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– Termékk atalógus –

Új korszak
az étrend-kiegészítők világában…
Mindannyian érezzük, hogy a mai világ-

tő termékek előállítása és csomagolása

ban a megváltozott étkezési szokásaink és

során ISO 22 000:2005 szabvány szerint

életkörülményeink már-már megkövetelik,

tanúsított élelmiszer-biztonsági irányítási

hogy szervezetünket folyamatosan tápláljuk

rendszer működik, emellett termékeink

olyan kiegészítőkkel, amelyekre a megfele-

a nemzetközileg elismert Helyes Gyártási

lő működéshez szüksége van. A Damona

Gyakorlat (GMP) irányelvek előírásainak

vitamin, gyógynövény és étrend-kiegészítő

megfelelő gyártási rendszerben készülnek.

termékcsalád kiváló minősége és kedvező

A folyamatosan bővülő termékkínálat,

ár/érték arányának köszönhetően lehetővé

a magas minőség és a kedvező árfekvés

teszi, hogy az egészségmegőrzés ne le-

garantálja a fogyasztók maximális elége-

gyen többé luxus. 100%-ban magyar tu-

dettségét. Célunk, hogy a Damona termék-

lajdonú vállalatunk a gyártók folyamatos

család mindenki számára elérhető legyen,

versenyeztetésével biztosítja a kedvező

és a mindennapok részeként hozzájárul-

árat, emellett a minőségre is kiemelkedő

jon az egészséges életmód térnyeréséhez.

“

“

DAMONA

Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett
gyertya. Ha körültekintő figyelmet
szentelünk gyertyánknak,
sokáig fog égni.

								

Manfred Kets De Vries

hangsúlyt fektetünk. Az étrend-kiegészí-

Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!
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500 mg C-vitamint tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta

1000 mg C-vitamint tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta

Kiszerelés: 60 db

Összetevők: L-aszkorbinsav; tömegnövelő szer
(mikrokristályos cellulóz); fényező anyag (sztearinsav);
csomósodást gátlók (szilícium dioxid, magnézium sztearát).
Hatóanyagok
C-vitamin

Hatóanyag 1 tablettában
500 mg (625 NRV%)*

Adagolás: Naponta 1-2 tabletta
OÉTI által notifikált termék
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DAMONA
C-vitamin 1000 mg tabletta

1000 mg hosszan tartó hatású C-vitamint
tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta

Kiszerelés: 100 db

Összetevők: L-aszkorbinsav; tömegnövelő szer
(mikrokristályos cellulóz); fényező anyag (sztearinsav);
csomósodást gátlók (szilícium dioxid, magnézium sztearát).
Hatóanyagok
C-vitamin

Adagolás: Naponta 1 tabletta

DAMONA
C-vitamin 1000 mg retard

Hatóanyag 1 tablettában
1000 mg (1250 NRV%)*

OÉTI által notifikált termék

* NRV%: a napi beviteli referencia érték %-a felnőttek esetében
Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

Kiszerelés: 100 db

Összetevők: L-aszkorbinsav; tömegnövelő szer
(mikrokristályos cellulóz); fényező anyag (sztearinsav);
csomósodást gátlók (szilícium dioxid, magnézium sztearát).
Hatóanyagok
C-vitamin

Adagolás: Naponta 1 tabletta
OÉTI által notifikált termék

Hatóanyag 1 tablettában
1000 mg (1250 NRV%)*

DAMONA
D3-vitamin 2000 NE tabletta
50 μg (2000 NE) D3-vitamint tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta

Vitaminok

Vitaminok

DAMONA
C-vitamin 500 mg tabletta

Kiszerelés: 100 db

Összetevők: Tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz);
maltodextrin; fényező anyag (sztearinsav); zselatin;
szacharóz; kukoricakeményítő; részben hidrogénezett
szójabab olaj; kolekalciferol.
Hatóanyagok
D-vitamin

Hatóanyag 1 tablettában
50 μg (1000 NRV%)* (2000 NE)**

Adagolás: Naponta 1 tabletta
OÉTI által notifikált termék

* NRV%: a napi beviteli referencia érték %-a felnőttek esetében
** NE = Nemzetközi Egység
Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!
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Vitaminok

DAMONA
Multivitamin felőtteknek tabletta
Vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta
Kiszerelés: 60 db

Összetevők: Tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz);
maltodextrin; L-aszkorbinsav; csomósodást gátlók (talkum,
szilícium dioxid); nikotinsavamid; DL-alfa-tokoferil-acetát;
módosított étkezési keményítő; tiamin-mononitrát; piridoxinhidroklorid; riboflavin; folsav (pteroilmonoglutaminsav);
cianokobalamin (B12-vitamin).
Hatóanyagok
B1-vitamin (tiamin)
B2-vitamin (riboflavin)
B3-vitamin (niacin)
B6-vitamin (piridoxin)
B12-vitamin
Folsav
C-vitamin
E-vitamin

Adagolás: Naponta 1 tabletta
OÉTI által notifikált termék
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Hatóanyag 1 tablettában
10 mg (909 NRV%)*
5 mg (357,1 NRV%)*
20 mg (125 NRV%)*
5 mg (357,1 NRV%)*
1,8 μg (72 NRV%)*
500 μg (250 NRV)*
100 mg (125 NRV%)*
10 mg (83,3 NRV%)*

DAMONA
Szépségvitamin haj-bőr-köröm tabletta
Vitaminokat és cinket tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta

Összetevők: Maltodextrin; tömegnövelő szer (mikrokristályos
cellulóz); L-aszkorbinsav; cink-citrát; csomósodás gátlók (talkum,
szilícium-dioxid); módosított étkezési keményítő; Dl-alfa-tokoferilacetát; nikotinamid; tiamin-mononitrát; piridoxin-hidroklorid;
riboflavin; szaharóz; zselatin; retinil-acetát; D-biotin; cianokobalamin.

Adagolás: Naponta 1 tabletta

B-vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta
Kiszerelés: 100 db

Kiszerelés: 90 db

Hatóanyagok
A-vitamin
B1-vitamin (tiamin)
B2-vitamin (riboflavin)
B3-vitamin (niacin)
B6-vitamin (piridoxin)
B12-vitamin
C-vitamin
E-vitamin
Cink

DAMONA
B-komplex tabletta

Hatóanyag 1 tablettában
400 μg (50 NRV%)*
1 mg (90,9 NRV%)*
1 mg (71,4 NRV%)*
8 mg (50 NRV%)*
1 mg (71,4 NRV%)*
1,5 μg (60 NRV%)*
50 mg (62,5 NRV%)*
10 mg (83,3 NRV%)*
10 mg (100 NRV%)*

Összetevők: Tömegnövelő szerek (dikalcium foszfát,
mikrokristályos cellulóz, kroszkaramellóz-nátrium);
stabilizátor (polivinil-pirrolidon); nikotinamid; tiamin
hidroklorid; csomósodásgátlók (magnézium sztearát,
szilícium dioxid); kalcium D pantotenát; piridoxin hidroklorid;
riboflavin.
Hatóanyagok
B1-vitamin (tiamin)
B2-vitamin (riboflavin)
B3-vitamin (niacin)
B5-vitamin (pantoténsav)
B6-vitamin (piridoxin hidroklorid)
Adagolás: Naponta 1 tabletta

Hatóanyag 1 tablettában
10 mg (909 NRV%)*
3 mg (214 NRV%)*
12 mg (75 NRV%)*
5 mg (83,3 NRV%)*
5 mg (429 NRV%)*

DAMONA
Magnézium + B6 tabletta
Szerves kötésű magnéziumot és
B6-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta
Kiszerelés: 100 db

Összetevők: Magnézium-citrát; tömegnövelő szer
(mikrokristályos cellulóz); fényező anyag (sztearinsav);
csomósodást gátló (szilícium dioxid); piridoxin-hidroklorid.
Hatóanyagok
Magnézium
B6-vitamin

Adagolás: Naponta 1 tabletta

Hatóanyag 1 tablettában
56,25 mg (15 NRV%)*
5 mg (357 NRV%)*

Ásványi anyagok

Vitaminok

ro
Hama

OÉTI által notifikált termék

OÉTI által notifikált termék

OÉTI által notifikált termék

* NRV%: a napi beviteli referencia érték %-a felnőttek esetében
Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

* NRV%: a napi beviteli referencia érték %-a felnőttek esetében
Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

9

saN

ro
Hama

aN

DAMONA
Vas + folsav tabletta
Vasat és folsavat tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta
Kiszerelés: 60 db

Összetevők: Vas-glükonát; tömegnövelő szer
(mikrokristályos cellulóz); maltodextrin; csomósodás gátlók
(talkum, szilícium dioxid); folsav (pteroilmonoglutaminsav).
Hatóanyagok
Folsav
Vas

Hatóanyag 1 tablettában
200 μg (100 NRV%)*
14 mg (100 NRV%)*

Adagolás: Naponta 1 tabletta
OÉTI által notifikált termék

DAMONA
Kalcium + D3 + K2 tabletta
Kalciumot, D3-vitamint és K2-vitamint tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta

Összetevők: Kalcium karbonát; csomósodást gátlók
(magnézium sztearát, talkum, szilícium oxid); tömegnövelő
szer (krosszkaramellóz-nátrium); fényező anyag (polivinilpirrolidon); menakinon; kolekalciferol.

Hatóanyag 1 tablettában
500 mg (62,5 NRV%)*
50 μg (66,6 NRV%)*
20 μg (400 NRV%)* (800 NE)**

Adagolás: Naponta 1 tabletta
OÉTI által notifikált termék
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Kalciumot, magnéziumot és cinket tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta
Kiszerelés: 100 db

Kiszerelés: 60 db

Hatóanyagok
Kalcium
K2-vitamin
D3-vitamin

DAMONA
Kalcium + Mg + Cink tabletta

* NRV%: a napi beviteli referencia érték %-a felnőttek esetében
** NE=Nemzetközi Egység
Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

Összetevők: Kalcium karbonát; magnézium oxid;
csomósodásgátlók (magnézium sztearát, talkum, szilícium
dioxid); tömegnövelő szer (kroszkaramellóz-nátrium); cink
acetát; stabilizátor (polivinil-pirrolidon).
Hatóanyagok
Kalcium
Magnézium
Cink

Adagolás: Naponta 1 tabletta

Hatóanyag 1 tablettában
333 mg (41,6 NRV%)*
133 mg (35,5 NRV%)*
2,5 mg (25 NRV%)*

DAMONA
Kurkuma 500 mg tabletta
Kurkumát és C-vitamint tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta
Kiszerelés: 60 db

Összetevők: Kurkuma gyökér por; tömegnövelőszer
(izomalt); fényező anyag (szearinsav); csomósodást gátló
(szilícium dioxid), L-aszkorbinsav.
Hatóanyagok
Kurkuma
C-vitamin

Hatóanyag 1 tablettában
500 mg
12 mg (15 NRV%)*

Adagolás: Naponta 1-2 tabletta
OÉTI által notifikált termék

Gyógynövénykivonatok

Ásványi anyagok

Ásványi anyagok

ros
Hama

OÉTI által notifikált termék

* NRV%: a napi beviteli referencia érték %-a felnőttek esetében
Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!
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Szabalpálma kivonatot tartalmazó
étrend-kiegészítő kapszula
Kiszerelés: 90 db

Összetevők: Szabalpálma gyümölcsének kivonata 20%
zsírsav tartalommal, kapszula anyaga: zselatin, színezék: E
171 (szilícium-dioxid).
Hatóanyagok
Szabalpálma-kivonat

Hatóanyag 1 kapszulában
320 mg

Adagolás: Naponta 1 kapszula
OÉTI által notifikált termék

DAMONA
Ginkgo biloba 80 mg tabletta
80 mg Ginkgo biloba kivonatot tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta
Kiszerelés: 90 db

Összetevők: Tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz);
maltodextrin; ginkgo biloba kivonat (80 mg /tabletta;
csomósodást gátlók (szilícium-dioxid, magnézium-sztearát);
fényező anyag (sztearinsav).
Hatóanyagok
Ginkgo biloba kivonat
ebből flavon glikozidok
ebből terpén lakton

Adagolás: Naponta 1 tabletta

Hatóanyag 1 tablettában
80 mg
19,2 mg
4,8 mg

DAMONA
Ginzeng 100 mg tabletta
Panax ginzenget tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta

300 mg Tőzegáfonya kivonatot tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta

Kiszerelés: 90 db

Összetevők: Panax ginzeng kivonat (100 mg/tabletta);
tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz); maltodextrin;
csomósodás gátlók (talkum, szilícium dioxid).
Hatóanyagok
Panax ginzeng kivonat

Hatóanyag 1 tablettában
100 mg

Adagolás: Naponta 1 tabletta
OÉTI által notifikált termék

DAMONA
Tőzegáfonya 300 mg tabletta

Kiszerelés: 60 db

Összetevők: Tőzegáfonya-kivonat; (sztearinsav);
csomósodást gátlók (talkum, magnézium sztearát).
Hatóanyagok
Tőzegáfonya-kivonat

Gyógynövénykivonatok

Gyógynövénykivonatok

DAMONA
Szabalpálma 320 mg kapszula

Hatóanyag 1 tablettában
300 mg

Adagolás: Naponta 1-6 tabletta
OÉTI által notifikált termék

OÉTI által notifikált termék
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Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!
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Zöldkávé kivonatot tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta

Ördögnyelv (glükomannán) kivonatot tartalmazó
étrend-kiegészítő kapszula

Kiszerelés: 100 db

Összetevők: Zöldkávé kivonat (200 mg/ tabletta);
tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz); csomósodást
gátlók (szilícium dioxid, talkum); fényező anyag (sztearinsav).
Hatóanyagok
Zöldkávé kivonat
melyből klorogénsav
(min. 50%)

Adagolás: Naponta 1-2 tabletta
OÉTI által notifikált termék

DAMONA
Ördögnyelv 500 mg kapszula

Hatóanyag 1 tablettában
200 mg
100 mg

Kiszerelés: 60 db

Összetevők: Ördögnyelv-kivonat (Amorphophallus konjac
extract - glükomannán), kapszula anyaga: zselatin, színezék:
E 171 (titán-dioxid).
Hatóanyagok
Ördögnyelv-kivonat
(glükomannán)

Hatóanyag 1 kapszulában
500 mg

Adagolás: Felnőtteknek étkezés előtt napi 3x1 kapszula
OÉTI által notifikált termék

Tejsavbaktériumokat tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta

Összetevők: Tömegnövelő szer (izomalt); kettős
bevonatú tejsavbaktérium kultúra (Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei,
Streptococcus thermophilus, Enterococcus faecium);
csomósodást gátlók (talkum, magnézium-sztearát).
Hatóanyagok
Összes tejsavbaktérium
(Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus casei,
Streptococcus thermophilus,
Enterococcus faecium)
OÉTI által notifikált termék

Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

Tejsavbaktériumokat tartalmazó, erdei gyümölcs
ízű étrend-kiegészítő rágótabletta gyermekeknek,
édesítőszerekkel
Kiszerelés: 30 db

Kiszerelés: 30 db

Tejsavbaktériumok
1 tablettában
5 milliárd*
2 milliárd**

Adagolás: Naponta 1-2 tabletta
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DAMONA
Lactiflora Kid

DAMONA
ProBi 5 felnőtteknek tabletta

Összetevők: Tömegnövelőszer (izomalt); erdei gyümölcs
aroma; kettős bevonatú tejsav baktérium kultúra
(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus,
Enterococcus faecium); csomósodást gátlók (talkum,
magnézium sztearát); étkezési sav (citromsav);
édesítőszerek (szukralóz, nátrium-ciklamát).
Hatóanyagok
Tejsavbaktériumok
1 tablettában
Összes tejsavbaktérium
2,5 milliárd*
(Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus rhamnosus,
1 milliárd**
Lactobacillus casei,
Streptococcus thermophilus,
Enterococcus faecium)
Adagolás: 3 év feletti gyermekek számára naponta
1-2 rágótabletta
OÉTI által notifikált termék

*kezdeti élőszám gyártáskor
** helyes tárolással a minőség megőrzési idő végéi
Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

Speciális készítmények

Gyógynövénykivonatok

DAMONA
Zöldkávé tabletta
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Speciális készítmények

DAMONA
Koenzim Q10 60 mg tabletta
60 mg Koenzim Q10-et tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta

Összetevők: Tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz);
Koenzim Q10; csomósodást gátlók (szilícium dioxid, talkum,
magnézium-sztearát); maltodextrin.

Adagolás: Naponta 1 tabletta
OÉTI által notifikált termék

Luteint tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta
Kiszerelés: 30 db

Kiszerelés: 30 db

Hatóanyagok
Koenzim Q10

DAMONA
Lutein Forte 10 mg tabletta

Hatóanyag 1 tablettában
60 mg

Összetevők: Szacharóz; zselatin; kukoricakeményítő;
fényező anyag (sztearinsav); lutein.
Hatóanyagok
Lutein

Adagolás: Naponta 1 tabletta

Hatóanyag 1 tablettában
10 mg

OÉTI által notifikált termék

DAMONA
Omega-3 halolaj kapszula
Omega-3 zsírsavakat tartalmazó lágyzselatin
étrend-kiegészítő kapszula
Kiszerelés: 90 db

Összetevők: Halolaj (998 mg/ kapszula); zselatin;
nedvesítőszer (glicerin); antioxidáns (D-alfa-tokoferol).
Hatóanyagok
EPA (Omega-3 zsírsav)
DHA (Omega-3 zsírsav)

Hatóanyag 1 kapszulában
160 mg
110 mg

Adagolás: Naponta 1-2 kapszula
OÉTI által notifikált termék

DAMONA
Porc és Csont komplex tabletta
Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer
Kiszerelés: 90 db

Összetevők: Glükózamin-szulfát-kálium-klorid (rák/
héjas állat eredetű); kalcium karbonát; metil-szulfonilmetán (MSM); fényező anyag (sztearinsav); kollagén (hal
eredetű); L-aszkorbinsav; cink-citrát; réz-glükonát; mangánszulfát; zselatin; szacharóz; kukoricakeményítő; részben
hidrogénezett szójabab olaj; kolekalciferol.
Hatóanyagok
Hatóanyag 3 tablettában
D-vitamin
10 μg (200 NRV%)*
C-vitamin
80 mg (100 NRV%)*
Kalcium
400 mg (50 NRV%)*
Mangán
2 mg (100 NRV%)*
Réz
1 mg (100 NRV%)*
Cink
10 mg (100 NRV%)*
Glükozamin-szulfát
Kollagén
Metil-szulfonil-metán (MSM)
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Adagolás: Naponta 3 tabletta
OÉTI által notifikált termék
Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

Speciális készítmények

ro
Hama

1500 mg
120 mg
600 mg

* NRV%: napi beviteli referencia érték %-a felnőttek esetében
Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!
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Kiszerelés:

Összetevők:

25 db 1,5 g-os filter tasak / doboz
100% -ban természetes, gyógyszer		
könyvi minőségű csalánlevél

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve
hűlni hagyjuk, langyos állapotban, ízesítve vagy
ízesítés nélkül fogyasztjuk.

Gyógyteák

DAMONA
Filterezett Citromfű levél
Kiszerelés:

Összetevők:

25 db 1 g-os filter tasak / doboz
100%-ban természetes,
gyógyszerkönyvi minőségű orvosi
citromfű levél

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve
hűlni hagyjuk, langyos állapotban, ízesítve vagy
ízesítés nélkül fogyasztjuk.

DAMONA
Filterezett Kamillavirágzat
Kiszerelés:

Összetevők:

25 db 1,2 g-os filter tasak / doboz
100%-ban természetes,
gyógyszerkönyvi minőségű
kamillavirágzat

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve
hűlni hagyjuk, langyos állapotban, ízesítve vagy
ízesítés nélkül fogyasztjuk.
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DAMONA
Filterezett Szennalevél
Kiszerelés:

Összetevők:

25 db 1 g-os filter tasak / doboz
100% -ban természetes, gyógyszer		
könyvi minőségű szennalevél

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot hűlni
hagyjuk, langyos állapotban, ízesítve vagy ízesítés
nélkül fogyasztjuk.

DAMONA
Filterezett Borsosmentalevél
Kiszerelés:

Összetevők:

25 db 1,5 g-os filter tasak / doboz
100%-ban természetes, ellenőrzött
minőségű borsosmentalevél

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve
5-8 percig állni hagyjuk, majd ízesítve vagy ízesítés
nélkül fogyasztjuk.

Gyógyteák

DAMONA
Filterezett Csalánlevél

DAMONA
Filterezett Csipkebogyó
Kiszerelés:

Összetevők:

25 db 3 g-os filter tasak / doboz
100%-ban természetes, ellenőrzött
minőségű csipkebogyó

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot 1,5 dl langyos vízben áztatjuk néhány órán
keresztül, majd ízlés szerint ízesítve fogyasztjuk.
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saN

Kiszerelés:

Összetevők:

Kiszerelés:

25 db 1,2 g-os filter tasak / doboz

Összetevők:

100%-ban természetes,
gyógyszerkönyvi minőségű cickafarkfű

Gyógyteák

Kiszerelés:

Összetevők:

Összetevők:

25 db 1 g-os filter tasak / doboz
100%-ban természetes,
gyógyszerkönyvi minőségű galagonya
virágos hajtásvég

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve
hűlni hagyjuk, langyos állapotban, ízesítve vagy
ízesítés nélkül fogyasztjuk.

100%-ban természetes, ellenőrzött
minőségű fehér fagyöngy

DAMONA
Filterezett Kakukkfű levél és virág
Kiszerelés:

Összetevők:

100%-ban természetes, ellenőrzött
minőségű hársfavirágzat

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve
hűlni hagyjuk, langyos állapotban, ízesítve vagy
ízesítés nélkül fogyasztjuk.

Kiszerelés:
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saN

ro
Hama

25 db 1,5 g-os filter tasak / doboz

DAMONA
Filterezett Galagonya
virágos hajtásvég

25 db 1 g-os filter tasak / doboz

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot 1,5 dl hideg vízben 2-5 órán át áztatjuk, majd
ízesítve vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk.

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve
hűlni hagyjuk, langyos állapotban, ízesítve vagy
ízesítés nélkül fogyasztjuk.

DAMONA
Filterezett Hársfavirág

DAMONA
Filterezett Fehér Fagyöngy

25 db 1 g-os filter tasak / doboz
100%-ban természetes,
gyógyszerkönyvi minőségű kakukkfű
levél és virág

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve
hűlni hagyjuk, langyos állapotban, ízesítve vagy
ízesítés nélkül fogyasztjuk.

saN

ro
Hama

Gyógyteák

DAMONA
Filterezett Cickafarkfű

ro
Hama

DAMONA
Filterezett Körömvirág szirom
Kiszerelés:

Összetevők:

25 db 0,8 g-os filter tasak / doboz
100%-ban természetes,
gyógyszerkönyvi minőségű körömvirág

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve
hűlni hagyjuk, majd hidegen vagy melegen, ízesítve
vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk.
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saN

ro
Hama

saN

Kiszerelés:

Összetevők:

DAMONA
Filterezett Orbáncfű
Kiszerelés:

25 db 1 g-os filter tasak / doboz

Összetevők:

100%-ban természetes, ellenőrzött
minőségű mályvalevél

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve
hűlni hagyjuk, langyos állapotban, ízesítve vagy
ízesítés nélkül fogyasztjuk.

saN

ro
Hama
Gyógyteák

DAMONA
Filterezett Máriatövis termés
Kiszerelés:

Összetevők:

25 db 2 g-os filter tasak / doboz
100%-ban természetes, ellenőrzött
minőségű máriatövis termés

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel, 10-15 percig állni
hagyjuk, majd ízesítve vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk.

saN

ro
Hama

25 db 1,2 g-os filter tasak / doboz
100%-ban természetes,
gyógyszerkönyvi minőségű orbáncfű

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve
hűlni hagyjuk, langyos állapotban, ízesítve vagy
ízesítés nélkül fogyasztjuk.

saN

ro
Hama

DAMONA
Filterezett Orvosi Zsálya
Kiszerelés:

Összetevők:

25 db 1 g-os filter tasak / doboz
100%-ban természetes, ellenőrzött
minőségű orvosi zsálya

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel, néhány percig állni
hagyjuk, majd ízesítve vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk.

Gyógyteák

DAMONA
Filterezett Mályvalevél

ro
Hama

DAMONA
Filterezett Mezei Zsurló
Kiszerelés:

Összetevők:

25 db 1,2 g-os filter tasak / doboz
100%-ban természetes,
gyógyszerkönyvi minőségű mezei
zsurló

Használati javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter
tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve
hűlni hagyjuk, langyos állapotban, ízesítve vagy
ízesítés nélkül fogyasztjuk.
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Vitaminok

DAMONA C-vitamin 500 mg tabletta

Kiszerelés

DAMONA Kurkuma 500 mg tabletta

100 db

C-vitamin

1000 mg (1250 NRV%)*

DAMONA Szabalpálma 320 mg kapszula

DAMONA D3-vitamin 2000 NE tabletta

100 db
60 db

C-vitamin
D3-vitamin
B2-vitamin (riboflavin)

5 mg (357,1 NRV%)*

B6-vitamin (piridoxin)

5 mg (357,1 NRV%)*

Folsav

C-vitamin
E-vitamin

A-vitamin

B1-vitamin (tiamin)

B2-vitamin (riboflavin)
B3-vitamin (niacin)

B6-vitamin (piridoxin)
B12-vitamin
C-vitamin
E-vitamin
DAMONA B-komplex tabletta - Hamarosan!

100 db

Cink

B1-vitamin (tiamin)

B2-vitamin (riboflavin)
B3-vitamin (niacin)

B5-vitamin (pantoténsav)

B6-vitamin (piridoxin hidroklorid)
Ásványi anyagok

DAMONA Magnézium + B6 tabletta
DAMONA Vas + folsav tabletta
DAMONA Kalcium + D3 + K2 tabletta - Hamarosan!

DAMONA Kalcium + Mg + Cink tabletta - Hamarosan!

Kiszerelés
100 db
60 db
60 db

100 db

Hatóanyag

Magnézium
B6-vitamin

20 mg (125 NRV%)*
1,8 μg (72 NRV%)*

500 μg (250 NRV)*

100 mg (125 NRV%)*

DAMONA Ginkgo biloba 80 mg tabletta

DAMONA Ginzeng 100 mg tabletta

DAMONA Tőzegáfonya 300 mg tabletta

DAMONA Zöldkávé tabletta

DAMONA Ördögnyelv 500 mg kapszula

Kiszerelés

1 mg (90,9 NRV%)*
1 mg (71,4 NRV%)*

Speciális készítmények

DAMONA ProBi 5 felnőtteknek tabletta

500 mg

90 db

Szabalpálma-kivonat

320 mg

90 db

90 db

ebből terpén lakton

Panax ginzeng kivonat

60 db
Kiszerelés
30 db

30 db

10 mg (100 NRV%)*

10 mg (909 NRV%)*
3 mg (214 NRV%)*

ebből flavon glikozidok

Ördögnyelv-kivonat
(glükomannán)

1,5 μg (60 NRV%)*

DAMONA Lactiflora Kid

Ginkgo biloba kivonat

Tőzegáfonya-kivonat

1 mg (71,4 NRV%)*

10 mg (83,3NRV%)*

C-vitamin

60 db

100 db

8 mg (50 NRV%)*

50 mg (62,5 NRV%)*

melyből klorogénsav (min. 50%)

Hatóanyag

300 mg
200 mg

100 mg

500 mg
Hatóanyag 1 tablettában

Kezdeti élőszám gyártáskor:
2,5 milliárd
Helyes tárolással a minőség
megőrzési idő végéig: 1 milliárd

Lutein

10 mg

DAMONA Koenzim Q10 60 mg tabletta

5 mg (429 NRV%)*

DAMONA Omega-3 halolaj kapszula

90 db

EPA (Omega-3 zsírsav)

160 mg

Hatóanyag 1 tablettában

DAMONA Porc és Csont komplex tabletta Hamarosan!

90 db

D-vitamin

10 μg (200 NRV%)* - 3 tablettában

Kalcium

400 mg (50 NRV%)* - 3 tablettában

5 mg (83,3 NRV%)*

56,25 mg (15 NRV%)*
5 mg (357 NRV%)*

30 db

Koenzim Q10

DHA (Omega-3 zsírsav)

C-vitamin
Mangán

50 μg (66,6 NRV%)*

Glükozamin-szulfát

333 mg (41,6 NRV%)*

Metil-szulfonil-metán (MSM)

Magnézium

4,8 mg

100 mg

Összes tejsavbaktérium
(Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus casei,
Streptococcus thermophilus,
Enterococcus faecium)

Réz

Kalcium

19,2 mg

Kezdeti élőszám gyártáskor:
5 milliárd
Helyes tárolással a minőség
megőrzési idő végéig: 2 milliárd

14 mg (100 NRV%)*

D3-vitamin

80 mg

Összes tejsavbaktérium
(Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus casei,
Streptococcus thermophilus,
Enterococcus faecium)

200 μg (100 NRV%)*

K2-vitamin

12 mg (15 NRV%)*

12 mg (75 NRV%)*

DAMONA Lutein Forte 10 mg tabletta

30 db

Zöldkávé kivonat

Folsav
Kalcium

Hatóanyag 1 tablettában

Kurkuma

10 mg (83,3 NRV%)*

400 μg (50 NRV%)*

Hatóanyag

60 db

Vas

Cink
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50 μg (1000 NRV%)* (2000 NE)**
10 mg (909 NRV%)*

B12-vitamin

90 db

1000 mg (1250 NRV%)*

B1-vitamin (tiamin)
B3-vitamin (niacin)

DAMONA Szépségvitamin haj-bőr-köröm tabletta

Gyógynövénykivonatok

500 mg (625 NRV%)*

100 db

DAMONA Multivitamin felnőtteknek tabletta

Hatóanyag 1 tablettában

C-vitamin

DAMONA C-vitamin 1000 mg tabletta
DAMONA C-vitamin 1000 mg retard

Hatóanyag

60 db

500 mg (62,5 NRV%)*

Cink

20 μg (400 NRV%)* (800 NE)**

Kollagén

60 mg

110 mg

80 mg (100 NRV%)* - 3 tablettában
2 mg (100 NRV%)* - 3 tablettában
1 mg (100 NRV%)* - 3 tablettában

10 mg (100 NRV%)* - 3 tablettában
1500 mg - 3 tablettában
120 mg - 3 tablettában

600 mg - 3 tablettában

133 mg (35,5 NRV%)*
2,5 mg (25 NRV%)*

* NRV%: napi beviteli referencia érték %-a felnőttek esetében
** NE = Nemzetközi Egység
Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

* NRV%: napi beviteli referencia érték %-a felnőttek esetében
** NE = Nemzetközi Egység
Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!
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Gyógyteák
DAMONA Filterezett Borsosmentalevél

Kiszerelés
25 db

DAMONA Filterezett Cickafarkfű

25 db

DAMONA Filterezett Citromfű levél

25 db

DAMONA Filterezett Csalánlevél

25 db

DAMONA Filterezett Csipkebogyó

25 db

DAMONA Filterezett Galagonya virágos hajtásvég

25 db

DAMONA Filterezett Hársfavirág

25 db

DAMONA Filterezett Kamillavirág

25 db

DAMONA Filterezett Szennalevél

25 db

DAMONA Filterezett Fehér Fagyöngy - Hamarosan!

25 db

DAMONA Filterezett Kakukkfű levél és virág - Hamarosan!

25 db

DAMONA Filterezett Körömvirág szirom - Hamarosan!

25 db

DAMONA Filterezett Mályvalevél - Hamarosan!

25 db

DAMONA Filterezett Máriatövis termés - Hamarosan!

25 db

DAMONA Filterezett Mezei Zsurló - Hamarosan!

25 db

DAMONA Filterezett Orbáncfű - Hamarosan!

25 db

DAMONA Filterezett Orvosi Zsálya - Hamarosan!

25 db

Összetevők
100%-ban természetes, ellenőrzött
minőségű borsosmentalevél
100%-ban természetes, gyógyszerkönyvi
minőségű cickafarkfű
100%-ban természetes, gyógyszerkönyvi
minőségű orvosi citromfű levél
100%-ban természetes, gyógyszerkönyvi
minőségű csalánlevél
100%-ban természetes, ellenőrzött
minőségű csipkebogyó
100%-ban természetes, gyógyszerkönyvi
minőségű galagonya virágos hajtásvég
100%-ban természetes, ellenőrzött
minőségű hársfavirágzat
100%-ban természetes, gyógyszerkönyvi
minőségű kamillavirágzat
100%-ban természetes, gyógyszerkönyvi
minőségű szennalevél
100%-ban természetes, ellenőrzött
minőségű fehér fagyöngy
100%-ban természetes, gyógyszerkönyvi
minőségű kakukkfű levél és virág
100%-ban természetes, gyógyszerkönyvi
minőségű körömvirág
100%-ban természetes, ellenőrzött
minőségű mályvalevél
100%-ban természetes, ellenőrzött
minőségű máriatövis termés
100%-ban természetes, gyógyszerkönyvi
minőségű mezei zsurló
100%-ban természetes, gyógyszerkönyvi
minőségű orbáncfű
100%-ban természetes, ellenőrzött
minőségű orvosi zsálya

Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

Damona-vital Kft.
Cím: 6721 Szeged, Lechner tér 15.
Telefon: +36 62 554 534
E-mail: info@damonavital.hu

www.facebook.com/damonavital

www.damonavital.hu

