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Flecainide (Amarhyton®) 
е антиаритмичен медикамент, представител на клас I C 
антиаритмични лекарствени средства по класификацията 
на Vaughan Williams. 

Flecainide (Amarhyton®) e показан при пациенти 
без или с минимално структурно увреждане на сърцето за лечение и/
или профилактика на рецидивите на следните ритъмни нарушения:
- Пароксизмално предсърдно мъждене 
- Пароксизмално предсърдно трептене
- Пароксизмални надкамерни тахикардии: атриовентрикуларна 

нодална риентри тахикардия, атриовентрикуларна риентри 
тахикардия и други надкамерни тахикардии с неуточнен механизъм 
на възникване.

- Профилактика на рецидивите на документирана 
животозастрашаваща продължителна камерна тахикардия.
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ЕСЕНЦИАЛНИ МАСЛА
Mountain Pine

Melaleuca (Tea tree) 

Lemon

РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ 
Aloe Vera

Blackcurrant

ХИПЕРТОНИЧЕН 
РАЗТВОР (2.2%) 
МОРСКА ВОДА

Отосан назал спрей е алтернативата, 
която може да използва всеки, 
дори за по-продължително време. 
Действието на морската вода в 
комбинация с екстрактите от екологично 
отглеждани растения и 
етерични масла спомагат за дълбоко 
почистване на носните кухини,  
за отпушване на запушен нос, бързо 
облекчение, предотвратява рецидивите.

organic

extracts

НОВА ФОРМУЛА 

последна иновация  
за почистване на носа

СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
НА НОСНИТЕ КУХИНИ 

ПРИ РИНИТИ, СИНУИТИ И 
ПРИ ЗАПУШЕН НОС 
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Ние от NatureON избрахме да съчетаем в 
хранителните добавки редица важни природни 
съединения, които имат изключително важно 
биохимично значение за човешкия организъм. 

Нашите продукти благоприятстват намаляването на 
риска от заболявания и успешно балансират биохимичните 

реакции в организма. 

ПО-ЗДРАВИ И ПО-КРАСИВИ С

Eкстрактът от зелено кафе съдържа биологично актив-
нaта хлорогенна (кафеена) киселина и нейни производни. 
Хлорогенната киселина е силен антиоксидант и допринася 
за превенция/защита от захарен 
диабет тип 2, сърдечносъдови 
заболявания и тумори. 
 Хромът е изключително важен 
микроелемент и заедно с Ви-
тамин B3 (Niacin) формират т. 
нар. GTF (глюкозо-толерансен 
фактор), който е необходим 
за метаболизма на инсулина. 
Инсулинът е хормон, който 
регулира нивото на кръвната 
захар и участва в метаболизма 
на мазнините и белтъците.  
Доказано е, че недостигът на 
хром в организма има връзка 
с наднорменото тегло, нару-
шения глюкозен толеранс (ди-
абет) и повишеното ниво на 

холестерол в кръвта.
Комбинацията на екстракт от зелено 
кафе и хром:

 повлиява благоприятно метаболизма на въглехидратите и мазнините в 
организма

 регулира нивата на кръвната захар
 защитава от диабет тип 2
 предпазва сърдечно-съдовата система
 намалява риска от ракови заболявания. 

Хиалуроновата киселина е отго-
ворна за хидратацията на кожата и 

подържа нейната еластична функ-
ция. Около 50% от хиалуроновата 
киселина се съдържа в кожата и 
колагена. 
Коензим Q10 (Со Q10, витамин 
Q10, убихинон) забавя процесите 
на стареене на живата клетка. От-
говорен е за неутрализиране на 
свободните радикали и укрепване 
на клетъчните стени. Има изразено 
антитуморно действие, укрепва 
имунната система.
Комбинацията между 
хиалуронова киселина и 
Коензим Q10:

 благоприятства забавянето на 
процесите на стареене в организма 

 подобрява структурта на кожата и колагена 
 спомага за регенериране на междуклетъчното 

вещество и хрущялната повърхност 
 има регернеративна функция върху 

клетъчните стени и сърдечно-съдовата система 
 понижава рисковете действието на свободните 

радикали и последиците от стреса в организма

NatureOn™
office@natureonbg.com
sales@natureonbg.com

В търговската мрежа от април

Продуктите на Nature ON са произведени в Германия. Производството е сертифицирано 
от TUV Rheinland със сертификати GMP и IFS. Продуктите не съдържат изкуствени 

оцветители, аромати и консерванти.
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