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Çdo grua duhet të dijë
se ky aleat i fuqishëm
është gjithmonë në
anën e saj.
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Tërësisht pika natyrore
Pa kundërindikime
I balancojnë funksionet e trupit
Nuk përmbajnë hormone
dhe konservues

Pa dyshim të paktën njëra prej nesh
ka pasur një nga problemet
gjinekologjike, duke filluar prej
cikleve të para menstruale në
adoleshencë që shpesh janë të
parregullta dhe të dhimbshme, deri
te problemet më serioze – cistë,
miomë, inflamime, infertilitet, PMS...
Shumica e këtyre problemeve janë simptomat e
çrregullimeve hormonale, si edhe lodhja kronike,
nervozizmi, depresioni, ankthi, çrregullimet e
gjumit. Këto probleme shpesh janë të pranishme
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për shumë vite dhe me të gjitha përpjekjet tona
për t̕i zgjidhur ato me ndihmën e gjinekologëve,
ilaçeve, pilulave kontraceptive, intervenimeve
kirurgjike... ato mbeten ndjekësit tanë besnikë.
Për këtë arsye ekipi i ekspertëve të Herba svet-it
i kushtoi vëmendje të veçantë shëndetit të
organeve riprodhuese të grave dhe trajtimit të
këtyre problemeve në mënyrë natyrore. Duke
i ndjekur trendet botërore dhe duke aplikuar
përparimet më të fundit në fushën e fitoterapisë,
ekspertët nga Herba svet kanë dalë me një
formulë unike bimore në formën e pikave
bimore Femisan A.

tel: +381 (11) 23 900 86

Femisan A për shkak të efektit të dobishëm në balancim hormonal dhe
ovulim e rrit pjellorinë tek gratë dhe me një sukses të madh përdoret tek
steriliteti. Këto pika bimore natyrore mund ti përdorin vajzat prej ciklit të
parë menstrual, nuk kanë efekte të padëshiruara dhe kundërindikime dhe
mund të ndihmojnë tek kushtet dhe diagnoza gjinekologjike në vijim:

• cista në vezore
• miomet e mitrës
• çrregullime të ciklit menstrual
• dhimbje menstruale
• endometriozë
• PCOS - sindromi i vezoreve policistike
• ndryshime fibrocistike të gjirit
• infertiliteti femëror – steriliteti
• plagë në qafën e mitrës
• PMS
Femisan A i përmban të gjitha bimët
kryesore (manteli i zonjave, bari mijëfletësh,
kalendulë, kamaroshe rrenjëmadhe, fara të
majdanozit dhe bari i patës) të rëndësishme
për ruajtjen e shëndetit të organeve
ripdrodhuese femërore. Ato janë tërësisht
natyrore – pa konservues, pa hormone dhe
ngjyra artificiale. Ato veprojnë në mënyrë të
favorshme në mikroqarkullim në zonën e
vezoreve, në funksion të vezoreve dhe
balancim hormonal, e rregullojnë ciklin
menstrual kurse me efektin e vetë
spazmolitik i lehtësojnë ngërçat e mitrës dhe

periudhat e dhimbshme. Ato aplikohen me
sukses tek lloje të ndryshme të cistave në
vezore, duke përfshirë cista endometriotike, pra
tek vezoret policistike. Fitoestrogeni, me
veprimin e vetë të butë , e ndalojn rritjen e
miomëve dhe gradualisht ndikon në
reduktimin e tyre, kurse prania e taninës
dhe akileinit i bën të përshtatshme për cikle
të zgjatura dhe të bollshme. Për shkak të
efektit të vet anfiinflamator ato qetësojnë
inflamime akute dhe kronike të vezoreve
dhe ndikojnë në sekrecion të shtuar.

Një numër i madh i grave bëhen nëna në të
tridhjetat, bile katërdhjetat. Për këtë arsye,
është shumë rëndësishme të gjejnë kohë
për vizita të rregullta gjinekologjike por
edhe për parandalim me bimë mjekësore.
Përdorimi i Femisan A nuk e përjashton terapinë e përshkruar nga mjeku.
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• E NORMALIZON GJUMIN
• NDIHMON NË MENOPAUZË
• I UL AFSHET E NXEHTA
• E UL DJERSITJEN
• E UL DEPRESIONIN
PIKA
NATYRORE

Menopauza, një fenomen normal
fiziologjik në jetën e secilës gruas,
mbart me vet një sërë efektesh
anësore të cilat kryesisht janë të
pakëndshme. Këto probleme mund
të zgjasin shkurt por ndonjëherë
mund të zgjasin edhe disa vite.
FEMISAN B vepron në mënyrë të favorshme për nyjet, kockat, enët e gjakut. Proceset degjeneruese
ngadalsohen, si edhe shkatërrimi i indeve, plakja dhe zhvillimi i arteriosklerozës, osteoporozës si
edhe të senilitetit. Përdorimi i FEMISAN B e redukton tejndjeshmërinë e sistemit nervor, nervozizmin,
palpitacionet kardiake, pagjumsinë, djersitjen e shtuar, ngacmueshmërinë dhe ndjenjën e papritur
të ngrohjes. Diureza më e bollshme çon në rregullimin e problemit me qarkullimin e gjakut,
zvogëlohet rreziku nga goditja në tru dhe parandalohen sëmundjet e zemrës. Gjakderdhja e zgjatur
gjinekologjike qetësohet nga prania e akileinit.gjinekologjike qetësohet nga prania e akileinit.
FEMISAN B me përbërjen e vet komplekse dhe të bazuar në bimë mjekësore, jo vetëm që heq
problemet e menopauzës, por gjithashtu vepron duke parandaluar sëmundjet e mësipërme dhe çon
deri te përmirësimi i dukshëm i gjendjes shëndetësore nëse sëmundja është e pranishme.
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INFLAMIMI I VESHKAVE
INFLAMIMI I FSHIKZËS URINARE
KREATININA E RRITUR
CISTAT NË VESHKË
RËRA NË VESHKË
PIKA
NATYRORE
DHEFSHIKËZ URINARE
• INFEKSIONI I RRUGËVE URINARE
(Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus, Proteus)

NEFROVIT është një eliksir natyror për
veshka dhe trakt urinar! Këto pika bimore
të pasura me fitoncide janë antiseptik
urinar të jashtëzakonshëm për inflamim
të veshkave, të rrugëve urinare dhe të
fshikzës.
Aplikohet me sukses tek inflamimet urinare të
shkaktuara nga Escherichia coli dhe bakteret
e tjera. Mund të përdoren tek inflamimet akute
dhe kronike, vetëm ose me terapi antibiotike.
Ato e përshpetojnë kurimin dhe e zvogëlojnë
mundësinë të infeksionit të përsëritur dhe
gjithashtu përshpëjtojnë largimin e rërës dhe
të gurëve nga veshkat dhe rrugët urinare dhe e
parandalojnë riformimin e tyre. Falë përbërjes së
vet, Nefrovit mund të ndikojë edhe në zvogëlimin
e gurëve. Nefrovit zvoglon gjakderdhjet e vogla në
trakt urinar dhe heqja e gurit dhe të rërës shkon
tërësisht pa komplikime.

NEFROVIT eliminon vështirësitë
në urinim – kriza të dhimbshme
dhe urinim i shpeshtë tek cystitis
(inflamimi i fshikëzës urinare – i
cili më shpesh haset tek gratë). Ai
vepron në mënyrë të favorshme
në funksione të veshkave, në
kreatinën e ngritur, në shfaqjen e
proteinëve në urinë dhe në rritjen e
nivelit të uresë.
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• URINIMI I SHPESHTË DHE 		
MEVËSHTIRËSI
• URINIMI I SHPESHTË GJATË NATËS
• INFLAMIMI I PROSTATËS
• PROSTATA E ZMADHUAR
• ADENOMA E PROSTATËS
Pikat bimore HIPOPROSTAT janë projektuar
posaçërisht për ruajtjen e shëndetit të prostatës.
Bimët e përdorura në këtë kombinim janë të
njohura dhe të rekomanduara nga ekspertët
të shquar botërorë. Me përdorimin e rregullt të
HIPOPROSTAT pikave në mënyrë terapeutike
ose parandaluese rritet vitaliteti i prostatës,
zvogëlohet frekuenca e urinimit, eliminohet
urinimi i vështirë dhe ruhet shëndeti i veshkave,
i fshikëzës urinare dhe rrugëve urinare.

Efektet e shumta të flavonoideve, saponinave dhe
të disa llojeve të vajrave eterike, të fitosterolit, të
taninës, të mineraleve dhe vitaminave krijojnë
një efekt jashtzakonisht të dobishëm në këtë
gjëndër të vëçantë me sekrecion të brendshëm
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tek meshkujt. Vajrat eterike dhe tanina e parandalojnë
shumëzimin e baktereve dhe i shkatërrojnë bakteret tek
prostatitisi akut dhe kronik. Efekti diuretik bazohet në
veprimin e flavonoideve, të saponinave dhe të vajrave
eterike. Diureza më e bollshme i lehtëson vështirësitë të
shkaktuara nga prostata e zmadhuar, e cila nga ana e vet
i krijon pengesat duke e ngushtuar ose mbyllur traktin
urinar. Eliminimi i rritur i toksinave, të metabolitëve të
dëmshëm dhe radikaleve të lira çon deri te përmirësimi
të gjendjes së përgjithshme të organizmit dhe shfaqjes
së efektit anti-kanceroz. β-sitosterol nga grupi fitosterolit
rrit metabolizmin në mënyrë kompensatore në indet
adenomatoze (të ënjtura) të prostatës, duke i eliminuar
bllokimet e gjakut.

tel: +381 (11) 23 900 86
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ARITMIA – PALPITACIONE KARDIAKE
ÇRREGULLIMI I RITMIT TË ZEMRËS
TENSIONI I LARTË
ANGINË E ZEMRËS
ANGINA PECTORIS
SHËRIMI PAS ATAKUT TË ZEMRËS
INFEKSIONE TË SHKAKTUARA NGA
VIRUSI KOKSAKI
PENGESAT ME QARKULLIMIN
E GJAKUT
KOLESTEROLI I LARTË
VENAT E ZGJERUARA

Kombinimi i parimeve aktive në LEOCARDIN shfaq
efekte terapike tek shumica e pengesave kardiake.
LEOCARDIN e ushqen zemrën, e freskon dhe
e bën më të fortë. Duke e ushqyer zemrën dhe
enët e gjakut, ai ndihmon tek angina pectoris, në
gjendje pas atakut të zemrës, pas sëmundjeve të
dobëta, pas infeksione të shkaktuara nga virusi
koksaki të cilat e dobësojnë zemrën dhe funksionet
e muskujve të zemrës. LEOCARDIN vepron si një
agjent antihipertensiv dhe e balancon tensionin e

gjakut. LEOCARDIN në të njëjtën kohë vepron në
mënyrë lipolitike, i shkrin yndyrërat, e ngadalëson
depozitimin e tyre në muret e enëve të gjakut dhe
krijimin në sipërfaqen e tyre të brendshme, e cila në
mënyrë të konsiderueshme ngadalëson dhe ndalon
procesin e arteriosklerozisë. Rritja e eliminimit të
lëngjeve nga trupi redukton barrën e trupit dhe e
rregullon qarkullimin e gjakut, që është efektive
në ënjtje të ndryshme dhe hipertension arterial.
Bima mjekësore në LEOCARDIN e përmirëson
përkulshmërinë dhe elasticitetin e enëve të gjakut,
që gjithashtu ndikon në përmirësim të qarkullimin
e gjakut.

LEOCARDIN i redukton gjasat për atakun e zemrës, e rregullon
tensionin e gjakut, qarkullimin e gjakut dhe ritmin e zemrës,
e ngadalëson plakjen e enëve të gjakut.
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KOLLA NGA DUHANI
BRONKIT
ASTMA
INFLAMIMI I RRUGËVETË		
FRYMËMARRJES
• I LEHTËSON SIMPTOMAT
EALERGJISË NDAJ POLENIT
DISAN NDIHMON NË LEHTËSIMINE
PENGESAVE TË RRUGËVE TË
FRYMËMARRJES

DISANI E RRIT IMUNITETIN E TËRË
ORGANIZMIT
Disani e lehtëson kollitjen e shkaktuar
Ekstrakti i echinaceës është një
nga pirja e duhanit. Megjithëse e dimë se sa imunostimulanti i cili e zgjidh problemin e
duhani është i dëmshëm për shëndetin, me
rënies së imunitetit. Rrënja e luleradhiqes
vështirësi ne i ndalojmë zakonet e këqija, por
e përmirëson shkëmbimin e materieve në
shumica e pengesave që lindin si pasojat e
organizëm dhe së bashku me hithrën ndikon
duhanpirjes afatgjatë mund të zbuten me Disan. në pastrimin e organizmit nga toksinat dhe
Disani e qetëson mukozën e irrituar
radikalet e lira. Vitamina C e rrit profilaksinë
të fytit e të grykës tek inflamimi i fytit.
dhe i zbut infeksionet.
Ekstrakti likuid i gjethe dellit me efektin e vet
DISANI PËRMIRËSON QARKULLIMIN E
antiinflamator, sekretolitik dhe antibakterial e
DOBËT PERIFERIK.
zbut kollën kronike dhe proceset inflamatore
Me efektin e kombinuar të grupit të bimëve
në mukozën e fytit dhe të grykës.
që përmbajnë DISAN rregullohet qarkullimi
Disani e lehtëson frymëmarrjen për
dhe mikroqarkullimi në të gjitha organet e
astmatikë.
brendshme, forcohet zemra dhe ngadalësohet
Veshtulla i zbut ngërçat e rrugëve të
fillimi i arteriosklerozës.
frymëmarrjes tek sulmet astmatike.
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ALFA AKTIV është një formulë
unike e cila përmban nivel të lartë
të përbërësve natyrorë të cilët
ndihmojnë tek mosfunksionimi
erektil dhe steriliteti mashkullor.
RRIT LËVIZJEN E SPERMATOZOIDËVE
NDIHMON NË MATURIMIN E
SPERMATOZOIDËVE PARANDALON
DERDHJEN E PARAKOHSHME RRIT
NUMRIN E SPERMATOZOIDËVENXIT
EREKTIMINRRIT LIBIDON
Ekipi i biologëve dhe farmacistëve të cilët janë përgjegjës për suksesin e Femisanit paraqesin
një zgjidhje natyrore për probleme delikate të sterilitetit mashkullor dhe të mosfunksionimit
erektil, probleme me të cilat meshkujt përballen sot gjithnjë e më shumë në planifikim
familjar.
Ekstrakti i Damianës (Turnera diffusa L.) ndihmon t̕i zbuten simptomat e mosfunksionimit erektil
sepse rritet rrjedhja e gjakut në organet gjenitale dhe stimulohen nervat e pjesës së poshtme të
palcës kurrizore, kështu që e nxit erektim dhe e eliminon problemin e derdhjes së parakohshme.
Damiana e rrit nivelin e energjisë së brendshme dhe e forcon libido. Me sukses ajo aplikohet tek
steriliteti, problemet me prostatë dhe infeksionet urinare.
L-carnitine dhe acetyl L-carnitine janë aminoacide të nevojshme për një funksionim normal
të qelizave të spermatozoidëve. Përbërësit e rëndësishëm të plazmës seminale dhe vetë
spermatozoidëve, ato luajnë një rol të rëndësishëm në maturimin dhe lëvizjen e spermatozoidëve.
www.alfaaktiv.rs
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Jeni të shqetësuar se niveli i
stresit ka arritur deri maksimumi,
ndiheni të pafuqishëm, hezitues,
të dëshpëruar dhe duket se s̕ka
rrugë dalje?
•
•
•
•

QETËSON NERVOZIZMIN
ELIMINON STRESIN
FORCON SISTEMIN NERVOR
RIKTHEN GJUMIN
ESHËNDETSHËM
• PËRQENDRIMI DHE KUJTESA
• PËRMIRËSON DISPONIMIN
• KUSHTE DEPRESIVE

Zgjidhja është para jush – Optima Forma ndihmon
për të kapërcyer stresin, depresionin dhe ankthin!
Shumë bimë kanë efekt qetësues, e lehtësojnë tensionin psikik, e përmirësojnë disponimin, nuk
krijojnë varësi dhe nuk kanë efekte anësore, e bëjnë më të lehtë hyrjen në ëndërr. Pikërisht në
Optima Forma ne kemi identifikuar 3 bimë kyçe të cilat kanë një efekt sedativ natyror dhe të cilat
ndihmojnë tek simptomat e mësipërme.

OPTIMA FORMA ka një ndikim të jashtëzakonshëm e të dobishëm në rastin
e lodhjes mendore dhe fizike, si edhe tek ekspozimi i përditshëm ndaj stresit.
Ai e kthen fuqinë dhe gëzimin e jetës! Lehtëson sulmet panike dhe ankthin.
10
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FRYRJA E STOMAKUT
MOSTRETJA
OPSTIPACION (KAPSLLËK)
MBAJTJA E UJIT NË TRUP
KILOGRAMË TË TEPËRT
CELULITI

EQUIGAL vepron në mënyrë të
favorshme në sistemin e tretjes, e
lehtëson tretjen dhe eleminon gazrat.
Shpesh përdoret në trajtimin gastritit
dhe inflamimin e zorrës së trashë.

trupi i ngarkuar dhe mbipeshë. EQUIGAL i
stimulon zorrët, funksionet e mëlçisë, të vrerit, të
shpretkës dhe të pankreasit, i eliminon ngërçat
dhe fryrjen, e parandalon procesin e kalbjes. Kjo
e bën posaçërisht të efektshëm në probleme me
Edhe përdorimi i zgjatur nuk e irriton mukozën
celulit i cili më së shpeshti formohet si pasoja
e zorrëve, mund të aplikohet tek pengesat në
zorrë, ngadalshmëria e zorrës së trashë si edhe e çrregullimit në veshka, mëlçi, zorrë, ushqimin
joadekuat dhe aktivitetin e pamjaftueshëm.
tek peristaltika e ulur, dëmtimet e mëlçisë,
Shkëmbimi i rritur i materieve dhe eliminimi i
bllokimi i sektretimit të vrerit dhe inflamimin e
fshikëzës së tëmthit. Aplikohet për mbajtjen e ujit lëngjeve të tepërta e përshpejton eliminimin e
“jastëkëve” ujorë-ajrorë të krijuar nën sipërfaqen
në trup në mënyrë që e stimulon kullimin,
e lëkurës.
i eliminon metabolitë toksike të cilët i prodhon
11

exclusive line

gjoks dhe dekolte
+aromatherapy

DEVI XHELI PËR GJOKS DHE DEKOLTE
është një formulë bimore natyrore dhe e pasur me
përbërësit për rritjen e vëllimit dhe të tonusit të
gjoksit. E përmban makthin i cili ka një reputacion
shekullor në popull si një mjet për shtimin e gjoksit.
Përbërësi kryesor të makthit është fitoestrogjeni
(estrogjeni bimor). Estrogjeni ka ndikime të shumta
në trup – ndër të tjera ndikon edhe në rritjen e
gjoksit. Ekstrakti i kulpërit e përforcon këtë ndikim
dhe së bashku me makthin përmirëson rrjedhën
e gjakut domethënë e shtrin gjëndrat mamare
duke i bërë gjinjtë më të mëdhenj dhe më të
fortë. Përqendrimi i lartë i vitaminave A dhe E në
vajin e avokados dhe nga lulja mosketa i ofron
energji shtesë indeve të lëkurës, lufton kundër
radikaleve të lira dhe e ngadalëson plakjen. Vaji
i avokados ka edhe aftësitë të jashtëzakoshme
për rigjenerim dhe përtëritje për shkak të pranisë
së përqëndrimeve të larta të acide yndyrore
esenciale të cilat parandalojnë tharjen dhe e ruajnë
elasticitetin e lëkurës. Vaji i trëndafilit të egër e
inkurajon sintezën e kolagjenit, e cila është një
parandalim i mirë për formimin e rrudhave në
pjesën delikate të dekoltes, si edhe për formimin
e çarjeve të lëkurës në gjoks. Me përdorimin e
rregullt të xhelit, gjoksi bëhet më i madh dhe më i
fortë, kurse prania e vajrave të vlefshme e ushqen
dhe e bën lëkurën të butë.
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RRIT VËLLIMIN E TONUSIN E GJOKSIT
LËKURA BËHET E BUTË DHE GJENTILE
RIKTHEN FORTËSINË PAS
USHQYERJES ME GJI

tel: +381 (11) 23 900 86

LËKURA E SHËNDETSHME – BALSAM PËR SHPIRTIN!
DEVI BALSAMI PËR RIGJENERIM është një formulë bimore natyrore pa kortikosteroidë
me një efekt posaçërisht mbrojtës dhe rigjenerues dhe mund të aplikohet për probleme të
lëkurës të tilla si:

• PSORIAZË • EKZEMË • MBRESA • KERATOZË
Në dekadat e fundit të gjithë flasin për efektet e dëmshme të rrezatimit diellor. Përveç
mbrojtjes të përshtatshme gjatë ekspozimit ndaj diellit gjatë tërë vitit, dhurojeni lëkurës tuaj
këtë balsam ideal i cili do ta rigjenerojë dhe ushqejë! Administrohet tek:

• ALERGJI DHE IRRITIMI NGA DIELLI
• NJOLLAT NGA DIELLI
• DJEGIET
Bazën e këtij balsami e bëjnë dylli i bletës
dhe vajrat bimore me cilësi të lartë: të
jojobës, avokados, kalendulës, të enoterës
dhe farë të grurit, të cilët janë unike në
trajtimin e plagëve dhe të problemeve të
lëkurës. Vaji nga lulja mosketa është burimi
i acidit trans-retinol (një derivat natyror i
vitaminës A), që çon në një rikuperim të
E disponueshme në paketë prej 50ml dhe 15ml

epidermës së dëmtuar të lëkurës. Balsami
e lag lëkurën, e ushqen, ka një efekt zbutës
dhe antiinflamator. Përmban allantoin,
bisabolol (substancë aktive të kamomilit)
dhe pantenol. Vajrat esenciale të rozmarinës,
lavandës, bergamotit dhe mandarinës e
stimulojnë rigjenerimin e lëkurës, e qetësojnë
dhe e shërojnë. Balsami e rrafshon lëkurën,
i pastron indet nekrotike dhe e stimulon
formimin e qelizave të reja.
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kundër lythave virale
+ aromatherapy

Ndihm
o
ethev n kundër
e në b
HER
uzët
PES
SIMP
LEX

E disponueshme në paketë prej 50ml dhe 15ml

Lythat janë një fenomen i vazhdueshëm dhe i mërzitshëm, shpesh i pranishëm
posaçërisht në vende ku krijojnë dhimbje dhe irritim (nën gji, në qafë, në bark...).
Formohen si pasoja e infeksionit nga virusi human papilloma (HPV) dhe janë
shumë ngjitëse.
Aromaterapia konsiderohet mënyrë më efektive për zgjidhjen e problemeve me HPV dhe viruse të tjera.
Vajrat esenciale nuk janë aromat nga shishet por mund të konsiderohen si ilaçe bimore që kanë përbërësit
me efektin të provuar kundër spektrin më të gjerë të viruseve. Në luftën kundër viruseve, vajrat esenciale
kyçe të cilët veprojnë mbi ato janë ata që përmbajnë përqindje të lartë të aldehideve dhe ketoneve
monoterpene, e para së gjithash këto janë pema e çajit dhe ravensara (kanë një efekt shumë antiviral dhe
imunostimulues).
Ju ofrojmë një zgjidhje natyrore në formën e “Devi balsam për lytha virale” të pasur me vajra esenciale të
pemës së çajit, rigonit të egër dhe ravensare si një nga vajra esenciale më të fuqishëm antivirale, të cilët
veprojnë në vetë shkakun e problemit. Vaji i ricinit, gjithashtu efektiv kundër viruseve, e përmban edhe
acidin i cili gradualisht i than lythat kurse ekstrakti i lëvorjes së shelgut ka veprim keratolitik. Lythat zhdukin
nga lëkurë, në varësi nga vendi ku gjenden dhe madhësia, për 3-6 javë pa dëmtim të indeve përreth,
pa irritim dhe dhimbje.
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www.devi.rs

tel: +381 (11) 23 900 86

DEVI BALSAMI PËR THËMBRA
Është një formulë bimore natyrore unike, e dizajnuar për kujdesin
e lëkurës në thembra dhe shputa. Rezultimet janë dukshme pas
aplikimit të dytë. Balsami e zbut lëkurën e vrazhdë, e thatë dhe e
pëlcitur. Me përbërësit e vet specialë dhe aktivë ia kthen lëkurës
përkulshmërinë dhe elasticitetin. Falë përmbajtjes së lartë të vajit nga
lulja mosketa, të gjalpit të kakaos dhe të dyllit të bletës, hidratimi i
lëkurës rritet menjëherë, shputave të lodhura i kthehet vitaliteti kurse
prania e vajrave esenciale të rozmarinës, sherbelës, pemës së çajit,
lavandës dhe syzygium-it i parandalon infeksionet.

DEVI BALSAMI KUNDËR ÇARJEVE SË LËKURËS
Është një formulë bimore efektive e cila e inkurajon elasticitetin
e lëkurës, e parandalon formimin e çarjeve të lëkurës dhe i
zvogëlon ato ekzistuese. E përmban vajin e avokados me aftësitë
të jashtëzakoshme për rigjenerim dhe përtëritje të lëkurës për
shkak të pranisë së përqëndrimeve të larta të acide yndyrore
esenciale të cilat parandalojnë tharjen dhe e ruajnë elasticitetin
e lëkurës. Vaji i farës të grurit e pasur me vitamina është një
antioksidant natyror i cili e stimulon rigjenerimin e indit dhe
është ideale në luftën kundër çarjeve të lëkurës. Vaji nga lulja
mosketa është burimi i acidit trans-retinol (një derivat natyror i
vitaminës A), që çon në një rikuperim të epidermës së dëmtuar
të lëkurës, në mënyrë që e përshpejton ndarjen e keratinit. Vajrat
esenciale të lavandës, mandarinës, rozmarinës dhe bergamotit
e kompletojnë veprimin e balsamit në luftën kundër çarjeve të
lëkurës. Gjalpi i kakaos është një hidratant natyror, i cili ka një
aftësi të madhe të mbajtjes së lagështirës, duke lejuar për lëkurë
të “marrë frymë” në të njëjtën kohë. Kalendula e zbut, tonifikon,
rigjeneron dhe hidraton lëkurën.
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FEMISAN A KAPSULA ME ZINK DHE
SUPER KONCENTRAT TË MAKËS
• Kontribuojnë në ruajtjen e funksioneve normale
fiziologjike të organeve riprod huese tek femrat.
• Në pjellorinë dhe riprodhimin normal,
në sintezën normale të proteinave dhe të ADN-së.
• Kanë rol në procesin endarjes së qelizave.
• Në rregullimin e aktivitetit hormonal dhe
të shëndetit të organeve riprodhuese.
• Ulin parehatinë menstruale
• Rregullojnë punën e hipothalamusit dhe
hipofizës të cilët janë përgjegjës për
prodhimin e hormoneve në trup.

Risi!

FEMISAN A plus Maca, kapsula është një produkt tërësisht natyror në bazë bime pa efekte anësore. I
balancon funksionet e trupit dhe e ruan shëndetin riprodhues të grave. Bimë mjekësore të zgjedhura në
mënyrë natyrore e rregullojnë ciklin menstrual dhe krijojnë një balancë hormonale. Mund të përdoret për
ta parandalur shfaqjen e cistave dhe inflamime të traktit urogjenital. Ka një veprim pozitiv në pjellorinë
dhe ruajtjen e shëndetit të grave në periudhën nga adoleshenca deri në menopauzë. Nuk përmban
hormone ose konservues. Nëse përdoret sipas udhëzimeve, mund të përdoret për një kohë të pacaktuar.
Maka i balancon hormonet, e nxit pjellorinë dhe e përmirëson shëndetin riprodhues të grave. Ndihmon
në uljen e simptomave të pakëndëshme të PMS-it dhe të sindromi të vezoreve policistike, sepse e
balancon nivelin e estrogjenit në trup. Ky ndikim shihet edhe në fytyrë pasi që lëkura bëhet më e paster
dhe aknet zhduken. Maka është një adaptogjen, që do të thotë se ajo e stimulon rigjenerimin dhe shpejt
na shëron nga lodhja. Njerëzit që kanë përdorur makën rregullisht në disa studime kanë konfirmuar
se niveli i energjisë u ishte rritur, kujtesa dhe disponimi u ishte përmirësuar. Maka është një aleat i
jashtëzakonshëm për njerëzit që vuajnë ose janë të prirur për depresion dhe ankth.

www.femisan.info

