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Efektívny výživový doplnok pre deti od 3 rokov a dospelých

VIUSID dosiahol výborné výsledky pri zamedzení šírenia koronavírusov   
SARS a MERS

Zvyšuje obranyschopnosť organizmu - má výrazný antivírusový efekt, 
vysoký antioxidačný účinok, dopĺňa dôležité vitamíny, minerály

a aminokyseliny 

KEDY zvoliť VIUSID?
 • v stavoch zlyhávania imunity 

• počas viróz sprevádzaných slabým imunitným systémom 
• podpora organizmu pri nadmernom strese, únave a vyčerpanosti 
• prevencia pred herpetickými infekciami 
• v dermatológii pri dlhodobých kožných problémoch 
• prevencia pred cestovaním do oblastí s vyšším výskytom infekcií

Produkty VIUSID:
  VIUSID s i rup                 100 ml - najmä pre deti

     VIUSID sáčky   90 ks a 21 ks po 4 g
     VIUSID ampu lky  15 ks po 30 ml  

= ZDRAVÁ A SILNÁ IMUNITA

Vážený obchodný partner, 

predstavujeme Vám katalóg produktového portfólia
spoločnosti InaMED Plus. 

Portfólio produktov je rôznorodé:

Nájdete u nás produkty určené na starostlivosť o problematickú 
pokožku, produkty na intímnu starostlivosť a intímne problémy,
ale aj pestrý výber účinných výživových doplnkov určených nielen 
na budovanie silnej a zdravej imunity, ale aj výživu určenú
na medzistavcové platničky a bolesti chrbáta.

Majte efektívnu ponuku pre Vašich zákazníkov plnú účinných produktov 
priamo od výrobcu.

Tím spoločnosti InaMED Plus
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Váš nový život s úsmevom

Na psoriázu, atopický ekzém, seboreu 

Prečo SKIN-CAP? 
Neobsahuje kortikoidy - vhodný pre deti od 3 mesiacov, tehotné

a dojčiace ženy
Obsahuje unikátnu zložku - aktivovanú molekulu Pyrithion zinku 

SK IN-CAP  krém  50 g 
• SOS pomoc pri svrbení a podráždení - rýchlo ukľudňuje pokožku 
• určený na tvárovú oblasť a citlivé časti pokožky najmä pre deti a dospelých 
SK IN-CAP  spre j  100 ml, 200 ml 
• účinný a jedinečný svojho druhu na väčšie plochy pokožky 
• 90% úspešnosť pri používaní na postihnutej pokožke 
SK IN-CAP  šampón  75 ml, 150 ml 
• na pravidelnú starostlivosť o vlasovú oblasť 
• v kombinácii so sprejom zosilňuje efekt používania 
SK IN-CAP  sprchový  gé l  150 ml, 400 ml 
• na pravidelnú hygienu - pokožku zvláčňuje, hydratuje, bráni tvorbe šupiniek a ložísk 
• plnohodnotná náhrada za bežnú kozmetiku 
SK IN-CAP  kapsu le  90 cps. 
• obnovuje a posilňuje kožné bunky a chráni pred tvorbou nových ložísk 
• ideálny výživový doplnok k produktom na vonkajšie použitie 

www.epigen.eu

Prvá pomoc pri herpetických infekciách a efektívna
prevencia na mykózu, kandidózu a kondylómy 

Prečo EPIGEN? 
Prírodné zloženie vhodné bez obmedzenia aj pre tehotné a dojčiace ženy 

Obsahuje extrakt z koreňa sladkého drievka - glycirhizín

EP IGEN  spre j  60 ml 
• lokálny doplnok k celkovej liečbe pri herpetických infekciách 
• prvá pomoc pri pálení a svrbení všetkých typov slizníc a intímnych partií
EPIGEN vag iná lny  gé l  -  s ing le  dose  5 ks po 5 ml 
• odstraňuje infekcie a prejavy ako pálenie, svrbenie, nepríjemný zápach
   v intímnych partiách 
• vaginálny gél na vnútorné nočné použitie, ktorý sa postará o intímne partie
  a udržuje prirodzené pH
EPIGEN i n t im  gé l  250 ml 
• intímnu oblasť zvláčňuje, hydratuje a udržuje prirodzené pH 
• určený na pravidelnú intímnu hygienu aj ako prevencia proti vaginálnym
   infekciám 
EPIGEN v lhčené  obrúsky  10 ks 
• rýchla účinná pomoc pri začínajúcom podráždení, svrbení a pálení
• špeciálne prispôsobené na dennú starostlivosť pre ženy a do každej kabelky!

Vaša intimita = VÁŠ EPIGEN
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Výživové doplnky pre zlepšenie stavu tela aj mysle

,,Pijavica lekárska
v kapsuli”

Až 70% vlastností látok v kapsuli plnohodnotne nahradí

účinky Hirudoterapie
ŽIVA komplex 30 cps. - najkomplexnejšie vystihuje účinky Hirudoterapie. 
Odporúča sa užívať pri rôznych diagnózach.
ŽIVA krv 60 cps. sa odporúča užívať pri znižovaní zápalov v krvi, pri zlepšení anti-
trombotického efektu, pri prevencii srdcovo cievnych ochorení či mozgovej príhody, 
pri regulovaní krvného tlaku, pri znižovaní LDL cholesterolu, pri zlepšovaní viskozity 
krvi, pri žilovej nedostatočnosti…
ŽIVA bakterial 60 cps. sa odporúča užívať pri antimikrobakteriálnej kúre
a posilnení imunity, pri prevencii a ochrane pred infekciami, plesňami, mykózami, 
baktériami či vírusmi, pri spomalení a zastavení infekcií v tele, pri nesprávnom 
fungovaní čriev a odstraňovaní črevných zápalov.
ŽIVA cievy 60 cps. sa odporúča užívať pri problémoch s kŕčovými žilami, pri krehkých 
a praskajúcich cievkach, pri narušenej mikro cirkulácii, pri opuchu a ťažobe nôh, 
pri narušenom prúdení lymfy, pri hemoroidoch, pri zápaloch na stenách ciev…
ŽIVA regena 60 cps. sa odporúča užívať pri hojení poškodených tkanív po operá-
ciách alebo úraze, pri regenerácii poškodenej kože a pokožky, pri rozširujúcom sa
zápale, pri reumatoidnej artritíde, pre lepšie rozkladanie a vstrebávanie poškodeného 
tkaniva...

Jedinečný výživový doplnok určený na výživu
medzistavcových platničiek

Zastavuje degeneráciu medzistavcových platničiek, zlepšuje ich 
kvalitu, výživu a elasticitu 

Prečo SPINAL Vital? 
• jedinečná kombinácia látok, ktoré difúzne vstupujú a udržujú objem
  medzistavcových platničiek
• zlepšuje kvalitu, elasticitu, výživu a znižovanie výšky medzistavcových platničiek
• pomáha pri bolestiach chrbtice po úraze, alebo po operácii chrbtice

Jedinečné zloženie:
L-lyzín, vápnik, draslík, horčík, mangán, bór, vitamíny C, D, K a bromelaín
Odporúčame užívať po dobu minimálne 3 mesiacov.
Prvé tri mesiace užívať 3-krát denne 1 tabletu a následne v rámci
prevencie užívať 1-krát denne 1 tabletu.

Neurochirurg MUDr. Tomáš Sloboda odporúča:
Ústredná Vojenská Nemocnica SNP-FN Ružomberok 

                         ,, V klinickej praxi sa často stretávam s problémami pohybového
                         aparátu. Mimoriadne dôležitý je prístup ľudí k prevencii
                          pri predchádzaní problémov s chrbticou”.  

Život v pohybe bez bolesti 

SPINAL vital 90 cps.
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Obsahuje liečivý extrakt z propolisu

Nielen prevencia, ale aj účinná pomoc pri Herpes labialis a Herpes zoster
Bez konzervačných látok, parfému a parafínu 

Prečo HERPETINO?  
• účinná pomoc v každej fáze Herpes labialis - ,,opar na perách”
• prevencia pri častých prejavoch a pred prepuknutím infekcie Herpes labialis* 
• mierni problémy a podporuje liečbu infekcie na perách

Prečo HERPEZOST lotion? 
• špeciálna telová emulzia, ktorá je doplnkovou a lokálnou starostlivosťou pri liečbe   
   Herpes zoster 
• podporuje zastavenie ďalšieho rozšírenia agresívneho postihnutia pokožky infekciou 
• je určená na väčšie plochy pokožky, kde podporuje hojenie

Dokázané štúdiami:
*Lit. Arenberger P., Arenbergerová M., Hladiková M., Holcová S., Ottillinger B., Integrated Clinical Trial Report (ICTR) 1-237 (2014), Publication J. 
Current Therapeutic Researcg 88 (2018) 1-7
*Lit. Jautová J., Zelenková H., Drotárová K., Nejdková A., Grünwaldová B., Hladiková M., Wiener Meds. Wschr. 169(7-8): 193-201 (2019)

Vaša sila a istota
proti herpesu
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Sprej určený na nechtovú mykózu

Mykóza je jednou z najbežnejších a najnepríjemnejších chorôb nechtov, 
postihuje nechty na nohách aj rukách

Prejavuje sa sfarbením nechtov, väčšou hrúbkou a štiepením nechtov

 
Prečo FUNGALIX Forte? 

• účinnou látkou je benzoan sodný - zastavuje rast a množenie húb, kvasiniek
   a baktérií
• liečba a prevencia proti nechtovej mykóze a plesniam 
• hydratuje a obnovuje pružnosť nechtov - pôsobí priamo v nechtovom lôžku 
• upokojuje aj kožu okolo nechtového lôžka 
• jednoduché, účinné a hygienické použitie aj pre ,,lenivých chlapov”

…krásne nechty
aj pre ,,lenivých mužov” 

Herpetino balzam na pery 10 g , Herpezost lotion 200 ml

Fungalix forte sprej 30 ml 
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Zásyp na elimináciu zápachu nôh a topánok

Obsahuje mastenec, uhličitan zinočnatý a horečnatý, gáfor a mentol

Prečo BOROZIN? 
• upravuje potenie chodidiel a má silný adstringentný účinok
• efektívne pôsobí na kmene baktérií rozkladajúce pot
• jednoducho a pohodlným spôsobom odstraňuje zápach nôh a predlžuje životnosť      
   Vašich topánok
• zásyp sa aplikuje priamo do obuvi

Vonavý život
bez zápachu
ˇ
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Zloženie má protizápalový, antiseptický, antibakteriálny
a protiplesňový účinok

Obsahujú účinnú látku ICHTAMOL 

Prečo SANO mydlo a MERCANO tekuté mydlo?
• tlmia zápal, svrbenie a zmäkčujú zrohovatenú kožu
• bránia pred tvorbou šupiniek a lupín 
• hydratuje a vyživuje pokožku - plnohodnotná náhrada za bežnú kozmetiku 
• pravidelným používaním tlmia nepríjemné prejavy na koži
• preventívna denná starostlivosť pri problematickej pokožke

Sano mydlo 5% a 8%

Mercano tekuté mydlo

SANO mydlo 100 g, MERCANO mydlo 250 ml BOROZIN 5 ks po 5 g 



Produkty môžete objednať aj mailom na:
lekarne@inamed.sk

 

Bratislavský a Trnavský kraj
Trenčiansky a Žilinský kraj
Banskobystrický a Nitriansky kraj
Prešovský a Košický kraj

 

Ing. Mária Červeňanská
Zdenka Hromadová 
Dušana Rohrböck
MVDr. Daniela Baranová

 

0910 405 345
0915 038 324 
0915 038 656
0910 960 815

Objednávku môžete zrealizovať aj cez distribučné spoločnosti: 

InaMED Plus, s.r.o.
Šustekova 37, 851 04 Bratislava

Možnosť objednať produkty priamo u Vášho obchodného reprezentanta: 


