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Pionir naravnega zdravljenja
Alfred Vogel je odraπËal v Aeschu pri Baslu 
(©vica). Æe v zgodnjem otroπtvu so ga v svet 
zdravilnih rastlin in njihovega delovanja uvedli 
oËe in stari starπi. Vse æivljenje se je zavzemal za 
priznanje naravnega zdravilstva in fitoterapije. 
Umrl je leta 1996 v visoki starosti 94 let. Bil je 
neutruden raziskovalec, nadarjen govornik, 
svetovni popotnik in Ëlovek, ki mu ni bilo para v 
razumevanju, kako deluje in zdravi narava. Iz 

njegovega znanja in sposobnosti je nastala znamka A.Vogel, ki danes 
zastopa vse, kar je ustvaril ta pionir naravnega zdravljenja. Zdraviti z 
zdravilnimi rastlinami in pomagati soljudem je bilo njegovo æivljenjsko 
vodilo, ki se mu je z veliko vnemo posveËal vse do visoke starosti.

Naπa naËela
Zdravila iz sveæih rastlin 
Niso vsa zdravila 
rastlinskega izvora enaka. 
Zdravila, narejena iz sveæe 
nabranih zdravilnih rastlin, 
se glede na mnoge podatke 
ponaπajo z drugaËno 
vsebnostjo in uËinkovitostjo 
kot zdravila, narejena iz 
suhih rastlin.



Prednost v raziskovanju zdravilnih rastlin
Pri raziskovanju zdravilnih rastlin zavzemamo vodilno mesto. 
Ohranjamo ravnovesje med tradicionalnim znanjem o rastlinah in 
novimi znanstvenimi raziskavami. 

Skrbno gojenje
Naπi izdelki so v veliki veËini izdelani iz bioloπko pridelanih rastlin brez 
πkodljivih posegov v naravo.  

Æiveti zdravo
Zdravje je najpomembnejπa dobrina vsakega posameznika. Temelji na 
harmoniËnem ravnovesju πtevilnih dejavnikov - uravnoteæenem 
naËinu æivljenja, notranjem 
zadovoljstvu, veselju do æivljenja, 
gibanju, zdravi prehrani in zdravilih 
rastlinskega izvora.

To prepriËanje se zrcali v celotni 
ponudbi naπih proizvodov, ki smo jih 
tematsko razdelili na tri podroËja:

• uËinkovita zdravila rastlinskega   
 izvora,
• prehranska dopolnila,
• zdrava prehrana in drugi izdelki.
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Katero bi izbrali?

Sveæa. Suha.

Alfred Vogel je æe v mladih letih ugotovil, da samo sveæe nabrane in 
takoj predelane zdravilne rastline vsebujejo vso moË in ves 
razpoloæljivi zdravilni potencial. ©tevilne izkuπnje in pogovori z bolniki 
so potrjevali njegovo tezo, da mnogi pripravki iz sveæih zdravilnih 
rastlin delujejo bolje in moËneje kakor izdelki iz posuπenih rastlin. 

Zato so izdelki rastlinskega izvora znamke A.Vogel sveæi kot sama 
narava. Zdravilne rastline za zdravila in druge izdelke morajo biti 
obdelane v 24 urah po nabiranju. To naËelo velja tako za gojene 
zdravilne rastline kot za samorasle rastline, nabrane v naravi. Slednje 
nabiramo izkljuËno na podlagi posebnih dovoljenj. 
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Kontrolirana kakovost zaradi lastnega 
Alfred Vogel si je kot 
najviπji cilj zadal 
kakovost svojih 
izdelkov in se zanjo 
dosledno trudil na 
razliËne naËine. Zaradi 
lastnega nasada lahko 
v skupini Bioforce v 
veliki meri 
nadzorujemo razliËne 
dejavnike, nemoËni 
smo le pri vremenskih spremembah. Kakovost proizvodov je stalna in 
nadzorovana, v njih ni dodanih nepotrebnih snovi, izdelki vsebujejo 
celovit rastlinski izvleËek. 

Alkohol v zdravilih
NoseËnost
KoliËina alkohola v tinkturah iz zdravilnih rastlin tudi med noseËnostjo 
ne povzroËa nobenih teæav. Jetra matere zanesljivo zavarujejo 
razvijajoËega se otroka, ki bi bil zaradi vpliva alkohola dejansko lahko 
izpostavljen razvojnim nepravilnostim.
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Neæeleni uËinki in medsebojni vplivi

Za veËino izdelkov neæeleni uËinki niso znani. »e pa so navedeni v 
priloæenih navodilih, temeljijo na izkuπnjah, kliniËnih raziskavah in 
podatkih iz literature. 

Otroci 
Jetra pri otrocih delujejo desetkrat slabπe od jeter pri odraslih, vendar 
pa lahko obvladajo koliËino alkohola v 30 kapljicah tinkture vsako uro, 
kolikor znaπa odmerek za odrasle. Ne glede na to so odmerki zaradi 
koliËine zdravilne uËinkovine prilagojeni starosti otroka. 

Ali ste vedeli, da ...
... kapljice Echinaforce v enem odmerku (ekstrakcijsko topilo je 
57,3-odstotni etanol) vsebujejo prav toliko alkohola (pribliæno 0,35 g) 
kot na primer: 
• 2 dcl grozdnega soka ali
• 2 dcl sveæega moπta ali
• 1 zrela banana? 
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1. Zdravila rastlinskega izvora

Artroforce

Artroforce je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora v obliki tablet, 
narejeno iz izvleËka korenine vražjega kremplja (Harpagophytum 
procrumbens).

PraktiËni primeri uporabe
Sestavine vražjega kremplja lajšajo boleËine v sklepih in mišicah, 
poleg tega pa tudi izboljšujejo prebavo (zmanjšujejo napihnjenost). 
Uporaba zdravila Artroforce:
• vnetja in boleËine v mišicah ter sklepih,
• boleËine v križu in hrbtenici,
• poškodbe z dolgotrajnejšo boleËino in okrevanjem,
• artritis, revmatiËne boleËine, obrabe sklepov,
• napihnjenost, napenjanje, vetrovi in druge težave v spodnjih   
 prebavilih.

Navedena podroËja uporabe temeljijo izkljuËno na dolgotrajnih 
izkušnjah.
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Polni protiboleËinski uËinek zdravila nastopi po približno 2-4 tednih 
uporabe, olajšanje napihnjenosti pa boste obËutili že v kratkem Ëasu 
po zaužitju zdravila.

Dolgotrajna uporaba zdravila Artroforce 
je varna, vendar se morate posvetovati z 
zdravnikom, Ëe po 4 tednih zdravljenja 
ne opazite izboljšanja oziroma Ëe se 
simptomi poslabšajo.

Pakiranje
Artroforce tablete so na voljo v pakiranju 
po 60.

Odmerjanje

Odrasli 2 x dnevno po 1 - 2 tableti

 Tablete



Gela ne vtirajte.

Če se simptomi poslabšajo ali ne izboljšajo 
v 2 tednih, se posvetujte z zdravnikom.

Pakiranje
Atrogel gel je na voljo v pakiranju po 95 g 
(100 ml).

Odrasli Na oboleli predel 2 - 4 x dnevno  
 nanesite pribliæno 4 cm gela

 Gel

Atrogel

Atrogel je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora v obliki gela, 
narejeno iz bioloπko pridelanih sveæih gorskih arnik (Arnica montana). 

PraktiËni primeri uporabe
Zdravilo Atrogel je namenjeno lajšanju
• bolečin v mišicah,
• akutnih bolečin in okorelosti sklepov,
• poškodb pri športu in rekreaciji, kot so na primer vnetje mišic, zvini,  
 potpludbe (modrice) in oteklina zaradi udarnine.
Navedena področja uporabe temeljijo izključno 
na dolgotrajnih izkušnjah.

Odmerjanje
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Dormeasan

Dormeasan je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, ki vsebuje 
tekoči ekstrakt korenine svežega baldrijana (Valeriana officinalis) in 
cveta hmelja (Humulus lupulus).  

PraktiËni primeri uporabe
• pri blagih stanjih nemira in napetosti,
• za hitrejše uspavanje,
• za globlji spanec,
• za večjo mirnost in prisotnost podnevi.

Kombinacija baldrijana in hmelja ima pomirjevalni in uspavalni 
učinek, vendar ne povzroča odvisnosti ter potrebe po vedno večjem 
odmerku.

Kljub temu, da je za baldrijan znano, da svoj učinek razvije šele po 
nekaj tednih jemanja, je Dormeasan v sodobni klinični raziskavi 
pokazal dobro učinkovitost že po enem odmerku.
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Odmerjanje

Pakiranje
Dormeasan peroralne kapljice so na 
voljo v 50 ml steklenički.

Peroralne kapljice
Pri težavah s spanjem: 30 kapljic pol ure 
pred spanjem

Pri blagih stanjih nemira in napetosti: 
10 - 20 kapljic enkrat do dvakrat dnevno 
(na primer zjutraj in popoldan)

Odrasli in 
mladostniki, 
starejši od 12 let 



Echinaforce

Echinaforce je registrirano zdravilo rastlinskega izvora v različnih 
farmacevtskih oblikah, narejeno iz biološko pridelanih svežih 
ameriških slamnikov (Echinacea purpurea). 

Praktični primeri uporabe
Zdravilo je namenjeno preprečevanju in zdravljenju prehlada ter 
izboljšanju odpornosti organizma. S tem smo manj dovzetni za 
prehladna in sorodna virusna obolenja, ki se kažejo kot kašelj, nahod, 
boleče grlo, glavobol, solzenje in mišične bolečine.

Uporabljamo ga
• kadar smo bolj dovzetni za prehlad oziroma okužbe dihal,
• kadar obstaja velika verjetnost, da bomo zboleli (letni čas, večje   
 število obolelih v naši okolici),
• kadar se nam okužbe ponavljajo, kar lahko kaže na oslabljen   
 imunski sistem,
• kadar smo v pogostejšem stiku z ljudmi v zaprtih prostorih (šole,   
 vrtci, pisarne),
• kadar uporabljamo antibiotike,
• kadar smo občasno izpostavljeni večjim naporom (manj spanja,   
 neredna prehrana, naporno 
 delo), posledica katerih je lahko oslabljen imunski sistem,
• kadar se intenzivno ukvarjamo s športom, posledica 
 česar je lahko občasno oslabljen imunski sistem.
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Pri otrocih, mlajših od 12 let, je pred uporabo zdravila Echinaforce® 
potreben posvet z zdravnikom.

Pakiranje
Zdravilo Echinaforce je na voljo v različnih 
farmacevtskih oblikah in pakiranjih

Odmerjanje

Echinaforce
PRO peroralna
tekočina

Odrasli in mladostniki, 
starejši od 12 let 

Otroci

3 x dnevno 
2 - 3 x 5ml

Od 4. do 12. leta:
1 - 2 x 5ml 

Echinaforce
tablete
Echinaforce
žvečljive tablete

3 x dnevno 
2 tableti

Od 4. do 12. leta:
3 x dnevno
1 tableta

Echinaforce
Duo tablete

2 - 3 x dnevno 
1 tableta

Od 6. do 12. let:
1 - 2 x dnevno
1 tableta

Echinaforce
peroralne
kapljice

3 -5 x dnevno 
20 - 25 kapljic

Od 6. do 12. let:
3 x dnevno 
10 kapljic
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Echinaforce PRO peroralna 
tekočina je na voljo v 100 ml 
steklenički.

Echinaforce tablete so na voljo v pakiranju po 60 in 120.

Echinaforce žvečljive tablete so 
na voljo v pakiranju po 40 in 120.

Echinaforce peroralne kapljice so 
na voljo v 50 in 100 ml 
stekleničkah.

Echinaforce Duo tablete so na 
voljo v pakiranju po 40.
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Laksan

Laksan je registrirano zdravilo rastlinskega izvora v obliki zrnc, 
narejeno iz lista sene (Cassia senna/angustifolia), skorje navadne 
krhlike (Rhamnus frangula) in semena navadnega lana (Linum 
usitatissimum).

Praktični primeri uporabe
Zdravilo je namenjeno za kratkotrajno zdravljenje občasnega zaprtja, 
kadar ustrezna fizična dejavnost, spremenjena prehrana in vlakninska 
odvajala ne zadoščajo.

Primeri uporabe
• zaprtje zaradi povečanega stresa,
• zaprtje zaradi spremembe okolja,
• zaprtje zaradi drugačne prehrane,
• zaprtje ob dolgotrajnejšem ležanju v postelji.

Odmerjanje

Zrnca
1 merilna žlička (4,1 g) zrnc 
1 x dnevno (zvečer)

Odrasli in mladostniki, 
starejši od 12 let 



18 · Spoznajte sveæo moË narave

Zdravilo je primerno samo za peroralno uporabo (za zaužitje skozi 
usta). Zdravilo morate vzeti v pokončnem položaju s kozarcem vode 
(vsaj 150 ml) ali druge tekočine in tudi po jemanju zdravila uživati 
dovolj tekočin.

Odvajalni učinek se pojavi približno 6-12 ur po zaužitju zdravila. Zato 
je najustreznejši čas jemanja zdravila zvečer, s čimer dosežemo želeni 
učinek v jutranjem času. 

Pakiranje
Laksan zrnca so na voljo v 
pakiranju po 70 g (210 ml).
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Prostasan

Prostasan je registrirano zdravilo rastlinskega izvora v obliki mehkih 
kapsul, narejeno iz izvleËka plodu palmeta (Sabalis serrulata).   

PraktiËni primeri uporabe
Zdravilo je namenjeno lajπanju teæav zaradi blago poveËane prostate 
(benigna hiperplazija prostate). 

Uporaba je namenjena samo moπkim 
• pri pogostem tiπËanju na vodo, 
• pri teæavnem zaËetku uriniranja, 
• pri dalj Ëasa trajajoËem kapljanju urina po uriniranju, 
• pri pogostejπem uriniranju, pogostejπem noËnem uriniranju, 
• pri nepopolnem praznjenju mehurja, 
• pri πibkem in prekinjajoËem curku, 
• pri nenadni potrebi po odvajanju vode in 
• pri teæavah pri uriniranju.

Trajanje jemanja
• Začetna faza in občasne težave: najmanj 3 mesece.
• Pogostejše težave: daljša vzdrževalna terapija.

Zdravilo je namenjeno samo moškim, starejšim od 18 let. Zdravilo je 
na voljo brez recepta za lajšanje blažjih težav, vendar je zaradi 
kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled 
pri zdravniku, da izključi možnost morebitne 
rakave bolezni. 
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Odmerjanje

Mehke kapsule

1 kapsula dnevnoMoπki starejši od 18 let

Pakiranje
Prostasan mehke kapsule so na voljo 
v pakiranju po 30 in 90.



Salvisan

Salvisan je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, ki vsebuje 
ekstrakt sveže zeli in korenine škrlatne ehinaceje (Echinacea 
purpurea) ter ekstrakt svežega lista navadnega žajblja (Salvia 
officinalis).   

PraktiËni primeri uporabe
• praskanje in boleËine v žrelu,
• težavno požiranje,
• boleËine pri govoru.

Kombinacija treh tinktur deluje protivnetno, protivirusno in 
protibakterijsko, za kar je zaslužna že sama ehinaceja, žajbelj pa v 
kombinaciji samo še podkrepi protivnetni ter protibakterijski uËinek. 
Ekstrakt žajblja deluje tudi protiboleËinsko. Salvisan se uporablja 
lokalno za lajšanje simptomov vnetij ustne votline in žrela. Navedeno 
podroËje uporabe temelji izkljuËno na dolgotrajnih izkušnjah.

Salvisan je na voljo v obliki mehanskega pršilnika brez potisnega 
plina, ki omogoËa enostaven nanos na mesto vnetja.
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Odmerjanje

Pršilo

6 - 10 x dnevno po 2 vpihaOdrasli in mladostniki, 
starejši od 12 let

Pakiranje
Salvisan oralno pršilo je na voljo v 
30 ml steklenički.



Pakiranje
Venaforce tablete so na voljo v 
pakiranju po 60.

Venaforce

Venaforce je zdravilo rastlinskega izvora v obliki obloæenih tablet, 
narejeno iz izvleËka semena navadnega divjega kostanja (Aesculus 
hippocastanum).   

PraktiËni primeri uporabe
Zdravilo je namenjeno zdravljenju kroniËnega venskega popuπËanja. 
To je bolezen ven na nogah, pri kateri kri prepoËasi odteka iz spodnjih 
udov, zato tekoËina prehaja skozi steno kapilar (najmanjπih æil) in se 
nabira v tkivu. 

Uporaba zdravila Venaforce uËinkovito zmanjπuje znake kroniËnega 
venskega popuπËanja, kot so: 
• krËne æile,
• oteklina na obmoËju gleænjev in goleni,
• utrujene in boleËe noge,
• obËutek teæe v nogah,
• napetost in krËi v meËih,
• srbenje.

Odmerjanje 

Tablete

2 x dnevno po 1 tableto 
(zjutraj in zveËer)

Odrasli
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Kapljice

V vsako oko kanite po 1 kapljico 4 - 5 x dnevnoOdrasli

V vsako oko kanite po 1 kapljico 1 - 2 x dnevnoOtroci, starejši 
od 12 let

2. Medicinski pripomoËki

A.Vogel Kapljice za oËi

A. Vogel Kapljice za oËi vsebujejo 1 % hialuronske kisline in izvleËek 
navadne smetlike (Euphrasia officinalis). Ne vsebujejo konzervansov, 
zato so primerne tudi za uporabnike kontaktnih leË. 

PraktiËni primeri uporabe
Kapljice hitro odpravljajo suhe, pekoËe ter utrujene oËi, kar najveËkrat 
obËutimo zaradi naslednjih vzrokov:
• uporaba kontaktnih leË,
• dolgotrajno delo z raËunalnikom ali gledanje televizije,
• zadrževanje v prostoru s suhim zrakom zaradi ogrevanja ali uporabe  
 klimatske naprave,
• alergije.

Odmerjanje
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Kapljice so sterilne. Vsebnik ima poseben filter, ki preËisti zrak, ki med 
sprošËanjem kapljic prehaja iz zunanjosti v notranjost. Kapljice zato 
ostanejo sterilne ves Ëas uporabe in konzervansi niso potrebni.

Kapljice lahko uporabljamo dogotrajno. Priporočamo vam, da se 
posvetujete z zdravnikom, če simptomi trajajo več kot 30 dni.

Pakiranje
A.Vogel Kapljice za oči so na voljo v 
10 ml vsebniku. 

10 ml raztopine je približno 300 kapljic, 
kar zadostuje za 30 dni uporabe.
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Kapljice

V vsako oko kanite po 1 kapljico do 5 x dnevnoOtroci, starejši 
od 18 let

A.Vogel Kapljice za oËi Extra Intense

A. Vogel Kapljice za oËi vsebujejo 2 % hialuronske kisline in izvleËek 
navadne smetlike (Euphrasia officinalis). Ne vsebujejo konzervansov, 
zato so primerne tudi za uporabnike kontaktnih leË. 

PraktiËni primeri uporabe
Kapljice hitro odpravljajo suhe, pekoËe ter utrujene oËi, kar najveËkrat 
obËutimo zaradi naslednjih vzrokov
• uporaba kontaktnih leË,
• dolgotrajno delo z raËunalnikom ali gledanje televizije,
• zadrževanje v prostoru s suhim zrakom zaradi ogrevanja ali uporabe  
 klimatske naprave,
• alergije.

Odmerjanje
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Kapljice so sterilne. Vsebnik ima poseben filter, ki preËisti zrak, ki med 
sprošËanjem kapljic prehaja iz zunanjosti v notranjost. Kapljice zato 
ostanejo sterilne ves Ëas uporabe in konzervansi niso potrebni.

Kapljice lahko uporabljamo dogotrajno. Priporočamo vam, da se 
posvetujete z zdravnikom, če simptomi trajajo več kot 30 dni.

Pakiranje
A.Vogel Kapljice za oči Extra Intense 
so na voljo v 10 ml vsebniku. 

10 ml raztopine je približno 300 kapljic, 
kar zadostuje za 30 dni uporabe.



Kapljice

3 - 5 x dnevno po 10 do 15 kapljic 
pred spanjem 30 do 40 kapljic

Odrasli in mladostniki, 
starejπi od 12 let

3 x dnevno po 6 kapljicOtroci, stari od 3 do 12 let 

3. Prehranska dopolnila 

Avenaforce

Kapljice Avenaforce so naravno prehransko dopolnilo, pripravljeno iz 
sveæega ovsa, po katerem nosijo tudi svoje ime (Avena sativa je lat. 
oves). 
Avenaforce je eden najstarejπih in unikatnih preparatov Alfreda Vogla. 
O ugodnem delovanju sveæega ovsa pri nemiru, stresu in 
razdraæenosti je pisal v svojih πtevilnih publikacijah.  

PraktiËni primeri uporabe
• kadar se pojavi razdraæenost, 
• ob pojavu nemira,
• za laæji priËetek spanja.

Odmerjanje
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Kapljice nakapajte v vodo, ki jo lahko sladkate z medom. Kapljice 
Avenaforce lahko jemljete tudi daljπi Ëas. 

Pakiranje
Avenaforce peroralne kapljice so na voljo v 100 ml steklenički.



Bio C tablete

Tablete za æveËenje Bio C so naravno prehransko dopolnilo. Vsebujejo 
naravni vitamin C iz karibskih Ëeπenj (Acerola), pridobljen s suπenjem 
njihovih plodov.  

Namen uporabe
Vitamin C pripomore k normalnemu delovanju imunskega sistema, 
tudi med intenzivno fiziËno dejavnostjo in po njej. 

Poleg tega je zanj znaËilno, da pripomore k normalnemu delovanju 
živËevja, zašËiti celic pred oksidativnim stresom in zmanjševanju 
utrujenosti. Vitamin C poveËuje absorpcijo železa.

Vsebnost
1 tableta vsebuje fruktozo, 480 mg suhega soka acerole oziroma 
karibske Ëeπnje (vsebuje 100 mg naravnega vitamina C, kar ustreza 
125 % priporoËenega dnevnega vnosa), maltodekstrin, koruzni 
πkrob, naravne arome in magnezijev stearat.
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Žvečljive tablete

1 tableta dnevno, neodvisno od 
obroka 

Odrasli in mladostniki, 
starejπi od 14 let

Odmerjanje

Pakiranje
Bio C žvečljive tablete so 
na voljo v pakiranju po 40.



Tablete

3 x dnevno po 1 tableto pred jedjo Odrasli in otroci, 
stari 11 let ali veË

2 x dnevno po 1 tableto pred jedjoOtroci od 7. do 10. leta 

1 x dnevno po 1 tableto pred jedjoOtroci od 4. do 6. leta

Kelp tablete

Tablete Kelp so naravno prehransko dopolnilo iz rjavih morskih alg. 
So bogat vir naravnega joda.   

Namen uporabe
Jod pripomore k normalni proizvodnji šËitniËnih hormonov in 
delovanju šËitnice. Poleg tega je pomemben tudi za normalno rast 
otrok.

Vsebnost
1 tableta vsebuje celulozo (polnilo), prah iz rjave alge Macrocystis 
pyrifera (15 %), koruzni πkrob, modificiran πkrob, sojino moko 
(razmaπËeno in oËiπËeno) ter hidrogenirano olje iz semen 
bombaæevca.

Odmerjanje
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S priporoËenim odmerjanjem boste odrasli zaužili 150 µg joda 
dnevno, kar ustreza 100 odstotkom priporoËenega dnevnega vnosa. 
ObiËajno potrebo organizma po jodu zadostimo æe s prehrano (πe 
posebej z ribami) in jodirano kuhinjsko soljo.

Pakiranje
Kelp tablete so na voljo 
v pakiranju po 120.



vsake tri ure po 
10 ml sirupa

Odrasli

Pakiranje
Santasapina sirup je na voljo v 
200 ml stekleniËki.

Santasapina sirup

Sirup Santasapina je naravno prehransko dopolnilo. Pridobljen je iz 
stisnjenega soka in izvleËka sveæih smrekovih vrπiËkov. Za otroke 
priporoËamo uporabo sirupa Santasapina Junior.  

Sestava
10 ml sirupa Santasapina vsebuje: 2,8 g stisnjenega soka in izvleËka iz 
2,8 g sveæih smrekovih vrπiËkov, 4,8 g rjavega sladkorja, 3,1 g medu, 
3,1 g zgoπËenega hruπkovega sirupa. Sirup vsebuje pribliæno 3 vol.% 
alkohola.

Odmerjanje
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Pakiranje
Santasapina Junior sirup je na voljo 
v 200 ml stekleniËki. 

Sirup

1 - 2 x dnevno 
po 5 ml

Otroci od 2. do 
10. leta starosti

2 - 4 x dnevno 
po 10 ml

Mladostniki od 
10. do 16. leta 
starosti

2 - 4 x dnevno 
po 15 ml

Odrasli

Santasapina Junior sirup

Sirup Santasapina Junior je naravno prehransko dopolnilo. Pridobljen 
je iz izvleËka sveæih smrekovih vrπiËkov. Sirup ne vsebuje alkohola in 
ima nekoliko manj intenziven okus kakor sirup Santasapina, zato je πe 
posebej primeren za otroke in mladostnike.   

Sestava
10 ml sirupa Santasapina Junior vsebuje: 2,8 g vodnega, gostega 
izvleËka smrekovih vrπiËkov (pridobljenega iz 3,0 g sveæih smrekovih 
vrπiËkov), 5,2 g rjavega sladkorja, 3,3 g medu, 2,6 g zgoπËenega 
hruπkovega sirupa in 0,0016 g eteriËnega olja smrekovih vrπiËkov.  

Odmerjanje
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Kapsule

3 - 4 x dnevno po 1 kapsuloOdrasli

1 kapsulo dnevnoMladostniki od 11. do 14. leta

Olje pšeniËnih kalËkov v kapsulah
z naravnim vitaminom E

Olje pšeniËnih kalËkov je eden najbogatejπih naravnih virov vitamina E.  

Namen uporabe
Vitamin E pripomore k zašËiti celic pred oksidativnim stresom. 

Vsebnost
Vsaka kapsula vsebuje 7,5 mg vitamina E.

Odmerjanje

Kapsule zauæijte pred obrokom z 
veliko tekoËine in jih ne 
razpolavljajte.

Pakiranje
Olje pšeniËnih kalËkov v kapsulah je 
na voljo v pakiranju po 120.



Olje

2 x dnevno po 1 Ëajno 
æliËko olja pred obrokom

Odrasli

Pakiranje
Olje pšeničnih kalčkov je na voljo v 
100 ml steklenički.

Olje pšeniËnih kalËkov z naravnim vitaminom E

Olje pšeniËnih kalËkov je eden najbogatejših naravnih virov vitamina 
E. Olje pridobivamo s skrbno nadzorovanim postopkom stiskanja 
kalËkov, je popolnoma naravno in brez dodanih primesi.   

Vsebnost (100 g olja)
Energijska vrednost 928 kcal
Beljakovine 0 g
Ogljikovi hidrati    0 g
MaπËobe olja æitnih kalËkov 99,5 g
- enkrat nenasiËene maπËobe 14 g
- veËkrat nenasiËene maπËobe 68 g
Holesterol   0 g
 
Namen uporabe
Vitamin E pripomore k zašËiti celic pred 
oksidativnim stresom.

Odmerjanje
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4. Zdrava prehrana in ostali izdelki

Bomboni Echinacea

Bomboni EchinaC so polnjeni z ehinacejo in Ërnim ribezom. Vsebujejo 
naravni vitamin C iz karibske Ëeπnje. Ne vsebujejo sladil, sladkornih 
nadomestkov, umetnih arom, barvil in genetsko spremenjenih 
organizmov.    

Sestava
Sladkor, glukozni sirup, sirup iz invertnega sladkorja, voda, citronska 
kislina (za uravnavanje kislosti), prah iz acerole 0,4 %, koncentrat 
črnega ribeza, naravne arome, koncentrat ehinaceje 0,2 %, ekstrakt 
bezga, izvlečki zelišč, kuhinjska sol.

Pakiranje
Bomboni EchinaC so na voljo 
v pakiranju po 75 g. 
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Bomboni Salvia

Bomboni Salvia vsebujejo izvleËek iz sveæega æajblja, med in acerolo. 
So brez umetnih arom, ki nadomeπËajo sladkor, brez sladil, brez barvil 
in imajo edinstven okus.

Sestava
Surovi trsni sladkor, glukozni sirup, sirup iz invertnega sladkorja, 
voda, ekstrakt lista svežega žajblja (2,1 %), citronska kislina (sredstvo 
za uravnavanje kislosti), koncentrat jabolčnega soka, prah iz acerole 
(0,35 %), med (0,2 %), izvlečki zelišč, kuhinjska sol, naravne arome.

Pakiranje
Bomboni Salvia so na voljo 
v pakiranju po 75 g. 



Bomboni Islandica menthol

Bomboni Islandica menthol so polnjeni z izvleËkom islandskega liπaja. 
Ne vsebujejo sladil, sladkornih nadomestkov, umetnih arom, barvil in 
genetsko spremenjenih organizmov.     

Sestava
Sladkor, glukozni sirup, sirup iz invertnega sladkorja, voda, 0,8 % 
izvleËka islandskega liπaja, karamelni sirup, izvleËek slada, 
naravne arome. Bomboni vsebujejo gluten (iz izvleËka slada).

Pakiranje
Bomboni Islandica menthol so 
na voljo v pakiranju po 75 g.
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Echinacea bomboni

Bomboni Echinacea vsebujejo izvleËek sveæih, bioloπko pridelanih 
ameriπkih slamnikov (Echinacea purpurea). So prijetnega, 
osveæujoËega okusa in vsebujejo izkljuËno naravne sestavine. 

Sestava
Glukozni sirup, trsni sladkor, med, izvleček zelišč, izvleček ameriškega 
slamnika (0,62 %), karamelni sirup, olje poprove mete, mentol, 
citronska kislina.

Pakiranje
Echinacea bomboni so na voljo v pakiranju po 30 g. 
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Santasapina bomboni

Santasapina bomboni so polnjeni z naravnim izvleËkom iz smrekovih 
vrπiËkov. Vsebujejo izkljuËno naravne sestavine.

Sestava
Surovi trsni sladkor, glukozni sirup, med, koncentrat soka hruške, 
izvleček svežih smrekovih vršičkov (4,5 %), izvleček slada (iz 
ječmena), eterično olje smrekovih vršičkov, eterično olje poprove 
mete, mentol. Lahko vsebujejo sledove glutena.

Pakiranje
Santasapina bomboni so na voljo 
v pakiranju po 100 g.



Bambu Instant

Bambu Instant je aromatiËen in topljiv ekstrakt iz sadne in æitne kave. 
Vse sestavine so bioloπko pridelane. Bambu Instant ne vsebuje kavnih 
zrnc in je zato brez kofeina. Lahko ga uæivamo zveËer, ne da bi to 
vplivalo na naπ spanec. Bambu je idealen kavni nadomestek za 
preobremenjene ljudi s poviπanim krvnim tlakom in za tiste, ki imajo 
teæave z æelodcem.   

PraktiËni primeri uporabe
• primeren za ljudi, ki ne smejo uæivati kofeina (bolniki z visokim   
 krvnim tlakom, noseËnice, otroci, srËni bolniki ...), 
• primeren za bolnike, ki imajo teæave z æelodcem,
• kot sestavina za peciva, torte, mafine.

Sestava
• cikorija - zaradi visoke vsebnosti grenkih snovi in encimov spadajo   
 te rastline æe od nekdaj med priljubljena zeliπËa ljudske medicine,
• jeËmen - vsebuje veliko polnovrednih mineralnih snovi, kot je na   
 primer silicijeva kislina, ki je pomembna sestavina zdrave prehrane,  
 pπenica - Bambu Instant dopolni blag, prijeten okus pπenice,   
 pridelane s kontrolirano bioloπko pridelavo,
• æelod - vsebuje Ëreslovine, to so snovi, pomembne za presnovo,
• fige - na soncu dozorela turπka figa (smokva) je zelo pomembna   
 sestavina, saj prispeva mineralne snovi in energijo.
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Pakiranje
Bambu instant sadno žitna kava je na voljo v 100 in 200 g steklenem 
vsebniku ter 200 g vrečki. 



Herbamare Diet

Herbamare Diet je sol, narejena iz kalijevega in magnezijevega 
klorida, sveæe aromatiËne zelenjave ter zelišË biološke pridelave. 
Dodana je morska alga kelp, ki predstavlja naravni vir joda. Zaradi 
nizke vsebnosti natrija je πe zlasti primerna za vse, ki naj bi ga zauæili 
Ëim manj.   

Sestava
Kalijev klorid, zelenjava in zeliπËa (por, paprika, 
Ëebula, luπtrek, peterπilj, zelena, limona, πpinaËa, 
hren, timijan, majaron, Ëesen, roæmarin, bazilika), 
magnezijev klorid, morska alga kelp. 
Vse sestavine (razen morske alge kelp ter 
kalijevega in magnezijevega klorida) so bioloπko 
pridelane.

Pakiranje
Herbamare Diet sol je na voljo v pakiranju 
po 125 g.
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Herbamare Original

Herbamare Original je zeliπËna morska sol z odliËnim sveæim okusom. 
Skrivnost sveæega okusa je v posebnem postopku izdelave - 
maceraciji. Sveža zelišËa in zelenjavo dodamo soli takoj na zaËetku - 
to je pomembna posebnost, ki vpliva na intenzivnost okusa.    

Sestava
94 % morske soli, 6 % zeliπË in zelenjave (zelena, 
por, kreπa, Ëesen, Ëebula, drobnjak, peterπilj, 
luπtrek, bazilika, majaron, roæmarin, timijan ter 
morska alga kelp). Vse sestavine (razen morske 
alge kelp) so bioloπko pridelane.

NaËin uporabe
Herbamare Original se lahko uporablja namesto soli 
pri pripravi solatnih prelivov, zelenjavnih in 
krompirjevih jedi pa tudi juh, jajc in raznih 
namazov.

Pakiranje
Herbamare Original sol je na voljo 
v pakiranju po 125, 250 in 1000 g.



Herbamare Spicy

ZeliπËna sol Herbamare Spicy je narejena iz morske soli, dodana ji je 
sveæa bioloπko pridelana zelenjava in zaËimbe ter morska alga kelp, ki 
je naravni vir joda. Sveæe sestavine so pomeπane s soljo in suπene 
pod vakumom, da pridobijo posebno aromo. Od soli Herbamare 
Original se razlikuje po tem, da sta sestavinam dodana Ëili in poper.    

Sestava
Herbamare Spicy vsebuje 90 % morske soli in 
10 % zelenjave, zeliπË in zaËimb (zelena, por, 
kreπa, Ëebula, drobnjak, Ëili, poper, peterπilj, 
drobnjak, Ëesen, luπtrek, bazilika, majaron, 
roæmarin, timijan ter morska alga kelp). 
Vse sestavine (razen morske alge kelp) so 
bioloπko pridelane.

NaËin uporabe
Pikanten Herbamare Spicy se lahko za pripravo 
vseh pikantnih in zaËinjenih jedi: za mesne jedi iz 
æara, mehiπke jedi, testenine, pice, lazanje....

Pakiranje
Herbamare Spicy sol je na voljo v pakiranju 
po 125 g.
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Herbamare jušna osnova

Herbamare jušna osnova je naravna zelenjavna osnova. Uporabite jo 
lahko za pripravo bistre zelenjavne juhe, rižot, testenin ali kot osnovo 
za omake. Ne vsebuje glutena, laktoze ali dodanih glutamatov. 

Na voljo sta dve razliËici
• z morsko soljo,
• z manj natrija (vsebuje le 0,3 g soli na 100 ml juhe).

NaËin uporabe
Za pripravo bistre zelenjavne juhe dodajte 1 kocko ali eno jedilno 
žlico v 1 liter vrele vode in dobro premešajte.

Sestavine
Različica z morsko soljo: morska sol (48 %), rastlinsko olje (palmovo*, 
pri 250 g in 1000 g pakiranju tudi  sončnično*), maltodekstrin* (iz 
koruze), surov trsni sladkor*, izvleček kvasa*, zelenjava (peteršilj*, 
korenje*, pastinak*, por*, čebula*), izvleček cikorije*, začimbe 
(luštrek*, kurkuma*, česen*, muškatni cvet*), gobe šitake*. 
Različica z manj natrija: rastlinsko olje (palmovo*, pri 200 g pakiranju 
tudi sončnično*), surovi trsni sladkor*,  maltodekstrin* (iz koruze), 
morska sol,  zelenjava ( čebula*, pastinak*, korenje*, por*), izvleček 
kvasa*,  začimbe (česen*, kurkuma*, poper*, muškatov cvet*), zelišča 
(luštrek*, peteršilj*), karameliziran sladkor*. 
(*Iz kontrolirane biološke pridelave.)



Pakiranje
Herbamare jušna osnova z morsko soljo je na voljo v kockah 8 x 11 g, 
250 in 1000 g vsebniku.

Herbamare jušna osnova z manj natrija je na voljo v kockah 8 x 9,5 g 
in 200 g vsebniku.
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RazredËite 4 Ëajne žliËke 
(20 ml) z 2 dl vode, zelišËnega 
Ëaja (na primer koprivinega ali 
lipovega), sadnega ali 
zelenjavnega soka. Napitek 
lahko popijete naenkrat ali ga 
razdelite na veË manjših 
dnevnih odmerkov. Jemanje 
Ëasovno ni omejeno.

TekoËino razredËite v razmerju 
1 proti 1. Uporabljate jo lahko 
na koži med prsti na nogah in 
rokah, koži ob nohtih, na 
intimnih delih telesa ter 
drugje.
Za pripravo kopeli tekoËino 
razredËite v razmerju 
1 proti 30.

Notranje Zunanje

Molkosan Original

Molkosan Original je koncentrirana, naravno fermentirana sirotka, ki 
vsebuje L(+) mleËno kislino.
Je edinstven izdelek, proizveden po receptu Alfreda Vogla.    

Izdelava
Ko mleko predelujemo v sir, nastane stranski produkt - sirotka, ki je 
bogata z laktozo (mleËnim sladkorjem). Po mleËnokislinskem vrenju 
se ta pretvori v L(+) desnosuËno mleËno kislino. Ta vmesni izdelek 
filtriramo, s Ëimer iz njega skoraj popolnoma odstranimo mašËobe in 
beljakovine, ki mnogokrat povzroËijo alergijski odziv. Odparimo 
dobršen del vode, izdelek pasteriziramo in napolnimo v steklenice.

NaËin uporabe



Molkosan Original je primeren tudi za otroke.

Sestavine
Koncentrat biološko pridelane sirotke, filtrirane in prevrete z L(+) 
mleËno kislino, kalijev citrat ter naravne arome. Sirotki smo odstranili 
beljakovine.

Pakiranje
Molkosan Original tekočina je na voljo v 200 in 500 ml 
steklenici.
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Molkosan Fruit

Molkosan Fruit je nova različica koncentrirane, naravno fermentirane 
sirotke s prijetnim sadnim okusom. Poleg L(+) mlečne kisline vsebuje 
tudi sok iz plodov aronije, sok iz granatnega jabolka, kalcijev laktat in 
steviol glikozide kot sladilo. Vsebovani kalcij prispeva k normalnemu 
delovanju prebavnih encimov.

Način uporabe
Steklenico dobro pretresite. Razredčite 4 čajne žličke (20 ml) z 2 dl 
vode. Napitek lahko popijete naenkrat ali ga razdelite na več manjših 
dnevnih odmerkov. Jemanje časovno ni omejeno.

Sestavine
Koncentrirana fermentirana sirotka (vsebuje (L+) 
mlečno kislino), sadni sok iz koncentrata 
(iz plodov aronije in granatnega jabolka) 
26 %, kalcijev laktat, naravne arome, 
kalijev citrat (sredstvo za uravnavanje 
kislosti), jabolčna kislina (sredstvo za 
kisanje), kalijev sorbat (konzervans), 
steviol glikozidi (sladilo). Sirotki smo 
odstranili beljakovine. 
Izdelek je pasteriziran.

Pakiranje
Molkosan Fruit tekočina je na voljo v 
200 ml steklenički.



Balance bazični napitek

Balance je napitek  z bazičnimi mineralnimi solmi, rastlinskim 
vitaminom D3 in sladilom steviol glikozidi. Dodan cink ima vlogo pri 
presnovi kislin in baz v našem telesu.

Sestavine in lastnosti
Prehransko dopolnilo Balance odlikujejo naslednje lastnosti:
∙ vsebuje uravnoteženo mešanico bazičnih mineralnih soli v obliki   
   citratov
∙ vsebuje L+ mlečno kislino in vitamin D3
∙ uravnava acido-bazično ravnovesje
∙ ima dober sadni jagodni okus
∙ ne vsebuje glutena, laktoze in naravnega sladkorja
∙ sladilo predstavljajo steviol glikozidi

Način uporabe
Priporočeni odmerek je 1 vrečica (5,5 g) dnevno. 
Vsebino vrečice raztopite v 150 ml vode ali 
mleka.  Eno pakiranje omogoča 14 blagodejnih 
bazičnih napitkov.

Pakiranje
Balance bazični napitek je na voljo v pakiranju 
po 77 g (14 vrečic po 5,5 g).
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Arnika krema

Nežno mazljiva Arnika krema je narejena iz izvlečkov treh ekološko 
pridelanih zdravilnih rastlin: iz navadne arnike, gabeza in kamilice. 
Je naravna krema brez vsebovanih parabenov.

Praktični primeri uporabe
Arnika kremo uporabljamo za regeneracijo kože pri
• modricah zaradi udarcev
• oteklinah po poškodbi
• blagih športnih poškodbah

Krema je prijetnega vonja, se hitro vpije, 
se ne svaljka in ne povzroča mastnega 
otipa.

NaËin uporabe
Arnika kremo nanesemo na čisto kožo do 
4 x dnevno v tankem sloju.

Pakiranje
Arnika krema je na voljo v pakiranju 
po 35 g (37 ml).



Bioforce krema

Bioforce krema oz. “krema iz sedmih zeliπË” je najbolj znana in 
priznana krema Alfreda Vogla. Narejena je iz tinkture šentjanževke 
(Hypericum perforatum), sveæega ognjiËa (Calendula officinalis), 
sveæega æeniklja (Sanicula europeaea), sveæega æajblja (Salvia 
officinalis), arnike (Arnica montana) in virginskega nepozebnika 
(Hamamelis virginiana). 

PraktiËni primeri uporabe
• nega suhe, razpokane koæe,
• nega liπajaste koæe,
• nega dojenËkov,
• preleæanine,
• zunanja oskrba pordele koæe 
 (nos pri nahodu),
• razpokane ustnice in razpokani 
 ustni koti,
• luπËenje koæe.

NaËin uporabe
Kremo večkrat dnevno vtrite na 
želeno mesto.

Pakiranje
Bioforce krema je na voljo v pakiranju 
po 35 g (37 ml).  
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Ehinaceja krema

Ehinaceja krema vsebuje izvleček iz ameriπkega slamnika (Echinacea 
purpurea). Izvleček pridobivamo izključno iz svežih ehinacej, 
postopek izdelave kreme pa omogoča ohranjanje vseh lastnosti 
delovanja rastlin. 

PraktiËni primeri uporabe
• nega pordele koæe,
• nega razdraæene koæe (npr. po britju),
• nega koæe z laæjimi povrπinskimi praskami 
 oziroma odrgninami,
• kot krema za obraz ali druge dele telesa,
• kot dnevna ali noËna krema.

NaËin uporabe
Krema ima lahko teksturo, se hitro vpije in 
ne povzroča mastnega otipa.

Pakiranje
Ehinaceja krema je na voljo v pakiranju
po 35 g (37 ml). 



Gabezova krema

Gabezova krema vsebuje izvleËek gabeza (Symphytum officinale). 
Pridobljen je izkljuËno iz sveæih rastlin, postopek izdelave kreme pa 
omogoËa ohranjanje vseh lastnosti delovanja te zdravilne rastline. 
Krema koæe ne masti in se vanjo hitro vpije.    

PraktiËni primeri uporabe
• oskrba koæe po fiziËnih naporih,
• za izboljπanje lokalne prekrvljenosti,
• dobrodejni vpliv na sklepe.

NaËin uporabe
Kremo večkrat dnevno vtrite na 
želeno mesto.

Pakiranje
Gabezova krema je na voljo v pakiranju 
po 35 g (37 ml).
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Dentaforce ustna voda

Dentaforce zeliπËna ustna voda je namenjena zobni in ustni negi. 
Narejena je iz vode, alkohola, ratanije (Krameria triandra), sladkega 
janeæa (Pimpinella anisum), poprove mete (Mentha piperita), 
rdeËega sandalovca (Pterocarpus santalinus), æajblja (Salvia 
officinalis), navadnega bedrenca (Pimpinella saxifraga), navadnega 
æeniklja (Sanicula europeaea), diπeËega klinËevca (Syzygium 
aromaticum), komifore (Commiphora mukul), cejlonskega cimetovca 
(Cinnamomum zeylanicum) in zvezdastega janeæa (Illicium verum). 

PraktiËni primeri uporabe
• nega vnetih, krvaveËih dlesni,
• osveæitev daha,
• krepitev dlesni. 

NaËin uporabe
Zjutraj in zveËer v kozarec vode primeπajte 
tri brizgljaje raztopine, ævrkljajte pol minute 
do minuto v ustih in grgrajte. Za dobro 
prekrvljenost in krepitev dlesni kot tudi za 
njihovo razkuæevanje nerazredËeno ustno 
vodo neæno s prsti vtirajte v dlesni in nato 
usta izplaknite.

Pakiranje
Dentaforce ustna voda je na voljo v 
100 ml steklenički.



Ehinaceja zobna pasta

Zobna pasta iz ameriπkega slamnika vsebuje tinkturo sveæega 
ameriπkega slamnika (Echinacea purpurea) in ne vsebuje fluora. 

PraktiËni primeri uporabe
• naravna nega zob in obËutljivih dlesni, 
• nega vnetih krvaveËih dlesni,
• krepitev Ëvrstosti dlesni.

NaËin uporabe
VeËkrat dnevno si zobe oËistite z 
Ehinaceja zobno pasto. Ker je pasta 
popolnoma naravna, se manj peni in je 
nekoliko bolj tekoËa. Zato priporoËamo, 
da zobno krtaËko pred nanosom paste 
navlaæite.

Pakiranje
Ehinaceja zobna pasta je na voljo 
v pakiranju po 100 g (75 ml).
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Po-Ho inhalator z oljem 

Po-Ho inhalator je pripomoËek za inhaliranje - vdihavanje meπanice 
vodnih par in eteriËnega olja (npr. olja Po-Ho) oziroma soli, ki jo 
pripravimo v spodnjem delu inhalatorja. 

PraktiËni primeri uporabe
• prehlad,
• zamaπen nos (zasluzenost dihalnih poti),
• slabπa prehodnost dihalnih poti (oteæeno dihanje skozi nos).

NaËin uporabe
V inhalatorju si pripravite meπanico 
vodnih par in olja Po-Ho, nato pa jo 
vdihavajte skozi nos in usta skozi za 
to namenjeno odprtino.

Pakiranje
Po-Ho inhalator z oljem je na voljo 
v kartonski embalaži s priloženim 
Po-Ho oljem.



Po-Ho olje

Olje Po-Ho je naravni rastlinski pripravek. Vsebuje eteriËno olje 
poprove mete (Menthae piperitae aetheroleum), evkaliptusovo 
eteriËno olje (Eucalypti glob. aetheroleum), eteriËno olje navadnega 
brina (Juniperi communis aetheroleum), kuminovo eteriËno olje (Carvi 
aetheroleum) in eteriËno olje navadnega komarËka (Foeniculi vulgaris 
aetheroleum).    

PraktiËni primeri uporabe
• vtiranje (nekaj kapljic pospeπi prekrvljenost koæe in osveæuje),
• masiranje (po fiziËnih naporih in πportni dejavnosti),
• dodatek parnim kopelim za obraz in telo.
 
NaËin uporabe
Nekaj kapljic Po-Ho olja nanesite na boleËi 
predel ali pa jih dodajte parni kopeli za 
obraz ali telo.

Pakiranje
Po-Ho olje je na voljo v 10 ml steklenički.
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Odrasli in otroci, starejπi od 6 let

3 - 4 x dnevno odvijte pokrov 
inhalatorja in neæno vstavite konico 
v nosnico, drugo nosnico pa   
s prstom zatisnite in moËno vdihnite. 
Enako ponovite z drugo nosnico. 

Po-Ho æepni inhalator 

Inhalator je priroËen pripomoËek, kadar æelimo olajπati in osveæiti 
dihanje skozi nos. Njegova posebnost je, da  vsebuje olje Po-Ho, ki je 
v celoti naravno. 
Inhalator ne vsebuje kafre, njegov uËinek je zato zmernejπi, vonj pa 
prijeten in sveæ.    

PraktiËni primeri uporabe
• osveæitev dihanja skozi nos.

Odmerjanje
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Venagel

Venagel je naravni gel z izvleËkom semena navadnega divjega 
kostanja z 2 % escina. Namenjen je dopolnilni negi utrujenih nog.

PraktiËni primeri uporabe
Sestavine Venagela po nanosu hladijo noge in odpravljajo neprijeten 
obËutek teækih ter utrujenih nog. Lahko ga uporabljate tudi soËasno z 
zdravilom Venaforce. 

Odmerjanje

Način uporabe
• gel v tankem sloju nanesite na koæo 
 nog, predvsem na obmoËje okrog 
 gleænjev.
• gela ne vtirajte!
• priporoËamo, da po nanosu gela noge 
 dræite 20 minut v privzdignjenem 
 poloæaju.
• gel lahko uporabljate v kombinaciji s 
 kompresijskimi nogavicami.

Pakiranje
Venagel je na voljo v pakiranju 
po 100 g.

Gel

2 - 3 x dnevno na obolelo mestoOdrasli 



Vse izdelke znamke A.Vogel lahko dobite v lekarnah, veËino pa tudi v specializiranih prodajalnah. 

Informacije o izdelkih lahko dobite tudi na spletnih straneh 
www.avogel.si in www.farmedica.si. 

Izdelke proizvaja 
Bioforce AG, CH-9325 Roggwil, ©vica

V Sloveniji zastopa 
Farmedica d. o. o., Leskoπkova cesta 12, 1000 Ljubljana

Naπi strokovni sodelavci bodo z veseljem odgovorili na vaπa vpraπanja o samozdravljenju 
in uporabi zdravil rastlinskega izvora.

Vpraπanja lahko naslovite po e-pošti na naslov: nasveti@farmedica.si ali pokliËite na 
01/524-02-16. 

Lahko pa jih pošljete po pošti na naslov Farmedica d.o.o., Leskoπkova 12, 1000 Ljubljana.

vaš partner pri zdravju


