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JAKOŚĆ

BADANIA NATURA

INNOWACJE



O nas

Jakość
potwierdzona badaniami 
Produkty Xenico są badane pod 
względem ilościowym i jakościowym. 
Szczegóły dostępne u przedstawiciela.



Kim jesteśmy

Xenico Pharma to innowacyjna firma działająca na rynku 
farmaceutycznym, o wyłącznie polskim kapitale.

Nasza misja

Najwyższa jakość

Wszystkie produkty Xenico powstają zgodnie z najwyższymi 
standardami GMP, HACCP oraz normami ISO, a do ich produkcji 
wykorzystywane są wysokiej jakości surowce.
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Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Xenico Pharma Sp. z o.o.  
zlokalizowane jest na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. 
Już od 2011 roku koncentruje się na badaniach, produkcji oraz sprzedaży 
najwyższej jakości produktów farmaceutycznych. Xenico Pharma kładzie 
nacisk na stale zwiększany potencjał naukowo–badawczy umożliwiający 
produkcję innowacyjnych i skutecznych preparatów farmaceutycznych. 
Jest to możliwe dzięki ciągłemu rozwojowi i aktywnej współpracy z grupą 
przedsiębiorstw z klastra naukowego Nutribiomed.

Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu 
nowoczesnych produktów farmaceutycznych, wspierających
na co dzień zdrowie i zapewniających lepszy komfort życia.

Xenico Pharma to wysoce wykwalifikowany zespół 
specjalistów z dziedziny medycyny i farmacji.



Menachinox® K2 to produkt będący 
źródłem naturalnej witaminy K2 
(MK-7) otrzymywanej z tradycyjnego, 
japońskiego sfermentowanego 
produktu soi - Natto.

Witamina K2 zawarta w preparacie została 
rozpuszczona w naturalnych tłuszczach, 
dzięki czemu jest najlepiej przyswajalna 
dla organizmu.

Regularne przyjmowanie witaminy K2 
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Badania ujawniły, że niewystarczająca 
ilość witaminy K2 lub złe jej przyswajanie 
przez organizm wpływa na spadek gęstości, 
wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia 
osteoporozy oraz łamliwości kości, dlatego 
istotne jest by organizm otrzymywał 
wystarczającą jej ilość.

Dlaczego warto wybrać 
Menachinox® K2 MK-7?

• Naturalna witamina K2 MK-7 
• Dawka 100 mcg
• Nie zawiera substancji konserwujących
• Monopreparat
• Bezpieczny dla diabetyków
• Produkt nie zawiera cukru, soli, glutenu, 

kazeiny i laktozy

Menachinox® K2 MK-7

Dowiedz się więcej na: www.menachinox.pl
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Naturalna witamina K2
bez konserwantów

Produkty serii Menachinox® zostały wyprodukowane 
z opatentowanej substancji VitaMK7 włoskiej firmy 
Gnosis.



Menachinox® K2 MK-7 200

Chroni przed wieloma  
chorobami
Badania naukowe potwierdziły, że 
witamina K2 MK7 pomaga zabezpieczać 
kości przed osteoporozą. Może mieć 
wpływ na zmniejszenie ryzyka chorób 
serca, cukrzycy, regulację wydzielania 
testosteronu, hamowanie rozwoju 
Alzheimera czy zwyrodnień stawów.

Witamina K2 (MK-7) pomaga  
w utrzymaniu zdrowych kości.  
Przyczynia się również do  
prawidłowego krzepnięcia krwi.

Witamina K2 zawarta w preparacie została 
rozpuszczona w naturalnych tłuszczach, 
dzięki czemu jest najlepiej przyswajalna 
dla organizmu.

Dlaczego warto wybrać 
Menachinox® K2 MK-7?

• Naturalna witamina K2 MK-7  
(bez dodatku MK-4) 

• Opakowanie 30 kapsułek –  
1 miesiąc kuracji

• Dawka 200 mcg
• Nie zawiera substancji konserwujących
• Monopreparat
• Wysoka przyswajalność
• Bezpieczny dla diabetyków
• Produkt nie zawiera cukru, soli, glutenu, 

kazeiny i laktozy

Witamina K2 (Menachinon-7) zawarta 
w preparatach Menachinox®, pochodzi 

opatentowanej substancji vita MK-7 włoskiej 
firmy Gnosis.

Wyprodukowany bez użycia sztucznych 
substancji konserwujących, zapachowych  
i barwiących.

Dowiedz się więcej na: www.zdrowekosci.com.pl
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z

Witamina K2 rozpuszczona w farmaceutycznej oliwie 
z oliwek.



Wspomaga profilaktykę 
osteoporotycznych 
złamań kości 

Produkt jest szczególnie zalecany 
kobietom w wieku 50 lat i starszym 
w celu uzupełnienia diety w wapń, 
witaminę K2 oraz D3.

Kompleksowy preparat zawierający 
unikalną kombinację składników 
pozwalających zachować zdrowe kości.

Menachinox® OSTEO

Dowiedz się więcej na:  www.zdrowekosci.com.pl 

Wapń i witamina D3 pomagają w utrzymaniu 
zdrowych kości oraz przyczyniają się do 
zmniejszenia utraty minerałów kostnych 
w okresie menopauzalnym. Witamina K2 MK7 
wpływa na proces wbudowywania wapnia  
do struktur tkanki kostnej.

1 tabletka dziennie.
Opakowanie na 2 miesiące stosowania.

Dwupostaciowa forma podania:
tabletka do ssania lub połknięcia

Składniki 1 tabletka % RWS

Witamina D3 50 μg 1000%

Witamina K2 MK-7 75 μg 100%

Wapń 300 mg 37,5%

Preparat został stworzony we współpracy ze 
specjalistami, a ilość wapnia została starannie 
dobrana mając na uwadze jego wysoką 
zawartość w codziennej diecie.



Dowiedz się więcej na:  www.xenico.pl 

W trosce o Twoje 
zdrowe kości

Menachinox® K2+D3 2000/4000

Menachinox® K2+D3 to 
preparat będący źródłem 
naturalnej witaminy K2 
(MK-7) otrzymywanej
z tradycyjnego japońskiego 
sfermentowanego produktu 
soi - Natto oraz naturalnej 
witaminy D3 
pozyskiwanej z lanoliny.

W badaniach udowodniono, że 
witamina K2 bierze udział w procesie 
mineralizacji kości i jest ważna dla 
utrzymania odpowiedniego ich stanu, 
kształtowania i utrzymania struktury.

Witaminy K2 i D3 zawarte w preparacie 
zostały rozpuszczone w naturalnych 
tłuszczach, dzięki czemu są najlepiej 
przyswajalne dla organizmu. 

Dlaczego warto wybrać  
Menachinox® K2+D3?

• Najbardziej aktywna, naturalna  
forma witaminy K2 MK-7

• Opakowanie 30 kapsułek
• Nie zawiera substancji konserwujących
• Witamina K2 rozpuszczona  

w naturalnym tłuszczu 
• Bezpieczny dla diabetyków
• Produkt nie zawiera cukru, soli, glutenu, 

kazeiny i laktozy
• Bez dodatku MK-4

Pomaga w:

• Utrzymaniu prawidłowego poziomu 
wapnia we krwi

• Prawidłowym wchłanianiu i 
wykorzystaniu wapnia i fosforu

• Prawidłowym funkcjonowaniu mięśni 
oraz układu odpornościowego

Menachinox® K2+D3 2000

W trosce o Twoje  
zdrowe kości
Menachinox® K2 + D3 to preparat 
będący źródłem naturalnej 
witaminy K2 (MK-7) otrzymywanej 
z tradycyjnego, japońskiego 
sfermentowanego produktu soi - 
Natto oraz naturalnej witaminy D3 
pozyskiwanej z lanoliny.

Dowiedz się więcej na: www.menachinox.pl
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W badaniach udowodniono, że 
witamina K2 bierze udział w procesie 
mineralizacji kości i jest ważna dla 
utrzymania odpowiedniego ich stanu, 
kształtowania i utrzymania struktury.

Witaminy K2 i D3 zawarte w preparacie 
zostały rozpuszczone w naturalnych 
tłuszczach, dzięki czemu są najlepiej 
przyswajalne dla organizmu. 

Dlaczego warto wybrać  
Menachinox® K2+D3?

• Najbardziej aktywna, naturalna  
forma witaminy K2 MK-7

• Opakowanie 30 kapsułek
• Nie zawiera substancji konserwujących
• Witamina K2 rozpuszczona  

w naturalnym tłuszczu 
• Bezpieczny dla diabetyków
• Produkt nie zawiera cukru, soli, glutenu, 

kazeiny i laktozy
• Bez dodatku MK-4

Pomaga w:

• Utrzymaniu prawidłowego poziomu 
wapnia we krwi

• Prawidłowym wchłanianiu  

• Prawidłowym funkcjonowaniu mięśni 
oraz układu odpornościowego

Menachinox® K2+D3 2000

W trosce o Twoje  
zdrowe kości
Menachinox® K2 + D3 to preparat 
będący źródłem naturalnej 
witaminy K2 (MK-7) otrzymywanej 
z tradycyjnego, japońskiego 
sfermentowanego produktu soi - 
Natto oraz naturalnej witaminy D3 
pozyskiwanej z lanoliny.

Dowiedz się więcej na: www.menachinox.pl
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i wykorzystaniu wapnia i fosforu

W badaniach udowodniono, 
że witamina K2 bierze udział 
w procesie mineralizacji kości 
i jest ważna dla utrzymania 
odpowiedniego ich stanu, 
kształtowania i utrzymania 
struktury.

Produkty serii Menachinox® zostały wyprodukowane 
z opatentowanej substancji VitaMK7 włoskiej firmy Gnosis.



Dowiedz się więcej na: www.xenico.pl

Katalog_Xenico_2016.indd   10 2017-01-01   22:12:46

XeniVIT bio C1000

Witamina C pomaga w:

•  prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego i nerwowego,

•  zmniejszeniu uczucia zmęczenia  
i znużenia,

•  utrzymaniu prawidłowego  
metabolizmu energetycznego. 

V-CAPS® to specjalistyczne, opatentowane 
kapsułki roślinne wyprodukowane z HPMC 
(celulozy roślinnej) i wody - bez barwników, 
konserwantów i żelatyny.  
Polecane dla wegan oraz wegetarian.

XeniVIT bio witamina C  1000  
to produkt oparty na naturalnych  
ekstraktach owoców, przeznaczony 
dla osób dorosłych, w czasie  
zwiększonego zapotrzebowania  
na witaminę C. Składniki 1 kapsułka % RWS

Ekstrakt z owoców dzikiej róży,
w tym: witamina C

100 mg
70 mg

–
87,5%

Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, 
w tym: Bioflawonoidy cytrusowe

10 mg
9 mg

–
–

Witamina C 930 mg 1162,%

BIOPERINE® ekstrakt z czarnego pieprzu, 
w tym: piperyna 

1 mg
0,95 mg

–
–

100%
NATURALNY
PRODUKT

Witamina C oparta
na naturalnych
ekstraktach
owoców
Produkt bez dodatku barwników 
i substancji przeciwzbrylających 
i konserwujących.



Dowiedz się więcej na: www.xenico.pl
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XeniVIT bio C1000

Witamina C pomaga w:

•  prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego i nerwowego,

•  zmniejszeniu uczucia zmęczenia  
i znużenia,

•  utrzymaniu prawidłowego  
metabolizmu energetycznego. 

V-CAPS® to specjalistyczne, opatentowane 
kapsułki roślinne wyprodukowane z HPMC 
(celulozy roślinnej) i wody - bez barwników, 
konserwantów i żelatyny.  
Polecane dla wegan oraz wegetarian.

XeniVIT bio witamina C  1000  
to produkt oparty na naturalnych  
ekstraktach owoców, przeznaczony 
dla osób dorosłych, w czasie  
zwiększonego zapotrzebowania  
na witaminę C. Składniki 1 kapsułka % RWS

Ekstrakt z owoców dzikiej róży,
w tym: witamina C

100 mg
70 mg

–
87,5%

Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, 
w tym: Bioflawonoidy cytrusowe

10 mg
9 mg

–
–

Witamina C 930 mg 1162,%

BIOPERINE® ekstrakt z czarnego pieprzu, 
w tym: piperyna 

1 mg
0,95 mg

–
–

100%
NATURALNY
PRODUKT

Witamina C oparta
na naturalnych
ekstraktach
owoców
Produkt bez dodatku barwników 
i substancji przeciwzbrylających 
i konserwujących.

Bio witamina C  
w proszku
o zwiększonym 
wchłanianiu

XeniVIT bio Witamina C 1000 powder  
to preparat zawierający unikalną 
mieszankę witaminy C
pochodzącą z różnych źródeł 
o wysokiej przyswajalności.

Produkt został wzbogacony o BIOPERINE®,  
która posiada właściwości przeciwutleniające,  
korzystnie wpływa  na funkcjonowanie 
organizmu oraz pełni rolę aktywatora 
podczas wchłaniania witaminy C.

Produkt zawiera 150 porcji 
czystej witaminy C 
bez zbędnych dodatków i wypełniaczy 

XeniVIT bio Witamina C 1000 powder

Dowiedz się więcej na:  www.xenico.pl 

Składniki 1 porcja % RWS

Kwas l-askorbinowy 867 mg 1083,75%

Ekstrakt z dzikiej róży,  
w tym: witamina C

191 mg
133 mg

–
166,25%

Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, 
w tym: bioflawonoidy

15 mg
13,5 mg

–
–

BIOPERINE® ekstrakt z czarnego 
pieprzu, w tym: piperyna

1 mg
0,95 mg

–
–

Ekstrakt z owoców czarnego pieprzu 
poprawia wchłanianie składników 
odżywczych oraz zwiększa biodostępność 
witaminy C.



Witamina B12 Active

Dowiedz się więcej na:  www.xenico.pl

Aktywna forma 
Witaminy B12 

Witamina B12 Active zawiera  
w swoim składzie wysokiej jakości 
witaminę B12 - metylokobalaminę  
w wysokiej dawce 500 µg.

Metylokobalamina jest najbardziej  
aktywną i najlepiej przyswajalną  
formą chemiczną, ponieważ nie musi  
ulegać przekształceniu w organizmie  
do formy metylowej.  
Przyjmując metylokobalaminę dostarczamy 
organizmowi gotowy aktywny składnik.

Szkody neurologiczne powodowane przez długotrwały 
niedobór witaminy B12 mogą być nieodwracalne.  
Należy zadbać o odpowiednią dawkę tej witaminy w diecie, 
zwłaszcza ze względu na fakt, że objawy niedoborów  
mogą się nie ujawniać przez kilka lat.

V-CAPS® to specjalistyczne, opatentowane 
kapsułki roślinne wyprodukowane z HPMC  
(celulozy roślinnej) i wody - bez konserwantów 
i żelatyny.  
Polecane dla wegan oraz wegetarian.

Składniki 1 kapsułka % RWS

Witamina B12
(metylokobalamina) 500 µg 20000%



Witamina B Complex MAX

Dowiedz się więcej na:  www.xenico.pl

Maksymalne 
dawki witamin 
z grupy B 
Witamina B Complex MAX zawiera  
w swoim składzie unikalną kombinację 
najwyższej jakości witamin z grupy B,  
które posiadają liczne udowodnione  
naukowo, pozytywne właściwości  
dla organizmu.

Produkt zawiera witaminę B12  
w formie metylokobalaminy, która 
jest najbardziej aktywną i najlepiej 
przyswajalną formą chemiczną,  
ponieważ nie musi ulegać 
przekształceniu w organizmie 
do formy metylowej. 
Przyjmując metylokobalaminę  
dostarczamy organizmowi gotowy  
aktywny składnik.

Składniki 1 kapsułka % RWS

Witamina B6 10 mg 714,3%

Kwas foliowy 600 µg 300%

Biotyna 1000 µg 2000%

Witamina B12
(metylokobalamina) 490 µg 19600%

V-CAPS® to specjalistyczne, opatentowane  
kapsułki roślinne wyprodukowane z HPMC  
(celulozy roślinnej) i wody - bez konserwantów 
i żelatyny.  
Polecane dla wegan oraz wegetarian.



XeniVIT Witamina D 2000 i 4000 
to preparaty o wysokiej zawartości 
witaminy D3, rozpuszczonej w oleju 
z  krokosza barwierskiego.

Witamina D:

• Wspiera prawidłową odporność 
organizmu

• Wpływa korzystnie na wchłanianie 
wapnia i fosforu

• Przyczynia się do prawidłowego poziomu 
wapnia we krwi

• Przyczynia się do prawidłowej budowy 
kości

Ma korzystny wpływ na układy nerwowy 
i mięśniowy. Regeneruje neurony, zwiększa 
masę mięśniową i siłę mięśni.

XeniVIT D 2000/4000

Witamina D3 rozpuszczona 
w oleju z krokosza 
barwierskiego

Dowiedz się więcej na: www.xenico.pl 
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Naturalna witamina D3 
pozyskiwana z lanoliny

XeniVIT Witamina D2000/D4000

Naturalna Witamina D3
pozyskiwana z lanoliny,  

rozpuszczona w oleju  
z krokosza barwierskiego. 

Bogaty zestaw
witamin
i składników
mineralnych

Supraxen Active został stworzony 
z myślą o osobach aktywnych 
i jest polecany podczas wzmożonego 
wysiłku fizycznego i umysłowego.             

Produkt dedykowany osobom, 
którym codzienna dawka witamin, 
składników mineralnych, dodatkowo 
wzbogacona koenzymem Q10 pozwoli
zachować energię przez cały dzień.

Supraxen Active

Dowiedz się więcej na:  www.xenico.pl 

Wysoka zawartość witamin,
składników mineralnych,
wzbogacona koenzymem Q10.

Składniki 1 tabletka % RDA

Witamina C 180 mg 225 %

Niacyna (Witamina B3) 48 mg 300 %

Kwas pantotenowy 18 mg 300 %

Witamina E 12 mg 100 %

Ryboflawina (Witamina B2) 4,2 mg 300 %

Tiamina (Witamina B1) 3,3 mg 300 %

Witamina B6 2 mg 143 %

Witamina A 800 μg 100 %

Kwas foliowy 200 μg 100 %

Biotyna 50 μg 100 %

Witamina K 25 μg 33 %

Witamina D 5 μg 100 %

Składniki 1 tabletka % RDA

Witamina B12 3 μg 120 %

Wapń 120 mg 15 %

Magnez 80 mg 21 %

Żelazo 14 mg 100 %

Cynk 10 mg 100 %

Mangan 2 mg 100 %

Miedź 1 mg 100 %

Jod 150 μg 100 %

Selen 50 μg 91 %

Molibden 50 μg 100 %

Koenzym Q10 4,5 mg –

Supraxen Active nie zawiera:

 cukru

 aspartamu

 sztucznych słodzików



Bogaty zestaw
witamin
i składników
mineralnych

Supraxen Active został stworzony 
z myślą o osobach aktywnych 
i jest polecany podczas wzmożonego 
wysiłku fizycznego i umysłowego.             

Produkt dedykowany osobom, 
którym codzienna dawka witamin, 
składników mineralnych, dodatkowo 
wzbogacona koenzymem Q10 pozwoli
zachować energię przez cały dzień.

Supraxen Active

Dowiedz się więcej na:  www.xenico.pl 

Wysoka zawartość witamin,
składników mineralnych,
wzbogacona koenzymem Q10.

Składniki 1 tabletka % RDA

Witamina C 180 mg 225 %

Niacyna (Witamina B3) 48 mg 300 %

Kwas pantotenowy 18 mg 300 %

Witamina E 12 mg 100 %

Ryboflawina (Witamina B2) 4,2 mg 300 %

Tiamina (Witamina B1) 3,3 mg 300 %

Witamina B6 2 mg 143 %

Witamina A 800 μg 100 %

Kwas foliowy 200 μg 100 %

Biotyna 50 μg 100 %

Witamina K 25 μg 33 %

Witamina D 5 μg 100 %

Składniki 1 tabletka % RDA

Witamina B12 3 μg 120 %

Wapń 120 mg 15 %

Magnez 80 mg 21 %

Żelazo 14 mg 100 %

Cynk 10 mg 100 %

Mangan 2 mg 100 %

Miedź 1 mg 100 %

Jod 150 μg 100 %

Selen 50 μg 91 %

Molibden 50 μg 100 %

Koenzym Q10 4,5 mg –

Supraxen Active nie zawiera:

 cukru

 aspartamu

 sztucznych słodzików



Vitroxen to najwyższej jakości  
naturalny produkt, który zawiera  
w swoim składzie unikalne  
połączenie L-lizyny,ekstraktu  
z gorzkiej pomarańczy  
(źródło hesperydyny) wraz  
z ekstraktem z winogron  
(źródło proantocyjanidyn).
Wszystko to zostało wzbogacone 
dodatkowo o witaminę C i cynk,
który pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego widzenia.

Dowiedz się więcej na:  www.xenico.pl 

30 dni
stosowania

bez
barwników

1 kapsułka
dziennie

kapsułki
roślinne

Wpływa korzystnie
na przezierność
ciała szklistego oka

Vitroxen™

Vitroxen to preparat zalecany 
dla wszystkich osób dbających 
o prawidłowe widzenie.

Składniki 1 kapsułka % RWS

L-lizyna 125 mg –

Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, w tym:
l hesperydyna

100 mg
60 mg

–
–

Ekstrakt z winogron, w tym:
l proantocyjanidyny

25 mg
24 mg

–
–

Cynk 5 mg 50%

Witamina C 40 mg 50%

100%
NATURALNY
PRODUKT

Wspomaga 
i chroni ostrość 
widzenia

Visionex TOTAL to najwyższej 
jakości produkt zawierający
witaminy i składniki mineralne  
o działaniu antyoksydacyjnym,
specjalnie dobraną kompozycję 
karotenoidów (naturalną luteinę  
i zeaksantynę) ekstrakt  
z winogron zawierający
aż 99% trans resweratrolu,  
witaminę D3 oraz niezbędne
kwasy tłuszczowe Omega3, w tym 
DHA (kwas dokozaheksaenowy),
który przyczynia się do  
prawidłowego widzenia.

Visionex Total to preparat bogaty 
w kwasy OMEGA3 - aż 320mg w 1 kapsułce, 
w tym 200mg DHA.

Visionex TOTAL™

Dowiedz się więcej na:  www.xenico.pl 

30 dni
stosowania

1 kapsułka
dziennie

Składniki 1 kapsułka % RWS
Olej rybi, w tym:
l EPA
l DHA
l Omega 3

400 mg
40 mg

200 mg
320 mg

–
–
–
–

Witamina C 60 mg 75 %
Witamina E 10 mg 83 %
Witamina D3 5 µg 100 %
Cynk 10 mg 100 %
Miedź 0,5 mg 50 %
Selen 25 µg 45 %
Ekstrakt z winogron, w tym:
l Trans resweratrol

30,3 mg
30 mg

–
–

Luteina 10 mg –
Zeaksantyna 2 mg –

PRZEBADANA
PROPORCJA

LUTEINY
DO ZEAKSANTYNY5:1
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•	 Słodzona	stewią,	bez	dodatku	
sztucznych	słodzików.

•	 Naturalny	aromat	cytrynowy	
•	 Niska	kaloryczność	-	tylko	9	kcal	 

w	tabletce

	 	 	 	
	

	 	 	

Witamina	C	korzystnie	
wpływa	na	układ	
odpornościowy	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	

Dowiedz się więcej na: www.xenico.pl	
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XeniVIT Witamina C 1000/C 1500

XeniVIT Witamina C 1000 i C 1500 mg  
są źródłem witaminy C, w postaci tabletek 
musujących o smaku cytrynowym.

Witamina C, inaczej kwas askorbinowy, 
to związek, którego właściwości od 
dawna są wykorzystywane w medycynie. 
Udowodniono, że regularne jej 
przyjmowanie zmniejsza ryzyko 
przeziębienia. Jest również skutecznym 
przeciwutleniaczem, który zapobiega 
procesom starzenia (także skóry),  
i poprawia pracę układu krążenia.

Suplementacja codziennej diety 
w witaminę C

Składniki 1 tabletka % ZDS*

Witamina C 1000 1000 mg 1250%

Witamina C 1500 1500 mg 1875%

Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji:

* ZDS - zalecane dzienne spożycie

• Słodzony stewią
• Niska kaloryczność - tylko 9 kcal  

w tabletce
• Naturalny aromat pomarańczy 

Glukoza jest podstawowym źródłem energii 
dla pracy mózgu i serca.

Sód jest podstawowym elektrolitem, który 
reguluje dystrybucję wody w organizmie.

Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
ciśnienia krwi oraz wspomaga 
funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni.

Witamina C pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego 
oraz układu nerwowego. Przyczynia się do 
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Litoxen jest szczególnie  
zalecany:

• W upalne dni, w okresie zwiększonego 
wysiłku fizycznego, obfitego pocenia 
- w celu uzupełniania płynów.

• W okresie zwiększonego 
zapotrzebowania organizmu na składniki 
produktu.

Litoxen

Uzupełnia elektrolity, 
nawadnia
i mineralizuje 

Dowiedz się więcej na: www.xenico.pl 

Katalog_Xenico_2016.indd   13 2017-01-01   22:12:57



•	 Słodzona	stewią,	bez	dodatku	
sztucznych	słodzików.

•	 Naturalny	aromat	cytrynowy	
•	 Niska	kaloryczność	-	tylko	9	kcal	 

w	tabletce

	 	 	 	
	

	 	 	

Witamina	C	korzystnie	
wpływa	na	układ	
odpornościowy	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	

Dowiedz się więcej na: www.xenico.pl	

Katalog_Xenico_2016.indd   3 2017-01-01   22:10:33

• Słodzony stewią
• Niska kaloryczność - tylko 9 kcal  
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Dostępny także w zestawie promocyjnym 1+1

Litoxen uzupełnia codzienną dietę 
w elektrolity, nawadnia i mineralizuje 
organizm. Produkt przeznaczony dla 
młodzieży i osób dorosłych.



Naturalna 
witamina 
B17

XeniVIT bio 
WITAMINA B17 – Amigdalina, 
to wysokiej jakości produkt  
zawierający w swoim składzie 
ekstrakt z pestek moreli (Prunus 
armeniaca L.) standaryzowany  
na 1% amigdaliny.

Ekstrakt z pestek moreli 
standaryzowany na 1% amigdaliny.

XeniVIT bio witamina B17 - Amigdalina

Dowiedz się więcej na:  www.xenico.pl 

V-CAPS® to specjalistyczne, opatentowane 
kapsułki roślinne wyprodukowane z HPMC 
(celulozy roślinnej) i wody - bez barwników, 
konserwantów i żelatyny. 

30 dni
stosowania

bez
barwników

1 kapsułka
dziennie

kapsułki
roślinne

100%
NATURALNY
PRODUKT

Składnik 1 kapsułka % RWS

Ekstrakt z moreli, w tym: 22,8 mg –

- Amigdalina 0,228 mg –

Do postępowania dietetycznego w:
- osteoporozie
- w niedoborach wapnia
- okresie intensywnego wzrostu
- osteomalacji (rozmiękczanie kości)
- złamaniach i urazach kości

Dowiedz się więcej na:  www.xenico.pl 

Składnik 1 kapsułka % RWS

Wapń 1000 mg 120%

Calperoxen zawiera w swoim 
składzie najwyższej jakości 
naturalny wapń w postaci 
węglanu wapnia w wysokiej 
dawce 1000 mg.

Calperoxen 1000  
to żywność specjalnego,  
medycznego przeznaczenia.

Do postępowania
dietetycznego 
w osteoporozie

Calperoxen 1000

Składniki: wapń (węglan wapnia), 
składnik otoczki – 
hydroksypropylometyloceluloza, 
substancja przeciwzbrylająca – 
uwodorniony olej rzepakowy



Do postępowania dietetycznego w:
- osteoporozie
- w niedoborach wapnia
- okresie intensywnego wzrostu
- osteomalacji (rozmiękczanie kości)
- złamaniach i urazach kości

Dowiedz się więcej na:  www.xenico.pl 

Składnik 1 kapsułka % RWS
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uwodorniony olej rzepakowy



Ginkomag Plus™

Dowiedz się więcej na:  www.ginkomag.pl

Naturalny wybór 
na pamięć  
i koncentrację
Ginkomag Plus zawiera 
standaryzowany ekstrakt 
z miłorzębu japońskiego, 
lecytynę sojową, magnez 
oraz witaminy z grupy B.

Miłorząb japoński wspomaga krążenie  
krwi w mózgu, równowagę psychiczną  
oraz wspiera dobre samopoczucie. 
Magnez i witamina B6 pomagają w utrzymaniu 
prawidłowych funkcji psychologicznych  
oraz w prawidłowym funkcjonowaniu  
układu nerwowego.

Ginkomag Plus zawiera standaryzowany ekstrakt 
z ginkgo biloba w optymalnym stosunku 
flawonoglikozydów do laktonów terpenowych 4:1.

„Wyciągi z liści miłorzębu mają szerokie działanie  
farmakologiczne, a obserwacje kliniczne potwierdziły 
skuteczność leczniczą. Wywierają one wpływ  
na mikrokrążenie i krążenie obwodowe oraz  
parametry reologiczne. Skutecznie wpływają  
na naczynia krwionośne (tętnicze i żylne) 
regulując cały układ naczyniowy”.

dr Izabella Łajs

Składniki 1 kapsułka % RWS

Ekstrakt z miłorzębu
• flawonoglikozydy
• laktony terpenowe

110 mg
19,8 mg
4,4 mg

–

Lecytyna sojowa 50 mg –

Magnez 120 mg 32%

Witamina B6 2 mg 142,8%

Kwas pantotenowy 1 mg 16,67%
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z ginkgo biloba w optymalnym stosunku 
flawonoglikozydów do laktonów terpenowych 4:1.

„Wyciągi z liści miłorzębu mają szerokie działanie  
farmakologiczne, a obserwacje kliniczne potwierdziły 
skuteczność leczniczą. Wywierają one wpływ  
na mikrokrążenie i krążenie obwodowe oraz  
parametry reologiczne. Skutecznie wpływają  
na naczynia krwionośne (tętnicze i żylne) 
regulując cały układ naczyniowy”.

dr Izabella Łajs

Składniki 1 kapsułka % RWS

Ekstrakt z miłorzębu
• flawonoglikozydy
• laktony terpenowe

110 mg
19,8 mg
4,4 mg

–

Lecytyna sojowa 50 mg –

Magnez 120 mg 32%

Witamina B6 2 mg 142,8%

Kwas pantotenowy 1 mg 16,67%

Rekomendowany 
podczas nauki, 
egzaminów i sesji

Ginkomag FAST zawiera kofeinę, taurynę, 
inozytol oraz ekstrakt z ginkgo biloba, 
dzięki czemu poprawia pamięć i koncentrację.

Zawarta w preparacie wysoka dawka kofeiny 
przyczynia się do zwiększenia skupienia i czujności 
(mierzoną jako szybkość reakcji).

Ginkomag FAST

Dowiedz się więcej na:  www.ginkomag.pl 

Naturalny
aromat
limetkowy

Słodzony
stewią

Składniki: 2 tabletki % RWS

Witamina E 12 mg 100%

Witamina C 80 mg 100%

Tiamina 1,1 mg 100%

Ryboflawina 1,4 mg 100%

Niacyna 16 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Kwas foliowy 200 μg 100%

Witamina B12 2,5 μg 100%

Składniki: 2 tabletki % RWS

Biotyna 50 μg 100%

Kwas pantotenowy 6 mg 100%

Magnez 120 mg 32%

Tauryna 400 mg –

Kofeina 200 mg –

Inozytol 40 mg –

Ekstrakt z liści 
miłorzębu
(Ginkgo Biloba) 

20 mg –

Ginkomag FAST 
to preparat przeznaczony
dla osób dorosłych jako
uzupełnienie diety
w witaminy i magnez.



Naturalny sposób 
na cholesterol  
w normie

Monolipid K™ zawiera w swoim 
składzie unikalną kombinację 
ekstraktu z czerwonego ryżu  
(standaryzowanego na zawartość 
Monakoliny K - fitostatyny) oraz 
witaminy B6, B12 i kwasu foliowego.
Dodatkowo Monolipid K™ został  
wzbogacony o Koenzym Q10 i chrom.

Głównym składnikiem preparatu Monolipid K™ 
jest Monakolina K - naturalna statyna, która 
pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
poziomu cholesterolu we krwi.

Monolipid K ™

Składniki 1 kapsułka % RWS

Ekstrakt z czerwonego ryżu:
- Monakolina K

250 mg
10 mg

–
–

Naturalny Koenzym Q10 30 mg –

Kwas foliowy - Extrafolate® 200 μg 100%

Chrom 40 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Witamina B12 - Metylokobalamina 2,5 μg 100%

Dowiedz się więcej na:  www.cholesterolwnormie.com.pl 

„Monakolina K zasługuje na szczególną  
uwagę jako skuteczny suplement diety.  
Można się również pokusić o stwierdzenie,  
że ta naturalna statyna może być stosowana jako 
słaby lek hipolipemizujący”.

dr n. med. Daniel Śliż, 
prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Rekomendacja Europejskiego Urzędu
ds. bezpieczeństwa żywności.

100%
NATURALNY
PRODUKT
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100%
NATURALNY
PRODUKT

Innowacja 
na stawy 
i kości 

Natiflex Osteum™ zawiera w swoim  
składzie składniki występujące w tkance 
chrzęstnej:
•  francuski, naturalny hydrolizat  

kolagenu ze skór rybich - NatiCol® 
•  naturalny kwas hialuronowy  

pozyskiwany w procesie fermentacji 
•  siarczan chondroityny
•  naturalną Witaminę D3  

i Witaminę K2 MK7 pozyskiwaną 
z natto - VitaMK7 Gnosis.

Natiflex Osteum to kompleksowy 
preparat zawierający kombinację 
składników pozwalających 
zachować zdrowe stawy i kości.

Natiflex Osteum™

Dowiedz się więcej na:  www.zdrowekosci.com.pl 

Czy wiesz, że w odróżnieniu od 
kolagenu pochodzenia zwierzęcego, 
kolagen ludzki i kolagen ryby mają 
taką samą budowę? 

Składniki 2 kapsułki % RWS

Hydrolizat kolagenu ze skór rybich (NatiCol®) 420 mg –

Siarczan chondroityny 140 mg –

Kwas hialuronowy 70 mg –

Witamina C 100 mg 125%

Witamina K2 50 µg 66,66%

Witamina D3 50 µg 1000%

NatiCol® jest mieszaniną naturalnych peptydów 
kolagenowych, w tym dipeptydów i tripeptydów.

Pozyskiwany w 100% ze skór rybich. 
Produkt wysokooczyszczony.

V-CAPS® to specjalistyczne, opatentowane 
kapsułki roślinne wyprodukowane z HPMC 
(celulozy roślinnej) i wody - bez barwników, 
konserwantów i żelatyny. 



Dowiedz się więcej na:  www.urydyxen.pl

Urydyxen TM przeznaczony jest 
do postępowania dietetycznego 
w bólach kręgosłupa, nerwobólach 
i polineuropatiach w celu 
dostarczenia substancji odżywczych, 
wspomagających naturalne procesy 
odbudowy uszkodzonych nerwów.

V-CAPS® to specjalistyczne, opatentowane kapsułki 
roślinne wyprodukowane z HPMC (celulozy 
roślinnej) i wody - bez konserwantów i żelatyny. 

Głównym składnikiem preparatu 
Urydyxen™  jest monofosforan 
urydyny, składnik odżywczy, który 
musi być dostarczony do uszkodzonych 
nerwów tak by ich struktury mogły 
zostać odbudowane - odpowiada 
bezpośrednio za procesy naprawcze.

Składniki 1 kapsułka % RWS

Monofosforan urydyny 50 mg -

Kwas foliowy Extrafolate® 300 µg 150%

Witamina B6 3 mg 214%

Witamina B12 Metylokobalamina 3 µg 125%

Tiamina 2 mg 182%

Wsparcie dla całego 
układu nerwowego

Urydyxen™

Wskazania – Zespoły bólowe kręgosłupa:
•  zespół bólowy szyjny i szyjno-ramienny,
•  rwa kulszowa,
•  lumbago,
•  dyskopatia,
•  korzeniowe zespoły bólowe.
•  nerwobóle i neuropatie

Thioneuron 600

Dowiedz się więcej na:  www.thioneuron.pl

600 mg 
kwasu alfa-liponowego 
w 1 kapsułce
Thioneuron 600 to preparat wskazany 
do stosowania u osób z zaburzeniami 
przewodnictwa nerwowego, dla diabetyków 
i osób z tendencją do cukrzycy.

Stosowanie preparatu Thioneuron 600 
zaleca się przy:
-  dolegliwościach związanych  

z polineuropatią cukrzycową
-  uzupełnieniu diety w kwas alfa-liponowy,  

szczególnie u diabetyków
- zaburzeniach metabolizmu węglowodanów

V-CAPS® to specjalistyczne, opatentowane 
kapsułki roślinne wyprodukowane z HPMC 
(celulozy roślinnej) i wody - bez konserwantów 
i żelatyny. 

Składniki 1 kapsułka % RWS

Kwas alfa-liponowy 600  mg –

Witamina B2 1,4 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Tiamina 1 mg 91%

Thioneuron 600 wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie oraz metabolizm komórek 
nerwowych. Jako silny przeciwutleniacz kwas  
alfa-liponowy obniża stres oksydacyjny, 
zmniejszając objawy polineuropatii cukrzycowej 
takie jak: zaburzenia czucia w obrębie kończyn, 
uczucie pieczenia, swędzenie, mrowienie, ból  
w obrębie kończyn. Kwas alfa-liponowy zwiększa 
wrażliwość komórek na insulinę, działając 
ochronnie w stosunku do neuronów. Poprzez 
poprawę przepływu krwi do nerwów obwodowych 
usprawnia transport tlenu do komórek nerwowych, 
poprawiając funkcję nerwów.



Thioneuron 600

Dowiedz się więcej na:  www.thioneuron.pl

600 mg 
kwasu alfa-liponowego 
w 1 kapsułce
Thioneuron 600 to preparat wskazany 
do stosowania u osób z zaburzeniami 
przewodnictwa nerwowego, dla diabetyków 
i osób z tendencją do cukrzycy.

Stosowanie preparatu Thioneuron 600 
zaleca się przy:
-  dolegliwościach związanych  

z polineuropatią cukrzycową
-  uzupełnieniu diety w kwas alfa-liponowy,  

szczególnie u diabetyków
- zaburzeniach metabolizmu węglowodanów

V-CAPS® to specjalistyczne, opatentowane 
kapsułki roślinne wyprodukowane z HPMC 
(celulozy roślinnej) i wody - bez konserwantów 
i żelatyny. 

Składniki 1 kapsułka % RWS

Kwas alfa-liponowy 600  mg –

Witamina B2 1,4 mg 100%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Tiamina 1 mg 91%

Thioneuron 600 wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie oraz metabolizm komórek 
nerwowych. Jako silny przeciwutleniacz kwas  
alfa-liponowy obniża stres oksydacyjny, 
zmniejszając objawy polineuropatii cukrzycowej 
takie jak: zaburzenia czucia w obrębie kończyn, 
uczucie pieczenia, swędzenie, mrowienie, ból  
w obrębie kończyn. Kwas alfa-liponowy zwiększa 
wrażliwość komórek na insulinę, działając 
ochronnie w stosunku do neuronów. Poprzez 
poprawę przepływu krwi do nerwów obwodowych 
usprawnia transport tlenu do komórek nerwowych, 
poprawiając funkcję nerwów.



Koenzym Q10 (ubichinon) znajduje 
się we wszystkich komórkach  
ludzkiego ciała, występuje w dużej 
ilości w sercu, wątrobie czy płucach.

Koenzym Q10 + Witamina E  
to produkt zawierający wysokiej 
jakości naturalny Koenzym Q10  
oraz naturalną Witaminę E  
w postaci alfa-tokoferolu.

Koenzym Q10 + Witamina E 

Dowiedz się więcej na:  www.xenico.pl 

Poziom Koenzymu Q10 we krwi  
i tkankach zaczyna się samoistnie 
zmniejszać:
•  wraz z wiekiem - mniej więcej po 

ukończeniu 30 roku życia, dlatego 
istotne staje się jego uzupełnianie,

•  podczas przyjmowania statyn (leków 
obniżających stężenie cholesterolu),

•  wpływ na jego obniżenie mają 
również niewłaściwa dieta, nadmierne 
i częste odchudzanie czy też 
nadużywanie alkoholu i leków. 

Składniki 1 kapsułka 2 kapsułki

Koenzym Q10 30 mg 60 mg

Witamina E 5 mg a-TE* 
(41,7%**)

10 mg a-TE* 
(83,4%**)

Naturalny  
Koenzym Q10 pozyskiwany  
w procesie fermentacji 



Koenzym Q10 to antyoksydacyjny 
składnik znajdujący się w każdej 
komórce i jest niezwykle ważny 
dla procesów energetycznych 
zachodzących w organizmie. 
Niedobór Koenzymu Q10  
w organizmie zaczyna być 
zauważalny już około 30 roku życia, 
a osoby po 40 roku życia powinny 
przyjmować go regularnie.

Dowiedz się więcej na:  www.xenico.pl 

Naturalny 
Koenzym Q10 
w podwójnej dawce 

Koenzym Q10 forte 60 mg 

Wysoka zawartość Koenzymu Q10  
w preparacie oraz wysoka 
przyswajalność pozwalają 
skutecznie uzupełnić 
jego niedobory.

Składniki 1 kapsułka % RWS

Koenzym Q10 60 mg –

Rekomendowany podczas przyjmowania statyn.

Wyjątkowa rola Koenzymu Q10 polega  
na tym, że z jednej strony usprawnia 
pozyskiwanie energii użytecznej,  
a z drugiej zaś wspomaga ochronę organizmu 
przed niekorzystnymi skutkami przemian 
energetycznych.



Visionex Duo

Pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego widzenia
Głównymi składnikami preparatu 
Visionex Duo są: ekstrakt z kwiatów 
aksamitki wzniesionej (Tagetes 
erecta L.) będący źródłem luteiny 
i zeaksantyny oraz zestaw witamin: 
witamina C i E, witamina B1, B2, B6, 
B12, niacyna, kwas foliowy, kwas 
pantotenowy, biotyna.

Dowiedz się więcej na: www.xenico.pl

Visionex Duo polecany  
jest w celu:

• Utrzymania prawidłowego 
widzenia

• Zmniejszenia uczucia  
zmęczenia i znużenia

• Ochrony komórek przed  
stresem oksydacyjnym

• Prawidłowej produkcji  
czerwonych krwinek

Składniki produktu  
Visionex Duo:

• Luteina i zeaksantyna pochodzące 
z ekstraktu z aksamitki wzniesionej - to 
naturalne barwniki (karotenoidy), 
które gromadzą się w siatkówce oka,  
a szczególnie w plamce żółtej

• Ryboflawina pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego widzenia

• Witamina C pomaga w prawidłowej 
produkcji kolagenu w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania 
naczyń krwionośnych oraz  
w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego

• Witamina E wspiera ochronę komórek 
przed stresem oksydacyjnym.

• Witaminy B2, B6 i B12 pomagają 
w prawidłowej produkcji czerwonych 
krwinek

• Kwas pantotenowy i foliany przyczyniają 
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia

• Tiamina, niacyna i biotyna pomagają 
w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu nerwowego oraz w utrzymaniu 
prawidłowych funkcji psychologicznych
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Szczepy probiotyczne ProbiotiX + 
stanowią naturalny element zdrowej 
mikroflory jelit. 

ProbiotiX+

ProbiotiX+ to jedyny w swoim rodzaju 
produkt, stanowiący zrównoważoną 
kombinację kultur probiotycznych 
niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania układu trawiennego. 
Zawiera aż 9 szczepów żywych 
mikroorganizmów w ilości 9 miliardów 
w porcji dziennej, zdolnych do 
optymalnego zasiedlenia przewodu 
pokarmowego i harmonizacji 
mikroflory jelit.

Dowiedz się więcej na: www.xenico.pl 

Probiotix+ to najnowszy  
synbiotyk zawierający aż 9 
wyselekcjonowanych  
szczepów bakterii.

Składniki: Kompleks  
probiotyczny (9 szczepów 
żywych mikroorganizmów)

1 kapsułka 2 kapsułki

Lactobacilus acidophilus LA02 9 x 108 CFU 18 x 108 CFU

Lactobacillus casei subsp.  
Paracasei LPC00 9 x 108 CFU 18 x 108 CFU

Bifidobacterium longum BL03 6,75 x 108 CFU 13,5 x 108 CFU

Bifidobacterium breve BR03 4,5 x 108 CFU 9 x 108 CFU

Lactobacillus rhamnosus LR06 4,5 x 108 CFU 9 x 108 CFU

Streptococcus thermophilus YO8 4,5 x 108 CFU 9 x 108 CFU

Bifidobacterium bifidum BB01 2,25 x 108 CFU 4,5 x 108 CFU

Lactobacillus casei LC03 2,25 x 108 CFU 4,5 x 108 CFU

Lactobacillus plantarum LP09 2,25 x 108 CFU 4,5 x 108 CFU

Fruktooligosacharyd (FOS) 25 mg 50 mg

Kompleks probiotyczny
9 szczepów
mikroorganizmów

Probiotix+ jest przeznaczony dla
dorosłych i dzieci od 4. roku życia 
w celu uregulowania mikroflory 
bakteryjnej jelit. Produkt mogą 
stosować kobiety w ciąży i karmiące 
piersią.



Xenimag b6 uzupełnia codzienną dietę 
w magnez, który jak pokazują badania 
naukowe pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu mięśni, w tym także 
mięśnia sercowego. Przyczynia się 
do prawidłowego funkcjonowania 
układu nerwowego, ponadto pomaga 
w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych. 

Magnez jest ważnym makroelementem, 
ponieważ pomaga również w utrzymaniu 
zdrowych kości, zębów oraz w zachowaniu 
równowagi elektrolitowej.

Składniki:

magnez (diglicynian magnezu), żelatyna, 
substancja przeciwzbrylająca (sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych), witamina 
B6 (chlorowodorek pirydoksyny), barwnik 
(dwutlenek tytanu).

Dlaczego warto wybrać 
Xenimag b6?

• Stabilizuje funkcje układu nerwowego 
• Usprawnia pracę szarych komórek
• Działa uspokajająco  
• Poprawia pamięć i myślenie 

Xenimag b6

Wzmacnia mięśnie  
i chroni serce
Głównym składnikiem preparatu 
Xenimag b6 jest wysokiej jakości 
aminokwasowy chelat magnezu 
(diglicinian magnezu) wzbogacony 
zwiększoną dawką witaminy B6.

Dowiedz się więcej na: www.xenico.pl
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Składniki preparatu wpływają 
korzystnie na funkcjonowania błon 
śluzowych (tymianek i podbiał) oraz 
wspomagają układ odpornościowy 
(witamina C i aloes). 

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny 
stosowany w celu łagodzenia chrypki 
oraz kaszlu.

Masa netto 1 tabletki: 3,5 g
Zawartość opakowania: 16 tabletek

Suchy ekstrakt z ziela 
tymianku (Thymi herba) 105 mg 420 mg

Suchy ekstrakt z liści 
podbiału (Tussilago farfara 73,50 mg 294 mg

Witamina C 15 mg 
(18,8%*) 60 mg (75%*)

Suchy miąższ aloesu (Aloe 
barbadensis) 2,10 mg 8,40 mg

Tymianek + podbiał

Wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie gardła
Tymianek + podbiał Xenico 
Pharma to produkt w formie 
tabletek do ssania zalecany w 
celu wspomagania prawidłowego 
funkcjonowania gardła.

Dowiedz się więcej na: www.xenico.pl
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Tradycyjny skład,
sprawdzona skuteczność

Sacharoza, syrop glukozowy, suchy ekstrakt 
z ziela tymianku, suchy ekstrakt z liści podbiału, 
witamina C (kwas L-askorbinowy), kwas 
cytrynowy (regulator kwasowości), suchy  
miąższ aloesu.

Składniki 1 tabletka 4 tabletki



Xenico	Pharma	Sp.	z	o.o.

ul. Adama Gdacjusza 24A
54-515 Wrocław
NIP: 894 30 61 479
KRS: 0000559001
REGON: 361244283

Biuro	Handlowe

adres korespondencyjny
ul. Fabryczna 14 D
53-609 Wrocław
tel. (71) 307 41 51
biuro@xenico.pl

Dystrybucja

kom. +48 530 706 001
zamowienia@xenico.pl

www.xenico.pl

Imię	i	nazwisko	przedstawiciela:	

Numer	telefonu:


