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Polska firma założona w 2010 roku przez doświadczonego farmaceutę Rafała Biskup absolwenta wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku działalności firma dynamicznie rozwija się na
rynku suplementów diety, wprowadzając nowe produkty w odpowiedzi na zmieniające się trendy i rosnące
wymagania konsumentów.
Firma świadczy usługi w zakresie sprzedaży i produkcji kontraktowej suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Naszym klientom w ramach współpracy służymy również pomocą w znakowaniu
produktów zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi oraz spełnieniu wymogów prawnych obowiązujących
przy wprowadzaniu produktów na rynek polski. Klientom zagranicznym pomagamy w przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej zgodnej z wymogami danego kraju.
Charakteryzuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, a wszystkie produkty są wytwarzane w Polsce z
zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.

PASJA
DAJE
JAKOŚĆ

Zespół Avet Pharma to ludzie z pasją, którzy zaangażowaniem wykonują swoją pracę.
Każdy produkt jest dokładnie analizowany przed wprowadzeniem na rynek pod różnymi
aspektami, żeby jak najlepiej odpowiedzieć na aktualne potrzeby konsumentów, spełniając
najwyższe standardy jakości.
Wysoka jakość produktów jest dla nas celem nadrzędnym, dlatego priorytetem jest dla
nas spełnienie najwyższych standardów jakościowych. Wszystkie produkty Avet Pharma są
wytwarzane w polskich zakładach produkcyjnych, posiadających certyfikaty jakości w zakresie
wytwarzania suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.
Zakład produkcyjny, w którym wytwarzane są suplementy diety w postaci suchej (saszetki z
proszkiem, kapsułki twarde, tabletki) spełnia wymogi systemu HACCP, posiadając odpowiedni
certyfikat spełnienia wymogów w zakresie produkcji oraz pakowania suplementów diety oraz
żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Drugi zakład, w którym wytwarzane są
suplementy diety Avet Pharma specjalizuje się w produkcji kapsułek miękkich. Zakład ten
posiada certyfikat ISO w zakresie wytwarzania kapsułek miękkich oraz projektowania, pakowania, magazynowania i wprowadzania do obrotu suplementów diety oraz żywności specjalnego
przeznaczenia medycznego. Wszystkie produkty niezależnie od kategorii są badane w laboratoriach zakładowych oraz certyfikowanych laboratoriach zewnętrznych w zakresie zapewniającym
odpowiednią jakość i bezpieczeństwo dla klientów.
Firma Avet Pharma powstała i funkcjonuje w 100% w oparciu o polski kapitał. Uzyskaliśmy 100 pkt. Pola (www.pola-app.pl) dzięki czemu każdy, kto ceni polskie produkty może nas
znaleźć w aplikacji i świadomie dokonać wyboru podczas zakupów.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

SUPLEMENTY
DIETY
KATALOG DLA FARMACEUTÓW I SPECJALISTÓW

W okresie swojej 10-letniej działalności na rynku suplementów diety Avet Pharma firma wprowadziła na rynek ponad
50 marek produktów, wśród których są nagrodzone w plebiscytach i konkursach znane marki takie jak MORWA
BIAŁA PLUS, DIABAVET, MŁODY JĘCZMIEŃ FORTE SLIM, BERBERYS SLIM oraz MEGA TRAN.
Firma otrzymała srebrne godło KONSUMENCKIEGO LIDERA JAKOŚCI 2017 w kategorii „Preparaty wzmacniające
odporność zawierające olej z wątroby rekina” dla marki Mega Tran. Produkty AvetPharma były nagradzane
w plebiscycie Dobra Marka w kategorii preparaty wspierające kontrolę masy ciała (Młody Jęczmień Forte Slim w
latach 2016-2017, Berberys Slim w latach 2019-2020 oraz BERBERYS FIT i BERBERYS FIT MIX w 2021 ). Produkt z kategorii
preparatów regulujących prawidłowy poziom cukru we krwi Morwa Biała Plus Forte dwukrotnie został nagrodzony
w plebiscycie Dobre Dla Diabetyka w kategorii Preparaty i produkty wspierające uzyskując tytuł SUPERPRODUKTU
w latach 2017 – 2018. Od 2013 roku firma uczestniczyła w Sympozjum Diabetologicznym EXPO DIABETICA prezentując swoje preparaty odpowiednie dla diabetyków. W 2013 roku produkt MORWA BIAŁA PLUS został doceniony
przez komisję konkursową otrzymując I miejsce w kategorii suplement diety, a publiczność doceniła firmę przyznając jej II miejsce w plebiscycie publiczności. W 2014 roku firma również została doceniona przez publiczność
otrzymując II miejsce w plebiscycie publiczności za produkt Morwa Biała Plus. W 2015 roku produkt DIABAVET
uzyskał I miejsce w Plebiscycie Publiczności na Najlepszy Produkt Diabetologiczny Roku 2015. W tym samym roku
suplement diety DIABAVET został doceniony również przez komisję złożoną z ekspertów, otrzymując II miejsce
w konkursie w kategorii suplement diety.
Ilość nagród przyznawanych firmie oraz poszczególnym markom na przestrzeni lat świadczy o niezmiennie
wysokiej jakości produktów i profesjonalnym traktowaniu konsumentów.
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AVETPURE ACEROLA

Avet Herbs CZARNUSZKA

suplement diety

suplement diety

Zawiera standaryzowany ekstrakt z aceroli w formie proszku,
do zmieszania z jedzeniem lub napojem.
340 mg witaminy C z ekstraktu z aceroli w 1 porcji.

Zawiera kwasy Omega 6 oraz witaminę A
• 500 mg oleju z czarnuszki w 1 kapsułce
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10 0%
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10 0%
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kategoria: skóra i wsparcie odporności

kategoria: skóra i wsparcie odpornoś

1,45 g (1/2łyżeczki do herbaty) dziennie

dzieci powyżej 12 roku życia 1 kapsułka dziennie
dorośli: 1 kapsułka 2 razy dziennieadults: 1 capsule 2 times a day

50 porcji

60 kapsułek miękkich

AVETPURE MAGNEZ

Avet Herbs WIESIOŁEK

suplement diety

suplement diety

Magnez w formie dobrze przyswajalnego cytrynianu magnezu,
do zmieszania z jedzeniem lub napojem.
338 mg magnezu w 1 porcji.

Zawiera kwasy Omega 6, kwas linolowy, witaminy A i E
Pomaga zachowac zdrową skórę (witamina A)
• 500 mg oleju z wiesiołka w 1 kapsułce

VEGAN

VEGAN

10 0%

UT

EE

10 0%

GL

10 0%

EN FR

kategoria: suplementacja magnezu

kategoria: skóra

2,25 g (3 płaskie miarki dziennie - miarka w opakowaniu)

dzieci powyżej 6 roku życia: 1 kapsułka 2 razy dziennie
dorosli: 2 kapsułki 2 razy dziennie

30 porcji

60 kapsułek miękkich

AVETPURE WITAMINA C

Avet Herbs BRATEK SKIN

suplement diety

suplement diety

Witamina C (kwas L-askorbinowy), do zmieszania z jedzeniem
lub napojem.
1000 mg witaminy C w 1 porcji.

Zawiera 200 mg ekstraktu z ziela fiołka trójbarwnego w 1 tabletce
Wspomaga utrzymanie zdrowej skóry (fiołek trójbarwnyi witamina A)

EN FR
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SUPLEMENTY
DIETY

10 0%

EXT

R

kategoria: suplementacja witaminy C

kategoria: skóra

1 g (1 płaska miarka dziennie - miarka w opakowaniu)

1 tabletka dziennie

KATALOG
DLA FARMACEUTÓW I SPECJALISTÓW
100 porcji
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KATALOG
DLA FARMACEUTÓW I SPECJALISTÓW
30 tabletek powlekanych
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Avet Herbs LEN MIELONY

Avet Herbs MELISSA B12
suplement diety

suplement diety

Zawiera połaczenie 200 mg ekstraktu z melisy oraz witaminy B12.

Mielone nasiona lnu uzyskane w procesie odtłuszczania.
Wysoka zawartośc błonnika pokarmowego.

GL

UT

EE

10 0%

EN FR

kategoria: sen i spokój

kategoria: trawienie i praca jeliy

1-2 tabletki dziennie

1 łyżeczka do rozpuszcenia nia w wodzie

30 tabletek powlekanych

2x200g

Avet Herbs WIERZBOWNICA URO COMPLEX

Avet Herbs GŁÓG

suplement diety

suplement diety

Wspomaga naturalny wzrost włosów u mężczyzn
Ekstrakty z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej, z pokrzywy
oraz z palmy sabałowej.
Dla mężczyzn.

250 mg ekstraktu z owoców głogu w 1 kapsułce.

EN FR
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R

kategoria: prostata i układ moczowy

kategoria: układ krążenia i serce

1 – 2 kapsułki dziennie

1 kapsułka dziennie

60 kapsułek

30 kapsułek

Avet Herbs GINKGO INTENSE 110mg
suplement diety
Zawiera 110 mg standaryzowanego ekstraktu z miłorzębu
japońskiego w 1 tabletce.
Dla osób dorosłych oraz osób starszych, chcących wspierać
pamięć oraz sprawność umysłową.
TS
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10 0%
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standaryzowane ekstrakty

R

kategoria: pamięć i koncentracja
1 tabletka dziennie
60 tabletek powlekanych
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Avet Premium KOENZYM Q10

Avet Premium CYNK

suplement diety

suplement diety

Witamina piękna dla kobiet.

15 mg cynku (cytrynian cynku) w 1 kapsułce celulozowej.

10 0%

10 0%

VEGAN

VEGAN

kategoria: skóra i wsparcie skóry

kategoria: wsparcie odporności

1 kapsułka dziennie

1 kapsułka dziennie

60 kapsułek celulozowych

60 kapsułek celulozowych

Avet Premium POTAS

Avet Premium STRESS END

suplement diety

suplement diety

Zawiera 360 mg potasu (cytrynian potasu) w 1 tabletce.
Wspiera funkcjonowanie mięśni..

Wspomaga organizm w sytuacji stresu emocjonalnego i napięcia
nerwowego.
Zawiera 100 mg ekstraktu z korzenia ashwagandhy oraz 100 mg
ekstraktu z korzenia różeńca górskiego w 1 kapsułce.
10 0%

10 0%

VEGAN

VEGAN

R

AL

AC

NATU

TS

10 0%

kategoria: uzupełnienie potasu

EXT

ekstrakty standaryzowane

R

1 tabletka dziennie

kategoria: sen i uspokojenie

50 tabletek powlekanych

1 kapsułka dziennie

Avet Premium SELEN

celulozowych
Avet50 kapsułek
Premium
KURKUMINA + PIPERYNA

suplement diety

suplement diety

Zawiera 200 µg seleniu (L-selenometionina) w 1 kapsułce celulozowej.

Zawiera 250 mg ekstraktu z kurkuminy oraz 10 mg ekstraktu z owoców
pieprzu czarnego w 1 kapsułce celulozowej.
10 0%

VEGAN

AL

R

VEGAN

AC

NATU

TS

10 0%

10 0%

EXT

ekstrakty standaryzowane

R

kategoria: odporność i z drowe stawy

kategoria: odporność

1 kapsułka dziennie

1 kapsułka dziennie

60 kapsułek celulozowych

60 kapsułek celulozowych
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Avet Premium BERBERYS FIT MIX

AVETIN
50 µg
AVETINDALFA

suplement diety
Wyjątkowe połączenie dwóch standaryzowanych ekstraktów: z berberysu i karczocha w 1 kapsułce. z dodatkowym
wsparciem standaryzowanych ekstraktów z kłącza ostryżu
długiego (kurkuma) oraz liści morwy białej i aceroli.
Proszek o egzotycznym smaku do zmieszania z jogurtem.
Dla dorosłych.

suplement diety
Zawiera 50 μg (2000 IU) witaminy D w oleju słonecznikowym w w jednej kapsułce.
• Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych, które
chcą uzupełnić swoją codzienną, normalną dietę
w witaminę D.

R

AL

AC

NATU

TS

10 0%

EXT

ekstrakty standaryzowane

R

kategoria: kontrola wagi
1 miarka dziennie
30 porcji

kategoria: uzpełnienie witaminy D
certyfikat
Dobra Marka 2021
&
Polska Dobra Marka 2021

1 kapsułka dziennie
60 kapsułek miękkich

Avet Premium BERBERYS FIT

AVETIN
100 µg MG + K
AVETINDCRAMP

suplement diety

suplement diety

Zawiera [berberine slim complex] - wyjątkowe połączenie
dwóch standaryzowanych ekstraktów: z berberysu i karczocha
w 1 kapsułce.
Dla dorosłych.

Zawiera 100 µg (4000IU) witaminy D w 1 kapsułce.
• Preparat jest przeznaczony dla osób powyżej 75. roku
życia, które chcą uzupełnić swoją codzienną, normalną
dietę w witaminę D.

R

AL

AC

NATU

TS

10 0%

EXT

ekstrakty standaryzowane

R

kategoria: kontrola wagi
1 – 2 kapsułki dziennie
50 kapsułek

kategoria: uzpełnienie witaminy D

certyfikat
Dobra Marka 2021
&
Polska Dobra Marka 2021

1 kapsułka dziennie
60 kapsułek miękkich

Avet Premium ŻEŃ-SZEŃ FORTE + MACA

AVETIN
+ WITAMINA
AVETINCYNK
CHROMIUM
MAX C
D

suplement diety

suplement diety

Zawiera połączenie 3 ekstraktów roślinnych w 1 kapsułce:
ekstraktu z żeń-szenia właściwego, ekstraktu z żeń-szenia
syberysjskiego oraz ekstraktu z korzenia MACA.

Cynk i witamina C pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

kategoria: energia i witalność

kategoria: wsparcie odporności

1 kapsułka dziennie

1 tabletka dziennie

30 kapsułek

30 tabletek powlekanych
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AVETIN ALFA 500 mg

AVETIN A+E

suplement diety

suplement diety

Dla osób dorosłych, które chcą uzupełnić swoją
codzienną dietę w kwas alfa-liponowy oraz wspomóc
prawidłową pracę układu nerwowego.

Witamina A oraz E w jednej kapsułce.

kategoria: układ nerwowy

kategoria: zdrowa skóra

1 tabletka dziennie

1 kapsułka dziennie

30 tabletek powlekantch

30 kapsułek miękkich

AVETIN CHROM MAX

AVETIN D3 + K2

suplement diety

suplement diety

120 μg chromu w postaci dobrze przyswajalnego pikolinianu chromu w 1 tabletce
• chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu
glukozy we krwi

Dla osób dorosłych powyżej 75 roku zycia.
Wsparcie odporności i zdrowia kości.

kategoria: uzupełnienie chromu

kategoria: uzupełnienie witaminy D3 i K2

1 tabletka dziennie

1 kapsułka dziennie

60 tabletek powlekanych

60 kapsułek miekkich

AVETIN SKURCZ MG+K

AVETIN ELEKTROLITY

suplement diety

suplement diety

Zawiera mleczan magnezu
• Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Dla osób dorosłych do uzupełniania codziennej diety
szczególnie latem, w okresie intensywnego pocenia
się oraz w trakcie wysiłku fizycznego.
• tabletki musujące o smaku cytrynowym

kategoria: uzupełnienie magnezu i potasu

kategoria: uzupłnienie elektrolitów

2 tabletki dziennie

3 tabletki musujące dziennie
20 tabletek musujących

60 tabletek powlekanych
11

12

NERVOTABS
AVETIN ALFAUSPOKOJENIE

DIAXY D3

suplement diety

suplement diety

Połączenie ekstrakt z kwiatu szafranu, ekstrakt z liści melisy
oraz ekstrakt z szyszek chmielu w 1 tabletce.
Formuła wzbogacona o L-tryptofan, który bierze udział w
powstawaniu serotoniny.

1000 IU witaminy D, standaryzowany olej z wątroby
rekina w 1 kapsułce do żucia o smaku gumy balonowej.
Dla dzieci powyżej 4 roku życia.

kategoria: uspokojenie i sen

kategoria: odporność

1-2 tabletki dziennie

1 kapsułka dziennie

60 tabletek powlekanych

30 kapsułek miękkich do żucia

WITAMINA
B12 500
AVETIN CRAMP
MGμg
+ AVET
K

ISLAVET C

żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

suplement diety

Dla diabetyków, wegetarian i wegan.
Do postępowania dietetycznego w niedoborach witaminy
B12 i anemii.

wspartcie odporności
malinowy smak
zawiera porost islandzki
dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych

GL

UT

EE

10 0%

EN FR

kategoria: gardło, krtań i struny głosowe

uzupełnienie witaminy B12

dzieci od 3. do 6. roku życia - 2.5 ml 2 razy dziennie,
dzieci od 6 do 12 roku życia - 2.5 ml 3 razy dziennie, dzieci powyżej
12 rokuzycia i dorośli - 5 ml 3 razy dziennie
płyn 125ml

1 tabletka dziennie
60 tabletek powlekanych

GASTRAVET
TRAWIENIE
AVETIN CHROMIUM
MAX

KIDAVET ODPORNOŚĆ

suplement diety

suplement diety

Połączenie 3 standaryzowanych ekstraktów roślinnych w 1
tabletce: karczocha, ostropestu i kurkumy.
Wspiera trawienie i pracę wątroby.

Zawiera standaryzowany olej z wątroby rekina.
• Witaminy C, D oraz Cynk wspierają odporność.
• Dla dzieci od 3. roku życia.

10 0%

EXT

UT

R

EE

AC

R

AL

GL

NATU

TS

10 0%

EN FR

kategoria: trawienie i wsparcie wątroby

kategoria: wsparcie odporności

1-2 tabletki dziennie

dzieci powyżej 3. roku życia 1 łyżeczka/miarka (5ml)
dzieci powyżej 6. roku zycia i dorosli 2 łyżeczki/miarki (10ml)

30 tabletek powlekanych

płyn 250ml
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REVELLIE SKIN Q to nowoczesny, wysokiej jakości suplement
diety w płynie zawierający Bioaktywne Peptydy Kolagenowe
(BCP®) VERISOL®F, koenzym Q w formie wodorozpuszczalnej
cząstki, oraz witaminy i minerały, które pomagają zachować
zdrową skórę.
Bioacktywne Peptydy Kolagenowe (BCP®) w REVELLIE SKIN
Q to polipeptydy o unikalnym kształcie i składzie aminokwasowym, które wykazują się bardzo wysokim wchłanianiem
z przewodu pokarmowego.

21

składnik
Hydrolizowany
rybi VERISOL®F

zawartość w 15 ml
kolagen

5000 mg

RWS*

60 mg

Koenzym Q10

100 mg

Witamina C
Cynk
Biotyna
Witamin A (µg retinol eqv.)
Selen

REDUKCJA ZMAR SZCZEK
I OZNA K STA RZENIA SIĘ
SK ÓRY
DZIĘKI
BI OA KTYWNYM PEPTYDOM
KOLAGENOWY M
(BC P ® )
125%

5 mg

50%

2500 µg

5000%

800 µg

100%

55 µg

100%

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
* kolagen-verisol.pl
**Ehrhardt Proksch (Department of Dermatology, University Hospitals of Schleswig- Holstein, Kiel, Germany), Michael Schunck, Steffen Oesser
(Collagen Research Institute, Kiel, Germany) “Positive effect of fish-derived Bioactive Collagen Peptides on skin health”, Nutrafoods (2020)
1:127-133.DOI 10.17470/NF-020-0018
Objętośc netto: 300 ml. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Producent:
BG LABO sp. z o.o.

efekty już po
tygodniach
Hydrolizowany kolagen rybi VERISOL®F
zawarty w REVELLIE SKIN Q poprawia
jędrność i elastyczność skóry, wspiera
redukcję zmarszczek i oznak starzenia
się skóry.
Badania** dowodzą, że poprawa elastyczności skóry i redukcja zmarszczek
widoczna jest już po pierwszych 4
tygodniach stosowania.

ELEKTROLITY AVET

SUGAR OFF
suplement diety

żywność specjalnego przeznaczenia medycz-

Wsparcie odchudzania i prawidłowego poziomu glukozy
we krwii. Zdrowa skóra włosy i paznokcie.
• połaczenie trzech ekstraktów roślinnych (z liści morwy
białej, korzenia berberysu i owoców gorzkiej pomarańczy)
oraz cynku w 1 kapsułce.

Do postępowania dietetycznego w biegunce, w którym
uzupełnia elektrolity utracone podczas biegunki.
Zawiera substancje słodzące - glikozydy stewiolowe.
Smak anansowy

kategoria: kontrola masy ciała, poziom glukozy we krwii

kategoria: uzupełmnienie elektrolitów

1 kapsułka dziennie

1 saszetkę rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody. Przed podaniem schłodzić. Zaleca się podawanie porcjami przez pierwsze 3-4 godziny nawadniania: Dzieci do 20 kg m.c.-4 saszetki (800 ml przygotowanego płynu), dzieci powyżej 20 kg m.c. i dorośli – 5-6 saszetek (1000-1200 ml przygotowanego płynu).

30 kapsułek

10 saszetek

MŁODY JĘCZMIEŃ FORTE SLIM

MAGNEZ B6

suplement diety

suplement diety

350 mg wysoko skoncentrowanego (25:1) ekstraktu z młodego
jeczmienia, ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy, biotyna oraz
chrom
• wygodna alternatywa dla koktajli ze sproszkowanego zielonego
jęczmienia

Zawiera mleczan magnezu
• Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
• Witamina B6 przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.

10 0%

R

AL

AC

NATU

VEGAN

TS

10 0%

EXT

R

certyfikat Dobra Marka 2016, 2017

kategoria: kontrola wagi

kategoria: uzupłnienie magnezu

dorośli: 1-2 tabletki dziennie

2 tabletki dziennie

60 tabletek

60 tabletek powlekanych

WITAMINA B COMPLEX
suplement diety
100% zalecanego dzienniego zapotrzebowania
na witaminy z grupy B

kategoria: uzupełnienie witamin z grupy B
1 tabletka dziennie
50 tabletek powlekanych
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IMMUNAVET

MORWA
PLUS FASOLAMINA
AVETIN ALFA

suplement diety

suplement diety

Wysoka ilość:
1000 mg witaminy C, 2000 IU witaminy D, oraz 10 mg cynku
w 1 saszetce.
Zawiera substancje słodzącde – glikozydy stewiolowe.

Unikalne połaczenie fasolaminy, ekstraktu z liści morwy
białej, witamin i chromu .
• wpływa na wchłanianie cukrów przyjmowanych wraz z
pożywieniem (także podczas odchudzania),
• pomaga zadbać o prawidłowy poziomu glukozy we krwi
• wspiera neutralizację skrobi wchłanianej z pokarmów

kategoria: wsparcie odporności

kategoria: kontrola masy ciała, poziom glukozy we krwii

1 saszetka dziennie do rozpuszczenia a wodzie

1-2 tabletki dziennie

10 saszetek

60 tabletek powlekanych

AVETINOL D + CZOSNEK

MORWA
BIAŁA PLUS
AVETIN CRAMP
MG + K

suplement diety

suplement diety
Kompozycja ekstraktu z liści morwy białej, cynamonu oraz
chromu w 1 tabletce.
• kontrola poziomu cukru we krwii
• Produkt roku 2013, 2014, 2015
• I miejsce DIABETICA EXPO 2018

Wsparcie odporności i układu oddechowego. Zawiera
standaryzowany olej z watroby rekina, witaminę D oraz
czosnek w 1 kapsułce.
Dla dzieci powyżej 6. roku zycia i dorosłych.

kategoria: wsparcie odporności

kategoria: kontrola masy ciała, poziom glukozy we krwii

1 – 2 kapsułki dziennie

1-2 tabletki dziennie

60 kapsułek

60 tabletek powlekanych

CZYSTEK PLUS

MORWA
BIAŁA PLUS FORTE
AVETIN CHROMIUM
MAX

suplement diety

suplement diety
6000 mg of suszonego liścia morwy w 1 tabletce.
• wpływa na metabiolizm cukrów
• zawiera ekstrakt z liści morwy białej, cynamon
i witaminę B12
• dla dorosłych diabetyków

Zawiera ekstrakt z czystka, selen i cynk w 1 tabletce.
• 3000 mg ziela czystka w przeliczeniu na 1 tabletkę
• Koncentracja ekstraktu z czystka to aż 12:1 (DER)
• Ekstrakt z czystka standaryzowany na 10% polifenoli
( naturalne antyoksydanty)

R

AL

EXT

R

kategoria: kontrola masy ciała, poziom glukozy we krwii

kategoria: odpormność

1 tabletka dziennie

1-2 tabletki dziennie
60 tabletek powlekanych

AC

NATU

TS

10 0%

60 tabletek powlekanych
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OSTROPEST 80mg PLUS

MEGA KRZEM

suplement diety

suplement diety

Przeznaczony dla osób dorosłych, chcących wspierać
zdrowie wątroby oraz prawidłowy metabolizm tłuszczów.
Zawiera aż 80 mg ekstraktu z nasion ostropestu plamistego
oraz cholinę w jednej tabletce.

Zawiera 19 składników w tym ekstrakt z pędów bambusa,
metioninę, witaminy, minerały i i miedź.
• 300 mg ekstraktów roślinnych zawierających naturalny
krzem
• 1 opakowanie = 2 miesiace stosowania

R

AL

AC

NATU

TS

10 0%

EXT

ekstrakty standaryzowane

R

kategoria: wsparcie wątroby

kategoria: włosy i paznokcie

1 tabletka dziennie

1 tabletka dziennie

60 tabletek powlekanych

60 tabletek powlekanych

KARCZOCH PLUS

MEGA KRZEM Z BIOTYNĄ

suplement diety

suplement diety

Zawiera 400 mg naturalnego ekstraktu z karczocha oraz
82,5 mg choliny w 1 tabletce
Przeznaczony dla osób dorosłych które chcą wspomagać
trawienie oraz prawidłową pracę jelit.

Zawiera 19 składników aktywnych w tym 2,5 mg biotyny
• 300mg ekstraktów zawierających naturalny krzem

R

AL

AC

NATU

TS

10 0%

EXT

ekstrakty standaryzowane

R

kategoria: wsparcie trawienia

kategoria: włosy i paznokcie

1 tabletka dziennie

1 tabletka dziennie

60 tabletek powlekanych

40 tabletek powlekanych

BIOTYNA FORTE 2,5mg
suplement diety
Zawiera 2,5 mg biotyny w 1 tabletce
• 1 opakowanie na 2 miesiace stosowania

kategoria: włosy i paznokcie
1 tabletka dziennie
60 tabletek powlekanych
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MELATONINA PLUS

deHYDRAVET SLIM

suplement diety

suplement diety

1 mg melatoniny + ekstrakt z melisy w 1 tabletce o smaku
cytrynowym.
nie zawiera cukru

Wspomaga wydalanie nadmiaru wody z organizmu
• wspomaga kontrolę masy ciała
• wspiera redukcję cellulitu

kategoria: sen

kategoria: nadmiar wody

1 tabletka 20 min przed planowanym snem

1 tabletka dziennie

30 tabletek do ssania

60 tabletek powlekanych

BONER MAX

MELATONINA PLUS SPRAY

suplement diety

suplement diety
Unikatowa postać suplementacji melatoniny.
Płyn do rozpylania w jamie ustnej, który zawiera połączenie
melatoniny z ekstraktem z melisy.
Zawiera mentol, który zapewnia przyjemnie odświeżający
smak.

Zawiera ekstrakt z korzenia MACA, ekstrakt z owoców
buzdyganka ziemnego i żeń-szenia oraz selen, cynk i
witaminę B6.
• 1500 mg L-argininy w rekomendowanej dziennej porcji

kategoria: sen

kategoria: wsparcie kondycji seksualnej, dla mężczyzn

2 aplikacje 20 min przed planowanym

dorośli 3 tabletki dziennie na godzinę przed stosun-

130 porcji (aplika-

15 tabletek powlekanych

LECYTYNA AVET 1200mg

MEGA OMEGA 3

suplement diety

suplement diety
Wysokiej jakości standaryzowany olej z ryb morskich
zawierający:
• 18% EPA
• 12% DHA

1200 mg lecytyny sojowej w 1 kapsułce

kategoria: pamięć
kategoria: wsparcie serca

1 kapsułka dziennie

2 kapsułki dziennie
60 kapsułek

40 kapsułek miękkich
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MEGA TRAN z wątroby rekina
suplement diety
1000 mg oleju z watroby rekina w zalecanej dziennej porcji.
• olej rybi watroby rekina odławianego na Oceanie
Północnoatlantyckim
• zawiera alkiloglicerole

kategoria: odporność
dorośli i dzieci powyżej 3. roku życia: 2 kapsułki
60 kapsułek

MEGA TRAN
suplement diety
Olej rybi z watroby dorsza (Gadus morhua) oraz naturalne
kwasy OMEGA-3 oraz witaminy A i D3
• naturalne zródło kwasów tłuszczowych Omega 3 (EHA,
DPA) oraz witamin A i D3

kategoria: odporność
dorośli i dzieci powyżej 4. roku życia: 2 kapsułki
60 kapsułek

MEGA TRAN
suplement diety
Olej rybi z watroby dorsza (Gadus morhua) oraz naturalne
kwasy OMEGA-3 oraz witaminy A i D3
• naturalne zródło kwasów tłuszczowych Omega 3 (EHA,
DPA) oraz witamin A i D3

Avet Pharma sp. z o.o.
ul. Fleminga 33b
03-176 Warszawa
avetpharma.pl
avetpharma@avetpharma.pl

kategoria: odporność
dorośli i dzieci powyżej 4. roku życia: 2 kapsułki
120 kapsułek
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