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HemoCare tablety
Optimálním způsobem ovlivňuje metabolismus 
krve a krevních elementů. Přispívá ke zvýšené 
eliminaci toxických látek a jejich metabolitů 
z krve. Přispívá k lepšímu vzhledu pokožky.

DiarCare tablety
Podporuje správnou funkci tenkého a tlustého 
střeva. Napomáhá udržovat optimální složení 
střevní mikrofl óry. Přispívá ke zklidnění sliz-
nice střev, zejména při častých průjmech.
Šetrným způsobem ovlivňuje přirozený proces 
vyprazdňování.

LiverCare tablety, sirup
Napomáhá optimalizovat  fyziologickou 
funkci jater. Podporuje přirozenou regene-
raci buněk jaterní tkáně. Snižuje negativní 
působení toxických látek a jejich metabolitů 
na funkci jater.

LaxaCare tablety
Optimalizuje činnost gastrointestinálního traktu. 
Napomáhá zmírňovat obtíže a nepříjemné po-
city spojené se zácpou. Přispívá ke stimulaci 
střevní peristaltiky. Nedráždí sliznici střev 
a není návykový. 

GastriCare tablety
Příznivým způsobem ovlivňuje funkce gastro-
intestinálního traktu. Napomáhá stimulovat 
sekreci žaludečních šťáv. Přispívá ke zmírnění 
poruch trávení, jako je např. pálení žáhy, pocit 
plnosti, plynatosti a nadýmání.

VeinCare tablety
Příznivě ovlivňuje integritu žilního systému. 
Napomáhá udržovat optimální tonus žilních 
stěn. Přispívá ke zlepšení estetického vzhledu 
dolních končetin při křečových žílách. Pomáhá 
odstraňovat nepříjemné příznaky provázející 
hemoroidy. 

NailCare kapsle
Podporuje pevnou strukturu a zdravý vzhled 
nehtů. Vyvážené složení bylinných ingrediencí 
tohoto přípravku je zdrojem biologicky snadno 
dostupného vápníku.

DermaCare tablety
Napomáhá udržovat zdravý vzhled pokožky. 
Stimuluje její přirozené regenerační procesy. 
Přispívá k ochraně buněk kůže před působením 
volných radikálů.

ImmunoCare tablety, sirup
Posiluje  přirozenou obranyschopnost orga-
nismu. Napomáhá stimulovat fyziologickou 
funkci některých druhů bílých krvinek v rámci 
tzv. přirozené imunity. Zvyšuje vitalitu a celkově 
zlepšuje tělesnou kondici.

RespiCare tablety
Napomáhá fyziologické funkci plic a  dýchacích 
cest. Přispívá k jejich ochraně  před nepříznivými 
účinky znečištěného ovzduší a alergeny. Napo-
máhá stimulovat přirozenou obranyschopnost 
buněk sliznice dýchacích cest.

CoughCare sirup
Přispívá k uvolnění dýchacích cest a usnadňuje 
vykašlávání. Napomáhá chránit dýchací cesty 
před nepříznivými vlivy prostředí.

OsteoCare kapsle
Příznivě ovlivňuje metabolismus vápníku 
v organismu. Podporuje přirozený proces 
mineralizace kostí. Přispívá ke zvýšenému 
ukládání vápníku do kostí.

MenstriCare kapsle
Napomáhá zmírňovat nepříjemné projevy
a psychické napětí provázející období 
menstruace. Přispívá ke zklidnění hladké 
svaloviny dělohy. Optimalizuje průběh 
menstruačního cyklu.

MenoCare tablety
Napomáhá zmírňovat negativní příznaky 
typické pro období menopauzy, jako jsou 
návaly horka, pocení, poruchy spánku a celková 
únava. Přispívá k potlačení emocionální lability 
a podrážděnosti. Navozuje dobrou tělesnou 
kondici a emocionální pohodu.

VigorCare pro ženy kapsle
Stimulans sexuální aktivity. Jedná se
o nehormonální přípravek bez nežádoucích 
vedlejších účinků. Pomáhá překonávat 
ztrátu libida a přispívá k lepší výbavnosti 
orgasmu.

VigorCare pro muže kapsle
Stimulans sexuální aktivity. Jedná se
o nehormonální přípravek bez nežádoucích 
vedlejších účinků. Napomáhá při sníženém 
stavu sexuální aktivity, zejména v souvislosti 
s projevy stárnutí.

ProstaCare tablety
Přispívá k optimální funkci prostaty. Podporuje 
fyziologickou činnost urogenitálního systému. 
Je vhodným doplňkem při obtížích spojených se 
stavem zvětšené prostaty. Napomáhá zmírňovat 
obtíže při močení. 

StressCare tablety
VitalCare sirup 
Napomáhá organismu vyrovnat se s každoden-
ním stresem. Podporuje přirozené regenerační 
procesy jednotlivých orgánů. Obnovuje mentální 
svěžest a pomáhá při zvládání stresových 
a zátěžových situací.

GeriCare tablety
Příznivě ovlivňuje negativní projevy stárnutí. 
Přispívá k ochraně organismu před působením 
volných radikálů. Podporuje fyziologickou 
činnost všech tělesných orgánů. Přípravek 
je vhodný zejména pro seniory.

MindCare tablety, sirup
Přispívá ke zlepšení paměti, koncentrace 
a mentální svěžesti. Podporuje schopnost učit 
se. U starších osob může přispívat k překonání 
stavů časté zapomnětlivosti.

RadiCare kapsle

Příznivým způsobem přispívá k ochraně 
organismu před negativním působením volných 
radikálů. Napomáhá oddalovat negativní projevy 
provázející přirozený proces stárnutí.

LeanCare kapsle

Napomáhá příznivým způsobem regulovat  lát-
kovou přeměnu tuků v organismu a přispívá tak 
k redukci hmotnosti. Optimalizuje metabolismus 
sacharidů a snižuje jejich přeměnu na tuky. 

UriCare tablety

Podporuje fyziologickou funkci ledvin
a močových cest. Napomáhá optimálním 
způsobem regulovat složení moči. 
Působí příznivě na sliznice močových cest
a močového měchýře. 

JointCare tablety

Podporuje fyziologickou funkci pohybového 
aparátu. Napomáhá zmírňovat bolestivé 
projevy  spojené s namožením svalů. 
Celkově přispívá k dobré a bezproblémové 
pohyblivosti kloubů.

GlucoCare tablety
Diabecon tablety

Optimálním způsobem napomáhá regulovat 
hladinu glukózy v krvi. Navozuje přirozenou 
regeneraci beta buněk slinivky břišní. Příznivě 
ovlivňuje látkovou přeměnu tuků.

HeartCare tablety

Podporuje fyziologickou činnost kardiovas-
kulárního systému. Napomáhá optimálním 
způsobem regulovat hodnotu krevního tlaku. 
Zlepšuje fyziologickou funkci a výkonnost 
srdečního svalu.

HIMCOLIN krém

Sexuální stimulans pro muže a ženy. Je 
nehormonálním kosmetickým přípravkem.
U mužů podporuje rozšíření cév penisu
a stimuluje citlivost jeho nervových zakončení. 
Napomáhá mechanismu erekce.
U žen podporuje sexuální vzrušivost a zlepšuje 
výbavnost orgasmu.

PILEX mast

Napomáhá při problémech a péči v anální 
oblasti. Podporuje integritu žilního systému 
a  příznivě působí při obtížích provázejících 
hemoroidy. Ideálního účinku lze dosáhnout 
v kombinaci s přípravkem VeinCare tablety.

RUMALAYA krém

Příznivým způsobem ovlivňuje bolestivé projevy 
kloubů a svalů. Lokálně přispívá k lepšímu 
prokrvení tkání a působí relaxačně zejména 
na svaly. Ideálního účinku lze dosáhnout 
v kombinaci s přípravkem JointCare tablety.

Sídlo společnosti:
AVICENNA Company, s.r.o.
Nad Vršovskou horou 88/4
101 00  Praha 10
tel.: 267 107 299, fax: 267 107 323
email : avicenna@avicenna.cz, www.avicenna.cz

Centrální zásilková služba:
Po-Pá  8:30 - 17:00
tel.: 267 107 299, fax: 267 107 323
tel./fax: 222 252 914, 602 230 797


