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Jedyne Oryginalne
Szwajcarskie Preparaty
Medycyny Naturalnej

NOWOSC!

Produkty medycyny naturalnej
Oryginalne preparaty szwajcarskiej firmy HERBAMEDICUS produkowane
są według tradycyjnych, sprawdzonych przez pokolenia receptur, wzbogaconych
o najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki i nowoczesnej fitofarmacji.
Wszystkie produkty charakteryzuje zrównoważona zawartość aktywnych ekstraktów ziołowych oraz roślinnych
olejków eterycznych. Dla zwiększenia ich skuteczności wzbogacone zostały o klinicznie testowane substancje
farmakologiczne pochodzenia naturalnego. Ekstrakty ziołowe i roślinne olejki eteryczne, zawarte w tych preparatach,
spełniają surowe wymagania jakościowe, a testy przeprowadzane są na bieżąco przez wyspecjalizowanych
pracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży kosmetyki naturalnej.

Unikatowe preparaty ziołowe

Końska Maść z torfem
Unikalne POŁĄCZENIE torfu i ZIÓŁ

Końska maść z torfem to unikalny balsam ziołowy wyprodukowany z torfu
i 25 rodzajów ekstraktów ziołowych. Niektóre z danych wyciągów ziołowych
zawierają substancje mogące przynieść ulgę:
w przypadku dyskomfortu stawów, mięśni, kręgosłupa
przy dolegliwościach związanych ze stanami reumatycznymi, obrzękami stawów
i dolegliwościami nerwu kulszowego.
Torf stosuje się w tradycyjnej balneoterapii dzięki wysokiej zawartości kwasów humusowych i minerałów. Substancje
zawarte w torfie, takie jak magnez, cynk i krzem, wpływają korzystnie również na pielęgnację
skóry trądzikowej.

Wszystkie preparaty przeznaczone są do stosowania zewnętrznego. Pakowane są w zaplombowane pojemniki
medyczne, aby chronić ich oryginalną recepturę. Na etykietach umieszczone są znaki holograficzne w celu ochrony
przed podrabianiem. Preparaty nie są testowane na zwierzętach.

www.herbamedicus.com/pl

Rozgrzewająca wersja z uwagi na swoje
właściwości, wskazana jest do prewencyjnego
rozgrzania aparatu ruchowego przed
obciążeniem fizycznym. Stosowanie jej
zalecane jest w ciągu dnia oraz na noc.

Chłodząca wersja powoduje mocny efekt
orzeźwiający i w wyraźny sposób łagodzi
uczucie „ciężkich nóg“. Stosowanie jej
zalecane jest w ciągu dnia, a zwłaszcza
po obciążeniu układu ruchowego.

UNIKATOWY balsam ziołowy wyprodukowany z 25 rodzajów
ekstraktów ziołowych i roślinnych według tradycyjnej,
sprawdzonej przez pokolenia receptury

Prawdziwa ulga dla mięśni, pleców i kolan. Ekstrakty ziołowe zawarte
w Końskich maściach posiadają niezwykłe właściwości:
pomagają przy dolegliwościach stawów, mięśni i kręgosłupa
wspierają ogólną regenerację układu ruchowego
redukują uczucie „ciężkich nóg“ i obolałych mięśni
poprawiają drożność żył oraz elastyczność naczyń krwionośnych

Sport
Balsam opracowany specjalnie dla sportowców.

Start
Start to balsam ziołowy przystosowany do potrzeb osób aktywnych fizycznie. Poprawia on ukrwienie i tym samym
rozgrzewa określone miejsca ciała, a to z kolei powoduje, że wybrane partie mięśni stają się przygotowane do wyczynów
sportowych przy zmniejszonym ryzyku urazów. Zawiera ekstrakt z guarany wspomagający wydajność.

Relax
Relax to balsam ziołowy przystosowany do potrzeb osób aktywnych fizycznie. Dzięki chłodzącemu działaniu
rozluźnia mięśnie. Zapewnia relaks i skuteczną regenerację po intensywnym wysiłku fizycznym. Zawiera
kompleks magnezu zapobiegający pojawianiu się dreszczy w mięśniach.

Rozgrzewająca wersja z uwagi na swoje
właściwości, wskazana jest do prewencyjnego
rozgrzania aparatu ruchowego przed
obciążeniem fizycznym. Stosowanie jej
zalecane jest w ciągu dnia oraz na noc.

Chłodząca wersja powoduje mocny efekt
orzeźwiający i w wyraźny sposób łagodzi
uczucie „ciężkich nóg“. Stosowanie jej
zalecane jest w ciągu dnia, a zwłaszcza
po obciążeniu układu ruchowego.

SPIRYTUSOWY WYCIĄG Z ZIÓŁ DO SMAROWANIA

z konopiami

Szybka pomoc dla mięśni, pleców i kolan. Zawiera sprawdzoną,
harmonijną kompozycję 25 ziół i ekstraktów roślinnych,
dlatego jest tak skuteczny jak tradycyjna Końska maść, żel.

Tradycyjna Końska maść
wzbogacona o wyciąg z konopi

Unikatowa formuła spirytusowego wyciągu przynosi nowe korzyści:

Konopie i ekstrakty ziołowe
zawarte w preparacie mogą przynieść
ulgę w przypadku dyskomfortu
stawów, mięśni i kręgosłupa.

szybsze działanie - alkohol odparowuje po aplikacji,
a substancje aktywne szybciej przenikają do skóry
nie pozostawia uczucia tłustości

Forte
Wzmocnione działanie
– dwukrotnie zwiększona
koncentracja
ekstraktów ziołowych

Rozgrzewająca wersja z uwagi na swoje
właściwości, wskazana jest do prewencyjnego
rozgrzania aparatu ruchowego przed
obciążeniem fizycznym. Stosowanie jej
zalecane jest w ciągu dnia oraz na noc.

Chłodząca wersja powoduje mocny efekt
orzeźwiający i w wyraźny sposób łagodzi
uczucie „ciężkich nóg“. Stosowanie jej
zalecane jest w ciągu dnia, a zwłaszcza
po obciążeniu układu ruchowego.

czarci pazur
prawdziwa ulga dla stawów

to wyjątkowy balsam ziołowy wyprodukowany
z korzenia czarciego pazura i ekstraktów roślinnych
z dodatkiem rutyny (ważnego przeciwutleniacza)

Balsam Herbamedicus® Czarci pazur - zawiera ekstrakty roślinne
(kasztanowiec, żywokost, arnika i inne), które są głównym składnikiem
preparatów przeznaczonych do masażu przy bólach stawów, mięśni
i kręgosłupa lub w dolegliwościach reumatycznych, obrzęku i rwie kulszowej.
Masaże balsamem Czarci Pazur dają ciału uczucie lekkości i witalności, wpływają pozytywnie na układ
narządów ruchu przy niekorzystnych zmianach pogodowych. Preparat posiada właściwości rozgrzewające.

Cynamonowy
Balsam
Zawiera naturalny ekstrakt z cynamonu

Cynamonowy balsam to wyjątkowy preparat do masażu,
który pomaga eliminować cellulit.
Regeneruje tkankę
Poprawia elastyczność i jędrność skóry
Ułatwia wydalanie substancji toksycznych z miejsc dotkniętych cellulitem

maść z konopi
Zawiera 30% wysokiej jakości
olejku z nasion konopi
i zrównoważoną kompozycję 17 ziół

UNIKATOWA odżywka dla stawów
kompleks ekstraktów z 11 ziół
wzbogacony glukozaminą i chondroityną 

Komfortowe zażywanie = tylko 2 kapsułki dziennie
Glukozamina i chondroityna to substancje, które tworzą naturalną strukturę chrząstki
stawowej, wiązadeł oraz ścięgien i są ich podstawowym składnikiem budulcowym.
Żelatyna to bogate źródło aminokwasów, będących podstawą
do rekonwalescencji tkanki chrząstnej, wiązadeł oraz skóry.
Kompleks ziół zawiera wiele aktywnych substancji, które:
wspierają regenerację mięśni, ścięgien oraz tkanki wiązadeł
pomagają zwiększać wchłanianie glukozaminy oraz chondroityny
pomagają w rozpuszczaniu kryształów kwasu moczowego, których
zwiększona zawartość wywołuje reumatyzm oraz dnę moczanową

Dostępne opakowanie
30 kapsułek
oraz 90 kapsułek

Korzystnie wpływa na problematyczną, starzejącą się i wrażliwą skórę oraz łagodzi
różne problemy skórne. Działa łagodząco, utrzymuje skórę w dobrym stanie, koi jej
podrażnienia i zmniejsza wrażliwość. Ogranicza występowanie suchych,
szorstkich i łuszczących się obszarów na skórze.

www.masczkonopi.pl

www.arthrorevital.pl

UNIKATOWY!

CELLULITIS
Ziołowy balsam
do ciała z objawami cellulitu

UNICATUM na kolana, plecy i ramiona
Balsam torfowy UNICATUM Chondro został stworzony na podstawie tradycyjnej receptury o potwierdzonym
działaniu jako kosmetyk wspomagający wymagającą codzienną pielęgnację. Składnikami tego torfowego
balsamu do masażu są ekstrakty roślinne (np. żywokost, kasztan, jałowiec).
Zbilansowany skład balsamu torfowego UNICATUM Chondro gwarantuje silne działanie o szerokim spektrum.
Niektóre ze składników tego balsamu zawierają substancje, które relaksują przeciążone mięśnie oraz pomagają
w bólach stawów, mięśni i kręgosłupa. UNICATUM Chondro jest wytwarzany z ekstraktu torfowego
i wyciągów roślinnych najwyższej jakości. Produkty te otrzymywane są od renomowanych dostawców.

Zawiera kompozycję 18 ekstraktów
ziołowych i działa 4-stopniowo:
rozgrzanie i ukrwienie skóry – przyspiesza 		
przemianę materii
stymulacja układu limfatycznego – ułatwia 		
odprowadzanie toksyn
znaczne przyspieszenie usuwania
niepożądanego tłuszczu
rozpuszczanie małych blizn, które powstały
w wyniku skurczenia się komórek
tłuszczowych, czyli balsam zwalcza efekt
„pomarańczowej skórki“.

www.balsamcellulitis.pl

Balsam ziołowy przeznaczony do dogłębnej
regeneracji i odnowy podrażnionego
i uszkodzonego naskórka.
Zawiera zrównoważoną kompozycję 23 ziół
oraz beta-glukanu
rewitalizuje skórę po opalaniu na słońcu
oraz w solarium i niweluje efekt
łuszczenia się naskórka
przyspiesza odnowę uszkodzonych
tkanek skóry
chroni skórę i ma silne działanie
antyoksydacyjne

www.unicatum.eu

www.dermorevital.pl

BORSUCZA MAŚĆ
Zawiera 20 rodzajów ekstraktów
ziołowych w BIOmaśle kokosowym

preventum
70 mg

AMigdaliny
w 2 kapsułkach
Suplement diety o zawartości 70 mg witaminy B17 (amygdaliny) w 2 kapsułkach.
Ta ilość jest zazwyczaj uważana za odpowiednią prewencję.
Zawiera witaminę C (140 mg w porcji dziennej), betaglukany i boczniak ostrygowaty

www.borsuczamasc.pl

Borsucza maść przeznaczona jest do smarowania i masażu
w obszarze klatki piersiowej, szyi, karku, pleców, ewentualnie czoła
i skroni. Po masażu szybko uwalniają się substancje czynne, które:
mają korzystny wpływ na problemy z oddychaniem
pomagają w odprężeniu dróg oddechowych
zwiększają ukrwienie skóry w miejscu aplikacji
pomagają rozluźnić mięśnie zmęczone kaszlem

www.b17preventum.eu

Jest wzbogacony o kompleks ekstraktów z roślin leczniczych (rokitnik,
acai berry, żeń-szeń, żurawina, borówka) o działaniu immunostymulacyjnym i przeciwzapalnym

Unikalny skład wspiera system odpornościowy
i prewencję schorzeń cywilizacyjnych
Łatwe aplikowanie: 2 kapsułki na dobę w czasie 1-2 miesięcy
75 kapsułek w opakowaniu

Kokosowy Olej
z konopiami

Kokosowy
Olej Premium

Unikalna struktura czystego oleju kokosowego z Filipin
i oleju konopnego (Cannabis Sativa).

Olej kokosowy jest znany ze swych właściwości nawilżających i pielęgnacyjnych.
Szczególnie nadaje się do nawilżania i regeneracji skóry, usuwania makijażu, do masażu relaksacyjnego i pielęgnacji włosów.
Olej konopny jest bardzo skuteczny dla skóry suchej i wrażliwej oraz w przypadku problemów skórnych.
Pozostawia skórę miękką, utrzymuje ją w dobrym stanie i łagodzi podrażnienia.
Sposób użycia: Nakładać na czystą skórę 1-3 razy dziennie. Nałożyć i delikatnie wmasować.
Stosować w razie potrzeby.

Olej Kokosowy BIO Premium to 100% ekologiczny, wysokiej jakości
olej kokosowy z Filipin. Ten wysokiej jakości olej jest wyjątkowy,
ponieważ jest pozyskiwany tylko z najcenniejszej części
kokosa zwanej „coconut placenta”.

Olej kokosowy jest szczególnie polecany ze względu na swoje właściwości nawilżające i zmiękczające naskórek.
Wyjątkowa uniwersalność pozwala na zastosowanie go zarówno w odżywianiu i regeneracji skóry suchej i wrażliwej, jak
również w usuwaniu makijażu, jako okład chłodzący po opalaniu, maseczka na włosy oraz do masażu relaksacyjnego.
Sposób użycia: Stosować na czystą skórę 1-3 razy dziennie lub w razie potrzeby.
Po naniesieniu na skórę, delikatnie masować.

Super Kokos

Super Kokos

Wyjątkowa pielęgnacja skóry

Super żywność dla twojego zdrowia

Unikalne połączenie oleju kokosowego z naturalnymi olejami

Sposób użycia:Nakładać na czystą skórę 1-3 razy dziennie. Nałożyć i delikatnie wmasować. Stosować w razie potrzeby.
Olej kokosowy jest znany ze swych właściwości nawilżających i pielęgnacyjnych. Szczególnie nadaje się do nawilżania
i regeneracji skóry, usuwania makijażu, do masażu relaksacyjnego i pielęgnacji włosów.

ALOES:

Aloes zwyczajny używany jest
od wieków ze względu na swoje
właściwości antyoksydacyjne
i odmładzające. Stosowany
jest przede wszystkim do cery
suchej, dotkniętej egzemą, dla
zmniejszenia stanu zapalnego
i drobnych obrażeń.

CHIA:

ROKITNIK:

Składniki aktywne oleju
z rokitnika zwyczajnego
mają znaczące właściwości
regeneracyjne, zmiękczające
i kojące. Zaopatrują skórę
w całą gamę witamin,
minerałów, nienasyconych
kwasów tłuszczowych.
Zwiększają sprężystość
i witalność skóry.

Olejek z nasionek chia ma
bardzo dobre właściwości
nawilżające, łagodzi
uczucie swędzenia.

KONOPIE:

Olej konopny jest bardzo
skuteczny dla skóry suchej
i wrażliwej oraz w przypadku
problemów skórnych.
Pozostawia skórę miękką,
utrzymuje ją w dobrym stanie i
łagodzi podrażnienia.

Chia:

Awokado:

• Nadaje się do smażenia
i pieczenia – może
wytrzymać do 270° C
• Zawiera wiele
nienasyconych kwasów
tłuszczowych
• Pomaga obniżyć poziom
cholesterolu i utrzymuje
drogi moczowe w dobrej
kondycji
• Silny przeciwutleniacz

Rokitnik:

• Wzmacnia
odporność, działanie
przeciwbakteryjne
• Zawiera esencjalne kwasy
tłuszczowe omega 3, 6
i 9 i rzadki kwas omega
7 korzystny dla układu
pokarmowego
• Silny przeciwutleniacz,
źródło witaminy C i innych

• Największa zawartość
roślinnych kwasów
tłuszczowych omega-3
ważnych dla zdrowia
układu sercowonaczyniowego
• Silny przeciwutleniacz
• Wspomaga pamięć i
koncentrację

Marka "HERBAMEDICUS" uzyskała 1. miejsce
w kategorii "Preparaty medycyny naturalnej",
w programie KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2017.

www.herbamedicus.com/pl
e-mail: info@herbamedicus.pl
tel.: 422 094 964, 42 209 49 64
www.herbamedicus.com.pl
www.b17preventum.eu
www.arthrorevital.pl
www.dermorevital.pl
www.balsamcellulitis.pl
www.masczkonopi.pl
www.borsuczamasc.pl
www.unicatum.eu
www.panthenolplus.pl
www.vitamedicus.pl

www.szwajcarskieziola.pl

facebook.com/Herbamedicus

