
L I P I E C  2 0 2 2
A V E T P H A R M A . P L

5000 mg hydrolizowanego kolagenu rybiego VERISOL®F w 1 porcji
koenzym Q10 w formie wodorozpuszczalnej cząstki

biotyna witamina A cynk
witamina C selen

 poprawa jędrności i elastyczności skóry
redukcja zmarszczek i oznak starzenia się skóry
ochrona komórek przez stresem oksydacyjnym

zawiera 
Bioaktywne Peptydy Kolagenowe (BCP®)

objetośc netto: 300 ml

zalecana dzienna porcja do spożycia: 15 ml

KATALOG
PRODUKTÓW
dla farmaceutów i specjalistów

BLOZ ekstrakty 
naturalne

bez
glutenu3829821



200 mg ekstraktu z ziela �ołka trójbarwnego      
w 1 tabletce.

BRATEK SKIN AVET HERBS

zawartość  opakowania: 30 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie

500 mg oleju z czarnuszki + witamina A                
w 1 kapsułce.

CZARNUSZKA AVET HERBS

zawartość  opakowania: 60 kapsułek miękkich

zalecana dzienna porcja do spożycia: dzieci pow. 12 roku życia: 
1 kapsułka dziennie, dorośli: 1 kapsułka 2 x dziennie

110 mg standaryzowanego ekstraktu                       
z miłorzębu japońskiego w 1 tabletce.

GINKGO INTENSE 110mg  
AVET HERBS

zawartość  opakowania: 60 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie

250 mg ekstraktu z owoców głogu w 1 kapsułce.

GŁÓG AVET HERBS

zawartość  opakowania: 30 kapsułek

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie

Zmielone nasiona lnu z polskich upraw, 
uzyskane w procesie odtłuszczania.

LEN MIELONY AVET HERBS

masa netto: 400g (2 x 200g)

propozycja przygotowania: 1 łyżeczkę lnu mielonego dodać 
do ¾ szklanki gorącej wody

200 mg ekstraktu z melisy + witamina B12           
w jednej tabletce

MELISSA B12 AVET HERBS

zawartość  opakowania: 30 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 do 2 tabletek dziennie

POKRZYWA AVET HERBS

500 mg oleju z wiesiołka w 1 kapsułce
zawiera kwas linolowy, kwasy omega-6, witaminy A i E

WIESIOŁEK AVET HERBS

zawartość  opakowania: 60 kapsułek miekkich

zalecana dzienna porcja do spożycia: dzieci pow. 6 roku życia: 
1 kapsułka 2 x dziennie, dorośli: 2 kapsułki 2 x dziennie

340 mg ekstraktu z wierzbownicy + 200 mg 
ekstraktu z pokrzywy + 200 mg ekstraktu                    
z owoców palmy sabałowej w 1 kapsułce.

WIERZBOWNICA URO COMPLEX 
AVET HERBS

zawartość  opakowania: 60 kapsułek

zalecana dzienna porcja do spożycia: 2 kapsułki dziennie

 150 mg ekstraktu z ziela pokrzywy w 1 kapsułce.

zawartość  opakowania: 30 kapsułek

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka 3x dziennie

BLOZ ekstrakty 
naturalne

100%             
vegan BLOZ ekstrakty 

naturalne
bez
glutenu BLOZ ekstrakty 

standaryzowane
bez
glutenu

BLOZ ekstrakty 
naturalne

bez
glutenu BLOZ ekstrakty 

naturalne
100%             
vegan BLOZ ekstrakty 

naturalne
bez
glutenu

BLOZ ekstrakty 
naturalne

bez
glutenu BLOZ ekstrakty 

naturalne
100%             
vegan BLOZ ekstrakty 

naturalne
bez
glutenu

3705361 37677413692421

3836041 37677213879961

3010971 37334213692361



100%             
vegan

AVET PREMIUM SELEN
ekstrakt z korzenia ashwagandhy + ekstrakt z 

korzenia różenca górskiego (Rhodiola Rosea L.) 
w 1 kapsułce.

AVET PREMIUM STRESS END

zawartość  opakowania: 60 kapsułek celulozowych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie

magnez + witamina B6 
+ ekstrakt z korzenia ashwagandhy  1 kapsułce.

zawartość  opakowania: 60 kapsułek celulozowych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułki dziennie

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

zawartość  opakowania: 60 kapsułek celulozowych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie

200 mg ekstraktu z korzenia berberysu 
+ 200 mg ekstraktu z liści karczocha w 1 kapsułce.

AVET PREMIUM BERBERYS FIT

zawartość  opakowania: 50 kapsułek celulozowych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1-2 kapsułki dziennie

Połączenie ekstraktów z berberysu, karczocha, 
kurkumy, liści morwy białej oraz aceroli 

w formie proszku do zmieszania z jogurtem.

AVET PREMIUM BERBERYS FIT MIX

zawartośc opakowania: 216 g (30 porcji)

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 miarka dziennie do 
zmieszania z jogurtem lub smoothie

15 mg cynku w 1 kapsułce.

AVET PREMIUM CYNK

zawartość  opakowania: 60 kapsułek celulozowych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie

AVET PREMIUM KOENZYM Q10
250 mg ekstraktu z kurkuminy 

+ 10 mg ekstraktu z owoców pieprzu czarnego 
w 1 kapsułce.

AVET PREMIUM 
KURKUMA + PIPERYNA

zawartość  opakowania: 60 kapsułek celulozowych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie

360 mg potasu w 1 tabletce.

AVET PREMIUM POTAS

zawartość  opakowania: 50 tabletek

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie

90 mg koenzymu Q10 (ubichinon) w 1 kapsułce.

zawartość  opakowania: 60 kapsułek celulozowych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie

BLOZ ekstrakty
standaryzowane

100%             
vegan BLOZ ekstrakty

standaryzowane
100%             
vegan3738641 BLOZ 3670361

100%             
veganBLOZ 3750421

3738661

BLOZ ekstrakty
standaryzowane

100%             
vegan3836061

100%             
veganBLOZ 3670381

AVET PREMIUM
STRESS END ZMĘCZENIE

100%             
veganBLOZ 3670421 BLOZ 3763641 100%             

vegan
ekstrakty
standaryzowane BLOZ 3921061 100%             

vegan
ekstrakty
standaryzowane



BLOZ 3836121

AVET PREMIUM 
ŻEŃ-SZEŃ FORTE + MACA

Tabletki musujące o smaku cytrynowym.

zawartość  opakowania: 20 tabletek musujących

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka 3x dziennie

AVETIN D 50 µg (2000 j.m.)

2000 j.m. witaminy D w oleju słonecznikowym 
w 1 kapsułce.

AVETIN D 100 µg (4000 j.m.)

zawartość  opakowania: 60 kapsułek miękkich

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie

4000 j.m. witaminy D w oleju słonecznikowym 
w 1 kapsułce.

zawartość  opakowania: 60 kapsułek miekkich

zalecana dzienna porcja do spożycia: osoby dorosłe powyżej 
75. roku życia 1 kapsułka dziennie

2000 ( j.m.) witaminy D + 75 μg naturalnej 
witaminy K2 (MK-7) w 1 kapsułce.

zawartość  opakowania: 60 kapsułek miękkich

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie

Żeń-szeń właściwy + żeń-szeń syberyjski + MACA.

AVETIN A+E

zawartość  opakowania: 30 kapsułek

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie

ekstrakty 
naturalne

bez              
glutenu

120 μg chromu w 1 tabletce .

AVETIN CYNK + WITAMINA C

zawartość  opakowania: 60 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie

200 mg witaminy C + 10 mg cynku w 1 tabletce.

AVETIN D3+K2

zawartość  opakowania: 30 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie

AVETIN BIOTYNA MAX

2500 μg biotyny w 1 kapsułce.

AVETIN CHROM MAX

zawartość  opakowania: 60 kapsułek

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie

Witamina A i E w 1 kapsułce.

zawartość  opakowania: 30 kapsułek miękkich

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie

AVETIN ELEKTROLITY

BLOZ 3763661 BLOZ 3887861

BLOZ 3692341 BLOZ 3701041 BLOZ 3771961

BLOZ 3688721 BLOZ 3680061 BLOZ 3896421



L-arginina, ekstrakty z korzenia Maca, owoców 
buzdyganka ziemnego, żeń-szenia, selen, cynk 

oraz witamina B6 w 1 tabletce.

zawartość  opakowania: 15 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 3 tabletki dziennie

3000 mg ziela czystka w przeliczeniu na 
1 tabletkę.

CZYSTEK PLUS

zawartość  opakowania: 60 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1-2 tabletki dziennie

 Olej z wątroby rekina + witamina D + czosnek 
w 1 kapsułce.

zawartość  opakowania: 60 kapsułek

zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli 2 kapsułki 
dziennie, dzieci od 6. roku życia 1 kapsułka dziennie

zawartość  opakowania: 100 g /100 porcji

zalecana dzienna porcja do spożycia: 2 kapsułki dziennie

Morwa biała + kozieradka + gurmar + chrom 
+ cynk w 1 tabletce.

DIABAVET MORWA + KOZIERADKA

zawartość  opakowania: 60 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie

102 mg cytrynianu magnezu + 4mg witaminy B6 
w 2 tabletkach.

AVETIN MAGNEZ CYTRYNIAN

zawartość  opakowania: 50 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 2 tabletki dziennie

BONER MAX

AVETINOL D + CZOSNEKAVETPURE WITAMINA C

2250 mg cytrynianu magnezu, w tym338 mg 
magnezu w zalecanej dziennej porcji.

AVETPURE MAGNEZ

zawartość  opakowania: 67,5 g / 30 porcji

zalecana dzienna porcja do spożycia: 2,25 g (3 płaskie łyżeczki 
dołączone do opakowania)

1000 mg suszonego soku z aceroli w tym 340 mg 
witaminy C w zalecanej dziennej porcji.

AVET PURE ACEROLA

zawartość  opakowania: proszek 72,5 g / 50 porcji

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1,45 g (1/2 łyżeczki)

1000 mg witaminy C  w zalecanej dziennej porcji.

60 mg mleczanu magnezu + 300 mg potasu         
+ 1,40 mg witaminy B6 w 2 tabletkach.

AVETIN SKURCZ MG+K

zawartość  opakowania: 50 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 2 tabletki dzienne 

BLOZ 3921141 BLOZ 3705441

BLOZ 3725961

BLOZ 3094641 ekstrakty 
naturalne

BLOZ 3733461 ekstrakty 
standaryzowane

100%             
vegan

BLOZ 3733441 100%             
vegan BLOZ 3711741 100%             

vegan

BLOZ 3118021 ekstrakty 
standaryzowane BLOZ 3123861 ekstrakty 

naturalne



Kompozycja elektrolitów i glukozy o zmniejszonej 
osmolarności 245 mOsm/l  do uzupełnienia 

elektrolitów w stanach odwodnienia organizmu.

ELEKTROLITY AVET

zawartość  opakowania: 10 saszetek

zalecana dzienna porcja do spożycia: 5-6 saszetek (1000-1200 
ml przygotowanego płynu)

Ekstrakty z karczocha,  ostryżu długiego
 i ostropestu w 1 tabletce.

GASTRAVET TRAWIENIE

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka 2x dziennie

75 g glukozy o smaku cytrynowym.

GLUKOZA 75g

masa netto: 75 g

propozycja przygotowania: do przygotowania roztworu 
doustnego, do słodzenia napojów.

Ekstrakt z porostu islandzkiego + witamina C 
+ cynk  w 1 porcji płynu o smaku malinowym 

dla dzieci powyżej 3. rpoku życia.  

ISLAVET C

objętośc netto: płyn 120 ml

zalecana dzienna porcja do spożycia: dzieci:  3-6. r. ż. 2,5 ml 2x dziennie,  
6-12. r. ż. – 2,5 ml 3x dziennie, od 12. r. ż. i dorośli – 5 ml 3x dziennie

400 mg ekstraktu z karczocha
 + 82,5 mg choliny w 1 tabletce.

KARCZOCH PLUS

zawartość  opakowania: 60 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie

1000 j.m. witaminy D w oleju z wątroby rekina  
w 1 kapsułce dla dzieci powyżej 4. roku życia.

DIAXY D3

zawartość  opakowania: 30 kapsułek miękkich do żucia

zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli i dzieci powyżej 
4. r. ż. : 1 kapsułka do żucia dziennie

BLOZ 3726021 BLOZ 3449121

zawartość  opakowania: 30 tabletek powlekanych

BLOZ 3785341 ekstrakty 
standaryzowane

BLOZ 3173001 BLOZ 3733521 ekstrakty 
naturalne BLOZ 3277161 ekstrakty 

naturalne

KIDAVET ODPORNOŚĆ

1200mg lecytyny w 1 kapsułce.

LECYTYNA 1200 mg AVET

zawartość  opakowania: 40 kapsułek

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie

Zawiera ekstrakt z pędów bambusa, który 
zawiera aż 70% przyswajalnej krzemionki 

+ 17 witamin i minerałów.

MEGA KRZEM Z METIONINĄ

zawartość  opakowania: 60 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie

Standaryzowany olej z watroby rekina, cynk, 
witaminy C i D dla dzieci powyżej 3. roku życia.

objętość  netto: 250 ml

zalecana dzienna porcja do spożycia: dzieci pow. 3. r. ż. 5 ml 
dziennie, dzieci pow. 6. r. ż. i dorośli 10 ml dziennie.  

BLOZ 3705341 BLOZ 4389751 BLOZ 8749101 ekstrakty 
naturalne



MŁODY JĘCZMIEŃ FORTE SLIM

Morwa biała + cynamonowiec + chrom 
w 1 tabletce.

MORWA BIAŁA PLUS

zawartość  opakowania: 60 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1-2 tabletki dziennie

600 mg ekstraktu z liścia morwy białej 
+ cynamonowiec + chrom + witamina B12 

w 1 tabletce.

MORWA BIAŁA PLUS FORTE

zawartość  opakowania: 60 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie

350 mg ekstraktu z młodego jęczmienia 
(8750 mg w przeliczeniu na suszony jęczmień) 

w 1 tabletce.

zawartość  opakowania: 60 tabletek

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1-2 tabletki dziennie

Zawiera olej z ryb morskich - źródło wielonienasy-
conych kwasów tłuszczowych 

OMEGA-3 (EPA i DHA).

MEGA OMEGA 3

zawartość  opakowania: 60 kapsułek

zalecana dzienna porcja do spożycia: 2-4 kapsułki dziennie

540 mg oleju z wątroby dorsza w 2 kapsułkach.

MEGA TRAN

zawartość  opakowania: 90 kapsułek

zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli i dzieci powyżej    
4. roku życia: 2 kapsułki dziennie

MEGA TRAN Z WĄTROBY REKINA

1 mg melatoniny + ekstrakt z melisy        
w 1 tabletce .

MELATONINA PLUS

zawartość  opakowania: 30 tabletek do ssania

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka do ssania co 
najmniej 20 minut przed planowanym snem

0,5 mg melatoniny + ekstrakt z liści melisy 
w 1 aplikacji. 

MELATONINA PLUS SPRAY

zawartość  netto opakowania: płyn 30 ml (130 aplikacji)

zalecana dzienna porcja do spożycia: 2 aplikacje płynu w jamie 
ustnej, 20 minut przed planowanym snem

1000 mg oleju z wątroby rekina w 2 kapsułkach.

zawartość  opakowania: 60 kapsułek

zalecana dzienna porcja do spożycia: dorosli i dzieci powyżej 
3. roku życia 2 kapsułki dziennie

BLOZ 8746801 BLOZ 8890011

BLOZ 3068241 BLOZ 3174971 ekstrakty 
naturalne

BLOZ 3090061 ekstrakty 
standaryzowane BLOZ 8846401 ekstrakty 

naturalne
BLOZ 3213121 ekstrakty 

naturalne

BLOZ 3174921 ekstrakty 
naturalne

2,5 mg biotyny + naturalne ekstrakty 
zawierające krzem + metionina + miedź 

+ witaminy i minerały.

MEGA KRZEM Z BIOTYNĄ

zawartość  opakowania: 40 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie

BLOZ 3449221 ekstrakty 
naturalne



Ekstrakt z kwiatu szafranu + ekstrakt z liści 
melisy + ekstrakt z szyszek chmielu 

+ L-tryptofan w 1 tabletce.

NERVOTABS USPOKOJENIE

zawartość  opakowania: 30 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka 2x dziennie

80 mg ekstraktu z ostropestu plamistego 
+ 82,5 mg choliny w 1 tabletce.

OSTROPEST 80mg PLUS

zawartość  opakowania: 60 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie

Ekstrakty z kwiatu bzu czarnego, ziela werbeny, 
kwiatu dziewanny, korzenia goryczki + olejek 

eukaliptusowy + witamina C + niacyna.

SINAVET

zawartość  opakowania: 60 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 do 2 tabletek dziennie

SUGAR OFF  MORWA + BERBERYS
Zestaw witamin pokrywający zalecane dzienne 

zapotrzebowanie organizmu na witaminy z 
grupy B, biotynę i kwas foliowy.

MEGA WITAMINA B COMPLEX

zawartość  opakowania: 50 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie

500 μg witaminy B12 do postępowania dietetyczne-
go w niedoborach witaminy B12 i anemii.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

WITAMINA B12 AVET

zawartość  opakowania: 60 tabletek powlekanych

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie

300 mg ekstraktu z liści morwy białej + berberys 
+  gorzka pomarańcza + cynk w 1 tabletce.

zawartość  opakowania: 30 kapsułek

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 - 2 kapsułki dziennie

BLOZ 3785361 ekstrakty 
naturalne BLOZ 3277141 ekstrakty 

standaryzowane BLOZ 3026961 ekstrakty 
naturalne

BLOZ 3887921 ekstrakty 
naturalne

BLOZ 5835551

BLOZ 3793281

WATER OFF

ekstrakt z mniszka lekarskiego + liści pokrzywy + 
nasion winogron + witamina A + cynk

zawartość  opakowania: 30 kapsułek

zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie

ekstrakt
standaryzowany

AVETPHARMA sp. z o.o.
ul. Aleksandra Fleminga 33b

03-176 Warszawa
NIP: 524 271 76 78

BDO: 000106997
     avetpharma

     avetpharma.pl

ZAMÓWIENIA: 
e-mail: zamowienia@avetpharma.pl

telefon: 531 547 000


