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Femisan A bitkisel damlalar:
• Tamamen doğal bir üründür
• Herhangi bir yan etkisi yok
• Vücut fonksiyonlarını dengeler
• Hormonlar ve koruyucu  

maddeler içermezler

Biz kadınlar hayatta en az bir kere jinekolojik sorunlar yaşamışızdır. Bunlar 
ergenlik döneminde başlayan ilk düzensiz ağrı ve adet döngüsünden başlayarak 
kist, miyom, iltihap gibi ciddi sorunlara kadar gider. Bu sorunların nedeni 
düzensiz bir hormonal sistemin olmasının yanı sıra kronik yorgunluk, aşırı sinirli 
olma hali, depresyon, endişelenme ve uyku bozukluklarıdır. Bu sorunlar yıllardır 
bizimle beraber var olmakta ve jinekologlar, ilaçlar ve cerrahi yardımıyla çözmeye 
çalıştığımız halde bu sorunlar bizimle beraber yaşamaya devam etmektedir.
Bu yüzden Herba Svet profesyonel ekibi kadın üreme organları hastalıklarının 
doğal yollarla tedavisine özel önem vermiş ve sorunları çözmüştür.
Uluslararası trendleri takip eden firmamız fitoterapi alanında ve en gelişmiş 
bitkisel tedavi yöntemleri konusunda uzmanlaşmıştır.
Herba Svet uzmanları Femisan A adında benzersiz formülü olan bitkisel 
damlaları üretmiştir.

Fermisan A 15 yıldır sizinle ve  her kadının  vazgeçilmez yardımcısıdır.

Fermisan A yardımcı bir üründür. Doktor tarafından verilen tedaviler uygulanmalıdır.

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

DAMLALAR
DOĞAL



• PMS
• Rahim ağzı yaraları
• kadınlarda kısırlık - infertilite
• Memelerde fibrokistik değişiklikler
• PCO - Polikistik over sendromu
• Endometriozis
• Ağrılı adet görme
• Adet düzensizlikleri
• Rahimde miyomlar
• Yumurtalık kistleri
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Femisan A kadınların sağlığını korumak için tüm gerekli önemli bitkiler içerir 
(aslanpençesi, civanperçemi, portakal nergisi, turnagagası, maydanoz tohumu ve 
kuzukulağıgiller). Femisan A tamamen doğaldır, koruyucu maddeler içermeyen, 
hormonsuz ve yapay renklendirici içermeyen bir bitki damlasıdır. Yumurtalıklarda 
mikrosirkülasyonu artırır, yumurtalık fonksiyonunda ve hormonal dengede olumlu 
etki gösterir, adet döngüsü düzenleyen ve spazmolitik etki rahim spazmını giderir 
ve ağrılı dönemlerde kolaylık sağlar. Yumurtalıklardaki farklı kist tedavilerinde 
uygulanır. Endometriotik kistler de dahil olmak üzere, 
polikistik yumurtalıklarda da başarıyla uygulanır. Kendi hafif 
fitoöstrojen etkisiyle miyom büyümeyi durdurur ve aşamalı 
olarak azalma etkisi gösterir. Tanen ve ahilein içerdiği için ağır 
ve uzun süreli adet döngülerini düzeltir. Antiinflamasyon etkisi 
gösterdiği için yumurtalıkların akut ve kronik iltihabı üzerinde 
olumlu etki gösterir, artmış vajinal akıntıları azaltır.

Hormonal dengesi ve yumurtlamaya olumlu etkisi gösterdiği için Femisan A 
kadınlarda doğurganlığı artırır, büyük bir başarıyla kısırlık tedavisinde kullanılır. 
İlk adet döngüsünden itibaren bu doğal bitkisel damlaları genç kızlar da 
kullanabilirler. Hiç bir yan etkisi yoktur. Aşağıdaki jinekolojik durumlarda ve 
teşhislerde yardımcı olur:

Birçok kadın otuzlu veya kırklı yaşlarda 
anne olurlar bu nedenle düzenli bir 
jinekolojik kontrole önem veriniz. Ayrıca 
şifalı bitkiler kullanarak de önlemler alıniz.
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FEMISAN B eklemlere, kemiklere, kan damarlarına yararlı etki gösterir. Dejeneratif 
süreçleri, doku yıkımını, yaşlanma ve damar sertliğini, osteoporoz etkilerini ve yaşlılığı 
yavaşlatır. FEMISAN B kullanımı sinir sisteminin aşırı duyarlığını azaltır, endişelenme, 
kalp çarpıntısı, uykusuzluk, terleme, aşırı sinirli olma ve vücuttaki ani ısı değişikliklerini 
azaltır. Gelişmiş diürez kan dolaşım problemlerinin düzenlenmesinde yardımcı olur, beyin 
felci riskini azaltır ve kalp hastalığına karşı önleyici etki gösterir. İçerdiği ahilein maddesi 
yardımıyla uzun süren jinekolojik kanamaları azaltır.

Her kadın menopoz sırasında olumsuz yan etkileri yaşar. 
Bu sorunlar kısa sürerler (birkaç ay) fakat bazen birkaç sene etkisini gösterir.

Şifalı bitkilere dayalı FEMİSAN B, sadece menopoz sorunlarını ortadan kaldırmaz ve 
aynı zamanda yukarıdaki hastalıklara karşı önleyici etki gösterir. Hastalık sırasında da 
belirgin bir iyileşme sağlar.

• MENOPOZDA YARDIMCI OLUR
• VÜCUTTAKİ SICAKLIK 

DALGALANMALARINI AZALTIR
• TERLEMEYİ AZALTIR
• DEPRESYONUNU AZALTIR
• UYKUYU NORMALE DÖNDÜRÜR

DAMLALAR
DOĞAL

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



NEFROVIT böbrekler ve tüm idrar yolları için doğal bir ilaçtır!
Phytoncides madde içeren bitkisel damlalar böbrek, idrar yolu ve mesane 
iltihabı için olağanüstü bir  antiseptiktir. Eşerihiya koli (Escherichia coli) ve diğer 
bakterilerden kaynaklanan idrar iltihaplarında başarıyla uygulanır. Bu damlalar akut 
ve kronik iltihaplarda veya antibiyotik tedavisi ile beraber kullanılır. İyileşmeye yardımcı 
olur, tekrarlayan iltihap ihtimalini azaltır. Ayrıca böbreklerden ve idrar yollarından kum 
ve taşların atılmasını sağlar, onların tekrar oluşmasını önler. Nefrovit içeren maddeler 
sayesinde, taş azaltılmasına yardımcı olur. İdrar yollarındaki küçük kanamalarda azalma 
etkisi gösterir ve dolayısıyla taş ve kum atılma sürecinin sorunsuz geçmesini sağlar.

NEFROVIT idrar rahatsızlığını ortadan kaldırır (kadınlarda sıklıkla görünen 
mesane iltihaplarında ağrılı krizler ve sık idrara çıkmayı önler). 
Böbrek fonksiyonlarında, yüksek kreatin seviyesinde, idrarda protein 
görünümünde ve artan üre oranı durumlarında faydalı etki gösterir.

• BÖBREK İLTİHABI
• MESANE İLTİHABI
• KREATİNİN YÜKSEKLİĞİ
• BÖBREKLERDE KİSTLER
• BÖBREK KUMU VE MESANE 

KUMU  (TAŞI)
• İDRAR YOLU İLTİHAPLARI

(Escherichia coli, Staphylococcus,
Streptococcus, Proteus)
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DAMLALAR
DOĞAL



Bitkisel damlalar HİPOPROSTAT  prostat 
sağlığını korumak için özel tasarlanmıştır. 
Bu bileşim üretiminde kullanılmış bitki 
türleri ünlü uluslararası uzmanlar tarafından 
önerilir. Flavonoidler, saponinler, farklı çeşit 
uçucu yağlar, fitosteroller, tanen, mineraller 
ve vitaminler erkeklerin bu önemli endokrin 
bezlerin üzerinde çok olumlu etki gösterir.
Uçucu yağlar ve tanen madde akut 
ve kronik prostat iltihabı (Prostatit) 
durumlarında bakterilerin büyümesini önler 
ve öldürür. İdrar söktürücü etkisi flavonoid, 
saponin ve uçucu yağlara dayanmaktadır. 
Büyümüş prostat durumlarında artan idrar 
sökmeyi kolaylaştırır. 

Toksinler, zararlı metabolitleri ve serbest 
radikallerin artışının ortadan kaldırılmasıyla, 
vücudun genel durumunun iyileştirilmesi 
ve bir anti-kanser etkisi tezahürüne yol 
açar. Fitosteroller grubundan Beta – 
sitoserol adenomatöz (şişmiş) prostat 
dokusunda kan stazını ortadan kaldırırken 
düşen metabolizmaya takviye yaparak 
artırır. HİPOPROSTAT damlaları tedavi 
veya önleyici düzenli kullanımda prostatın 
diriliğini artırır, idrar sıklığını azaltır, idrara 
çıkmayı ortadan kaldırır, böbrek, mesane 
ve idrar yollarını korur.
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• ZOR VE SIK İDRARA ÇIKMA
• GECE SIK İDRARA KALKMA
• PROSTAT İLTİHABI
• BÜYÜMÜŞ PROSTAT
• PROSTAT BEZİNİN 

ADENOMU

DAMLALAR
DOĞAL

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



Aktif prensipleri kombinasyonu LEOCARDİN 
kalp sorunlarda birçok tedavi etkileri sağlar.
LEOCARDİN kalbi besler, yeniler ve daha 
güçlü yapar. LEOCARDİN kalbi besleyerek 
kan damarlarını genişletir. LEOCARDİN 
angina pektoriste, kalp krizi ve yorucu 
hastalıklardan sonrasında yardımcı olur. 
Kalbi fonksiyonu zayıflatan Koksaki 
virüsünden (Coxsackie) kaynaklanan 
iltihaplarda yardımcı olur. LEOCARDİN 
bir antihipertansif etki gösterir ve kan 
basıncı dengesini sağlar.

Aynı anda LEOCARDİN lipolitik etkisi 
gösterir ve yağları parçalar. Kan damarlarının 
duvarlarında yağ birikmesini yavaşlatır 
ve damar sertliği sürecini durdurur Vücuttan 
artmış sıvı eliminasyon bedenin yükünü 
azaltır ve  kan dolaşımını düzenler. 
Bu nedenle farklı şişiklerde ve yüksek 
tansiyonda etkisini gösterir. Şifalı bitkiler 
içeren LEOCARDİNdamar esnekliği 
ve aynı zamanda kan dolaşımını artırır. 
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• ARİTMİ – KALP ÇARPINTISI – 
KALP RİTİM BOZUKLUĞU

• YÜKSEK TANSİYON
• GÖĞÜS ANJİNİ
• MİYOKARD SONRASI İYİLEŞME
• KOKSAKİ VİRÜSÜ (COXSACKİE) 

KAYNAKLANAN İLTİHAPLAR
• KAN DOLAŞIM SORUNLARI
• KOLESTEROL
• VARİS ÜZERİNDE OLUMLU 

ETKİSİ

DAMLALAR
DOĞAL

LEOCARDIN kalp krizi olasılığını azaltır, kan basıncını 
ve  dolaşımını normalleştirir. Kalp ritmini düzenler 
ve kan damarlarının yaşlanmasını yavaşlatır.



8

DİSAN SOLUNUM SORUNLARINA 
YARDIMCI OLUR

DİSAN sigaranın neden olduğu 
balgamın atılmasını kolaylaştırır.
Sigaranın sağlığımıza etkisinin ne kadar 
kötü olduğunu bilmemize rağmen kötü 
alışkanlıklardan zor vazgeçiyoruz fakat 
DİSAN yardımıyla uzun süre sigara 
kullanılmasından kaynaklanan sorunları 
hafifletir.

DİSAN tahriş olan boğaz ve yutak 
mukozasını sakinleştirir.
Sinirli otunun (Plantago)  özütü iltihaba karşı 
etkilidir. Ayrıca salgıyı artırıcı (sekretolitik) 
ve antibakteriyel etkisiyle, kronik 
öksürüğe, boğaz ve yutak mukozasında 
iltihaplanmaya yardımcı olur.
DİSAN astım hastalarında solunumu 
kolaylaştırır..
Ökse otu astım ataklarında solunum 
spazmını giderir.

DISAN TÜM VÜCUT BAĞIŞIKLIK 
SISTEMINI ARTIRIR.

Ekinezya özütü (Echinacea) 
immünostimülan olarak bağışıklık 
sisteminin düşmesini önler.
Karahindiba kökü vücutta metabolizmayı 
artırır. Isırgan ile birlikte toksinlerden 
ve serbest radikallerden vücut 
detoksifikasyonu sağlar. C vitamini, 
profilaksisi artırır enfeksiyona iyi gelir.

DISAN PERİFERİK DOLAŞIMI 
İYİLEŞTİRİR.

DİSAN’ı oluşturan bitkilerin etkisiyle, tüm iç 
organlar, kan dolaşımı ve mikro sirkülasyon 
düzenlenir, kalp güçlendirilir, damar sertliği 
oluşumu yavaşlatılır. 

• SİGARA ÖKSÜRÜĞÜ
• BRONŞİT
• ASTIM
• SOLUNUM YOLU İLTİHABI
• BAHAR NEZLESİ BELİRTİLERİNİ 

HAFİFLETİR

Yine eczanelerde!

DAMLALAR
DOĞAL

www.herbasvet.com tel: +381 (11) 23 900 86
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Femisan üreten biyolog ve eczacı ekip uzmanları tarafından iktidarsızlık 
gibi hassas sorunlarla karşılaşan erkekler için yeni bir doğal çözüm sunar.

Damiana özütü (Turnera diffusa L.) genital bölgedeki kan dolaşımını artırarak, alt omurilik 
sinirleri uyararak, ereksiyonu güçlendirerek, erken boşalma sorunu iktidarsızlık semptompları 
azaltır. Damiana enerji ve libido seviyesini artırır. Kısırlık, prostat sorunları ve üriner iltihaplarında 
başarıyla uygulanır.

Normal sperm hücreleri çalışması için aminoasitler L-karnitin ve asetil 
L-karnitin gerekmektedir. Seminal plazma ve sperm hücrelerinin önemli bir bileşim 
olarak L-karnitin ve asetil L-karnitin sperm sayısı artırmada ve hareketliğinde önemli 
bir rol oynamaktadır.

ALFA AKTİV yüksek 
düzeyde doğal maddeler 
içeren benzersiz 
bir formüldür.
Erektil disfonksiyon 
ve erkeklerde kısırlık 
sorunlarına yardımcı olur.

YENİ! KAPSÜLLER!

• SPERM HAREKETLİĞİNİ 
ARTIRIR

• SERTLEŞME 
BOZUKLULUĞUNDA 
YARDIMCI OLUR

• SPERM OLGUNLAŞMASINDA 
YARDIMCI OLUR

• LİBİDO GELİŞTİRİR
• ERKEN BOŞALMA  

SORUNUNU ÖNLER
• SPERM SAYISINI ARTIRIR
• EREKSİYONU   

GÜÇLENDİRİR



• SİNİRLİLİĞİN AZALTILMASI
• STRES GİDERİLMESİ
• SİNİR SİSTEMİNİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
• SAĞLIKLI UYKU
• KONSANTRASYON VE BELLEK
• RUHUN GELİŞTİRMESİ
• DEPRESİF DURUMLAR

OPTİMA FORMA zihinsel ve fiziksel tükenmede ve günlük stres altında
bir çok olumlu etki gösterir. Güç ve yaşam sevinci getirir!
Panik atakları ve anksiyete azaltır.

Size çözümümüzü sunuyoruz – Optima Forma stresin 
aşılmasında, depresyonda, anksiyetede yardımcı olur!
 
Birçok bitki sakinleştirici bir etkiye sahiptir fakat bağımlılık gibi yan etkisi yoktur. Bu bitkiler 
fiziksel gerginliği azaltır, ruh halini iyileştirir, uykuya daha kolay geçilmesini sağlar. Biz 
sadece Optima üretiminde 3 doğal yatıştırıcı özelliği olan anahtar bitkiler seçtik. Optima 
Forma aşağıdaki durumlarda yardımcı olur:
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Eğer stres düzeyinizin maksimum 
seviyeye ulaştığını düşünüyorsanız, 
depresif, güçsüz veya çaresiz 
hissediyorsanız, çıkış  yolu hiç 
görmüyorsanız.

DAMLALAR
DOĞAL

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



EQUIGAL sindirim sistemi için faydalıdır, 
hazmı kolaylaştırır ve gazları ortadan kaldırır. 
Genellikle kataral iltihabı (Gastrit) ve kolon 
iltihabı tedavisinde kullanılır. Hatta tekrarlanan 
kullanımı ile, bağırsak mukozasını tahriş 
etmez. Bağırsak tembelliği durumlarında, 
düşük peristalsiste, karaciğer hasarında, 
safra salgılanmasını geciktirmede ve safra 
kesesi iltihabında uygulanır.
Vücuttaki su tutma durumlarında drenajı 
teşvik ederek kullanılır.
Yüklenen ve kilolu vücuttaki oluşturan zehirli 
metabolitleri ortadan kaldırır. 

Eğer bu belirtilerden herhangi birisini kendinizde gözlemlediyseniz - 
EQUİGAL DAMLALAR İÇIN DOĞRU ZAMANDIR!

EQUIGAL bağırsakları uyarır. Karaciğer, safra 
kesesi, dalak ve pankreas fonksiyonlarının 
düzgün çalışmasını sağlar. Kramp ve şişkinliği 
ortadan kaldırır, çürüme sürecini engeller. 
Özellikle böbrek, karaciğer, bağırsak, yetersiz 
beslenme ve hareket eksikliği bozukluğu 
sonucu ortaya çıkan selülit ile ilgili sorunlar 
için çok etkilidir. Artan metabolizma ve aşırı 
sıvı kaybetme deri yüzeyinin altında güdümlü 
havadar pedlerinin eliminasyonunu hızlandırır.
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• MİDE ŞİŞKİNLİĞİ
• HAZIMSIZLIK
• KABIZLIK
• VÜCUTTA SU TUTULMASI
• AŞIRI KİLO SORUNU
• SELÜLİT

Yemekleri sorunsuz sindirin!

DAMLALAR
DOĞAL
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DEVI MERHEM REJENERASYONU İÇİN güçlü bir koruyucu ve rejeneratif 
etkisi ile kortikosteroid içermeyen doğal bitkisel bir formüldür.
Aşağıdaki cilt sorunlarında uygulanır:

Son yıllarda herkes güneş ışınlarının zararlı etkilerinden bahseder. Yıl boyunca güneşe 
maruz kalma sırasında yeterli koruma olsa bile, cildinizi yenilemek ve beslemek için DEVİ 
MERHEM uygulayınız! Aşağıdaki durumlarda kullanılır:

• ALERJİ VE GÜNEŞTEN GELEN TAHRİŞ
• GÜNEŞ LEKELERİ VE BENEKLERİ
• YANIKLAR

• SEDEF • EGZAMA • YARA İZİ • KERATOZ

Merhem  bal mumu ve yüsek kalite bitkisel 
yağlardan oluşur: tedavide kullanan 
yağlar, jojoba yağı, avokado, nergis, eşek 
otu, buğday tohumundan oluşan bu 
merhem cilt problemleri giderir ve yaraları 
iyileştirir. Şili’den gelen gül yağı trans-
retinoik asit kaynağıdır (doğal vitamin 
A türevleri). Hasarlı cilt epidermisinin 
daha hızlı iyileşmesine yol açar. Merhem 

cildi nemlendirir ve besler, yumuşama 
ve anti-enflamatuar etkisini gösterir. 
Allantoin, bisabolol (papatya aktif madde) 
ve Panthenol içerir. Biberiye, lavanta, 
bergamot ve mandalina esansiyel yağlar 
cilt yenilenmesini sağlar. Merhem cildi 
temizler, nekrotik dokuyu ütüler ve yeni 
hücrelerin üretimini uyarır.
50 ml ve 15 ml ambalajında mevcuttur.

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

SAĞLIKLI CİLT - RUHLARIMIZA MERHEM OLUR!
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Zengin maddeler ve doğal bitkisel formülü 
içeren DEVI JEL GÖĞÜS VE DEKOLTE, 
göğüslerin hacmi ve tonunu artırır. Göğüs 
büyümesi için geçmiş asırlarda halklar 
arasında bilinen çemen otu içerir. Çemen 
otunun ana maddesi fitoöstrojendir 
(bitkisel östrojen).
 
Östrojen vücuda birden fazla etki gösterir, 
ayrıca göğüs büyümesi sağlar. Şerbetçi otu 
özütü çemen otu ile birlikte bu etkiyi artırır, 
meme bezi genişledikçe ve kan dolaşımını 
kolaylaştırarak göğüsleri daha büyük ve sıkı 
hale getirir. Avokado yağı ve Şili’den gelen 
gül yüksek yoğunlukta içerdiği vitamin 
A ve E serbest radikallere karşı savaşır. 
Yaşlanmayı yavaşlatır ve cilt dokuları için 
ekstra enerji sağlar. Avokado yağı olağanüstü 
rejenerasyon ve gençleştirme sağlamanın 
yanı sıra esansiyel yağ asitleri bakımından 
zengin olması nedeniyle cilt kurumasını önler 
ve cildin esnekliğini korur.
 
Kolajen sentezini uyaran yabani gül 
dekoltenin hassas bölgesindeki kırışık 
ve göğüsteki çatlakları önler. Göğüs jelinin 
düzenli kullanımında göğüsler daha büyür 
ve sıkılaşır.
Göğüs jelinde bulunan etkili yağlar 
cildi besler ve kadifemsi yapar.   

exclusive line

göğüs ve dekolte
+aromatherapy

GÖĞÜS HACMİ VE
TONUNU ARTIRIR

CİLDİ YUMUŞAK VE
KADİFEMSİ YAPAR

EMZİRME SONRASI GÖĞÜS
DİRİLİĞİNİ DÖNDÜRÜR

SAĞLIKLI CİLT - RUHLARIMIZA MERHEM OLUR!
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AYAK VE TOPUKLARIN 
BAKIMI İÇİN DEVİ MERHEM 

DERİ ÇATLAKLARINA KARŞI 
DEVİ MERHEM

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

özel tasarlanmış bir bitkisel formüldür. 
İkinci uygulamadan sonra sonuçları görülür. 
Merhem kuru ve çatlamış cildi yumuşatır. 
Özel aktif maddeler sayesinde cildin 
esnekliğini geri getirir. 
Yüksek yağ içeriği Şili’den gelen gül, kakao 
yağı ve bal mumu sayesinde cilt nemini 
arttırir. Yorgun ayaklara dirilik getirir. Uçucu 
yağların, biberiye, adaçayı, çay ağacı, 
lavanta ve karanfilin (Syzygium aromaticum) 
varlığı iltihapları önler.

Kozmetik ürünleri DEVİ kendi 
ihtiyaçlarımıza en kaliteli doğal maddeler 
vermek için doğmuştur. Cildimiz en büyük 
organ olarak her şeyi emer. Cilt üzerinde 
kullandığınız ürünlerin nasıl bir kalitede 
olduğunu kendinize hiç sordunuz mu?

deri esnekliğini hızlandıran, deri çatlaklarını 
önleyen ve azaltan etkili bir bitkisel 
formüldür.
Avokado yağı olağanüstü rejenerasyon 
ve gençleştirme sağlamanın yanı sıra 
esansiyel yağ asitleri bakımından yüksek 
bir konsantrasyonunun bulunması 
nedeniyle cilt kurumasını önler ve 
esnekliğini korur. Doğal bir antioksidan 
doku yenilenmesini uyaran ve deri 
çatlaklarına karşı  vitamin ile zenginleşmiş 
buğday tohumu yağı içerir. Şili’den gelen 
gül yağı trans-retinoik asit kaynağıdır 
(doğal vitamin A türevleri), keratinin 
paylaşımını hızlandırarak hasarlı cilt 
epidermisinin daha hızlı iyileşmesine 
yol açar. Lavanta, mandalina, bergamot 
ve biberiye uçucu yağlar ile deri 
çatlaklarına karşı merhem etkisini 

Cilde sürdüğümüz kremler onu gerçekten 
mi besler yoksa vücutta doğal dengeyi 
bozan farklı kremlerde bulunan koruyucu 
maddeler ve sentetik kökenli malzemeler 
gibi zararlı maddeleri mi emer? 
Cilt üzerine uyguladığımız içeriğini 
bilmediğimiz kremler cilde zarar verir. 
Hormonal denge bozulduğu için iç 
organlara bile (böbreklere, karaciğere) 
zarar verdiğini biliiyor muydunuz?
Stres altında yaşanan ve hep acele 
durumlarda olan modern kadının ve 
erkeğin ihtiyaçlarını karşılamak ve cildinizi 
iyileştirmek için tamamen doğal bir 
kozmetik oluşturduk.

bütünleştirir. Nem tutma özelliğiyle kakao 
yağı doğal bir nemlendirici olarak aynı anda 
cildin nefes almasını sağlar. Portakal nergisi 
cildi yumuşatır, yeniler ve nemlendirir.

DERİ ÇATLAKLARINA KARŞI DEVİ 
MERHEM tüm özellikleri sayesinde cildi 
bolca nemlendirir. 
Cilt yüzeyi üzerinde nem kaybını önleyen 
yarı geçirgen bir tabaka oluştur. 
Cilt esnekliğini artırarak gebelikte deri 
çatlakları oluşma olasılığını azaltır. 
Hasarlı dokunun yenilenmesini sağlar 
ve mevcut çatlakların rengini doğal 
rengine yakınlaştırır.
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Siğiller inatçı ve rahatsız edici bir fenomen. Genellikle ağrı ve tahriş oluşan yerlerde 
oluşur (göğüs altında, boyunda, karın bölgesinde). İnsan papilloma virüsü (HPV) ile 
enfeksiyonun bir sonucu olarak siğiller ortaya çıkar ve bulaşıcıdır.

HPV sorunu ve diğer virüsleri çözmek için aromaterapi en etkili yol olarak kabul edilir.
Uçucu yağlar şişedeki kokular değildir. Bunlar geniş bir virüs spektrumuna karşı 
kanıtlanmış etkili maddeler içeren bitkisel ilaç olarak kabul edilebilir.
Monoterpenler, monoterpen aldehit ve ketonlar yüksek oranda içeren uçucu yağlar 
virüsle mücadelede en etkili çözümdür, öncelikle tercihen çay ağacı ve ravensara (güçlü 
bir antiviral bağışıklık uyarıcı aktiviteye sahiptir).

Biz “Viral siğiller için Devi merhem” şeklinde uçucu yağlarla zenginleştirilmiş doğal bir 
çözüm sunuyoruz. Bir sorunun kök nedeni üzerinde etkili en güçlü uçucu yağlardan 
bazıları çay ağacı, yabani kekik ve ravensara yağı içerir. Aynı zamanda virüslere 
karşı asit içeren hint yağı yavaş yavaş siğilleri kuruturken söğüt kabuğu özütü 
keratolitik etkisi vardır. Siğiller dokuya zarar vermeden tahriş ve ağrı olmadan boyuta ve 
yerlere bağlı 3 – 6 hafta içerisinde kaybolur. 

50 ml ve 15 ml ambalajında mevcuttur.

Dudaktaki uçuklarının
tedavisine yardımcı olur
HERPES SIMPLEX– e karșı

viral siğiller için

+ aromatherapy



Bebeğiniz için
En iyi şey

Bebek kremi
Be-Be star!

Herkes kendi küçük SÜPER STAR’ı için her şeyin en iyisini ister çünkü bizim 
hayatımızda bizim çocuğumuzdan daha büyük yıldız yoktur. Bu nedenle 
HERBASVET kremi bebeğinizin en hassas cildi için üretilmiştir. Be-Be STAR kremi 
lanolin madde içerdiği için koruyucu bir role sahip olur. İdrar ve dışkının varlığı 
nedeniyle tahrişi önlemek için koruyucu bir tabaka oluşturur. Antibakteriyel etki 
gösterir, cildin kurumasını engeller. A ve E vitamini konsantrasyonlu ve doymamış 
yağ asitleri ile zenginleştirmiş kakao yağı ve hindistan cevizi yağı bebeğinizin hassas 
cildini besler. Portakal nergisi yağı kızarıklık ve döküntülerini önler, hasarlı cildi 
yeniler. Panthenol, çinko ve bisabolol birlikte deriye kolay nüfuz eder, 
nem oranını ve yumuşaklığı korur.
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