• ПОДОБРУВАЊЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕТО
• ДЕПРЕСИВНИ СОСТОЈБИ

OPTIMA FORMA има исклучително позитивен ефект во случај на ментална и 
физичка исцрпеност и кај секојдневната изложеност на стрес. Ги враќа снагата 
и радоста на живеењето! Ги ублажува нападите на паника и анксиозност.

Решението е пред Вас - Optima Forma помага при 
надминување на стресот, депресијата и анксиозноста! 
Mногу растенија делуваат смирувачки, ја намалуваат психичката напнатост, го 
подобруваат расположението, а не создаваат зависност и немаат нус појави со 
што се олеснува спиењето. Во Optima formа издвоивме 3 клучни растенија кои 
имаат природно седативно дејство и кои помагаат кај:
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Ако ви се чини дека нивото на 
стрес го достигна максимумот,
се чувствувате беспомошно, 
неволно и депресивно, ви се 
чини дека немате излез?

www.herbasvet.com tel: +381 (11) 23 900 86



EQUIGAL делува поволно на системот на 
органите за варење, го олеснува варењето 
и ги отстранува гасовите. Често се користи 
при лекување на катар на желудец и при 
воспаленија на дебелото црево. Дури и 
по подолга употреба не ја надразнува 
слузницата на цревата, може да се 
применува при потешкотии во цревата, 
тромост на дебелото црево како и кај 
намалената перисталтика, оштетување на 
црниот дроб, застој при излачувањето на 
жолчката и воспаленија на жолчната кеса.
Се применува кај задржување на вода во 
организмот, така што поттикнува дренажа, 
ги елиминира отровните метаболити кои ги 

Ако се препознавате во некој од наведените симптоми -
ТОГАШ Е ВИСТИНСКО  ВРЕМЕ ЗА EQUIGAL КАПКИТЕ!

создава оптеретениот и дебел организам. 
EQUIGAL ги стимулира цревата, 
функцијата на црниот дроб, жолчката, 
слезината и панкреасот, елиминира 
грчеви и подуеност, го спречува процесот 
на трулење. Ова го прави посебно 
ефективен кај проблемите со целулитот 
кој најчесто се создава како последица на 
пореметување во работата на бубрезите, 
црниот дроб, цревата, неадекватна исхрана 
и недоволното движење. Зголемената 
размена на материи и исфрлањето на 
вишокот на течности ја подобруваат 
елиминацијата на создадените водено 
воздушни јастучиња под површината на 
кожата.
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• ПОДУЕНОСТ НА СТОМАКОТ
• ЛОШО ВАРЕЊЕ
• ОПСТИПАЦИЈА (ЗАТВОР)
• ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВОДА ВО 
ОРГАНИЗМОТ
• ПРЕКУМЕРНИ КИЛОГРАМИ
• ЦЕЛУЛИТ

За варење без проблеми!
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DEVI МЕЛЕМ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА e природна растителна формула без 
кортикостероиди со силно заштитно и регенеративно дејство и може да се применува 
кај низа кожни проблеми како што се:

Последниве неколку децении сите зборуваат за штетното влијание на сончевото зрачење. 
Освен адекватната заштита за време на изложувањето на сонце преку целата година, 
овозможете и го на кожата овој идеален мелем кој ќе ја регенерира и потхрани! Се 
применува кај:

• АЛЕРГИИ И ИРИТАЦИИ ОД СОНЦЕ
• ПЕГИ И ДАМКИ СОЗДАДЕНИ КАКО ПОСЛЕДИЦА ОД СОНЧАЊЕ
• ИЗГОРЕНИЦИ

• ПСОРИЈАЗA • EКЦЕМИ • ЛУЗНИ • КЕРАТОЗИ

Основата на овој мелем е пчелин восок 
и висококвалитетни растителни масла 
од: јојоба, авокадо, невен, јаглика и 
пченични никулци, кои се единствени при 
лекувањето на рани и кожни проблеми. 
Маслото од чилеански рози е извор на 
транс-ретинска киселина (природен 
дериват на витаминот А), кое доведува 
до побрзо обновување на оштетениот 
епидермис на кожата. Мелемот ја 
хидрира, храни кожата има омекнувачки 

и против-воспалителен ефект. Содржи 
алантоин, бисаболол (активна супстанца 
на камилица) и пантенол. Етеричните 
масла од рузмарин, лаванда, бергамот и 
мандарина ја поттикнуваат регенерацијата 
на кожата, ја смируваат и лекуваат. 
Meлемот ја прави кожата мека и нежна, 
ги чисти некротичните ткива и стимулира 
создавање на нови клетки. 
Достапно во пакување од 50ml и од 15 ml.

www.devi.rs tel: +381 (11) 23 900 86

ЗДРАВА КОЖА – МЕЛЕМ ЗА ДУША!
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DEVI ГЕЛ ЗА ГРАДИ И ДЕКОЛТЕ е 
природна растителна формула богата со 
состојки за зголемување на волуменот и 
тонусот на градите. Содржи пискавец кој во 
народот има вековна репутација на средство 
за зголемување на градите. Главната 
состојка на пискавецот е фитоестроген 
(растителен естроген). Естрогенот има 
повеќекратно дејство во организмот, меѓу 
другото делува и на зголемување на градите. 
Екстрактот од хмељ го зголемува ова 
дејство и заедно со пискавецот ја подобрува 
циркулацијата на крвта, т.е. ги проширува 
млечните жлезди, и на тој начин градите 
ги прави поголеми и поцврсти. Високата 
концентрација на витамините А и Е во 
маслото од авокадо и чилеанската роза им 
обезбедуваат дополнителна енергија на 
кожните ткива, се бори против слободните 
радикали и го успорува стареењето. Маслото 
од авокадо има извонредни способности 
за регенерација и подмладување поради 
присуството на високи концентрации 
на есенцијалните масни киселини кои 
го спречуваат сушењето и ја одржуваат 
еластичноста на кожата. 
Маслото од дива роза ја поттикнува синтезата 
на колаген а тоа е добра превенција од 
создавањето на брчки на чувствителниот 
дел од деколтето, како и од создавањето на 
стрии на градите. Со редовна употреба на 
гелот градите стануваат поголеми и поцврсти, 
додека присуството на драгоцените масла ја 
негува и ја прави кожата кадифена.

exclusive line

гради и деколте
+aromatherapy

ГО ЗГОЛЕМУВА ВОЛУМЕНОТ И
ТОНУСОТ НА ГРАДИТЕ
КОЖАТА СТАНУВА НЕЖНА И 
КАДИФЕНА
ЈА ВРАЌА ЦВРСТИНАТА ПО 
ДОЕЊЕТО
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DEVI МЕЛЕМ ЗА ПЕТИ

DEVI МЕЛЕМ ПРОТИВ СТРИИ

www.devi.rs tel: +381 (11) 23 900 86

е посебна растителна формула наменета 
за нега на кожата на петите и стапалата. 
Резултатите се видливи веќе по второто 
нанесување. Мелемот ја омекнува 
грубата, сува и испукана кожа. Со своите 
специјални активни состојки на кожата и ја 
враќа  еластичноста. Благодарејќи им на 
високата содржина на масло од чилеанска 
роза, какао путерот и пчелиниот восок 
високата хидратација на кожата веднаш 
се зголемува, на уморните стопала им 
се враќа виталноста, а присуството на 
етеричните масла од рузмарин, жалфија, 
чаевец, лаванда и сизигиум ги спречува 
инфекциите.
Козметичката линија DEVI  произлезе од 
потребата да си обезбедиме најквалитетни 
природни состојки. Кожата како наш 
најголем орган впива се, дали сме се 
запрашале некогаш што ставаме на неа, 

е делотворна растителна формула која 
ја подобрува еластичноста на кожата, 
спречува создавање на стрии и ги 
ублажува постоечките. Содржи масло 
од авокадо со извонредни способности 
за регенерација и подмладување на 
кожата поради присуството на високи 
концентрации на есенцијални масни 
киселини кои спречуваат сушење и ја 
одржуваат еластичноста на кожата. 
Маслото од пченични никулци богато е со 
витамини и е природен антиоксиданс кој 
ја стимулира регенерацијата на ткивата, 
идеално е во борбата против стриите. 
Маслото од чилеанска роза е извор на 
транс-ретинска киселини (природен 
дериват на витаминот А) која доведува 
до побрзо обновување на оштетениот 
епидермис на кожата, така што го забрзува 
делењето на кератининот. Етеричните 
масла од лаванда, мандарина, рузмарин 
и бергамот го комплетираат дејството 
на мелемот во борбата против стриите. 

и тоа што го ставаме дали навистина ја 
храни или преку кремите ставаме и штетни 
материи како што се конзервансите и 
состојките со синтетичко потекло, кои може 
да го нарушат нашиот природен баланс 
во организмот. Дали сте знаеле дека тоа 
што го впива кожата може да влијае дури 
и на работата на внатрешните органи 
како што се бубрезите и црниот дроб и 
дека може да се наруши хормоналниот 
баланс? Имајќи ги во предвид потребите 
на современите жени и мажи, чиј живот е 
исполнет со брзање и стрес, создадовме 
сосема нова природна козметика која ќе 
ја задоволи, нахрани и излекува вашата 
кожа.

Какао путерот е природен навлажнувач 
на кожата, кој има голема способност за 
задржување на влагата, истовремено 
дозволувајќи и да дише. Невенот ја 
омекнува, тонизира, регенерира и 
навлажнува кожата.

DEVI МЕЛЕМ ПРОТИВ СТРИИ
благодарение на сите овие својства 
изобилно ја навлажнува кожата, 
на површината од кожата создава 
полупропустлив слој кој спречува губење 
на влажноста, ја зголемува еластичноста 
на кожата, со што се намалува можноста 
за создавање на стрии за време на 
бременоста и се подобрува обновувањето 
на оштетеното ткиво и бојата на веќе 
постоечките стрии ја приближува кон 
природната боја на кожата.
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Достапно во пакување од 50ml и од15 ml

Помага противинфекции на устата
HERPES SIMPLEX

за вирусни брадавици 

+ aromatherapy

Брадавиците се упорна и досадна појава често присутна токму на местата каде што 
создаваат болка и иритација (под градите, на вратот, стомакот...). Тие се јавуваат како 
резултат на инфекција со хуманиот папилома вирус (HPV) и многу се заразни. 

Aроматерапијата се смета за најефикасен начин за решавање на проблемите со HPV
и со останатите вируси. Eтеричните масла не се само мириси од шишенца, туку може да 
се сметаат за растителни лекови кои во себе содржат состојки кои проверено делуваат 
против најширокиот спектар на вируси. Во борбата против вирусите клучни етерични 
масла кои делуваат на нив се оние кои содржат  висок процент на монотерпени,  
монотерпенски алдехиди и кетони, а тоа се првенствено чајевец и ревенсар (имаат 
високо антивирусно и имуностимулаторно дејство).

Ви нудиме природно решение во вид на „Devi мелем за вирусни брадавици“ богат со
етерични масла од чаевец, диво оригано и равенсар како едно од најпотентните 
антивирусни масла, кои делуваат на самата причина на проблемот. Рицинусовото 
масло, исто така, е ефикасно против вирусите, содржи киселина која постепено ги суши 
брадавиците, додека eкстрактот од кора од врба има кератолитички ефект. Брадавиците 
исчезнуваат од кожата, во зависност од местото на кое се наоѓаат и големината, за 
3 – 6 недели без оштетување на околното ткиво, иритација и болка.



За вашето бебе 
најдобро нешто е 

беби кремата 
Be-Be star!

• БЕЗ ПАРАБЕН 
• БЕЗ КОНЗЕРВАНСИ

Секој сака за својот мал SUPER STAR се најдобро, затоа што во нашиот живот 
нема поголема ѕвезда од нашето дете. Затоа HERBASVET произведе крема 
за најнежната кожа, кожата на вашето бебе. Be-Be STAR кремата поради 
присуството на ланолин кој има заштитна улога, создава заштитен филм и 
ја спречува иритацијата која може да се појави поради присуството урин и 
фецеси, делува антибактериски и ја штити кожата од сушење. Какао путерот и 
кокосовото масло со високи концентрации на витамините A и E и незаситените 
масни киселини ја хранат нежната кожа. Маслото од невен ги спречува 
црвенилото и осипот, овозможува регенерација на веќе оштетената кожа. 
Пантенолот лесно навлегува во кожата, одржува влажност, мекост и заедно со 
бисабололот и цинкот ги спречува воспалителните процеси на кожата.

www.devi.rs tel: +381 (11) 23 900 86

ЗА ВОЗРАСТ  0+


