
Bios-Medica
in natura vinces

www.biogroupeu.com

e-mail: info@biogroupeu.com, www.biogroupeu.com, mobil: 0908 552 575

Bios-Medica
in natura vinces

www.biogroupeu.com

ZLOŽENIE  PRODUKTOV



Bios-Medica
in natura vinces

www.biogroupeu.com

e-mail: info@biogroupeu.com, www.biogroupeu.com, mobil: 0908 552 575

BIOGROUP srl. je renomovaná medicínska spoločnosť 
pôsobiaca v Európe so 16 ročnou históriou, ktorú za-
ložili renomovaní lekári s bohatými skúsenosťami v 
oblasti prírodnej liečby.

Vedecký tím zložený z kvalifikovaných lekárov a odbor-
níkov so skúsenosťami v oblasti prírodnej medicíny 
zaisťuje vážnosť, bezpečnosť a úspešnosť fytoterape-
utickej liečby zameranej na vysoko účinnú doplnkovú 
liečbu onkologických pacientov,  psychoterapiu, dia-
betes, pohybové ústrojenstvo,  detoxikáciu vnútoných orgánov, na imunitu, na líniu tela a ženskú líniu.

Zároveň títo odborníci predstavujú predvoj v oblasti výskumu a klinickej aplikácie Biointegrovanej medicíny. 
Konečný výsledok je reprezentovaný vysoko účinnými výživovými doplnkami (preparátmi) z liečivých bylín a 
rastlinných extraktov, ktoré majú jedinečné zloženie a výnimočnú účinnosť v oblasti fytoterapie.
Preparáty spoločnosti BIOGROUP srl. majú dlhoročnú tradíciu a sú vyrábané pod lekárskym dozorom podľa 
rovnako presných výrobných štandardov aké sa dodržiavajú pri výrobe liekov.
 
Starostlivý výber surovín, výskum synergického a vzájomného pôsobenia rôznych účinných látok v súkrom-
ných laboratóriách spoločnosti Biogroup srl., realizácia a implementácia konceptov integrovanej medicíny, 
ako vyjadrenie najpokročilejšieho moderného holistického poňatia a vývoja nových aspektov v oblasti prí-
pravy, robia zo spoločnosti Biogroup srl. skutočne špičkového priekopníka v danom odvetví.
 
V laboratóriách spoločnosti  sa pri vývoji používajú najmodernejšie poznatky alternatívnej a biointegrovanej 
medicíny podporené prísnym vedeckým prístupom.  Práve vďaka striktným postupom  pri  vývoji  majú pre-
paráty svoju výnimočnú vysokú úspešnosť a kvalitu. Sú zostavené podľa princípov homeopatie, fytoterapie 
a integrovanej medicíny.
 

Spoločnosť BIOGROUP srl.
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Prispieva pri:

• úprave činnosti srdca a tlaku
• srdcovej nedostatočnosti
• doporučuje sa pre osoby pod stálym stresom, pre športovcov s vysokým výkonom
• prispieva k správnej  činnosti srdca a optimálizácii krvného tlaku, k detoxikácii krvného obehu 
• koronárnej ischémii, arytmii, hypertenzii, akútnej a chronickej kardiomyopatii

Definícia kvetov Dr. Bacha:

Vervain (Verbena officinalis), Vine (Vitis vinifera),
 
Vervain / Železník  lekársky: Priaznivé pôsobenie na prekonanie pocitov stavu potreby šíriť svoje názory bez ohľadu na svoje zdravie, bez snahy 
pochopiť iné stanoviská ľudí, ktorým vnucujú svoje presvedčenie.

Vine / Vinič hroznorodý: Priaznivé pôsobenie na prekonanie pocitov stavu zvýšeného sebavedomia, bezohľadného, diktátorského správania.

Iné rastlinné zloženie:
                                                 na 100 ml             denná dávka 3 ml

Hloh obyčajný (Crataegus oxyacanta)   25 ml      0,75 ml
Orgován obyčajný (Syringa vulgaris)   15 ml   0,45 ml
Kukurica siata (Zea mays)    15 ml   0,45 ml
Mučenka pleťová (Passiflora incarnata)   10 ml   0,30 ml
Citrónovník pravý (Citrus limon)    10 ml   0,30 ml
Mandľa obyčajná (Prunus amygdalus)   10 ml   0,30 ml
Drieň krvavý (Cornus sanguinea)   10 ml   0,30 ml
Vinič hroznorodý  (Vitis vinifera)    2 ml   0,06 ml
Železník lekársky (Verbena officinalis)   2 ml   0,06 ml
Koriader siaty (Coriandrum sativum)   0,5 ml   0,015 ml
Kananga voňavá (Cananga odorata)   0,5 ml   0,015 ml

Dávkovanie : odporúčaná dávka dospelý 20 kvapiek dvakrát  denne, deti 5 až 10 kvapiek dvakrát  denne 
Kúra na 40 dní.
Balenie: 50 ml roztoku 

BIODREN C   Srdce a tlak
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BIODREN F  Pečeň

Prispieva na regeneráciu pečene :
• v prípade ochorení pečene každého druhu
• steatóza (“stukovatenie pečene”)
• vírusová hepatitída, zvýšené hladiny aminotransferáz
• dyspepsia pečeňového pôvodu (poruchy trávenia)
• farmakologická toxikóza, cirhózy a dyslipidémie ( poruchy metabolizmu tukov)
• účinky vyváženia meridiánu pečene a prislúchajúceho orgánu.

Definícia kvetov Dr. Bacha:

Chicory (Cichorium intybus), Beech (Fagus sylvatica), Impatiens (Impatients glandulifera)

Chicory / Čakanka obyčajná: Priaznivé pôsobenie na prekonanie pocitov stavu prílišnej starostlivosti o iných, ktorá sa často mení 
na vnucovanie rady a starostlivosť, ktorá nie je žiadúca , ktorá viac zadúša a ťaží.
Impatiens /  Netýkavka  žliazkatá    Pre  pacientov,  ktorí  chcú  všetko  urobiť  rýchlo  a  sú  veľmi  netrpezliví.  Často  sú  nervózni 
a podráždení.
Beech / Buk lesný   Pre pacientov, ktorí sú voči ostatným netolerantní. Neustále ostatných kritizujú a neprijímajú ich názory
a správanie.

Iné rastlinné zloženie:
                                                  na 100 ml             denná dávka 3 ml

Artičoka zeleninovýá (Cynara scolymus)   20 ml   0,60 ml
Púpava lekárska (Taraxacum officinale)   20 ml   0,60 ml
Pestrec mariánsky (Silybum marianantum)  10 ml   0,30 ml
Chryzantéma (Chrysanthellum indicum)   10 ml   0,30 ml
Kurkuma žltokoreňová (Curcuma xanthorrhiza Roxburgh ) 10 ml   0,30 ml
Zemedym lekársky (Fumaria officinalis)   10 ml   0,30 ml
Rozmarýín lekársky (Rosmarinus officinalis)  0,8 ml   0,24 ml
Raž siata (Secale cereale)    5,0 ml   0,15 ml
Lieska obyčajná (Corylus avellana)   5,0 ml   0,15 ml
Čakanka obyčajná (Cichorium intybus)   0,5 ml   0,015 ml
Buk lesný (Fagus sylvatica)    0,5 ml   0,015 ml
Netýkavka žliazkovitáatá (Impatients glandulifera) 0,5 ml   0,015 ml
Leschenaultia (Leschenaultia formosa)   0,5 ml   0,015 ml

Dávkovanie : odporúčaná dávka dospelý 20 kvapiek dvakrát  denne, deti 5 až 10 kvapiek dvakrát  denne 
Kúra na 40 dní.
Balenie: 50 ml roztoku
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BIODREN GI  Hrubé črevo

Prispieva na:
• vyváženie funkcií a podpora činnosti hrubého čreva
• alergie na potraviny, potravinové intolerancie
• obnovenie funkcie črevnej mikroflóry
• Crohnova choroba
• halitóza (“zápach z úst”), mykóza, bakteriálne ochorenia
• syndróm dráždivého čreva - zápcha, hnačka, bolesti brucha, kŕče v bru hu
• pomoc pri črevnej parazitóze

Definícia kvetov Dr. Bacha:

Impatiens (Impatient glandulifera), Crab Apple (Malus sylvestis),

Impatiens / Netýkavka žliazkatá: Pre pacientov, ktorí chcú všetko urobiť rýchlo a sú veľmi netrpezliví. Často sú nervózni a podráždení.

Crab Apple / Jabloň nízka: pre pacientov, ktorí trpia pocitom nečistoty z okolia. Sú príliš fixovaní na hygienu (aj duševnú). Často sa štítia svojich 
telesných prejavov ako napríklad potenia...

Iné rastlinné zloženie:
                                                  na 100 ml             denná dávka 3 ml

Ibiš lekársky (Althaea officinalis)    12 ml   0,36 ml
Aloa pravá (Aloe vera)     10 ml   0,30 ml
Archangelika lekárska (Angelica archangelica)  10 ml   0,30 ml
Figovník obyčajný (Ficus carica)    10 ml   0,30 ml
Fenikel obyčajný (Foeniculum vulgare)   10 ml   0,30 ml
Brusnica čučoriedková (Vacccinium myrtillus)  10 ml   0,30 ml
Brusnica obyčajná (Vaccinium vitis-idaea)  10 ml   0,30 ml
Rasca lúčna (Carum carvi)    5 ml   0,15 ml
Bedrovník anízový (Pimpinella anisum)   5 ml   0,15 ml
Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata)   5 ml   0,15 ml
Unkária (“Mačací pazúr”) (Uncaria tomentosa)  5 ml   0,15 ml
Ďumbier lekársky (Zingiber officinale)   3 ml   0,09 ml
Maelealeuka striedavolistá (Melaleuca alternifolia) 2 ml   0,06 ml
Palina trojzubá (Artemisia tridentata)   0,75 ml   0,0225 ml
Netýkavka žliazkovitáatá (Impatient glandulifera) 0,75 ml   0,0225 ml
Jabloň planánízka (Malus sylvestissylvestris)  0,75 ml   0,0225 ml
Marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca)   0,75 ml   0,0225 ml

Dávkovanie : odporúčaná dávka dospelý 20 kvapiek dvakrát denne, deti 5 až 10 kvapiek dvakrát denne 
Kúra na 40 dní.
Balenie: 50 ml roztoku
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BIODREN IT   Tenké črevo

Pri  ťažkostiach:
• tenkého čreva,
• odstraňovania toxínov
• bakteriálnych a vírusových infekciách
• potravinových  alergiách a intoleranciách
• odstraňuje pocit plnosti,nadúvanie, plynnatosť po jedle (flatulenciu)
• harmonizuje meridián tenkého čreva

Definícia Dr. Bacha:

Agrimony (Agrimonia eupatoria)

Agrimony / Repík lekársky – pôsobí na psychické a duševné trápenie, ktoré človek skrýva za usmievavú tvár

Iné rastlinné zloženie:
                                                  na 100 ml             denná dávka 3 ml

Orech kráľovský ( Juglans regia)    20 ml   0,6 ml
Brusnica červenáobyčajná (Vaccinum vitis idaea)  15 ml   0,45 ml
Brusnica čučoriedkováJelša lepkavá (Alnus glutinosa) 10 ml   0,3 ml
Borievka obyčajná (Juniperus communis)  10 ml   0,3 ml
Ruža šípová ( Rosa canina)    10 ml   0,3 ml
Púpava lekárska (Taraxacum officinale)   10 ml   0,3 ml
Brusnica čiernačučoriedková (Vaccinum myrtillus) 10 ml   0,3 ml
Dub lestný ( Quercus robur)    10 ml   0,3 ml
Repík lekársky (Agrimonia aeupatoria)   1,34 ml   0,04 ml
Fuchksia (Fuchsia hybrida)    1,33 ml   0,04 ml
Ostružina hroznová ( Rubus ursinus)   1,33 ml   0,04 ml
Vavrín pravý (Laurus nobilis)    0,34 ml   0,01 ml
Maelaleuka zelenkastá ( Maelaleuca viridiflora)  0,33 ml   0,01ml
Bedrovník anízový (Pimpinella anisum)   0,33 ml   0,01 ml

Dávkovanie : odporúčaná dávka dospelý 20 kvapiek dvakrát denne, deti 5 až 10 kvapiek dvakrát denne 
Kúra na 40 dní.
Balenie: 50 ml roztoku
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BIODREN MC CIRC   Srdce a cievy
Prispieva k:
• vyváženiu činnosti srdca
• odstráneniu toxínov zo srdcovo-cievneho obehu
• pri zápale srdcovej tepny (obrovskobunková arteritída)
• ischemická choroba srdca, Angina pectoris
• cievna nedostatočnosť dolných končatín
• pomáha zmierniť opuchy dolných končatín
• upravuje reológiu (“viskozitu”) krvi
• normalizácii vysokého a nízkeho krvného tlaku
• pomáha upravovať poruchy srdcového rytmu (arytmie) 
• zlepšuje prekrvenie mozgu
• artérioskleróza, ateroskleróza

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Beech (Fagus sylvatica), Water Violet (Hottonia palustris), Star of Betlehem (Ornithogalum umbellatum), White Chestnut  
(Aescu- lus hippocastanum)

White Chestnut / Biely gaštan: Neustály kolobeh myšlienok v hlave. Pre ľudí, ktorí stále v mysli niečo riešia.
Beech / Buk lesný : Pre ľudí, ktorí sú voči ostatným netolerantní. Neustále ostatných kritizujú a neprímajú ich názory a správanie.
Water Violet / Perútnik močiarny: Priaznivo pôsobí na prekonanie pocitov stavu izolácie a strnulosti u ľudí, ktorí ako silné osob-
nosti pri zastávaní vedúcej pozície, podľahli vonkajším tlakom.
Star of Betlehem / Bledavka okolíkatá: Priaznivé pôsobenie na prekonanie pocitov stavu po náhlych záťažových situáciách, s
ktorými sa človek nevie vyrovnať, má pocit pretrvávajúceho nešťastia.

Iné rastlinné zloženie:
                                                  na 100 ml             denná dávka 3 ml

Jelša lepkavá (Alnus glutinosa)    20 ml   0,6 ml
Gaštan jedlý (Castanea sativa)    20 ml   0,6 ml
Topoľ čierny (Populus nigra)    20 ml   0,6 ml
Jarabina oskorušová (Sorbus domestica)   20 ml   0,6 ml
Mandľa obyčajná (Prunus dulcis)   10 ml   0,3 ml
Oliva európska (Olea europea)    5 ml   0,15 ml
Buk lesný (Fagus sylvatica)    1,25 ml   0,038 ml
Perutník močiarny (Hottonia palustris)   1,25 ml   0,038 ml
Bledavka okolíkatá (Ornithogalum umbellatum)  1,25 ml   0,038 ml
 Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)  1,25 ml   0,038 ml

Dávkovanie : odporúčaná dávka dospelý 20 kvapiek 2x denne, deti 5 až 10 kvapiek 2x denne 

Balenie: 50 ml roztoku
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BIODREN MC GENIT   infekcie ženského a mužského aparátu

Prispieva pri:
  
• infekciách genitálneho aparátu
• častých zápaloch
• chronických infekciách
• prevencia porúch mužského a ženského pohlavného systému
• akútny a chronický zápal prostaty

Definícia kvetov Dr. Bacha:

Mimulus (Mimulus aurianticus), Oak (Quercus peduncolata)

Mimulus / Čarodejka škvrnitá - Na všetky strachy z konkrétnych vecí, ktoré viete pomenovať.
Oak / Dub letný - Priaznivé pôsobenie na prekonanie pocitov stavu úplného vyčerpania po prehnaných aktivitách

Iné rastlinné zloženie:
                                                  na 100 ml             denná dávka 3 ml

Ruža praváhladká (Rosa laevigata)   20 ml   0,6 ml
Echinacea purpurová (Echinacea purpurea)  15 ml   0,45ml
Hammamel virgínsky (Hamamelis virginiana)  12 ml   0,36 ml
Hluchavka biela (Lamium album)   10 ml   0,3 ml
Ríbezľa čierna (Ribes nigrum)    10 ml   0,3 ml
SekvojaSekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum)10 ml   0,3 ml
Dub letný (Quercus peduncoulata)   10 ml   0,3 ml
Brusnica čučoriedková (Vaccinium myrtillus)  10 ml   0,3 ml
Banksia (Banksia menziessi)    0,75 ml   0,023 ml
Macrozaámia (Macrozamia riedlei)   0,75 ml   0,023 ml
Čarodejka škvrnitá (Mimulus aurianticus)  0,75 ml   0,023 ml
Patersonia (Patersonia occidentalis)   0,75 ml   0,023 ml

Dávkovanie : odporúčaná dávka dospelý 20 kvapiek 2x denne, deti 5 až 10 kvapiek 2x denne 
Kúra na 40 dní.
Balenie: 50 ml roztoku
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BIODREN MP    Slezina a pankreas

Prispieva k normálnej funkcii sleziny a pankreasu

• uvoľňuje nahromadené toxíny z krvi, zo sleziny a kostnej drene
• upravuje tvorbu červených a bielych krviniek
• upravuje poruchy imunitného systému, pomáha znížiť oxidačný stres
• pomáha pri diabetických poruchách a poruchách regulácie  glykémie
• pri chronických degeratívnych poruchách pankreasu

Definícia kvetov Dr. Bacha:

Wild Oat (Bromus ramosus), Cerato (Ceratostigma willmotiana), Gorse (Ulex europaeus),

Wild Oat / Stoklas konáristý : Pre ľudí, ktorí v určitom momente svojho života nevedia ako ďalej. Napriek talentu nemajú jasnú predstavu, čo 
by mali robiť a preto sú frustrovaní.
Gorse / Útesovec európsky : Pomáha ľuďom, ktorí sa už vzdali a prepadli beznádeji. Sú presvedčení, že ich situácia je beznádejná a že im už niet
pomoci.
Cerato / Rohobilizník obyčajný : Priaznivé pôsobenie na prekonanie pocitov stavu pochybností o vlastných úsudkoch a rozhodnutiach, na
zlepšenie myslenia a sústredenia

Iné rastlinné zloženie:
                                                  na 100 ml             denná dávka 3 ml

Orech kráľovský (Junglans regia)    20 ml   0,60 ml
Tamariška francúzska (Tamarix gallica)   20 ml   0,60 ml
Papája melonová (Carica papaya)    15 ml   0,45 ml
Breza biela (Betula alba)     10 ml   0,30 ml
Horec žltý (Gentiana lutea)     10 ml   0,30 ml
Moruša čierna (Morus nigra)    10 ml   0,30 ml
Vinič hroznorodý  (Vitis vinifera)    10 ml   0,30 ml
Kôpor voňavý (Anethum graveolens)    0,8 ml   0,024 ml
Stoklas konáristý (Bromus ramosus)    0,8 ml   0,024 ml
Rohobilizník obyčajný (Ceratostigma willmotiana)  0,8 ml   0,024 ml
Útesovec europsky (Ulex europaeus)    0,8 ml   0,024 ml
Gaštan jedlý (Castanea sativa)    0,8 ml   0,024 ml
Škoricovník cejlónsky (Cinnamomum zeylanicum)  0,34 ml   0,01 ml
Rascovec rímsky (Cumimum cymimum)   0,33 ml   0,01 ml
Šalvia lekárska (Salvia officinalis)    0,33 ml   0,01 ml

Dávkovanie : odporúčaná dávka dospelý 20 kvapiek 2x denne, deti 5 až 10 kvapiek 2x denne 
Kúra na 40 dní.
Balenie: 50 ml roztoku
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BIODREN P   Pľúca a kašeľ

Prispieva k uvoľňovanie priedušiek a pľúc:

• má vysoko efektívny účinok pri suchom, popudlivom, produktívnom, dráždivom kašli
• pomáha zmierniť fajčiarsky kašeľ
• pri akútnom a chronickom zápale priedušiek, priedušnice, bronchospazme každého druhu
• pomáha zlepšiť príznaky astmy, dýchavičnosti, zápaloch dýchacích ciest 
• upokojuje a udržiava dýchacie cesty voľné, prináša úľavu pre hrdlo
• vyváženie pľúcneho meridiánu a prislúchajúceho orgánu

Definícia kvetov Dr. Bacha:

Chicory (Chichorium intybus)

Chicory/ Čakanka obyčajná - Priaznivé pôsobenie na prekonanie pocitov stavu prílišnej starostlivosti o iných, ktorá 
sa často mení na vnucovanie rady a starostlivosť, ktorá nie je žiaduca ,ktorá viac zadúša a ťaží.

Iné rastlinné zloženie:
                                                  na 100 ml             denná dávka 3 ml

Ibiš lekársky (Althaea officinalis)    15 ml   0,45 ml
Rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia)  15ml   0,45 ml
Grindélia mohutná (Grindelia robusta)   15 ml   0,45 ml
Hrab obyčajný (Carpinus betulus)   10 ml   0,3 ml
Lieska obyčajná (Cotylus avellana)   10 ml   0,3 ml
Oman pravý (Inula helemnium)    10 ml   0,3 ml
Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata)   10 ml   0,3 ml
Divozel veľkokvetýmalokvetý (Verbascum thapsus) 5 ml   0,15 ml
Unkária (“Mačací pazúr”)  (Uncaria tomentosa)  5 ml   0,15 ml
Čakanka obyčajná (Cichorium intybus)   1,5 ml   0,045 ml
Ostružina hroznová (Rubus ursinus)   1,5 ml   0,045 ml
Maelaleuka zelenkastá (Maelaleuca viridiflora)  0,67 ml   0,02 ml
Borovica lesná (Pinus sylvestris)    0,67 ml   0,02 ml
Yzop lekársky (Hyssopus officinalis)   0,67 ml   0,02 ml

Dávkovanie : odporúčaná dávka dospelý 20 kvapiek 2x denne, deti 5 až 10 kvapiek 2x denne 
Kúra na 40 dní.
Balenie: 50 ml roztoku
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BIODREN R   Obličky a močové cesty
Pomáha pri:

• akútnych infekčných urologických ochoreniach
• chronických zápaloch močových ciest a zápaloch močového mechúra
• funkčnej obličkovej nedostatočnosti, v prípade výskytu 
 močových kameňov (litiázy)
• a pri chronickej nedostatočnosti obličiek
• pri detoxikácií obličiek
• má pozitívny účinnok na odvodňovanie (diurézu)
• prispieva k vyváženiu obličkového meridiánu a prislúchajúceho orgánu.

Definícia kvetov Dr. Bacha:

Rock Rose (Helianthemum nummularium), Olive (Olea europea), Cherry Plum (Prunus cerasifera), Oak (Quercus robur), Elm (Ulmus procera)

Rock Rose / Devätorník peniažtekový : Na pocity bezmocnosti, hrôzy a hlbokých otrasov pri nehodách, nešťastiach...
Olive / Oliva európska -  pre ľudí, ktorí sú telesne aj duševne úplne vyčerpaní. Na únavu z práce, štúdia, osobných problémov, choroby..
Cherry Plum / Slivka čerešňoplodá : Pre ľudí, ktorá majú strach, že sa už neovládnu a vybuchnú. Na obavy z nekontroľovateľného správania.
Oak / Dub letný : Priaznivé pôsobenie na prekonanie pocitov stavu úplného vyčerpania po prehnaných aktivitách.
Elm / Brest : Pre ľudí, ktorí sú preťažení zodpovednosťou za druhých. Keď schopný človek náhle stratí sebadôveru a cíti, že už nevládze.

Iné rastlinné zloženie:
                                                  na 100 ml             denná dávka 3 ml

Paslička roľná (Equisetum arvense)                                      18 ml                                 0,54 ml 
Breza previsnutá (Betulla alba)                                               10 ml                                 0,30 ml 
Fenykel obyčajný (Foeniculum vulgare)                                10 ml                                  0,30 ml 
Jastrabník (Hieracium pilosella)                                             10 ml                                  0,30 ml 
Borievka obyčajná (Juniperus communis)                            10 ml                                  0,30 ml 
Ihlica trnitá (Ononis spinosa)                                                  10 ml                                  0,30 ml 
Ortosifon (Ortosiphon stamineus)                                         10 ml                                  0,30 ml 
Prhlava malá (Urtica urens)                                                     10 ml                                  0,30 ml 
Kukurica siata (Zea mays)                                                        10 ml                                  0,30 ml 
Devatorník peniažkový (Helianthemum nummularium)   0,4 ml                                 0,012 ml 
Oliva európska (Olea europaea)                                             0,4 ml                                0,012  ml 
Slivka čerešnoplodná (Prunus cerasifera)                           0,4 ml                              0,012 ml 
Dub letný (Quercus robur)                                                      0,4 ml                                 0,012 ml 
Brest (Ulmus procera)                                                              0,4 ml                                 0,012 ml 

Dávkovanie : odporúčaná dávka dospelý 20 kvapiek 2x denne, deti 5 až 10 kvapiek 2x denne 
Kúra na 40 dní.
Balenie: 50 ml roztoku
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BIODREN S   žalúdok
Pomáha pri:

•  zvýšenej sekrécii žalúdočnej kyseliny a pálení záhy,
• gastroezofageálnom refluxe (GERD)
• podporný účinok pri liečbe žalúdočných vredov
• žalúdočnej ťažobe a napätí v žalúdku
• dyspepsii
• ospalosti po jedle
• žalúdočných ochoreniach psychosomatického pôvodu
• účinky vyváženia meridiánu žalúdka a prislúchajúceho orgánu

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Centauri (Centaurium umbellatum), Aspen (Populus tremula)

Centauri / Zemežlč menšia : Priaznivé pôsobenie na prekonanie pocitov stavu zvýšenej precitlivelosti voči iným. 
Aspen / Topoľ osikový -  Keď máte strach a stavy úzkosti, ale neviete z čoho pramenia. Na pocity neurčitého 
nevysvetliteľného strachu.

Iné rastlinné zloženie:
                                                  na 100 ml             denná dávka 3 ml

Kôra marzdénie (Condurango cortex)   20 ml   0,6 ml
Cangorosa (Maytenus ilicifolia)    20 ml   0,6 ml
Horec žltý (Gentiana lutea)    20 ml   0,6 ml
Sladovka hladkoplodná (Glycyrrhiza glabra)   10 ml   0,3 ml
Mäta pieporná (Mentha piperita)    10 ml   0,3 ml
Archangelika lekárska (Angelica archangelica)  10 ml   0,3 ml
Saturejka horská (Satureja montana)   10 ml   0,3 ml
Ďumbier lekársky (Zingiber officinale)   8,0 ml   0,24 ml
Rakytník rešetliakový (Hippophae rhamnoides)  5,0 ml   0,15 ml
Medovka lekárska (Melissa officinalis)   5,0 ml   0,15 ml
Kari (Murraya koelgu)     0,25 ml   0,0075 ml
Ruman smradľavý (Anthemis cotula)   0,25 ml   0,0075 ml
Darlingtónia kalifornská (Darlingtonia californica)  0,25 ml   0,0075 ml
Rebríček kalifornský (Achillea clytedata)   0,25 ml   0,0075 ml
Papuľka väčšia (Antirrhinum majus)    0,25 ml   0,0075 ml
Topoľ osikový (Populus tremula)    0,25 ml   0,0075 ml
Zemežlč menšia (Centaurium umbellatum)   0,25 ml   0,0075 ml
Fuksia (Fuchsia hybrida)     0,25 ml   0,0075 ml

Dávkovanie : odporúčaná dávka dospelý 20 kvapiek 2x denne, deti 5 až 10 kvapiek 2x denne 
Kúra na 40 dní.
Balenie: 50 ml roztoku
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BIODREN TR   Tráviaci systém

Prispieva k: 

• stimulácii tráviaceho systému
• zvýšeniu nedostatočnej tvorby žalúdočných štiav, hypochlórhydria
• zmierňuje sucho v ústach, psychosomatické poruchy prijímania potravy
• stavy nedostatočnej tvorby tráviacich enzýmov, pocity ťažoby
• funkčné dyspepsie, plynatosť (flatulencia), nadúvanie (meteorizmus)
• gastrokardiálny syndróm, Romheldov syndróm
• pomocná liečba Dumpingovho syndrómu
• kontinuálne grganie, aerofagia (nadmerné prehĺtanie vzduchu*), aerokólia (*prejaví sa ako plynatosť)

Definícia kvetov Dr. Bacha:

Agrimony (Agrimonia eupatoria), Rock Rose (Helianthemum nummularium), Larch (Larix decidua), Cherry Plum (Prunus cerasifera)

Agrimony / Repík lekársky: Na duševné trápenie, ktoré človek skrýva za usmievavú tvár. Pre veselých ľudí, ktorá vo vnútri prežívajú trápenie.
Rock Rose / Devätorník peniažtekovitý: Na pocity bezmocnosti, hrôzy a hlbokých otrasov pri nehodách, nešťastiach...
Larch / Smrekovec opadavý: Priaznivé pôsobenie na prekonanie pocitov stavu chýbajúcej sebadôvery a presvedčenia o svojej neschopnosti.
Cherry Plum / Slivka čerešňoplodá: Pre ľudí, ktorá majú strach, že sa už neovládnu a vybuchnú. Na obavy z nekontrolovateľného správania.

Iné rastlinné zloženie:
                                                  na 100 ml             denná dávka 3 ml

Horec žltý (Gentiana lutea)    20 ml   0,6 ml
Medovka lekárska (Melissa officinalis)   20 ml   0,6 ml
Marzdénia kondurangová (Condurango marsdenia)  15 ml   0,45 ml
Rascovec rímsky (Cuminum cyminum)   15 ml   0,45 ml
Šalvia lekárska (Salvia officinalis)    15 ml   0,45 ml
Levanduľa pravá (Lavandula vera)    15 ml   0,45 ml
Repík lekársky (Agrimonia eupatoria)   10 ml   0,3 ml
Mäta pieporná (Mentha piperita)    0,67 ml   0,02 ml
Rozmarín lekársky (Rosmarinus officinalis)   0,67 ml   0,02 ml
Slivka čerešňoplodná (Prunus cerasifera)   0,67 ml   0,02 ml
Devätorník peniažkový (Helianthemum nummularium) 0,67 ml   0,02 ml
Smrekovec opadavý (Larix decidua)    0,67 ml   0,02 ml
Škoricovník cejlónsky (Cinnamomum zeylanicum)  0,67 ml   0,02 ml
Koriander siaty (Coriandrum sativum)   0,33 ml   0,01 ml
Ďumbier lekársky (Zingiber officinale)   0,33 ml   0,01 ml

Dávkovanie : odporúčaná dávka dospelý 20 kvapiek 2x denne, deti 5 až 10 kvapiek 2x denne 
Kúra na 40 dní.
Balenie: 50 ml roztoku
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BIODREN V   Močový mechúr

Prispieva k:

• pomáha zmierňovať spazmy hladkých svalov močového mechúra
• liečbe cysty každého druhu, cystopyelitídy (zápale močového mechúra a obličkovej panvičky)
• vylúčeniu močových kameňov a piesku
• adjuvans (prídavok) pri polypózach, enuréze (nočné pomočovanie)
• liečbe neurogénneho močového mechúra
• vhodný doplnok pri inkontinencii a pri katetrizácii
• účinky vyváženia meridiánu močového mechúra a prislúchajúce  o orgánu

Definícia kvetov Dr. Bacha:

Pine( Pinus sylvestris), Agrimony (Agrimonia eupatoria), Aspen (Populus tremula)

Pine / Borovica lesná : Priaznivé pôsobenie na prekonanie pocitov stavu viny za seba aj za správanie a činy iných ľudí.
Agrimony / Repík lekársky : Na duševné trápenie, ktoré človek skrýva za usmievavú tvár. Pre veselých ľudí, ktorá vo vnútri prežívajú
trápenie.
Aspen / Topoľ osikový : Keď máte strach a stavy úzkosti, ale neviete z čoho pramenia. Na pocity neurčitého nevysvetliteľného strachu.

Iné rastlinné zloženie:
                                                  na 100 ml             denná dávka 3 ml

Medvedica lekárska (Arctostaphylos uva-ursi)  20 ml   0,6 ml
Zlatobyľ obyčajná (Solidago virgaurea)   15 ml   0,45 ml
Brusnica obyčajná (Vaccinium vitis-idaea)  12 ml   0, 36 ml
Buko brezové (Agathosma betulina)   10 ml   0,3 ml
Koriander siaty (Coriandrum sativum)   10 ml   0,3 ml
Prietržník holý (Herniaria glabra)   10 ml   0,3 ml
Baza čierna (Sambucus nigra)    10 ml   0,3 ml
Pýr plazivý (Agropyron repens)    5 ml   0,15 ml
Santal biely (Santalum album)    5 ml   0,15 ml
Repík lekársky (Agrimonia eupatoria)   1 ml   0,03 ml
Borovica lesná ( Pinus sylvestris)    1 ml   0,03 ml
Topoľ osikový (Populus tremula)    1 ml   0,03 ml

Dávkovanie : odporúčaná dávka dospelý 20 kvapiek 2x denne, deti 5 až 10 kvapiek 2x denne 
Kúra na 40 dní.
Balenie: 50 ml roztoku
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BIODREN VB    Žlčník a žlčníkove cesty

Prispieva k:

• vyváženiu činnosti žlčníka a žlčových ciest
• detoxikácii 
• liečbe fyziologického alebo patologického duodenogastrického refluxu
• liečbe dyspepsie
• tvorbe a vylučovaniu žlče, odstráneniu žlčových kameňov

Definícia kvetov Dr. Bacha:

Impatiens (Impatient glandulifera), Aspen (Populus tremula), Wilow (Saliix vittelina), Vine (Vitis v nifera)

Impatiens / Netýkavka žliazkatá -  Pre ľudí, ktorí chcú všetko urobiť rýchlo a sú veľmi netrpezliví. Často sú nervózni a podráždení. Aspen / Topoľ 
osikový -  Keď máte strach a stavy úzkosti, ale neviete z čoho pramenia. Na pocity neurčitého nevysvetliteľného strachu. Wilow / Vŕba biela - 
Priaznivé pôsobenie na prekonanie pocitov stavu sklamania a nespokojnosti so svojím životným osudom.
Vine / Vinič hroznorodý - Priaznivé pôsobenie na prekonanie pocitov stavu zvýšeného sebavedomia, bezohľadného diktátorského správania.

Iné rastlinné zloženie:
                                                  na 100 ml             denná dávka 3 ml

Artičoka zeleninová (Cynara scolymus)    20 ml  0,60 ml
Ostropestrec mariánsky (Silybum marianum)   18 ml  0,54 ml
Rozmarín lekársky (Rosmarinus officinalis)   15 ml  0,45 ml
Javor poľný (Acer campestre)     10 ml  0,30 ml
Chryzantéma (Chrysanthellum indicum)    10 ml  0,30 ml
Boldovník liečivý (Peumus boldus)    10 ml  0,30 ml
Púpava lekárska (Taraxacum officinale)    10 ml  0,30 ml
Rebríček obyčajný (Achillea millefolium)    5,0 ml  0,15 ml
Stračonôžka (Delphinium depauratum)    0,34 ml  0,01 ml
Netýkavka žliazkatá (Impatient glandulifera)   0,34 ml  0,01 ml
Leschenaultia (Leschenaultia formosa)    0,34 ml  0,01 ml
Topoľ osikový (Populus tremula)     0,34 ml  0,01 ml
Vŕba biela (Saliix alba var. vittelina)    0,34 ml  0,01 ml
Vinič hroznorodý (Vitis vinifera)     0,34 ml  0,01 ml

Dávkovanie : odporúčaná dávka dospelý 20 kvapiek 2x denne, deti 5 až 10 kvapiek 2x denne 
Kúra na 40 dní.
Balenie: 50 ml roztoku
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prospieva a je určený pri:

• únave, slabosti, nervozite
• nervovom vyčerpaní, pocitoch napätia
• vyhorenosti, syndróme vyhorenia
• znížení vitality
• psychosomatickom vyčerpaní
• emočnej nevyrovnanosti

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Impatiens / Netýkavka žliazkatá  Pre ľudí, ktorí chcú všetko urobiť rýchlo a sú veľmi netrpezliví. Často sú nervózni a podráždení.
Agrimony / Repík lekársky  Na duševné trápenie, ktoré človek skrýva za usmievavú tvár. Pre veselých ľudí, ktorí vo vnútri prežívajú trápenie. 
Red Chestnut / Pagaštan pleťový  Pre ľudí, ktorí majú prehané obavy o druhých. Na pocitu neustáleho strachu o blízkych, rodinu, deti. Aspen 
/ Topoľ osikový  Keď máte strach a stavy úzkosti, ale neviete z čoho pramenia. Na pocity neurčitého nevysvetliteľného strachu.

Iné rastlinné zloženie:      

Jujuba “čínska ďatla” (Ziziphus jujuba)    15ml 
Betonika lekárska (Betonica officinalis)    10ml 
Hloh obyčajný (Crataegus oxyacantha)    10ml 
Chmeľ obyčajný (Humulus lupulus)    10ml 
Medunka medovkolistá (Melittis melissophyllum)   10ml
Mučenka pleťová (Passiflora incarnata)    10ml 
Valeriána lekárska (Valeriana officinalis)    10ml 
Withania opojná “indický ženšen” (Withania somnifera) 10ml
 Boronia ( Boronia megastigma)     1,625ml 
Bocianik rozpukovitý (Erodium cicutarium)    1,625ml
 Srdcovka nádherná (Mimulus lewisii)    1,625ml
 Púpava lekárska (Taraxacum officinale)    1,625ml
 Alojzia citrónová, silica (Aloysia triphylla, aetheroleum)   0,34ml 
Citrónovník pomarančový, silica (Citrus sinensis, aetheroleum)  0,34ml 
Levanduľa pravá, silica (Lavandula vera, aetheroleum)   0,33ml 
Rumanček pravý, silica (Matricaria recutita, aetheroleum)  0,33ml
 Medovka lekárska, silica (Melissa officinalis, aetheroleum)  0,33ml
 Vetiver, silica (Vetiveria zizanoides, aetheroleum)   0,33ml
 Pagaštan pleťový (Aesculus carnea)    1,625ml
 Repík lekársky (Agrimonia eupatoria)    1,625ml
 Topoľ osikový (Populus tremula)     1,625ml
 Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)    1,625ml

Dávkovanie: 20 kvapiek 2x denne nakvapkať pod jazyk alebo rozmiešať v minime vody
Kúra na 40 dní.
Balenie:  kvapky 50 ml

PSICOPHYT REMEDY  1 kvapky   Odstraňuje úzkosť
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prospieva pri:

• pretrvávajúcom smútku
• depresívnych stavoch
• negatívnom,pesimistickom pohľade na okolitý svet
• stavoch bez energie a vitality
• vnútornom rozpore nepokoji
• skľúčenosti
• extrémnej duševnej vyčerpanosti

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Gentian / Horček horký  Pomáha ľuďom, ktorí prepadajú skľúčenosti a pochybnostiam pri zhoršení stavu. Ich rozladenie má konkrétnu príčinu.

Mustard / Hočica roľná  Pomáha pri depresi a stavoch hlbokého smútku, ktorý sa objaví znenazdania a bez patričného dôvodu a rovnako rýchlo 
aj zmizne.

Swet chestnut /Gaštan jedlý   je vhodný pre ľudí, ktorí trpia vnútornými útrapami.

Iné rastlinné zloženie:      

Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)                                           15ml 
Ovos siaty (Avena sativa)                                                                                10ml 
Kolovník lesklý (Cola vera)                                                                             10ml 
Všehojovec štetinatý “sibírsky ženšen”(Eleutherococcus senticocus)   10ml 
Yzop lekársky (Hyssopus officinalis)                                                              10ml 
Medovka lekárska  (Melisa officinalis)                                                          10ml 
Všehoj ázijský “ženšen pravý” (Panax ginseng)                                        10ml 
Rozchodnica ružová (Rhodiola rosea)                                                           10ml 
Ruža kalifornská (Rosa californica)                                                                2,6ml 
Fenikel obyčajný,silica (Foeniculum vulgare, aeth.)                             0,5ml 
Mäta prieporná, silica (Mentha piperita, aeth.)                                    0,5ml 
Bazalka pravá, silica (Ocimum basilicum, aeth.)                                    0,5ml 
Dúška tymianová, silica (Thymus vulgaris, aeth.)                                   0,5ml 
Horček horký (Gentianella amarella)                                                  2,6ml 
Gaštan jedlý (Castanea sativa)                                                                       2,6ml 
Horčica roľná (Sinapis arvensis)                                                                     2,6ml

Dávkovanie: 20 kvapiek 2x denne nakvapkať pod jazyk alebo rozmiešať v minime vody
Kúra na 40 dní.
Balenie:  kvapky 50 ml

PSICOPHYT REMEDY  2 kvapky   odstraňuje nervové vypätie
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prospieva a je určený pri:

• neustály pocitu strachu
• strach z určitej príčiny ako návšteva u lekára, zubára,  pre študentov zvládnutie skúšky,
• cesta v lietadle 
• pri  stálych fóbiách
• človek má stále obavy, neverí si, nedokáže zvládnuť určité okolnosti, cíti úzkosť, strach z tmy,
• strach zo samoty
• panika
• strach šoférovať, náhle búšenie srdca, záchvaty paniky,

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Aspen / Topoľ osikový  Keď máte strach a stavy úzkosti, ale neviete z čoho pramenia. Na pocity neurčitého 
nevysvetliteľného strachu.
Mimulus / Čarodejka škvrnitá  Na všetky strachy z konkrétnych vecí, ktoré viete pomenovať.
Wild Rose / Ruža šípová  Pre ľudí, ktorí rezignovali na svoju životnú situáciu a sú apatickí bez snahy o zlepšenie.

Iné rastlinné zloženie:

Topoľ osikový (Populus tremula), extrakt z kvetu                                            0,01mg 
Čarodejka škvrnitá (Mimulus guttatus), , extrakt z kvetu                     0,01mg 
Devätorník peniažtekový (Helianthemum nummularium), extrakt z kvetu 0,01mg 
Bocianik rozpukovitý (Erodium cicutarium), extrakt z kvetu                          0,01mg 
Chryzantéma (Chrysanthemum morifolium ), extrakt z kvetu                     0,01mg 
Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum ),extrakt z kvetu                   0,01mg 
Eukalyptus ( Eukalyptus  forrestiana), extrakt z kvetu                                     0,01mg
 

Dávkovanie: obal A 4 tubičky
dospelí a deti  2x týždenne 1 tubička, každé 4 dni  
Následne v 4 dňových intervaloch pokračovať obalom B

Balenie:  tubička 1,2 gr. (balenie obsahuje 4 tubičky)

PSICOPHYT REMEDY 3 A-B  strach a panika
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prospieva a je určený pri:

• smútok 
• náhle úmrtie blízkych,emocionálne bolesti,náhly rozvod,odlúčenie sa
• tregédia
• situácie, ktoré neočakávame,nočné mory
• ťažké životné udalosti
• extrémna duševná vyčerpanosť

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Gentian / Horček horký  Pomáha ľuďom, ktorí prepadajú skľúčenosti a pochybnostiam pri zhoršení stavu. 
Ich rozladenie má konkrétnu príčinu.

Rock Rose / Devätorník peniažtekovitý  Na pocity bezmocnosti, hrôzy a hlbokých otrasov pri nehodách, nešťastiach...

Iné rastlinné zloženie:      

Bledavka okolíkatá  (Ornithogalum umbellatum)    0,01mg 
Horček horký (Gentianella amarella )     0,01mg 
Borák lekársky (Borago officinalis.)     0,01mg 
Nezábudka lesná (Myosotis sylvatica)     0,01mg 
Banksia (Banksia menzeisii)      0,01mg 
Devätorník peniažtekový (Helianthemum nummularium ) 0,01mg                                           
Eukalyptus (Eucalyptus erythrocorys)       0,01mg

Dávkovanie: obal A 4 tubičky
dospelí a deti  2x týždenne 1 tubička, každé 4 dni  
Následne v 4 dňových intervaloch pokračovať obalom B

Balenie:  tubička 1,2 gr. (balenie obsahuje 4 tubičky)

PSICOPHYT REMEDY 4 A-B   smútok, ťažké udalosti



Bios-Medica
in natura vinces

www.biogroupeu.com

e-mail: info@biogroupeu.com, www.biogroupeu.com, mobil: 0908 552 575

prospieva a je určený pri:

• Psychické a fyzické traumy
• Problém zbavenia sa náhleho šoku- nehoda
• Strach z  chirurgických zákrokoch
• Ťažké životné situácie 
• Stály  pocit bolesti v tele
• Nedostatku psychickej a fyzickej rovnováhy

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Star of Bethlehem / Bledavka okolíková - je vhodný pri duševných a fyzických traumách, vyvolané následkom ne-
hody, nepríjemnej správy, úmrtia, náhleho sklamania alebo šokom. 

Iné rastlinné zloženie:      

BBledavka okolíkatá (Ornithogalum umbellatum L.)                         0,01mg 
Púpava lekárska  (Taraxacum officinale)                                              0,01mg 
Pupalka (Oenothera elata)                                                          0,01mg  
Drieň   (Cornus nutalli)                                                                0,01mg 
Eukalyptus (Eucalyptus erythrocorys)                                       0,01mg
Banksia (Banksia menziesii)                                                      0,01mg 
Stylidium (Stylidium schoenoides)                                                       0,01mg

Dávkovanie: obal A 4 tubičky
dospelí a deti  2x týždenne 1 tubička, každé 4 dni  
Následne v 4 dňových intervaloch pokračovať obalom B

Balenie:  tubička 1,2 gr. (balenie obsahuje 4 tubičky)

PSICOPHYT REMEDY 5 A-B   Psichycké a fyzické traumy



Bios-Medica
in natura vinces

www.biogroupeu.com

e-mail: info@biogroupeu.com, www.biogroupeu.com, mobil: 0908 552 575

prospieva a je určený pri:

• precitlivenosť
• pocit do plaču, vnútorná nervozita,pocit stáleho hladu pre vnútornú nervozitu, ľahko sa urazí
• sklon k záchvatom smútku a depresie
• agresivita, agresivita (ako ochrana pred svetom),
• náladovosť
• zlosť, hyperaktivita
• strata kontroly, nevedieť sa ovládať, stály hnev

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Impatiens / Netýkavka žliazkatá  Pre ľudí, ktorí chcú všetko urobiť rýchlo a sú veľmi netrpezliví. 
Často sú nervózni a podráždení.

Zloženie:      

Netýkavka žliazkatá (Impatient glandulifera), extrakt z kvetu                       0,01 mg 
Papuľka väčšia (Antirrhinum majus), 
extrakt z vňate a kalifornského kvetu                                                     0,01mg 
Sumach (Toxicodendron diversilobum), 
extrakt z kalifornského kvetu      0,01mg 
Leschenaultia formosa, extrakt z austrálskeho kvetu                                      0,01mg 
Dráč vodnolistý (Berberis aquifolium, extractum radicis),extrakt z koreňa 0,01mg 
Davesia divaricata, extrakt z austrálskeho kvetu                                              0,01mg 
Ľalia zlatohlavá (Lilium martagon), extrakt z francúzskeho kvetu  0,01mg

Dávkovanie: obal A 4 tubičky
dospelí a deti  2x týždenne 1 tubička, každé 4 dni  
Následne v 4 dňových intervaloch pokračovať obalom B

Balenie:  tubička 1,2 gr. (balenie obsahuje 4 tubičky)

PSICOPHYT REMEDY 10 A-B   Hyperaktivita, precitlivenosť



Bios-Medica
in natura vinces
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prospieva a je určený pri:

• starostiach spôsobených zásadnými životnými zmenami
• rozpade vzťahu (čo môže vyvolať nástup ochorenia, starosti)
• pracovnej vyčerpanosti, strachu vyvolanom zmenou práce
• citlivosti pri klimatických zmenách (zmeny počasia)
• pomáha akveptovať zmenu veku, nástup puberty, dospievania, hormonálne zmeny, menopauzálnej depresii,         
 vyčerpanosti, pocite slabosti
• zmene životného štýlu

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Walnut / Orech kráľovský  Pre ľudí, ktorí sa chcú chrániť pred vplyvmi a myšlienkami druhých. Pomáha prispôsobiť sa 
veľkým životným zmenám.

Gentian / Horček horký  Pomáha ľuďom, ktorí prepadajú skľúčenosti a pochybnostiam pri zhoršení stavu. Ich rozlade-
nie má konkrétnu príčinu.

Iné rastlinné zloženie:      

OOrech kráľovský (Juglans regia),extrakt z kvetu                                             0,01mg 
Horček horký (Gentianella amarella),extrakt z kvetu                                 0,01mg 
Vŕbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium),extrakt z kvetu                        0,01mg 
Kukurica siata (Zea mays),extrakt z kvetu                                                          0,01mg 
Rododedron (Rhododrendon ferruqineum),extrakt z kvetu                           0,01mg 
Andromédka sivolistá (Andromeda polifolia),extrakt z kvetu                         0,01mg 
Tavoľník (Spiraea beauverdiana ),extrakt z kvetu                                             0,01mg

Dávkovanie: obal A 4 tubičky
dospelí a deti  2x týždenne 1 tubička, každé 4 dni  
Následne v 4 dňových intervaloch pokračovať obalom B

Balenie:  tubička 1,2 gr. (balenie obsahuje 4 tubičky)

PSICOPHYT REMEDY 12 A-B   Zmena života



Bios-Medica
in natura vinces

www.biogroupeu.com

e-mail: info@biogroupeu.com, www.biogroupeu.com, mobil: 0908 552 575

prospieva a je určený pri:

• akceptovať svoje telo
• mať sa rád
• počúvať vlastné potreby 

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Star of Bethlehem / Bledavka okolíková - je vhodný pri duševných a fyzických traumách, vyvolané následkom ne-
hody, nepríjemnej správy, úmrtia, náhleho sklamania alebo šokom. 

Iné rastlinné zloženie:      

JJabloň planá (Malus sylvestris), extrakt z kvetu                                0,01mg 
Iskerník (Ranunculus occidentalis),extrakt z kalifornského kvetu   0,01mg 
Triteleia ixiodes Greene,extrakt z kalifornského kvetu                      0,01mg 
Arctostaphylos viscida Parry,extrakt z kalifornského kvetu               0,01mg 
Conostylis aculeata, extrakt z austrálskeho kvetu                               0,01mg 
Mandľa obyčajná (Prunus amygdalus), extrakt z kvetu                      0,01mg 
Rumanček diskovitý (Matricaria matricoroides Porter), extrakt z kvetu 0,01mg
 

Dávkovanie: obal A 4 tubičky
dospelí a deti  2x týždenne 1 tubička, každé 4 dni  
Následne v 4 dňových intervaloch pokračovať obalom B

Balenie:  tubička 1,2 gr. (balenie obsahuje 4 tubičky)

PSICOPHYT REMEDY 16 A-B   Akceptácia svojho ja



Bios-Medica
in natura vinces

www.biogroupeu.com

e-mail: info@biogroupeu.com, www.biogroupeu.com, mobil: 0908 552 575

prospieva a je určený pri:

• psychosomatických problémoch, neschopnosti akceptovať svoje telo, anorexii a bulímii
• sklone k prejedaniu
• strachu zo zlyhania,  nedostatku radosti zo života,  patologickej introverzii
• prehnanej sebakritike, nedostatočnej spokojnosti so sebou samým, úzkosti
• skreslených predstavy o telesnom imidži, žiadostivosti po stimulantoch.

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Agrimony / Repík lekársky  Na duševné trápenie, ktoré človek skrýva za usmievavú tvár. Pre veselých ľudí, ktorá vo vnútri prežívajú trápe-
nie.

Crab Apple / Plané jablko  Pre ľudí, ktorí trpia pocitom nečistoty z niečoho. Sú príliš fixovaný na hygienu (aj duševnú). Často sa štítia svojich 
telesných prejavov ako napríklad potenie... 

Cherry Plum / Slivka čerešňoplodá  Pre ľudí, ktorá majú strach, že sa už neovládnu a vybuchnú. Na obavy z nekontrolovateľného správania.

Iné rastlinné zloženie:      

Repík lekársky (Agrimonia eupatoria), extrakt z kvetu                      0,01mg 
Slivka čerešňoplodná(Prunus cerasifera), extrakt z kvetu                 0,01mg 
Jabloň planá (Malus sylvestris), extrakt z kvetu                                  0,01mg 
Arctostaphylos viscida Parry, extrakt z kvetu                       0,01mg 
Rudbekia srsnatá (Rudbekia hirta) , extrakt z kvetu                          0,01mg 
Calochortus leichtlinii, extrakt z kalifornského kvetu                        0,01mg 
Rebríček obyčajný (Achillea millefolium), extrakt z kvetu                 0,01mg

Dávkovanie: obal A 4 tubičky
dospelí a deti  2x týždenne 1 tubička, každé 4 dni  
Následne v 4 dňových intervaloch pokračovať obalom B

Balenie:  tubička 1,2 gr. (balenie obsahuje 4 tubičky)

PSICOPHYT REMEDY 17 A-B   Anorexia/Bulímia



Bios-Medica
in natura vinces

www.biogroupeu.com

e-mail: info@biogroupeu.com, www.biogroupeu.com, mobil: 0908 552 575

prospieva a je určený pri:

• psychosomatických problémoch v období tehotenstva a samotného pôrodu
• popudlivosť, neočakávané prudké zmeny emócií, úzkosť z pôrodu
• nestály tok myšlienok, neschopnosť psychicky sa pripraviť na zmenu

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Red Chestnut / Pagaštan pleťový  Pre ľudí, ktorí majú prehnané obavy o druhých. Na pocit neustáleho strachu o blízkych, rodinu, deti.

Walnut / Orech kráľovský  Pre ľudí, ktorí sa chcú chrániť pred vplyvmi a myšlienkami druhých. Pomáha prispôsobiť sa veľkým životným 
zmenám.

Iné rastlinné zloženie:      

Pagaštan pleťový (Aesculus carnea),extrakt z kvetu                          0,01mg 
Orech kráľovský, (Juglans regia),extrakt z kvetu                                 0,01mg 
Rebríček obyčajný (Achillea millefolium),extrakt z kvetu                  0,01mg 
Ruža kalifornská (Rosa californica), extrakt z kvetu                           0,01mg 
Kolokvinta obyčajná (Citrullus vulgaris),extrakt z kvetu                    0,01mg 
Tekvica obyčajná ( Cucurbita pepo), extrakt z kvetu                          0,01mg 
Lipa veľkolistá ( Tilia platyphyllos), extrakt z kvetu                            0,01mg

Dávkovanie: obal A 4 tubičky
dospelí a deti  2x týždenne 1 tubička, každé 4 dni  
Následne v 4 dňových intervaloch pokračovať obalom B

Balenie:  tubička 1,2 gr. (balenie obsahuje 4 tubičky)

PSICOPHYT REMEDY 19 A-B   Tehotenstvo a pôrod



Bios-Medica
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e-mail: info@biogroupeu.com, www.biogroupeu.com, mobil: 0908 552 575

prospieva a je určený pri:

• záchvatoch hnevu u detí
• žiarlivosti
• plachosti
• nadmernej živosti, hyperaktivite, ADHD
• nechuti do jedla, apatii

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Beech / Buk lesný  Pre ľudí, ktorí sú voči ostatným netolerantní. Neustále ostatných kritizujú a neprímajú ich názory a správanie.

Holly / Cezmína ostrolistá  Pre ľudí u ktorých sa objavuje žiarlivosť, zášť, hnev, zatrpknutosť až agresia. Často vnútorne veľmi trpia.

Mimulus / Čarodejka škvrnitá  Na všetky strachy z konkrétnych vecí, ktoré viete pomenovať.

Iné rastlinné zloženie:      

Buk lesný (Fagus sylvatica),extrakt z kvetu                                          0,01mg 
Cezmína ostrolistá (Ilex aquifolium), extrakt z kvetu                         0,01mg 
Čarodejka škvrnitá (Mimulus guttatus) ,extrakt z kvetu                    0,01mg 
Ruža kalifornská (Rosa californica),extrakt z kvetu                   0,01mg 
Ruman smradľavý (Anthemis cottula) ,extrakt z kvetu                      0,01mg 
Calochortus albus , extrakt z kalifornského kvetu                              0,01mg 
Rebríček (Achillea clytedata),extrakt z kvetu                                      0,01mg
 

Dávkovanie: obal A 4 tubičky
dospelí a deti  2x týždenne 1 tubička, každé 4 dni  
Následne v 4 dňových intervaloch pokračovať obalom B

Balenie:  tubička 1,2 gr. (balenie obsahuje 4 tubičky)

PSICOPHYT REMEDY 20 A-B   Detský vek 



Bios-Medica
in natura vinces

www.biogroupeu.com

e-mail: info@biogroupeu.com, www.biogroupeu.com, mobil: 0908 552 575

Prospieva pri:

• menopauze
• hormonálnych zmenách a poruchách rôzneho druhu

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

SImpatiens / Netýkavka žliazkatá  Pre ľudí, ktorí chcú všetko urobiť rýchlo a sú veľmi netrpezliví. Často sú nervózni a podráždení.

Crab Apple / Plané jablko  Pre ľudí, ktorí trpia pocitom nečistoty z niečoho. Sú príliš fixovaný na hygienu (aj duševnú). Často sa štítia telesných 
prejavov ako potenie, vylučovanie... 

Gentian / Horček horký  Pomáha ľuďom, ktorí prepadajú skľúčenosti a pochybnostiam pri zhoršení stavu. Ich rozladenie má konkrétnu príčinu.

Iné rastlinné zloženie:      

Jabloň planá (Malus sylvestris),extrakt z kvetu                                  0,01mg 
Horček horký (Gentianella amarella),extrakt z kvetu                   0,01mg 
Netýkavka žliazkatá (Impatients glandulifera),extrakt z kvetu       0,01mg 
Ploštičník strapcovitý (Cimicifuga racemosa),extrakt z kvetu           0,01mg 
Fuksia (Fuchsia hybrida),extrakt z kvetu                                    0,01mg 
Kingia (Kingia argentia), extrakt z austrálskeho kvetu          0,01mg 
Macrozamia (Macrozamia riedlei), extrakt z austrálskeho kvetu   0,01mg 

Dávkovanie: obal A 4 tubičky
dospelí a deti  2x týždenne 1 tubička, každé 4 dni  
Následne v 4 dňových intervaloch pokračovať obalom B

Balenie:  tubička 1,2 gr. (balenie obsahuje 4 tubičky)

PSICOPHYT REMEDY 21 A-B   Hormonálne zmeny



Bios-Medica
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Prospieva pri:

• problémoch s koncentráciou
• neschopnosti upokojiť myseľ, podráždenosti, zábudlivosti
• problémoch s pamäťou, neschopnosti jasne myslieť
• pri učení, nedostatočne silnej vôli

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

White Chestnut / Pagaštan konský biely  Pre ľudí, ktorí trpia neodbytnými nekľudnými myšlienkami, ktoré sa vám v mysli stále vracajú.

Clematis / Plamienok Plotný  Pre ľudí, ktorí snívajú za bieleho dňa, nevnímajú realitu, žijú vo vlastnom svete.

Iné rastlinné zloženie:      

PPlamienok plotný (Clematis vitalba),extrakt z kvetu                       0,01mg 
Pagaštan konský (Aesculus Hippocastanum),extrakt z kvetu          0,01mg 
Madia elegans, extrakt z kalifornského kvetu                                     0,01mg 
Mäta pieporná (Mentha piperita),extrakt z kvetu                             0,01mg 
Chrysanthemum maximum, extrakt z kalifornského kvetu              0,01mg 
Mečík klinčekový (Gladiolus caryophyllaceus) ,extrakt z kvetu       0,01mg 
Megastigma lutea, extrakt z austrálskeho kvetu                                0,01mg
 

Dávkovanie: obal A 4 tubičky
dospelí a deti  2x týždenne 1 tubička, každé 4 dni  
Následne v 4 dňových intervaloch pokračovať obalom B

Balenie:  tubička 1,2 gr. (balenie obsahuje 4 tubičky)

PSICOPHYT REMEDY 23 A-B   Koncentrácia
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Prospieva pri:

• náhlych psychických a fyzických traumách, rýchla pomoc pri určitom akútnom traumatizujúcom probléme
• úľava pri šoku, strachu a hrôze

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Clematis / Plamienok Plotný  Pre ľudí, ktorý snívajú za bieleho dňa, nevnímajú realitu, žijú vo vlastnom svete.

Impatiens / Netýkavka žliazkatá  Pre ľudí, ktorí chcu všetko urobiť rýchlo a sú veľmi netrpezliví. Často sú nervózni a podráždení.

Cherry Plum / Slivka čerešňoplodá  Pre ľudí, ktorá majú strach, že sa už neovládnu a vybuchnú. Na obavy z nekontroľovateľného správania.

Rock Rose / Devätorník peniažtekovitý  Na pocity bezmocnosti, hrôzy a hlbokých otrasov pri nehodách, nešťastiach...

Iné rastlinné zloženie:      

Plamienok plotný (Clematis vitalba )                                                  0,01mg 
Bledavka okolíkatá (Ornithogalum umbellatum )                              0,01mg 
Devätorník peniažtekový (Helianthemum nummularium)               0,01mg 
Slivka čerešňoplodná (Prunus cerasifera)                                            0,01mg 
Netýkavka žliazkovitá  (Impatiens glandulifera)                                  0,01mg 
Arnika mäkká (Arnica mollis)                                                                 0,01mg 
Čiernohlávok obyčajný (Prunella vulgaris)                                           0,01mg
  

Dávkovanie: obal A 4 tubičky
dospelí a deti  2x týždenne 1 tubička, každé 4 dni  
Následne v 4 dňových intervaloch pokračovať obalom B

Balenie:  tubička 1,2 gr. (balenie obsahuje 4 tubičky)

PSICOPHYT REMEDY S.O.S A-B 24   Prvá pomoc
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Prospieva pri:

• OCD (obsedantno-kompulzívna porucha), maniakálnych poruchách, BAP (bipolárna afektívna porucha)
• pomocná liečba pri paranoických a psychotických stavoch

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Cherry Plum / Slivka čerešňoplodá  Pre ľudí, ktorá majú strach, že sa už neovládnu a vybuchnú. Na obavy z nekontroľovateľného správania.

Crab Apple / Plané jablko  Pre ľudí, ktorí trpia pocitom nečistoty z niečoho. Sú príliš fixovaný na hygienu (aj duševnú). Často sa štítia telesných 
prejavov ako potenie, vylučovanie... 

Mimulus / Čarodejka škvrnitá  Na všetky strachy z konkrétnych vecí, ktoré viete pomenovať.

Aspen / Topoľ osikový  Keď máte strach a stavy úzkosti, ale neviete z čoho pramenia. Na pocity neurčitého nevysvetliteľného strachu.

Rock Water / Voda pramenitá  Pomáha ľudom, ktorý sa na seba extrémne náročný. Potláčajú svoje fyzické potreby a často ich ovládajú                   
dogmatické myšlienky. 

Iné rastlinné zloženie:      

Slivka čerešňoplodná (Prunus cerasifera)                                            0,01mg 
Jabloň nízka (Malus pumila)                                                                   0,01mg 
Čarodejka škvrnitá (Mimulus guttatus)                                              0,01mg 
Voda pramenitá (Rock water)                                                                0,01mg 
Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)                                      0,01mg 
Topoľ osikový (Populus tremula )                                                          0,01mg 
Boronia (Boronia megastigma ) austrálsky kvet                                0,01mg
 

Dávkovanie: obal A 4 tubičky
dospelí a deti  2x týždenne 1 tubička, každé 4 dni  
Následne v 4 dňových intervaloch pokračovať obalom B

Balenie:  tubička 1,2 gr. (balenie obsahuje 4 tubičky)

PSICOPHYT REMEDY 27 A-B   Paranoické a psychické problémy
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Prospieva pri:

• období puberty a problémoch spojených s dospievaním

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Wild Oat / Stoklas konáristý  Pre ľudí, ktorí v určitom momente svojho života nevedia ako ďalej. Napriek talentu a nemajú jasnú predstavu, čo 
by mali robiť a preto sú frustrovaní

Crab Apple / Plané jablko  Pre ľudí, ktorí trpia pocitom nečistoty z niečoho. Sú príliš fixovaný na hygienu (aj duševnú). Často sa štítia telesných 
prejavov ako potenie, vylučovanie... 

Cerato / Rožec  Pre ľudí, ktorý neveria vlastným názorom a hľadajú rady a odobrenie u druhých. Nedôverujú vlastnému úsudku.

Iné rastlinné zloženie:      

Rohoblizník (Ceratostigma wilmottiana)                                   0,01mg 
Jabloň nízka (Malus pumila )                                                                  0,01mg 
Stoklas konáristý (Bromus ramosus)                                                     0,01mg 
Konvalinka voňavá (Convallaria majalis)                                              0,01mg 
Chmeľ obyčajný (Humulus lupulus)                                                      0,01mg 
Zlatobyľ kanadská   (Solidago canadensis)                                           0,01mg 
Leschenaultia (Leschenaultia formosa) austrálsky kvet                    0,01mg
 

Dávkovanie: obal A 4 tubičky
dospelí a deti  2x týždenne 1 tubička, každé 4 dni  
Následne v 4 dňových intervaloch pokračovať obalom B

Balenie:  tubička 1,2 gr. (balenie obsahuje 4 tubičky)

PSICOPHYT REMEDY 28 A-B   Puberta a dospievanie
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Prospieva pri:

• únave
• nervovom vyčerpaní, pocitoch napätia
• syndróme vyhorenia a prepracovanosti
• poruchách koncentrácie, sklonoch k workoholizmu a perfekcionizmu, znížení celkovej vitality
• stavoch bez energie, fyzickej a mentálnej slabosti a vyčerpaní

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

Olive / Oliva európska  pre ľudí, ktorí sú telesne aj duševne úplne vyčerpaní. Na únavu z práce, štúdia, osobných problémov, choroby.. 

Hornbeam / Hrab obyčajný  Pre ľudí, ktorý sa prebúdzajú bez energie. Pomáha pri prepracovanosti a psychickej únave zo zabehaného života.

Elm / Brest  Pre ľudí, ktorí sú preťažení zodpovednosťou za druhých. Keď schopný človek náhle stratí sebadôveru a cíti, že už nevládze.

Iné rastlinné zloženie:      

Brest (Ulmus procera)                                                                      0,01mg 
Oliva európska (Olea europaea)                                                            0,01mg 
Hrab obyčajný (Carpinus betulus)                                                         0,01mg 
Črievičník malokvetý (Cypripedium parviflorum)                              0,01mg 
Lypercanthus nigricans, austrálsky kvet                                             0,01mg 
Stylidium schoenoides,  austrálsky kvet                                             0,01mg 
Citronovník pravý  (Citrus limon)                                                          0,01mg 
 

Dávkovanie: obal A 4 tubičky
dospelí a deti  2x týždenne 1 tubička, každé 4 dni  
Následne v 4 dňových intervaloch pokračovať obalom B

Balenie:  tubička 1,2 gr. (balenie obsahuje 4 tubičky)

PSICOPHYT REMEDY 31 A-B   Vitalita
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Prospieva pri:

• častej bolesť hlavy, jednostrannej pulzujúcej bolesti hlavy
• akútnych záchvatoch migrény, chronickej migréne

Definícia vybraných kvetov Dr. Bacha:

White Chestnut / Pagaštan konský biely  Pre ľudí, ktorí trpia neodbytnými nekľudnými myšlienkami, ktoré sa vám v mysli stále vracajú.

Clematis / Plamienok Plotný  Pre ľudí, ktorí snívajú za bieleho dňa, nevnímajú realitu, žijú vo vlastnom svete.

Iné rastlinné zloženie:      

Plamienok plotný (Clematis vitalba),extrakt z kvetu                         0,01mg 
Pagaštan konský (Aesculus Hippocastanum),extrakt z kvetu           0,01mg 
Madia elegans, extrakt z kalifornského kvetu                                     0,01mg 
Mäta pieporná (Mentha piperita),extrakt z kvetu                            0,01mg 
Chrysanthemum maximum, extrakt z kalifornského kvetu              0,01mg 
Mečík klinčekový (Gladiolus caryophyllaceus) ,extrakt z kvetu      0,01mg 
Boronia (Boronia megastigma “lutea”), 
extrakt z austrálskeho kvetu                                                                  0,01mg

Dávkovanie: obal A 4 tubičky
dospelí a deti  2x týždenne 1 tubička, každé 4 dni  
Následne v 4 dňových intervaloch pokračovať obalom B

Balenie:  tubička 1,2 gr. (balenie obsahuje 4 tubičky)

PSICOPHYT REMEDY 32 A-B   Migrény
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Pomoc p pri neplodnosti a *syndróme polycystických vaječníkov

Jedinečná kombinácia dvoch izomérov inozitolu

Vysoko kvalitný a účinný prípravok zložený výlučne z prírodných látok a bylinných extraktov

Pomoc pri:

• pri problémoch s otehotnením, najmä spôsobenými PCOS*
• priaznivo pôsobí na činnosť vaječníkov
• zohráva úlohu v procese delenia buniek a prispieva k rastu zárodočných
 tkanív počas tehotenstva
• prispieva k správnej funkcii psychiky
• prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

D-chiro-inozitol, Myo-inizitol, Vitex jahňací (Vitex agnus-castus), Chmeľ obyčajný (Humulus lupulus), Salacia retic- ula-
ta, Železník lekársky ( Verbena officinalis), Kyselina listová ( =Kyselina folová, vitamín B9)

D-chiro-inizitol
Je vedecky dokázané, že podávanie kombinácie  myo-inozitolu s D-chiro-inozitolom v konkrétnom pomere indukuje 
ovuláciu a zvyšuje tak šancu na otehotnenie u žien s PCOS* a tiež u žien, ktoré podstúpili umelé oplodnenie. Navyše 
znižuje inzulínovú rezistenciu a pomáha predchádzať vzniku gestačného diabetu (tehotenstej cukrovky).

Myo-inizitol
Je dôležitá zložka folikulárneho mikroprostredia, ktorá hrá dôležitú úlohu v oblasti rastu, dozrievania a uvoľňovania sa 
vajíčok. Zlepšuje tiež kvalitu vajíčok a navodzuje pravidelnú menštruáciu. Oba izoméry majú dôležitú úlohu vo výžive 
vajíčka: myo-inozitol podporuje vychytávanie glukózy bunkami vajíčka a D-chiro-inozitol participuje na syntéze glyko-
génu.

Zloženie: účinné látky      100 g

Inozitol (MI)       40g 
D-chiro Inozitol (DCI)      8g 
Vitex jahňačí (Vitex agnus-castus), suchý extrakt E.S.  6g 
štandardizovaný na obsah 0,5 % Vitexínu   30mg 
Chmeľ obyčajný  (humulus lupulus), suchý extrakt suchý extrakt 4gr 
štandardizovaný na obsah 0,4 % RutoziduRutín   16mg 
Salacia reticulata, suchý extrakt zčasť koreňa ne10:1  2g 
Železník lekársky (Verbena officinalis), s.e. 1:4 rastlina  2g 
Kyselina listová 4mg 100%       

Dávkovanie: 1 sáčok rozpustiť vo vode raz  denne na lačno
Odporúča sa na obdobie 3 mesiacov
Balenie: 20 sáčkov po 5g celková hmotnosť 100 gr

POLIPHERT   Neplodnosť a polycystické vaječníky
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Meno  P sú prírodné bylinné zmesi a kvetinové komplexy (esencie) vyvinuté 
na pomoc pri hormonálnych ťažkostiach v období klimaktéria a menopauzy.
Je   pomocou   pri   návaloch   tepla,   nadmernom   potení,   výkyvoch   nálad, 
depresiách, bolestiach hlavy, nadúvaní, osteoporóze.

Definícia vybraných kvetov a rastlín:

Šalvia lekárska -  zmierňuje potenie a pomáha pri prudkých návaloch   

Ploštičník strapcovitý – obsahuje fytoestrogény, vďaka ktorým sa vyrovnávajú hormonálne hladiny v ženskom tele. Zmierňuje 
menštruačné bolesti a tiež sa často využíva pri syndróme dráždivého mechúra.

Srdcovník obyčajný: vyvoláva a upravuje menštruáciu, chráni srdce, upokojuje a uvoľňuje, takže bojuje so stavom úzkosti pri 
prechode.

Ďatelina lúčna: jeden z najlepších prirodzených zdrojov estrogénov.

Iné rastlinné zloženie:      100ml  

Ploštičník strapcovitý  (Cimicifuga racemosa), nadzemné časti rastliny 20ml 
Balota čierna (Ballota nigra )     10ml 
Šalvia lekárska (Salvia officinalis), list    10ml 
Chmeľ obyčajný, (Humulus lupulus), samičie výhonky   15 ml 
Hluchavka biela, (Lamium album), rastlina s kvetmi   10ml 
Lucerna siata (Medicago sativa), rastlina    10ml 
Hloh obyčajný,  (Crataegus oxyacantha) nadzemné časti  5ml 
Hamamel virgínsky, (Hamamelis virginiana)    5ml 
Srdcovník obyčajný (Leonurus cardiaca), nadzemné časti  5ml

Dávkovanie: 20 kvapiek 2x denne 
Odporúča sa na obdobie 3 mesiacov

Balenie:  50ml kvapky

MENO P         Menopauza
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Mestril sú prírodné bylinné zmesi a kvetinové komplexy (esencie) vyvinuté na 
pomoc pri problémoch nepravidelnej menštruácie.

Definícia vybraných kvetov a rastlín:

Angelika čínska – pomáha udržiavať hormonálnu rovnováhu v ženskom organizme. Jej bonusom je, že podporuje trávenie, lieči myómy a 
pomáha pri málokrvnosti.

Srdcovník obyčajný – vyvoláva a upravuje menštruáciu, chráni srdce, upokojuje a uvoľňuje, bojuje s úzkosťou pri prechode.

Alchemilka lekárska – bylinka ako stvorená na ženské problémy, podporuje funkciu maternice a tým zvyšuje pravdepodobnosť otehotnenia a 
donosenia plodu, vhodná pri nepravidelnej menštruácii, pomáha aj po pôrode.

Rebríček obyčajný –Pomáha najmä ženám, odporúča sa pri zápaloch vaječníkov, upravuje bolestivú a nepravidelnú menštruáciu. 

Palina obyčajná - podporuje menštruačné krvácanie.

Srdcovník obyčajný – vyvoláva a upravuje menštruáciu, chráni srdce, upokojuje a uvoľňuje, takže bojuje s úzkosťou pri prechode.

Iné rastlinné zloženie:     100ml  

Rebríček obyčajný(achilea millefolium)celá rastlina        15 ml
Palina obyčajná (artemisia vulgaris) celá radtlina             15ml
Ostružina malinová(rubus idaeus) mladé výhonky           15ml
Železník lekársky (verbena officinalis) nadzemné časti    15ml
Prhlava dvojdomá (urtiva doica) celá rastlina                     15ml
Šalvia lekárska( salvia officinalis) celá rastlina                    10ml
Angelika čínska (angelica sinensis)   korene                           5ml
Macrozamia (macrozamia riedlei) austrálsky kvet               2ml
Srdcovník obyčajný (leonorus cardiaca) celá rastlina           3ml
Šafrán siaty( crocus sativus )blizna                                           5ml

Dávkovanie: 20 kvapiek 2x denne 
Odporúča sa na obdobie 3 mesiacov
Balenie:  50ml kvapky

MESTRIL         Menstruačné problémy
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MASTOFIB sú prírodné bylinné zmesi a kvetinové komplexy (esencie) vyvinuté 
na pomoc pri problémoch mastopatii, opuchnutí prsníkov a bolesti pred 
menštruáciou, pocite napätia, problémoch spojených so skončením antikon-
cepčnej liečby.

Definícia vybraných kvetov  a rastlín:

Vitex agnus-castus L. Extrakt z plodov pomáha zregulovať a spravidelniť menštruačné cykly. Povzbudzuje vaječníky a hypofýzu, podporuje 
činnosť žltého telieska, podporuje aj tvorbu mlieka, reguluje hladiny hormónov v období premeno- a perimenopauzy, znižuje zvýšenú hladinu 
prolaktínu. Pomáha zmierňovať symptómy predmenštruačného syndrómu spôsobené hormonálnou nerovnováhou.
Kontraindikované v tehotenstve.

Jelša lepkavá: má antibakteriálne účinky, posilňuje obranný systém organizmu

Ostružina malinová: vhodná pri všetkých druhoch zápalov, ženské problémy - bolestivá menštruácia, zadržiavanie vody v tele.

Iné rastlinné zloženie:    denná dávka v ml  

Breza previsnutá (Betula verrucosa, syn. pendula), výhonky 0,50ml 
Cezmína ostrolistá (Ilex aqifolium), puky                          0,50ml 
Ostružina malinová (Rubus idaeus),puky                      0,40ml 
Jelša sivá (Alnus incana), puky                                      0,40ml 
Vitex jahňací (Vitex agnus-castus), plody                         0,10ml

Dávkovanie: 20 kvapiek 2x denne. Odporúča sa na obdobie 3 mesiacov. 
Je vhodné užívať desať dni pred menštruačným cyklom aspoň pri období troch  cyklov.

Balenie:  50ml kvapky

MASTOFIB       Mastopatia
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DEMICOS- sú prírodné bylinné zmesi  vyvinuté na pomoc pri častých a opakovaných gynekologických ochoreni-
ach, pôsobí ako podporná liečba a prevencia:

•  pri mykózach
• kvasinkovej infekcii, kandidóze (mykóze spôsobenej kvasinkou rodu Candida)
• bakteriálnej vaginóze
• znižuje riziko opakovaných gynekologických zápalov
• pri žaludočnej kandidóze a parazitoch
• posilňuje imunitu
• upravuje pH pošvy počas, alebo po užívaní antibiotík a antimykotík

Definícia vybraných kvetov  a rastlín:

Melaleuka striedavolistá
Jedná sa o vysoko účinné prírodné antiseptikum, ktoré chráni zdravú pokožku a zabraňuje infekciám. 
Má silnú schopnosť prenikať do Poško dených tkanív a jeho účinnosť sa zvyšuje v krvácajúcich, 
mokvajúcich a hnisajúcich ranách. Ani pri dlhodobom používaní nedráždi tkanivo a nepoškodzuje bunky. Zmierňuje 
popáleniny a bodnutia hmyzom, najrôznejšie podráždenie pokožky, je neoceniteľná pri vaginálnych infekciách, 
plesňových ochoreniach nôh, artritických bolestiach, bolestiach svalov, kŕčoch, pri zapálených ďasnách,
 pri parodontóze a aj pri liečbe áft a vredov predkolenia.

Škoricovník cejlónsky
Okrem toho má antibakteriálne účinky, stimuluje krvný obeh Pomocný je pre ženy, pretože poskytuje úľavu od menštruačných kŕčov a ďalších 
ženských problémoch.

Iné rastlinné zloženie:    100g       na 2 kapsule 

Maelaleucka striedavolistýá (Malaleuca alternifolia) 300mg  60 g
Škoricovník cejlónsky (Cinnamomum zeylanicum) 40mg  8mg
Citronovník obrovský (Citrus grandis)  20mg  4mg
Bedrovník anízový (Pimpinella anisum)  20mg  4mg

Dávkovanie: 2 tablety denne

Balenie:  30 kapsúl

DEMICOS      Gynekologické mykózy
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Je unikátny prípravok ktorý prispieva k tvorbe testosterńu a reprodukčnému zdraviu v období, keď sa pár snaží                
otehotnieť. Posilňuje imunitu, zvyšuje hladinu testosterónu a znižuje stres.

Definícia vybraných kvetov  a rastlín:

Kotvičník zemný
Je populárny u silových športovcov, lebo obsahuje vysoké množstvo steroidných saponínov, čo 
napomáha budovaniu kvalitnej svalovejhmoty, zvyšovaniu sily a regenerácii. Podporuje celkovú
fyzickú aj psychickú aktivitu. Pomáha pri liečbe pohlavných porúch, znižuje hladinu
cholesterolu a výrazne čistí pečeň. Užívanie kotvičníku je bezpečné, bez výrazných nežiadúcich účinkov.

Ženšen
pomáha zachovať optimálnu výkonnosť, pocit energie a vitality, fyzickú a duševnú pohodu. 
Podporuje erekciu a prispieva k zachovaniu dobrých sexuálnych funkcií. Má priaznivý vplyv na pamäť,
pomáha udržovať fyzické i duševné funkcie v prípadoch slabosti, vyčerpania, únavy a straty
koncentrácie.

MACA
• účinná pri mužskej impotencii, ženskej frigidite
• dlhodobo výrazne podporuje erekciu
• stimuluje sexuálne funkcie
• zvyšuje libido
• klinické testy potvrdili pozitívny vplyv na potenciu, objem semena a pohyblivosť a počet spermií
• pozitívne vplýva na neplodnosť (zvyšuje počet a pohyblivosť spermií)
• blahodárne vplýva aj na problémy s prostatou

Iné rastlinné zloženie:    na 2 tablety

Muira-puama (Ptycopetalum olacoides )  400 mg
Kotvičník zemný (Tribulus terrestris)                                400 mg  
štandardizovaný na obsah saponínu (40%)                    160 mg
Žerucha peruánska “maca” (Lepidium meyenii) 300 mg
Všehoj ázijský “ženšen pravý” (Panax ginseng) 200 mg  
ginsenozidy      10 mg

Dávkovanie: 2 tablety denne
Odporúča sa na obdobie 3 mesiacov

Balenie:  30 tabliet

TestoageLow  pre muža       Hormonálny stimulant
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NITROS je čisto prírodná kombinácia extraktu z tradičných rastlín a dôležitých aminokyselín.
Podporuje libido a chuť na sex, napomáha erekcii, prispieva k výdrži a kvalite sexuálneho styku. Nespôsobuje žiadnu 
bolesť hlavy ani žalúdočné problémy. 
Nitros je certifikovaný výživový doplnok.

• zlepšuje silu erekcie
•  zvyšuje sexuálnu chuť
•  podporuje prietok v krvi
•  odstraňuje erektílnu dysfunkciu
•  dlhodobo podporuje sexuálnu kondíciu
•  zabezpečuje zdravý sexuálny život
•  prirodzeným spôsobom obnoví váš sexuálny výkon

Definícia vybraných kvetov  a rastlín:

L-arginín – aminokyselina, ktorá podporuje prekrvenie ciev v penise, je výborným prostriedkom liečby erektilnej dysfunkcie. Ak 
sa v našom tele vyskytuje dostatok tejto aminokyseliny, dochádza k produkcií oxidu dusnatého, ktorý dilatuje (rozťahuje) hladké 
svaly a cievy zásobujúce penis krvou. Výsledkom je zvýšenie prietoku krvi a dlhotrvajúca, pevná erekcia.

Pycnogenol – ide o extrakt prímorskej borovice, ktorého úlohou je podporiť mikrocirkuláciu krvi, čo by malo napomôcť mužovi k 
dosiahnutiu a udržaniu erekcie.

Zloženie                                                                na 100 g denne         nutrična hodnota sáčku
  
L-arginín                                                               38,5 g
inozitol                                                                1,54 g
Borovica prímorská (Pinus pinaster)                     1,54 g                                                                                                
suchý extrakt z kôry,  95%  pycnogenol 
vitamín C (kyselina askorbová)                              0,92 g                           75 %
vitamin E (tokoferol)                                              77 mg                          41,6 %

Dávkovanie: 1 sáčok denne
Odporúča sa na obdobie 3 mesiacov

Balenie:  20 sáčkov po 6,5 g 

NITROS     stimulant erekcie
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Biprost je čisto prírodná kombinácia extraktov z unikátnych rastlín.
Biprost je certifikovaný výživový doplnok.

Pomáha pri
• pocite neúplného vyprázdnenia močového mechúra
• ťažkostiach so začatím močenia
• častom močení (polakizúria)
• naliehavosti (ťažkosti s odkladom močenia)
• častom prebúdzaní sa v noci z dôvodu nutkania 
 na močenie (nyktúria)
• prerušovanom prúde moču (zastaví sa a opäť sa spustí)

Definícia vybraných kvetov  a rastlín:

Serenoa plazivá 
(Serenoa repens, známa aj ako trpasličia palma alebo saw palmetto)  je veľmi účinná u pacientov s ťažkosťami s prostatou, 
ťažkosťami s močením a so začínajúcou androgénnou alopéciou (dedičná forma plešatosti spôsobená citlivosťou vlasových foli-
kulov na hormón dihydrotestosterón). Extrakt je veľmi účinný na hyperpláziu  (zväčšenie) prostaty a na podporu funkcie prostaty. 
Taktiež je účinný  na zastavenie vypadávania vlasov pri androgénnej alopécii.  Veľmi účinne odstráni symptómy zväčšenej prostaty 
vrátane častého močenia v noci. 

Zloženie                                                                              2 kapsule
  
Pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica)                                                               440 mg
Serenoa plazivá „saw palmetto“ (Serenoa repens)                           320 mg
Tekvica obyčajná, semiačka (Cucurbita pepo, semen)                       240 mg

Dávkovanie: 1 kapsula denne 
V akútnej fáze: jeden kapsula dvakrát  denne

Balenie: 30 mäkkých kapsúl  755 mg

BIPROST    pre zdravú prostatu
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Vlastnosti a indikácie

• ochrana a možný účinok pred degeneratívnymi a vírusovými ochoreniami
• imunomodulačné a imunostimulačné účinky
• antidegeneratívne účinky
• antioxidačné účinky (zabraňujú tvorbe poprípade znižujú aktivitu voľných radikálov)
• detoxikačné účinky
• účinok pri poškodení pľúc následkom fajčenia cigariet, bakteriálnych a vírusových infekcií
• ochrana pred poškodením pečene na toxickej, potravinovej, vírusovej báze a škodlivého vplyvu liečby

Zloženie:

N-acetylcysteín (NAC), Kyselina L-askorbová( Vitamín C), Koenzým Q10, Kyselina α-lipoová, D-ribóza, selén - metionín,                         
hydrogénuhličitan draselný

Zloženie sáčka A                 obsah sáčka A

N-Acetylcysteín                       450 mg, 
kyselina  L- askorbová             150 mg, 
Koenzým Q10                          100 mg, 
Kyselina α –lipoová                   50 mg, 
D- ribóza                                       3 mg,                              
selén - metionín                                  16,4mg = 82 mcg selén 

Zloženie sáčka B                    obsah sáčka B

Hydrogénuhličitan draselný        300 mg

Dávkovanie: jeden sáčok typu A + jeden sáčok typu B rozpustiť spolu v 20 ml vody 1x denne
          Je dôležité  nepoužívať kovové predmety na rozmiešanie roztoku

Balenie:  20 sáčkov, spolu 100 g, hmotnosť sáčka A a B  2,5 g 

ONCOPHYT 1      prevencia

Je unikátny prípravok, zložený výlučne z rastlinných extraktov, ktorý je vhodné používať ako prevenciu a podporný účinok pri 
ochrane pred onkologickým ochorením.

Odporúča sa ako prevencia pred onkologickým ochorením, najmä v rodinách kde sa vyskytla onkologická choroba, ale aj u pa- 
cientov, ktorí sú viac ako rok po úspešnom ukončení liečby.
Odporúča sa preventívne užívať 2x do roka - jar, jeseň
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Vlastnosti a indikácie

• ochrana pred recidívami nádorových ochorení
• zvýšenie obranyschopnosti organizmu po chemoterapii, rádiologickej terapii a chirurgickom zákroku
• selektívne zamedzenie rastu nádorových buniek
• protizápalový účinok
• antioxidačný účinok

Zloženie:

Graviola (Annona muricata L.), Unkária “mačací pazúr” (Uncaria tomentosa), Knotweed-Pohánkovec 
(Polygonum cuspidatum), Čajovník čínsky (=zelený čaj) (Camellia sinensis), Kvercetín, Astaxantín

Zloženie a pomocné látky:                                                                obsah 1 tablety  (750mg) 
      
Graviola (Annona muricata L.), celé plody, suchý extrakt 1:4                                      150 mg 
Unkária “mačací pazúr” (Uncaria tomentosa), žltá kôra, suchý extrakt 3%             150 mg 
Pohánkovec japonský (Fallopia japonica), suchý extrakt z koreňa                           150 mg 
štandardizovaný na obsah resveratrolu 98% OPC
Čajovník čínsky (Camellia sinensis), suchý extrakt z listov 95%                             150mg 
Kvercetín                                                                                                                               100 mg 
Červenozrnko dažďové (Haematococcus pluvialis)
extrakt štandardizovaný na  10% astaxantínu                                                                20 mg

Dávkovanie: Jedna tabletka dvakrát  denne

Balenie:  30 tabliet

ONCOPHYT 2   SOS pri 1. diagnostikovanom nádorovom ochorení a recidív



Bios-Medica
in natura vinces

www.biogroupeu.com

e-mail: info@biogroupeu.com, www.biogroupeu.com, mobil: 0908 552 575

Vlastnosti a indikácie

• antimutagénny účinok 
• účinok zamedzujúci angiogenéze
• stimulácia bunkovej apoptózy
• možné selektívne zamedzenie rastu nádorových buniek
• možný priamy cytotoxický účinok na nádorové bunky

Zloženie:

Graviola (Annona muricata), Imelo (Viscum album), Vŕbovka malokvetá (Epilobium parviflorum.), Granátové jablko (Punica grana-
tum)

Zloženie a pomocné látky:                                                                obsah 1 tablety  
      
Graviola (Annona muricata), celý plod, suchý extrakt 1:4  150 mg 
Momordika (Momordica Charantia)celý plod, suchý extrakt 3% 100 mg 
Imelo (Viscum album), list, suchý extrakt 1:3    80 mg 
Vŕbovka malokvetá (Epilobium parviflorum) nadzemné časti  50 mg 
Granátové jablko (Punica granatum) celé plody, suchý extrakt
Štandardizovaný na 40% kyseliny elagovej    40mg
Prímes kyseliny elagovej      16 mg

Dávkovanie: Jedna tabletka dvakrát  denne

Balenie:  30 tabliet

ONCOPHYT 3      Nádorové ochorenia a recidívy



Bios-Medica
in natura vinces

www.biogroupeu.com

e-mail: info@biogroupeu.com, www.biogroupeu.com, mobil: 0908 552 575

Vlastnosti a indikácie

• zvýšenie účinnosti chemoterapie 
• detoxikačný účinok
• antioxidačný účinok
• imunostimulačný účinok
• antimutagénny účinok
• účinok zamedzujúci angiogenéze
• stimulácia bunkovej apoptózy

Zloženie:

Trúdnik klobúčkatý (Polyporus umbellatus), Kadidlovník (Boswellia serrata), Vitánia opojná (Withania somnifera),                            
Rimbaba  obyčajná  (Tanacetum parthenium)

Zloženie                 

Kurkuma (Curcuma longa) koreň, suchý extrakt 1:4                                             500 mg 
Trúdnik klobúčkatý (Polyporus umbellatus) podhubie                                    500 mg 
Kadidlovník pilovitý “boswellia” (Boswellia serrata)suchý extrakt 65 %                    350 mg 
Unkária “mačací pazúr” (Uncaria tomentosa) kôra ,suchý extrakt. 3%                    300 mg 
Vitánia opojná (Withania somnifera) korene, suchý extrakt 3%                        300 mg 
Zelený čaj (Camellia sinensis) lístky, suchý extrakt 95%                                      200 mg 
Rimbaba obyčajná (Tanacetum parthenium) nadzemné časti                                   85 mg

Dávkovanie:  Jeden sáčok raz denne. Pri častej chemoterapii jeden sáčok dvakrát denne.          
Je dôležité  nepoužívať kovové predmety na rozmiešanie roztoku

2dni pred chemoterapiou neužívať.

Balenie:  20 sáčkov, spolu 90 g, 

ONCOPHYT 4      Zvýšenie účinnosti chemoterapie a níženie jej toxicity
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Vlastnosti a indikácie

• podporný účinok počas chemoterapie
• zníženie nežiadúcich účinkov chemoterapie ako nevoľnosť, strata chuti do jedla, vracanie, vypadávanie 
              vlasov, trombocytopénia pokles trombocytov
• detoxikačný a očisťujúci účinok
• antihepatotoxický účinok
• zníženie bolestivosti
• antioxidačný účinok
• imunostimulačný účinok
• vplyv na cytotoxický účinok
• možný antimetastatický účinok
• ochrana membrány sliznice a kostnej drene

Zloženie:

Šampiňón brazílsky (Agaricus blazei) ,Kozinec blanitý (Astragalus membranaceus), Trsovnica lupeňovitá (Grifola frondosa),                 
Desmodium (Desmodium adscendens), Lopúch väčší (Arctium lappa)

Zloženie                 

Šampiňón brazílsky (Agaricus blazei), suchý extrakt 10:1                                           500mg 
Kozinec blanitý (Astragalus membranaceus) koreň, suchý extrakt 16%                   500mg 
Trsovnica lupeňovitá, Maitake (Grifola frondosa), sivá, suchý extrakt  20 %        300 mg 
Desmodium (Desmodium adscendens) líst , suchý extrakt 0,5%                               300 mg 
Lopúch väčší (Arctium lappa) koreň s listom, suchý extrakt 2%                         300 mg         

Dávkovanie: Jeden sáčok raz denne. Pri častej chemoterapii jeden sáčok dvakrát denne.                
Je dôležité  nepoužívať kovové predmety na rozmiešanie roztoku

Balenie:  20 sáčkov, spolu 90 g, 

ONCOPHYT 5       potláčanie nepriaznivých účinkov chemoterapie
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Vlastnosti a indikácie

• zvýšenie účinnosti rádiologickej liečby
• podporný účinok na zníženie rastu tumorov
• antioxidačný účinok
• imunostimulačný účínok
• možný protinádorový účinok na neoplastické bunky

Zloženie:

Trúdnik klobúčkatý (Polyporus umbellatus), Kadidlovník pilovitý, Vitánia opojná známa je aj ako ženšeň indický, Vitamín C z Camu 
camu, Vitamín K2 titrovaný na obsah menachinónu, Melatotín

Zloženie                 

Trúdnik klobúčkatý (Polyporus umbellatus) podhubie   500 mg 
Kadidlovník pilovitý “boswellia” (Boswellia serrata) gumoživica 
suchý extrakt 65%                                                                                             350 mg
Vitánia opojná (Withania somnifera), koreň
Suchý extrakt 3%       300 mg
Vitamín C z plodov Camu camu (Myrciaria dubia)    200 mg
Kvercetín       100 mg
Melatonín             1 mg
Vitamín K2 titrovaný na obsah menachinónu                                    25 mcg

Dávkovanie: Jeden sáčok raz denne. Pri častej radioterapii jeden sáčok dvakrát denne.               
Je dôležité  nepoužívať kovové predmety na rozmiešanie roztoku

Balenie:  20 sáčkov, spolu 90 g, 

ONCOPHYT 6       Podpora účinnosti rádiologickej liečby a posilnenie   
    imunitného systému
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Zloženie:

Glutamín z mliečnej srvátky, Extrakty alkyglycerolov z oleja zo žraločej pečene, Kozinec blanitý (Astragalus membranaceus )

Zloženie                 

Extrakt glutamínu z mliečnej srvátky    5000 mg
Kozinec blanitý (Astragalus membranaceus) 
suchý extrakt z koreňa 16%     500 mg
Exktrakt alkyglycerolov z oleja zo žraločej pečene (Oleum jecoris aselli) 500 mg

Dávkovanie: Jeden sáčok raz denne. Pri častej radioterapii jeden sáčok dvakrát denne.          
Je dôležité nepoužívať kovové predmety na rozmiešanie roztoku

Balenie:  20 sáčkov, spolu 170 g, 

ONCOPHYT 7       Ochrana a pomoc pri rádioterapii

Vlastnosti a indikácie

• podporný účinok na organizmus počas radioterapie
• zníženie nežiadúcich účinkov rádioterapie ako nevoľnosť, strata 
 chuti do jedla, vracanie, vypadávanie vlasov, trombocytopénia
• detoxikačný a očisťujúci účinok
• hepatoprotektívny účinok
• zníženie bolestivosti
• antioxidačný účinok
• imunostimulačný účinok
• vplyv na cytotoxický účinok
• možný antimetastatický účinok
• ochrana membrány sliznice a kostnej drene
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Vlastnosti a indikácie

• imunostimulačný účinok
• antioxidačný účinok
• účinok proti starnutiu
• vplyv na zamedzenie rastu nádoru
• možný účinok proti tvorbe metastáz
• podporný účinok pri liečbe onkologických pacientov

Zloženie:

Žezlovka čínska “cordyceps” (Cordyceps sinensis ), Agaricus “Himematsutake” (Agaricus blazei), Húževnatec jedlý “Shiitake” 
(Lentinus edodes sporophorum), Trsovnica lupeňovitá (Grifola frondosa), Lesklokôrovka obyčajná “Rheishi” (Ganoderma lucidum)

Zloženie                 

Žezlovka čínska “cordyceps” (Cordyceps sinensis), podhubie  500 mg 
Agaricus “Himematsutake” (Agaricus blazei), podhubie  500 mg
Lesklokôrovka obyčajná “Reishi” (Ganoderma lucidum) podhubie 500 mg
Trsovnica lupeňovitá “Maitake” (Grifola frondosa) podhubie    500 mg
Húževnatec jedlý “Shiitake” (Lentinus edodes) podhubie  500 mg

Dávkovanie:  
Pri prevencii jeden sáčok raz denne
Pri chemo/radio terapii jeden sáčok dvakrát denne          
Je dôležité  nepoužívať kovové predmety na rozmiešanie roztoku

Balenie:  20 sáčkov, spolu 90 g, 

ONCOPHYT 8     Cordyceps a liečivé huby s podporným ochranným účinkom
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Vlastnosti a indikácie

• enzymatická aktivácia biochemických bunkových reakcií
• antioxidačný účinok
• imunostimulačný účinok
• antitoxický a antiseptický účinok
• hepatoprotektívny účinok
• ochranný účinok pri rádiologickej terapii

Zloženie:

Magnézium citrát, Monohydrát síranu zinočnatého, Glukonát meďnatý, Selén-metionín,

Zloženie                                                              
      
Magnézium  32 mg 
Železo 71,43 %  10 mg 
Zinok 100%,  10mg 
Meď 42%  0,42 mg 
Molybdén 100%,  100 mcg 
Selén   1 mcg

Dávkovanie: Jedna tabletka dvakrát  denne

Balenie:  30 tabliet

ONCOPHYT 9      enzymoterapia,    imunita - detox - antioxidant
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Vlastnosti a indikácie

• imunostimulačný účinok
• antibakteriálny, antivírusový a antimykotický účinok
• protizápalový účinok
• antioxidačný účinok
• antianemický účinok
• protektívny účinok pri liečbe rádioterapiou
• urýchľuje hojenie rán

Zloženie:

1,3-β-D-glukán zo Saccharomyces cerevisiae (vínne kvasinky), Laktoferín, Escherichia coli

Zloženie                                                              
      
1,3-β-D- glukán z Saccharomyces cerevisiae (vínne kvasinky) 300 mg
Laktoferín (hovädzí)     200 mg

Dávkovanie: Jedna tabletka jeden krát denne

Balenie:  30 tabliet

ONCOPHYT 10     Glukán
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Vlastnosti a indikácie

• antiflogistický (protizápalový), analgetický (tlmí bolesť) a antipyretický (znižuje zvýšenú telesnú teplotu) 
 účinok
• antiseptický účinok, pôsobí ako bariéra proti vonkajšim mikrobiálnym vplyvom
• stimulácia a modulácia imunitného systému
• posilňuje imunitný systém, zabraňuje a lieči symptómy chrípky a prechladnutia, uľahčuje rekonvalescenciu, 
 podporuje odstraňovanie toxínov po liečbe. 
• prevencia a liečba chrípky, parachrípky a ich bakteriálnych komplikácii, respiračných infekcii
• ako doplnok pri antibiotickej liečbe bakteriálnych infekcií
• zacielený na posilnenie imunitnej reakcie organizmu proti patogénom

Zloženie:

Vŕba biela, Lipa malolistá, Baza čierna, Tymian, Škorica, Klinčeky, Propolis, Echinacea, Baptisia, Unkária “mačací pazúr”, Kozinec blanitý, Všehojo-
vec štetinatý “sibírsky ženšeň” (Eleutherococcus senticosus Maxim), Ruža šípová

Zloženie                                                              
      
Echinacea úzkolistá (Echinacea angustifolia DC. Heller) koreň a
nadzemná časť, štandardizovanétitrovaná na 4% echinakozsidu 1,5 ml              300 mg
Vŕba biela ( Salix alba), kôra                                                        1,5 ml               300 mg
Propolis , štandardizovaný na 12% galangínu    1 ml                 200 mg
Ruža šípová ( Rosa canina ), suchý extrakt z plodov (tit. 50 %)         1 ml                 200 mg
Baza čierna ( Sambucus nigra)                                                                      1 ml                 200 mg
Lipa malolistá ( Tilia cordata), kvety                                                  1 ml                 200 mg
Kozinec blanitý ( Astragalus membranaceus), koreň                     0,8 ml             160 mg
Baptisia ( Baptisia tinctoria), koreň                                                               0,8 ml              160 mg
Unkária “mačací pazúr” ( Uncaria tomentosa, cortex), kôra                   0,8 ml               160 mg
Všehojovec štetinatý ( Eleutherococcus senticosus, radix ), koreň           0,5 ml               100 mg
Škoricovník cejlónsky ( Cinnamonum zeylanicum )                                   0,04 ml        4 mg
Klinčekovec voňavý (Syzygium aromaticum, aetheroleum), silica            0,03 ml                   3 mg
Dúška tymianová ( Thymus vulgaris, aetheroleum ), silica                    0,03 ml                   3 mg

Dávkovanie: 
Ako prevencia: jeden alebo dva flakóniky za týždeň
V akútnej fáze: jeden flakónik dvakrát  denne.

Balenie:  10 fľaštičiek, spolu 50 ml

INFLUEL   chrípka, imunita  
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Vlastnosti a indikácie

• Všetky typy nádchy
• Senná nádcha
• Zápal dutín
• Zápal spojiviek
• Bronchospazmus
• Potravinová intolerancia
 

Zloženie                    2 kapsule                                                   
      
Perila krovitá (Perilla frutescens, folium et semen) listy a semiačka             600mg
Korenie dlhé (Piper longum, fructus) plody                                                   200 mg        

Dávkovanie/Užívanie: 
              
Ako prevencia: jedna kapsula denne
V akútnej fáze: jeden kapsula dvakrát  denne ráno a večer. Vo výnimočných prípadoch 3-4 kapsule denne

Balenie:  30 kapsúl 500mg

HISTAMIX UNO   prírodný antihistamín

Vybrané zloženie:

Perilla  
rastlina pochádza z Číny. Rastlina  lieči alergie. V Číne a v Japonsku je Perilla oficiálne uznávaným liekom pri liečbe alergií. Naviac ochraňuje 
organizmus v znečistenom ovzduší. Výskum na Slovensku preukázal, že v 85 % prípadov bola liečba alergií úspešná.
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U akých ochorení sa odporúča?
Vzhľadom k absolútnej bezpečnosť pri používaní a pre svoj uznávaný antimikrobiálny účinok, je použitie roztoku koloidného 
striebra SilverBlu, vhodným terapeutickým prostriedkom a možnosťou pri liečbe početných mikrobiálnych infekcií s klinickým 
účinkom.

Pomoc pri:
 

ORL ústrojenstvo
chrípka, nádcha, zápal mandlí, zápal hrtana, priedušnice, priedušiek, zápal pľúc, katar, zápal stredného ucha

Kožných ochoreniach
akné, dermatitída, vredy, kožné plesňové infekcie, herpes simplex a herpes zoster, impetigo, pľuzgiere z oholenej pokožky, ro-
sacea, seboroická dermatitída, popáleniny spôsobené slnečným žiarením.

Dekubity, preležaniny

Pohybový aparát - Kĺby
artritída (zápalové poškodenie kĺbov), akútny kĺbový reumatizmus

Urologický a genitálny aparát
opakujúci sa zápal močového mechúra, leukorea (belavý výtok), zápal prostaty, močovej trubice, zápaly pošvy
 

Dávkovanie: aplikovať 2-3 krát denne

Balenie:  50ml roztoku

Silver BLU T spray  

Zloženie

Koloidné striebro 10ppm
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FISIODORM start   pokojný spánok

je vvysoko kvalitný prírodný prípravok zložený výlučne z účinných rastlinných
extraktov a bachových esencíí určený umožňujúci pokojný spánok.
Užívanie nespôsobuje závislosť.

Definícia kvetov Dr. Bacha:
Aspen (Populus tremula), White chestnut (Aesculus hippocastanum)

Vybrané zloženie:

Chmeľ obyčajný
Odporúča sa pri klimaktériu, nespavosti a astme

Rumanček pravá
Táto bylina má upokojujúce účinky, upokojí Vašu myseľ, uvoľní organizmus a telo pripraví na odpočinok. Napomáha k vysporiadaniu sa so 
stresom rušného životného štýlu, podporuje mentálnu pohodu v prípade napätia.

Medovka lekárska
Pôsobí sedatívne na centrálny nervový systém, používa sa pri nervových poruchách, epilepsii a pri nespavosti.

Lipa malolistá
Lipa je nenahraditeľným pomocníkom pri liečbe nervových problémov. Lipa, ktorá uvoľňuje stavy depresie 
a úzkosti. Tlmí bolesti nervového pôvodu. Posilňuje nervovú sústavu

Zložennie:                                                                                     na 100ml         v dennej dávke = 3ml

Mučenka pleťová(Passiflora incarnata) list               14 ml                           0,42 ml
Slncovka kalifornská (Escholzia californica) nadzemné časti   13 ml                           0,39 ml
Chmeľ obyčajný (Humulus lupulus) kvet                                 12,5 ml                        0,375 ml
Rumanček pravý (Matricaria recutita) kvet                   12,5 ml                        0,375 ml
Medovka lekárska (Melissa officinalis) list                            12,5 ml                        0,375 ml
Lipa malolistá(Tilia cordata) kvet                                       12,5 ml                        0,375 ml
Komonica lekárska (Melilotus officinalis) list a kvet            9 ml                        0,27 ml
Mavuň červená(Centranthus ruber) kôra                             4,5 ml                          0,135 ml
Levanduľa pravá (Lavandula vera) kvet                           4,5 ml                         0,135 ml
Red chestnut (Aesculus carnea) bachove esencie                 0,72 ml                       0,022 ml
White chestnut (Aesculus hippocastanum) bachove esencie        0,72 ml                       0,022 ml
Kôpor voňavý (Anethum graveolens) kalifornský kvet                   0,72 ml                       0,022 ml
Boronia (Boronia megastigma) austrálský kvet                            0,71 ml                       0,021 ml
Srdcovka zdobná(Dicentra formosa) kalifornský kvet                   0,71 ml                       0,021 ml
Dodonea lepkavá (Dodonaea viscosa) austrálský kvet             0,71 ml                      0,021 ml
Aspen (Populus tremula) bachova esencia                            0,71 ml                      0,021 ml

Dávkovanie : 20 kvapiek hodinu pred spaním môže sa zopakovať každých 15 min max.6 krát. Deti 5 až 10 kvapiek

Balenie: 50 ml kvapky
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COLOSTRUM     hovädzie a kozie

je vysoko kvalitný prírodný prípravok zložený výlučne z účinných rastlinných extraktov a bacho-
vých esencíí umožňujúci správne fungovanie imunitného systému a ochranu pred infekciami.
užívanie nespôsobuje závislosť.

• napomáha normálnemj funkcii imunitného systému.
• prevencia proti chrípke, prechladnutiu, vírusovým ochoreniam
• pri ochorení, rekonvalescencii, po úraze
• obnovuje kosti, svaly, nervy a spojivové tkanivá
• spomaľuje proces starnutia
• pomáha telu ubrániť sa vírusom, bakteriám a pliesňovým infekciám
• pomoc pri žaludočnej kandidóze a parazitoch
• stimulujácia lymfatického systému
• zápaly dýchacích ciest, chrípka
• potravinové alergie, celiakia
• zápalové ochorenia (čriev – Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, zápal močového mechúra)
• bolesti rôzneho pôvodu
• infekcie zažívacieho systému, infekcia Helikobakterom pylori, vredové ochorenie žalúdka a žlčníka,                    
 infekčná hnačka
• poruchy imunity (napr. autoimunitné ochorenia)
• reumatoidná artritída
• liečba antibiotikami
• spomalenie procesu starnutia buniek a celého tela
• prevencia onkologických ochoreni, regenerácia po chemoterapii
• obsahuje veľké množstvo vitamínov (najmä A, C, E, vitamíny skupiny B) a minerály (najmä Ca, P, K)  a imun 
 oglobulínov (IgG, IgM, IgA),tiež laktoferín – glykoproteín, ktorý pomáha transportovať železo do červených 
 krviniek, vytvára nepriaznivé podmienky pre škodlivé mikroorganizmy, ktoré potrebujú železo pre svoj rast.

Zložennie:                                                                                     

kolostrum hovädzie 152,50 mg,  
kolostrum kozie  152,50 mg

Dávkovanie: 1 kapsula 1 x denne, pred obedom a pred večerou
V akútnej fáze: 1 kapsula 2x denne  
  
Balenie: 36 prírodných kapsúl, spolu 400mg



Bios-Medica
in natura vinces

www.biogroupeu.com

e-mail: info@biogroupeu.com, www.biogroupeu.com, mobil: 0908 552 575

SINEVERM     žalúdočné tažkosti, trávenie

SINEVERM PLUS - ANTIBAKTERIALNY 
je unikátny prírodný produkt liečivých bylín s protibakteriálnou, 
Imunostimulačnou a protizápalovou účinnosťou 
 

Pomoc pri 

• črevných parazitoch
• žalúdočných parazitoch
• pomáha upraviť bakteriálnu flóru
• ťažkostiach tráviaceho traktu rôzneho charakteru

Zloženie                                                                                              na 2 kapsule

Orech kráľovský (Junglans regia, pulvis) prášok                       250mg 
Palina pravá (Artemisia absinthium), suchý extrakt z kvetu           250mg 
Oman pravý (Inula helenium) prášok z koreňa                                250mg 
Pau d´ Arco (Tabebuia avellanedae) suchý extrakt z kôry                 250mg 
Lapacho                                                                                                     7,5mg

Dávkovanie: 2 kapsule denne zapiť s väčsim množstvom vody  

Balenie: 50 prírodných kapsúl, spolu 600mg

Vybrané zloženie:
 
Orech kraľovský

• podporuje imunitný systém a regeneráciu tela po chorobe alebo operácii
• silné antiseptické a antibakteriálne účinky
• detoxikuje organizmus, čistí krv a cievy
• stimuluje trávenie, odstraňuje zápaly a eliminuje krvácanie v tráviacom trakte
• podporuje tvorbu a vylučovanie žlče (choleretický a cholekinetický účinok), urýchľuje trávenie
• upravuje (spravidelňuje) stolicu, účinkuje proti  hnačke, ale aj zápche či plynatosti
• prečisťuje a podporuje regeneráciu buniek pečene, vhodný pri hepatitíde, steatóze či fibróze.
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DEMICOS spray     antibakteriálny, antiseptický úľava pre pokožku a sliznicu

Unikátny kozmetický prírodný preparát, vyvinutý na pomoc pri:

• ekzéme, alergickom ekzéme
• podráždenej sliznici intímnych partií 
• dermatitíde ,atopickej I  seboroickej
• onychomykóze (nechtovej mykóze), mykóze na nohách
• suchej a začerveňenanej svrbiacej pokožke
• mokvajúcich miestach
• pľuzgieroch
• dekubitoch (preležaninách)
• červených fľakoch nejasného pôvodu
• upokojuje pokožku
• vhodný pre deti- plienková dermatitída,zapareniny a potničky
• prevencia pred infekciami pre citlivé osoby, napr. na plavárne, športové centrá a pod.

Zloženie                                                                                             

Balmín metlatý (Leptospermum scoparium) silica
Melaleuka striedavolistá “čajovník austrálsky” (Melaleuca alternifolia) silica
Zederach indický(Azadirachta indica) silica
Citrónovník obrovský   (Citrus grandissilica
Levanduľa lekárska (Lavandula angustifolia) kvety
Pupalka dvojročná (Oenothera biennis)semená
Borák lekársky (Borago officinalis) semená
Nechtík lekársky (Calendula officinalis) kvety a listy
Aloa pravá (Aloe vera) listy
Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) vňať
Kraméria trojtyčinková (Krameria triandra) koreň

Dávkovanie: Aplikuje sa 2 krát denne ráno a večer. 
Pri gynekologických problémoch možné aplikovať na spodnú bielizeň. 
Plienková dermatitída,zapareniny aplikovať aj na plienku. 
Mykóza na nohách a nechtoch  aplikovať priamo do obuvi
Balenie: 125ml spray  

Vybrané zloženie:
 
Malaleuca striedavolistá
Jedná sa o vysoko účinné prírodné antiseptikum, ktoré chráni zdravú pokožku a zabraňuje infekciám. Má silnú schopnosť prenikať do poško-
dených tkanív a jeho účinnosť sa zvyšuje v krvácajúcich, mokvajúcich a hnisajúcich ranách. Ani pri dlhodobom používaní nedráždi tkanivo 
a nepoškodzuje bunky. Lieči popáleniny a bodnutie hmyzom, najrôznejšie podráždenie pokožky, je neoceniteľné pri vaginálnych infekciách, 
plesňových ochoreniach nôh, artritických bolestiach, bolestiach svalov, kŕčoch, pri zapálených ďasnách, pri parodontóze a aj pri liečbe áft a 
vredov predkolenia. 
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DEMICOS krém     antibakteriálny, antiseptický 

Unikátny kozmetický prírodný preparát, vyvinutý na pomoc pri: 

• podráždenej sliznici ženského a mužského aparátu
• svrbení, začervenení, zápale pokožky intímnych partiít 

Zloženie                                                                                             

Balmín metlatý (Leptospermum scoparium) silica
Melaleuka striedavolistá “čajovník austrálsky” (Melaleuca alternifolia) silica
Zederach indický(Azadirachta indica) silica
Citrónovník obrovský   (Citrus grandissilica
Levanduľa lekárska (Lavandula angustifolia) kvety
Pupalka dvojročná (Oenothera biennis)semená
Borák lekársky (Borago officinalis) semená
Nechtík lekársky (Calendula officinalis) kvety a listy
Aloa pravá (Aloe vera) listy
Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) vňať
Kraméria trojtyčinková (Krameria triandra) koreň

Dávkovanie: Aplikuje sa 2 krat denne ráno a večer podľa potreby.

Balenie: 50ml

Vybrané zloženie:
 
Malaleuca striedavolistá “čajovník austrálsky”
Jedná sa o vysoko účinné prírodné antiseptikum, ktoré chráni zdravú pokožku a zabraňuje infekciám. Má silnú schopnosť prenikať do poško-
dených tkanív a jeho účinnosť sa zvyšuje v krvácajúcich, mokvajúcich a hnisajúcich ranách. Ani pri dlhodobom používaní nedráždi tkanivo
a nepoškodzuje bunky. Lieči popáleniny a bodnutie hmyzom, najrôznejšie podráždenie pokožky, je neoceniteľné pri vaginálnych infekciách,
plesňových ochoreniach nôh, artritických bolestiach, bolestiach svalov, kŕčoch, pri zapálených ďasnách, pri paradentóze a aj pri liečbe áft a
vredov predkolenia.
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DEMICOS antibakteriálna intímna hygiena    

Unikátny kozmetický prírodný preparát, vyvinutý na pomoc pri:

• mykózach sliznice ženského a mužského aparátu
• zabezpečuje fyziologickú rovnováhu sliznice a koži na intímnych miestach
• pomáha pri suchej a začervenanej svrbiacej pokožke
• vhodný na každodenné použitie
• ideálny na hygienu po pohlavnom styku

Zloženie                                                                                             

Balmín metlatý (Leptospermum scoparium) silica
Melaleuka striedavolistá “čajovník austrálsky” (Melaleuca alternifolia) silica
Zederach indický(Azadirachta indica) silica
Citrónovník obrovský    (Citrus grandis) silica
Levanduľa pravá (Lavandula vera) kvety
Nechtík lekársky (Calendula officinalis) kvety a listy
Aloa pravá (Aloe vera) listy
Rumanček pravý (Matricaria recutita)
Slez lesný ( Malva sylvestris)
Hamamel virgínsky (Hamammelis virginiana
 

Dávkovanie: Aplikuje sa 2 krat denne alebo podľa potreby.

Balenie: 150ml

Vybrané zloženie:
 
Malaleuca striedavolistá
Jedná sa o vysoko účinné prírodné antiseptikum, ktoré chráni zdravú pokožku a zabraňuje infekciám. Má silnú schopnosť prenikať do poško-
dených tkanív a jeho účinnosť sa zvyšuje v krvácajúcich, mokvajúcich a hnisajúcich ranách. Ani pri dlhodobom používaní nedráždi tkanivo
a nepoškodzuje bunky. Lieči popáleniny a bodnutie hmyzom, najrôznejšie podráždenie pokožky, je neoceniteľné pri vaginálnych infekciách,
plesňových ochoreniach nôh, artritických bolestiach, bolestiach svalov, kŕčoch, pri zapálených ďasnách, pri parodontóze a aj pri liečbe áft a
vredov predkolenia.
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Vlastnosti a indikácie

• napomáha urýchliť metabolizmus
• urýchľuje spaľovanie tukov 
• má pozitívny vplyv na metabolizmus lipidov
• podporuje funkciu štítnej žľazy

Definícia vybraných kvetov  a rastlín:

Guarana
zrýchľuje metabolizmus, trávenie, spaľovanie tukov a pôsobí proti hladu. Mala by pomôcť ľuďom, ktorí bojujú s nadváhou. Podľa niektorých štúdií
sa preukázal pozitívny vplyv guarany na metabolizmus lipidov, podporu chudnutia a zvýšenie energetického výdaja.

Čajovník čínsky “zelený čaj” (Camellia sinensis)
má významné zdraviu prospešné vlastnosti, a to hlavne v prevencii rakoviny, hypertenzie, nadváhy, astmy, zubného kazu, a ďalších
závažných chorôb. Zložky zeleného čaju taktiež pomáhajú pri znižovaní nadváhy prostredníctvom antioxidantov, ktoré zrýchľujú metabolizmus.
Zelený čaj odbúrava tuk v pečeni, čím uvoľňuje viac energie pre svalovú činnosť. Dochádza tak k rýchlejšiemu spaľovaniu. Pôsobí osviežujúco a
odporúča sa piť pri vysokej záťaži organizmu, zároveň pôsobí protizápalovo a antibakteriálne v ústnej dutine.

Zloženie                    1sáčok  100g          
  

Žihľava indická ( Coleus forskohlii) koreň, suchý extrakt titrovaný na 20% forskolínu  150 mg             3,3g
Čajovník čínsky ( Camellia sinensis) list, suchý extrakt titrovaný na  95% polifenolov 150 mg              3,3g
Pomarančovník horký ( Citrus aurantium ) plod, suchý extrakt titrovaný na 8% synefrínu 120 mg             2,6g
Guarana ( Paullinia cupana ) plod, suchý extrakt titrovaný na 10% kofeínu        100 mg             2,5g

Dávkovanie: 1 sáčok  raz denne na lačno rozpustiť vo vlažnej vode

Balenie:  20 sáčkov 4,5g   spolu 90g 

ACTIFORM     Aktivuje metabolizmus a podporuje štítnu žľazu
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Vlastnosti a indikácie

• prispieva ku znižovaniu hmotnosti
• zbavuje nadbytočnej vody v tele
• pomoc pri celulitíde
• podporuje látkovú výmenu

Vybrané zloženie:

Túžobník brestový (Spiraea ulmaria)
bylina prináša pocit úľavy pri chrípkových ochoreniach, pri vysokých horúčkach a pri reumatických bolestiach. Listy a kvety majú okrem toho
silný močopudný účinok, preto sa používajú pri bolestiach močového mechúra a obličiek.

Jastrabník chlpánik (Hieracium pilosella)
Moderná farmakológia priraďuje tejto rastline vlastnosti: antiinfekčný účinok, adstringentný účinok, uľahčuje odtok žlče do čreva, povzbudzuje 
chuť k jedlu, prečisťuje organizmus, má liečivý a čistiaci účinok a pôsobí močopudne

Breza biela (Betula alba)
Má významné diuretické, detoxikačné a prečisťujúce účinky. Priaznivo ovplyvňuje funkciu obličiek a podporuje trávenie.

Zloženie           na 100ml 

Čakanka obyčajná (Cichorium intybus ) koreň                          0,45ml 
Jastrabník chlpánik (Hieracium pilosella) celá rastlina                 0,45ml 
Túžobník brestový (Spiraea ulmaria)                                                0,39ml 
Breza biela (Betula alba)                                                                0,30ml 
Buk lesný (Fagus sylvatica)                                                                 0,30 ml 
Zemedym lekársky (Fumaria officinalis)                                          0,30ml 
Gaštan jedlý (Castanea sativa)                                                         0,30ml 
Púpava lekárska (Taraxacum officinale)                                          0,30ml 
Listnatec pichľavý (Ruscus aculeatus)                                              0,15ml 
Paprika ročná (Capsicum annum)                                                     0,02ml 
Crab Apple (Malus sylvestris)- Bachove esencie                            0,02ml 
Povojník purpurový ( Ipomoea purpurea)                                      0,02ml

Dávkovanie: 20 kvapiek 2 krát denne

Balenie: kvapky 50ml

DRENAFORM  odvodnenie organizmu
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Vlastnosti a indikácie

• napomáha urýchliť metabolizmus
• odbúrava tuky
• zabraňuje ukladaniu tukov a kalórií
• podporuje kontrolu chuti do jedla

Definícia vybraných kvetov  a rastlín:

Garcínia
Podporuje rýchle trávenie, predlžuje pocit sýtosti, znižuje hladinu viscerálneho  tuku, podporuje pravidelné vyprázdňovanie, odvodňuje nadby 
točnú vodu z tela. Garcinia je užitočná pri všetkých formách obezity a pri nadmernej hmotnosti bez ohľadu na jej príčinu, či už je to nadmerný 
príjem kalórií, sedavý spôsob života alebo ochorenie. Garcinia napomáha vo väčšine prípadov rýchlejším 
spaľovaním tukov, čo vedie k znižovaniu váhy.

Rozchodnica ružová
Má výrazné antioxidačné účinky. Prispieva k zrýchlenému metabolizmu a ovplyvňuje pocit hladu, takže sa využíva aj ako doplnok redukčných 
diét. Navyše potláča únavu, stimuluje prirodzenú hormonálnu aktivitu, zvyšuje imunitnú reakciu organizmu, má aj detoxikačné účinky, podporu-
je dôkladnejšie využitie tukov na získavanie energie, dodáva telu vyššiu vytrvalosť a koncentráciu. Pomáha prekonávať únavu.

Cezmína paraguajská
Pôsobí močopudne, podporuje trávenie, napomáha pri odbúravaní tukovej vrstvy v tele, zvyšuje a posilňuje imunitu, pomáha pri detoxikáciite-
la. Pomáha pri zápchach, slúži k úprave pravidelnosti peristaltiky čriev, upravuje hladinu cukru v tele a hladinu cholesterolu v krvi.

Zloženie             1kapsula 100g          
  

Garcínia kambodžská ( Garcinia cambogia ) šupka, suchý extrakt, 
titrovaný na 60% kyseliny hydroxycitrónovej     250 mg  31,3g
Obsah kyseliny hydroxycitrónovej      150 mg  18,7 g
Kasia (Cassia mimosoides), listy, suchý extrak    200 mg  25 g
Rozchodnica ružová (Rhodiola rosea) herba , suchý extrakt 1%   100 mg  12,5  g
z toho salidrosidy        1 mg  0,125 g
Rhododendron kaukazský (Rhododendron caucasicum), prášok, suchý extrakt 75 mg  9,4 g
Cezmína paraguajská (Ilex paraguariensis), prášok z listo   50 mg  6,25 g

Dávkovanie: 1 kapsula po jedle 2 krát denne zapiť vodou.

Balenie:  30 kapsúl 800mg

METAFORM    Podpora metabolizmus
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Vlastnosti a indikácie

• ovplyvňuje metabolizmus glukózy
• rýchlejšie a účinejšie spaľuje tuky a to aj tuky uložené v problémových miestach
• prispieva k zníženiu chuti do jedla, najmä zmierňuje chuť na sladké
• pomáha regulovať príjem kalórií

Definícia vybraných kvetov  a rastlín:

Gymnema 
Rastlina, ktorá môže znižovať hladinu cukru v krvi a znížiť chuť na sladké potraviny v rovnakom čase. Používa sa proti cukrovke a pri poruchách 
krvného cukru , rovnako ako pri žalúdočných a nervových ťažkostiach. Dá sa použiť ku kontrole telesnej hmotnosti.

Banaba
Je rastlina bohatá na fytochemikálie. V rastlinách a ich plodoch sa nachádzajú tisícky prírodných chemických zlúčenín – fytochemikálií, ktoré sa 
niekedy kvôli farebnosti nazývajú aj farebné pigmenty. Zatiaľ ich bolo objavených vyše 25 000. Fytochemikálie sa nachádzajú len v rastlinách, 
hlavne v ovocí a zelenine, ale aj v celých zrnách, orechoch...Ľudia väčšinou sledujú obsah vitamínov a minerálov a na obrovské množstvo fyto-
chemikálií sa často zabúda, lenže tie sú pre naše zdravie veľmi dôležité. Síce, na rozdiel od vitamínov a minerálov nie sú nevyhnutné na prežitie, 
ale sú potrebné pre správne fungovanie organizmu a vyhnutie sa chorobám. . Banaba priaznivo ovplyvňuje metabolizmus sacharidov a tukov.

Zloženie             

Gymnema lesná (Gymnema sylvestre) list, suchý extrakt titrovaný na 25%
kyseliny gymnemovej              315 mg
Obsah kyseliny gymnemovej            78,75 
mg
Lagerstrémia nádherná (Lagerstroemia speciosa) listy, suchý extrakt 
titrovaný na 1% kyseliny korozolovej           180 mg
Obsah kyseliny korozolovej           1,8 mg
Garcínia kambodžská (Garcinia cambogia) šupka, suchý extrakt 
titrovaný na 60% kyseliny hydroxycitrónovej           180 mg
Obsah kyseliny hydroxycitrónovej             108 mg
Fazuľa obyčajná (Phaseolus vulgaris) semená, suchý extrakt z fazule 10:1        135 mg
Myrhovník Wightov (Commiphora mukul) suchý extrakt živice titrovaný na 10% lipidov myrhovníka   90 mg
Obsah lipidov myrhovníka               9 mg

Dávkovanie: 1 kapsula 2 x denne

Balenie:  30 kapsúl 350mg

REDUFORM   Vyrovnávanie glukózy a tukov - ,,spaľovač tukov”
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Vlastnosti a indikácie

• obmedzuje pocit hladu 
• navodzuje pocit sýtosti
• podporuje látkovú výmenu
• priaznivo upravuje cholesterol v krvi

Definícia vybraných kvetov  a rastlín:

Indicka figa  
Obsahuje vitamín A, B, C, vlákninu, vodu, glukózu a fruktózu, betakarotén, minerálne látky vápnik, draslík, horčík, fosfor, železo a zinok. Liečia 
srdcovo-cievne ochorenia, zápchu, málokrvnosť, výborne sú proti únave. Figy majú močopudný účinok. Veľmi efektívne pomáhajú urýchliť 
trávenie a vylučovanie. Znižujú hladinu cholesterolu.

Ananás  
Je bohatý na nutričné látky a považuje sa za antidepresívny druh ovocia. Obsahuje takmer všetky vitamíny, šestnásť minerálnych látok a 
stopových prvkov, ktoré sú dôležité v čase, keď toho menej zjeme. Konzumácia ananásu zlepšuje trávenie kvôli jeho vysokému obsahu vody a 
vlákniny. To predchádza vzniku zápchy a podporuje zdravý tráviaci trakt.

Glukomanán  
má mimoriadnu schopnosť absorbovať vodu a je jednou z najviskóznejších požívateľných vláknin, aké poznáme.  Rovnako, ako iné rozpustné 
vlákniny, je považovaný za vhodného pomocníka pri chudnutí. A to vďaka viacerým mechanizmom:
 jeho obsah kalórií je veľmi nízky, zaberá priestor v žalúdku a navodzuje pocit sýtosti,  zabraňuje nadmernej konzumácii jedla, spomaľuje 
vyprázdňovanie žalúdka, čím prispieva k zvýšenému pocitu sýtosti, rovnako ako iné rozpustné vlákniny, znižuje vstrebávanie proteínov a tukov.

Zloženie                       Denná dávka = 2 kapsulám 

FFiga indická ( Opuntia ficus indica) šťava z mladých listov    225mg 
Glukomanán, Konjac (Amorphophallus konijac), hľuza    100mg
Skorocel vajcovitý (Plantago ovata ), semená      75mg 
Spirulina (Spirulina maxima), stielka      50 mg 
Ananás (Ananas sativus) stonka, suchý extrakt 0,3% titrovaný naobsah bromelaínu 50 mg 
Obsah  bromelaínu        0,15mg

Dávkovanie: 1 kapsula 2x denne pred jedlom

Balenie:  50 kapsúl 355mg

SATIOFORM   Prírodná  vláknina
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Pomoc pri:

• artritickej a artróznej bolesti.
• úrazoch po nehodách a bolestivých syndrómov rôzneho charakteru.
• pri bolestiach krčnej chrbtice, krížov, ramena, lakťa, zápästia
• pri bolestiach svalov, krku, ramien, chrbtice,
• pri stuhnutých svaloch (práca na počítači, šoférovanie)
• odstraňuje pocit diskomfortu

Definícia vybraných kvetov  a rastlín:

Bosvelia (Boswellia)
chráni funkčnosť kĺbov a eliminuje a lokalizuje stavy napätia

Diablov pazúr 
Koreň tejto rastliny sa užíva pri bolestivých výskytov artritídy a kĺbových ochorení. Má protizápalové účinky a obmedzuje opuchy. Rastlina je 
používaná pri zápaloch kĺbov, dne, bolestiach svalov, pri zmnoženie kolagénneho väziva v tkanive, pri úsade, bolestiach na hrudi.

Pŕhľava
je univerzálna liečivá bylina, ktorá výborne čistí krv, tým pomáha pri lupienke, akné a nečistote pleti.. Je močopudná, tým pomáha reumatikom. 
vyšuje vylučovanie kyseliny močovej a odvodňuje telo. Je liekom na vlasy.

Shizandra obsahuje ligníny a silice
V šupke plodu (oplodie) sú organické kyseliny, napr. citrónová, jablčná, vínna, flavonoidy a sacharidy. V semene sa nachádzajú o. i. voľné mastné 
kyseliny, vitamíny C, E a betakarotény. Obsahuje schizandrin, ktorý posilňuje imunitný systém, pôsobí povzbudivo na nervový systém a pamäť, 
napomáha tráveniu a pôsobí tonizačne na pečeň, pľúca a obličky. 

Zloženie            

Kadidlovník pravý (Boswelia carterii), živica
Harpagofyt ležatý “diablov pazúr” (Harpagophytum procumbens)
Vŕba biela (Salix alba), kôra
Pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), celá rastlina
Schizandra čínska (Schisandra chinensis), koreň

Dávkovanie: 3x denne

Balenie:  50ml krém

Upozornenie: Shizandra nie je vhodná pri hypertenzii, epilepsii a ranom štádiu kašľa s nachladnutím. 

ALGIPLUS Krém   analgetickým účinkom
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Pomoc pri:

• artritickej a artróznej bolesti,
• úrazoch po nehodách a bolestivých syndrómoch rôzneho charakteru
• bolestiach svalov, krku, ramien, chrbtice,
• menštruačných bolestiach
• cielený účinok na bolesť a zápal
• jednoducho odstraňuje bolestivý diskomfort života

Definícia vybraných kvetov  a rastlín:

Kadidlovník pílovitý (Boswellia carterii)
chráni funkčnosť kĺbov a eliminuje a lokalizuje stavy napätia

Harpagofyt ležatý“diablov pazúr” (Harpagophytum procumbens)
Koreň tejto rastliny sa užíva pri bolestivých výskytoch artritídy a kĺbových ochorení. Má protizápalové účinky a obmedzuje opuchy. Rastlina je 
používaná pri zápaloch kĺbov, dne, bolestiach svalov, pri zmnožení kolagénového väziva v tkanive, pri úsade, bolestiach na hrudi.

Pŕhľava dvojdomá
je univerzálna liečivá bylina, ktorá výborne čistí krv, Je močopudná, tým pomáha reumatikom.

Shizandra s obsahom lignínov a silice
V šupke plodu (oplodie) sú organické kyseliny, napr. Kyselina citrónová, jablčná, vínna, flavonoidy a sacharidy. V semene sa nachádzajú o. i. voľné 
mastné kyseliny, vitamíny C, E a betakarotény. Obsahuje schizandrín, ktorý posilňuje imunitný systém, pôsobí povzbudivo na nervový systém a 
pamäť, napomáha tráveniu a pôsobí tonizačne na pečeň, pľúca a obličky.

 Zloženie            

Kadidlovník pravý (Boswelia carterii), živica    25,0 ml  0,75 ml
Harpagofyt ležatý “diablov pazúr”(Harpagophytum procumbens), koreň 23,0 ml  0,69 ml
Vŕba biela (Salix alba), kôra       20,0 ml  0,6 ml
Pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica)     15,0 ml  0,45 ml
Schizandra čínska (Schisandra chinensis), koreň    15,0 ml   0,45 ml
Pramenitá voda, Bachove esencie, Rock water    0,29 ml  0,009 ml
Arnika mollis (Arnica mollis)      0,29 ml  0,009 ml
Banksia Menzies, austrálsky kvet      0,29 ml  0,009 ml
Dampiera        0,29 ml  0,009 ml
Patersonia occidentalis austrálsky kvet     0,28 ml  0,008 ml
Orgován obyčajný, (Syringa vulgaris)     0,28 ml  0,008 ml
Púpava lekárska, (Taraxacum officinale)     0,28 ml  0,008 ml

Dávkovanie: 20 kvapiek denne 2-3 krát denne, 15 kvapiek staršie osoby,  
          10 kvapiek každých 15 min pri bolesti, max. 6 krát za deň   

Balenie:  50ml kvapky

ALGIPLUS kvapky   Analgetikum
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regenerácia poškodených nervov a pomoc pri  liečbe príčiny bolesti chrbta viacnásobné neurózy na
mechanickej alebo artritickej báze, artritídy, toxickej, metabolickej a vírusovej báze
neuralgia (bolesť pri zápale trojklanného nervu) neuritída (zápal nervov)
diabetická neuropatia zápalový syndróm osteoartikulárne problémy 
bolesť hlavy, hemikránia

Zloženie         na 2 tablety   

Kadidlovník pravý (Boswellia carterii) 400 mg 
kyselina boswelová 65%   260 mg 
metylsulfonylmetán   300 mg 
kyselina alfa-lipoová   100 mg 
Baza čierna (Sambucus nigra)  60 mg 
obsah antokyanínu 1%   0,6 mg

Dávkovanie: 1 tableta dva krát denne

Balenie:  60 tabliet

BINEURALGIN  protizápalový efekt pri akútnych a chronických stavoch  
        chrbta a kĺbov

Definícia vybraných kvetov  a rastlín:

Bosvelia  (Boswellia) 
chráni funkčnosť kĺbov a eliminuje a lokalizuje stavy napätia. Baza uľahčuje odvádzanie telesných tekutín a
prirodzenú obranyschopnosť organizmu



Bios-Medica
in natura vinces

www.biogroupeu.com

e-mail: info@biogroupeu.com, www.biogroupeu.com, mobil: 0908 552 575

Je vhodný pre ľudí s osteoartrózou a chondropatiami a na doplnenie vitamínov a minerálov pri ich nedostatku                
a pri procesoch demineralizácie.

Pomoc pri:

• problémoch celého pohybového aparátu, svalov aj kostí
• obsahuje kyselinu hyalurónovú, ktorá podporuje pohyblivosť kĺbov a správnu funkciu chrupiek a kostí
• pomoc pri stareckej osteoporóze
• pomoc pri (post)menopauzálnej osteoporóze

Zloženie         na 2 tablety   

metylsulfonylmetán (MSM)   400mg 
citrónan horečnatý,    200mg 
sodná soľ kyseliny hyalurónovej,  100mg 
citrát vápenatý,    40 mg 
boritan sodný    13,2mg 
bór     0,75mg 
vitamín E     10mg 
vitamín D3    5mg 
vitamín K2    50mg

Dávkovanie: 1 tableta dva krát denne

Balenie:  30 tabliet

OSTEOCART   M.S.M


