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Ν Ε Α  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α  Κ Α Ι  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

ΠΕΠΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ 
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΕΨΗ!

Το Ultimate Digestive En-
zyme προσφέρει ουσιαστι-

κές λύσεις σε καταστάσεις 
όπως  αέρια, φουσκώματα, 
δυσπεψία, τροφικές αλλερ-
γίες, πεπτικούς ερεθισμούς 
και ότι σχετίζεται με ατελή 
πέψη τροφών. 

Πρόκειται για ένα πλή-
ρες φάσμα 10 ενεργών 
ένζυμων φυτικής προέ-
λευσης που διασπά πρω-

τεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες, 
ίνες, άμυλο, λακτόζη. Περιέ-

χει πρωτεολυτικά ένζυμα που μειώνουν 
τους ερεθισμούς και τις τροφικές αλλερ-
γίες από ατελή πρωτεϊνική πέψη. Βελτιώ-
νει τη διαθρεπτική απορρόφηση, αυξάνει 
τα επίπεδα ενέργειας, μειώνει φουσκώ-
ματα, καούρες, δυσπεψία και ανακουφί-
ζει το πάγκρεας.

Παρασκευάζεται στον Καναδά από τη 
Flora. 

Προϊόν ΕΟΦ, Tηλ.: 2310 449441, 
www.medmelon.gr

VITAL pLus Q10 - 30 cAps

To VITAL plus Q10 30 caps σε νέα ειδική συ-
σκευασία, κάνει δώρο ένα ηλεκτρονικό θερμό-
μετρο για εύκολη, γρήγορη και ακριβής μέτρηση 
της θερμοκρασίας σώματος.

Πολύωρη και απαιτητική εργασία,  εντατικό διά-
βασμα & μελέτη, στρες και πίεση, η αλλαγή εποχής, 
οι πιθανές ιώσεις... εξαντλούν τον οργανισμό! 

Με το VITAL plus Q10, έχετε την ενέργεια και 
τόνωση  που χρειάζεστε! Το VITAL plus Q10 είναι 
ένα πλήρες και ισορροπημένο πολυβιταμινούχο 
συμπλήρωμα διατροφής το οποίο περιέχει:
• 12 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 
• 11 ΜΕΤΑΛΛΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ 
•  2 είδη GINSENG (εκχύλισμα από Κορεατικό και 

εκχύλισμα από Σιβηριανό) για σωματική και νο-
ητική  τόνωση, απαλλάσσοντας τον οργανισμό  
από το αίσθημα της κόπωσης.

•  ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q10 ένα πολύ αποτελεσματικό 
αντιοξειδωτικό (προστατεύει τον οργανισμό από 
τις επιθέσεις των ελευθέρων ριζών).
Το προϊόν, διατίθεται από την εταιρία Γερολυ-

μάτος με έγκριση από τον ΕΟΦ.
Πληροφορίες ΠΓΝ Γερολυμάτος ΑΕΒΕ: 
Αθήνα_Τηλ.: 210 8194293, 210 8194192 
e-mail: otc@gerolymatos.gr • www.gerolymatos.gr

BIOAXIs HeALTHcAre HeLLAs:
Η ΕΤΑΙρΕΙΑ ΠοΥ ΠΑρΕχΕΙ ΠροΓρΑΜΜΑΤΑ ΥΠοΣΤΗρΙξΗΣ ΑΣθΕΝΩΝ 

(pATIenT suppOrT prOgrAm - pspsm) ΣΤΗΝ ΕλλΑδΑ

Η BIOAXIS Healthcare Hellas ανήκει στην BIOAXIS Healthcare Ltd με έδρα το Λονδίνο και είναι μια από τις γρηγορότερα 
αναπτυσσόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη που ειδικεύεται σε υπηρεσίες υποστήριξης φαρμακευ-
τικής αγωγής και κατ’ οίκον υγειονομικής περίθαλψης μέσω του πανελλαδικού νοσηλευτικού δικτύου που διαθέτει.

Ο στόχος της BIOAXIS Healthcare είναι να δημιουργήσει το μεγαλύτερο εθνικό δίκτυο επαγγελματιών υγείας για την παροχή 
κατ’ οίκον υπηρεσιών υγείας υποστήριξης, υψηλής ποιότητας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην υποδομή της BIOAXIS Healthcare είναι συνεχείς προκειμένου να παρέχονται 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους ασθενείς και τους ιατρούς. Όλες οι λειτουργίες της BIOAXIS Healthcare υποστηρί-
ζονται από ένα προηγμένο πληροφοριακό σύστημα.

Η BIOAXIS πραγματοποιεί χιλιάδες νοσηλευτικές κατ’ οίκον επισκέψεις κάθε χρόνο και εξυπηρετεί πολλές από τις μεγά-
λες φαρμακευτικές εταιρείες στον τομέα της συμμόρφωσης ασθενών, της φαρμακοεπαγρύπνησης, της υγειονομικής περί-
θαλψης και της υποστήριξης μέσω των εκτενών προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης των ασθενών.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να απευθυνθούν είτε στις φαρμακευτικές εταιρείες είτε στην BIOAXIS Healthcare.

BIOAXIS Healthcare SA
Λ. Πεντέλης 70, 152 34 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6100 330 • Fax: 210 6101330 • E-mail: info@bioaxis.eu




