
Макет на етикет на хранителна добавка 

 

Протестон 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 30 капсули по 0,3 г 

 

Предназначение: като източник на цинк, селен, L-лизин и L-глутаминова киселина 

 

Състав: L-аргинин, бирена мая (обогатена със селен), екстракт от кора от африканска слива 

(Пиджеум), цинков цитрат, екстракт от горянка (Епимедиум), хемолен (суха кръв от северен 

елен), добавка „Пантел“ (концентрат от рог на северен елен), пептиден комплекс АА-21 

(дипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина и L-лизин). 

Помощни вещества: желатинова капсула (ядлив желатин), хидроксипропил метилцелулоза 

(стабилизатор), хранителна боя (титанов диоксид), MCC (носител), лактоза (пълнител), 

калциев стеарат и силициев диоксид (противослепващи средства). 

 

В препоръчителната дозировка (1-2 капсули) хранителната добавка съдържа: 

цинк 7,5–15 mg; 50-100% * 

селен 35–70 mcg; 50-100% * 

* от препоръчаното ниво на дневен прием. 

 

Начин на употреба: За възрастни лица от 1 до 2 капсули на ден по време на храна. 

Продължителност - 4-6 седмици. Ако е необходимо, приема може да се повторя. Повтарящи 

се приеми са възможни през цялата година. 

Да не се превишава указаната дневна доза. Не е лекарствено средство. 

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите на продукта. Преди 

употреба се препоръчва да се консултирате с лекар. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Нето тегло на опаковка: 9 гр 

 

Производител: ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 

https://aloha.bg/peptides.html


Макет на етикет на хранителна добавка 

 

Волюстом 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 150 гр 

 

Предназначение: като източник на инулин и разтворими хранителни влакна. 

Препоръчителен при: 
• нарушение на липидния и въглехидратния метаболизъм, интоксикация на организма, 

храносмилателни разстройства, 

• при висок холестерол в кръвта, 

• при риск от развитие на полипи и хемороиди, 

• профилактика на новообразувания. 

 

Състав: ябълка на прах, инулин от цикория, бамбукови влакна, овесени влакна, ябълкови 

влакна, цикориева олигофруктоза, псилиум (люспи от семена от подорожник), ленени 

семена, канела на прах, ябълков пектин, куркума, джинджифил на прах, аромат идентичен 

на естествената „ябълка“ подсладител стевиазид (естествен подсладител). 

Инулин от цикория. Пребиотик, който участва активно във формирането на благоприятна 

среда за развитието на чревна микрофлора, която от своя страна е "основният враг" на 

патогенните микроби и патогенните бактерии. Това вещество има положителен ефект върху 

липидния метаболизъм, което също е важен фактор в борбата с излишното тегло. Като 

правилен въглехидрат, инулинът в идеалния случай регулира апетита - чувството на глад 

бързо се заменя с усещане за ситост, което остава за дълго време. 

Бамбукови, ябълкови, овесени влакна - компоненти, които могат най-ефективно да решат 

проблема с възстановяването на перисталтиката и прочистването на организма. 

Псилиум (люспа от семената на подорожник) - нежно обгръща лигавицата на стомаха и 

червата, минимизирайки атаката на токсини върху органите на стомашно-чревния тракт, 

има аналгетичен ефект при възпалителни процеси. Помага за премахване на киселини. 

Ленено семе. Те съдържат три вида полиненаситени мастни киселини, които са ценни за 

човешкото тяло. В ленените семена Омега-3 е повече, отколкото във всички други ядливи 

растителни масла и рибено масло. Използването на ленено семе за стомашни язви и гастрит 

се дължи на високото съдържание на полизахариди, които осигуряват бактерицидни и 

обгръщащи свойства на лекарството. 

Канела на прах. Тя е богата на калий, манган, желязо, мед, селен и цинк, витамини от група 

A, B1, B2, B9, C, E, K. Антиоксидантният полифенол MHCP влияе на инсулиновите 

рецептори и понижава кръвната захар, така че лекарите препоръчват да се яде канела от 

пациенти с диабет тип 2. Медицинските изследвания са доказали, че употребата на тази 

подправка има положителен ефект върху функционирането на всички жизненоважни 

системи на организма. Чайна лъжичка съдържа толкова антиоксиданти, колкото 150 грама 

боровинки, а смляната канела превъзхожда всички останали подправки по отношение на 

насищане с полифенол. 

Ябълков пектин. Насърчава правилното функциониране на храносмилателната система и 

извеждането на токсините от тялото. Благоприятен ефект върху вътреклетъчните реакции, 

повишава устойчивостта към алергични фактори. 

Куркума - съдържа витамини К, В3, В2, С, В, а също така е богата на калций, йод, фосфор и 

желязо. Включва се в различни диети за ефективно изгаряне на мазнините и контролиране 

на теглото. 

Джинджифил на прах е най-мощният компонент с противовъзпалителни и антибактериални 

свойства, истинско „хранилище“ на витамини и минерали. Той ускорява храносмилането, 



активира секрецията на храносмилателни ензими в стомашно-чревния тракт, подобрява 

функционирането му и намалява количеството токсини. 

 

Начин на употреба: Разредете 1 чаена лъжичка (5 g) от концентрата в 100-150 ml вода, със 

стайна температура и изпийте веднага. Можете да приемате допълнително количество вода.  

Използвайте 1-2 пъти на ден.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката. Не е 

лекарствено средство. 

 

Нето тегло на опаковка: 150 гр 

 

Производител: A –  ООО ПК „Бионет”, Русия 188515, Ленинградска обл, Ломоносовски р-

н, д. Витино, д. 5А. C - ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Макет на етикет на хранителна добавка 

 

Комплекс 3D 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 30 капсули по 0,4 гр 

Предназначение: като източник на витамини и аминокиселини. 

Препоръчва се при: 

- разширени вени 

- профилактика на атеросклероза и хипертония 

- чернодробна дисфункция 

- хронична интоксикация 

- синдром на хронично възпаление (увреждане на съединителната тъкан в ставите, кожата, 

съдовете) 

- оксидативен стрес 

- заболявания на сърдечно-съдовата система 

- превенцията на ускореното стареене 

 

Състав: аскорбил палмитат (витамин С), бирена мая, обогатена със селен, L-цистеин, 

дихидрокверцетин, лактоза (пълнител), каталаза, смес от токоферол (витамин Е), екстракт от 

ечемик (съдържа супероксид дисмутаза), калциев стеарат (средство против слепване), 

ретинол палмитат (витамин А), глутатион, силициев диоксид (средство против слепване), 

МКЦ (носител), желатинова капсула (желатин, хранителен оцветител E171). 

 

Продуктът е мек детоксикатор и един от най-мощните антиоксиданти, основният „колектор“ 

на свободните радикали вътре в клетката. Глутатионът предотвратява развитието на 

неконтролирани възпалителни реакции. Регулирайки активността на ейкозаноидите, той е в 

състояние да намали активността на провъзпалителните цитокини, намалявайки 

концентрацията на С-реактивен протеин и други възпалителни фактори. Системата 

глутатион е основната вътреклетъчна антиоксидантна защитна система и определя редокс 

състоянието на вътреклетъчната среда. Глутатионът поддържа функционалната активност 

на тимуса и предотвратява неговата, свързана с възрастта, инволюция. Наличието на 

глутатион позволява ß-лимфоцитите да се прикрепят към антигена и, ако е необходимо, да 

се отделят, за да се прикрепят към следващия, поддържайки тяхната активност и 

намалявайки натоварването върху костния мозък, далака и лимфната система, 

предотвратявайки развитието на автоимунни и алергични заболявания, както и 

предотвратявайки развитието им след инфекции. Системата глутатион има антимутагенен 

ефект и предотвратява увреждането на ДНК на клетките и прераждането на нормална клетка 

в ракова. Възстановява други антиоксиданти, като витамини С и Е (след неутрализиране на 

свободните радикали, те самите могат да станат нестабилни молекули). Той е кофактор на 

друг мощен антиоксидантен ензим - глутатион пероксидаза. 

 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 2 таблетки 2 пъти на ден по време 

на хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. Ако е необходимо, приема може да 

се повтори за период 1 година. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 



Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката. Не е 

лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 12 гр 

Производител: A –  ООО ПК „Бионет”, Русия 188515, Ленинградска обл, Ломоносовски р-

н, д. Витино, д. 5А. C - ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Ултрасепт  
хигиенен антисептичен лосион с пептиди, без алкохол 

 

Опаковка: 35 мл 

 

Предназначение: Антисептичният спрей без алкохол е бърз и ефективен. Предназначен 

за ръце, почиства и дезинфекцира кожата, предотвратява предаването на патогени. 

Осигурява защита и чисти ръце, без да оставя усещане за стягане. 

Препоръчан за: 

- бързо почистване на кожата на ръцете 

- подхранване, омекотяване и бързо заздравяване на малки рани 

 

Състав: Пептиден комплекс АА-2 (Т-звена на имунната система), екстракт от трева 

„Череда“, миристамидопропалкониев хлорид (Myristamidopropalkonium Chloride), бетаин 

и глицерин. 

Пептидният комплекс АА-2 има селективен ефект върху различни клетки на имунната 

система, нормализира метаболизма в клетките и регулира функциите на местния 

имунитет. 

Миристамидопропалкониев хлорид - принадлежи към групата на катионните 

антисептици. Активира процесите на регенерация. Той стимулира защитните реакции на 

мястото на приложение, като активира абсорбиращите и усвояващи функции на 

фагоцитите и усилва активността на моноцитната система на макрофагите. Той има 

антисептичен ефект поради хидрофобното взаимодействие на продукта с цитоплазмената 

мембрана на микробната клетка, което води до нейното унищожаване и смърт. Има 

изразен бактерициден ефект срещу грам-положителни (включително Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp., Streptococcus pneumoniae), грам-отрицателни (включително 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella spp.), аеробни и анаеробни бактерии, 

определени. като монокултури и микробни асоциации, включително болнични щамове с 

антибиотична резистентност. Има изразена хиперосмоларна активност, в резултат на 

което спира перифокалното възпаление и възпаление на рани, осигурява отлив на 

излишната течност, включително изхвърляне на гной. Той не уврежда гранулирането и 

жизнеспособните кожни клетки, не инхибира пределната епителизация и не дразни 

епитела на лигавицата. 

Екстрактът от трева „Череда“ има успокояващ и регенериращ ефект, активно се 

използва при кожни прояви на ексудативна диатеза, фурункулоза, гнойни кожни 

заболявания. 

Бетаин и глицерин имат хидратиращ, омекотяващ, подхранващ ефект. 

 

Начин на употреба:. Нанесете лосиона върху областта на кожата (лицето, ръцете, 

краката, тялото), която трябва да се почисти. 

Не е лекарствено средство. 

 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Нето тегло на опаковка: 35 мл 

 

Производител: ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 

0889740582, е-mail peptidibg@abv.bg 



Revidont Professional ® 

Еликсир за устна кухина с пептиди  

 
Опаковка: 90 мл  

Еликсирът за устната кухина е насочен към укрепване на зъбния емайл, предпазване на зъбите 

от кариес, потискане на възпроизвеждането на патогенна микрофлора. Лимоновото етерично 

масло има антисептичен ефект, намалява тежестта на възпалителните процеси, нежно освежава 

дъха. Компонентите на етеричното масло от лимон ускоряват регенерацията на пародонталните 

тъкани, имат аналгетични свойства. Прониквайки през дентинните тръби, те блокират 

дразненето на нервите и бързо и ефективно намаляват болката. 

Препоръки за употреба: 

*при слаб и деминерализиран емайл; 

*при повишена чувствителност на зъбите; 

*при множество кариозни и некариозни лезии (с ерозия и след отстраняване на брекети). 

Състав: Пептидни комплекси А-3 (съдове), А-4 (хрущял), А-6 (тимус), хидроксиапатит, 

сорбитол, ксилитол, каприл гликол, натриев флуорид, етерично масло от лимон, лимонен, 

евгенол. 

Пептиден комплекс А-3 укрепва стените на капилярите, подобрява микроциркулацията и 

храненето на пародонталните тъкани, намалява кървенето на венците. 

Пептиден комплекс А-4 укрепва структурата на зъбите и стимулира синтеза на емайла, като 

прави повърхността по-гладка и по-устойчива на бактерии и киселини. 

Пептиден комплекс А-6 има регенериращ, трофичен, имуностимулиращ и антимикробен ефект, 

ускорява регенерацията и заздравяването на тъканите на устната лигавица и пародонта. 

Укрепва имунната защита, като активира съдържанието на IgA антитела в слюнката, повишава 

устойчивостта към различни щамове на Streptococcus mutans и спомага за намаляване на 

техните колонии. 

Сорбитолът инхибира растежа на кариогенни бактерии, подобрявайки микрофлората на устната 

кухина. Не подхранва Streptococcus sobrinus, Streptococcus mutans и Lactobacillus. Сорбитолът 

не е въглехидрат и е разрешен за употреба от хора с диабет, без да навреди. 

Ксилитолът има сладък вкус, инхибира растежа на кариогенни бактерии, подобрявайки 

микрофлората на устната кухина. Създава благоприятна среда за възстановяване на емайла. 

Хидроксиапатит е естествено минерално вещество, което е напълно съвместимо с човешкото 

тяло (костната тъкан се състои от 70% от него) и не се отхвърля от него. Частиците от 

хидроксиапатит с различна големина имат висок афинитет към зъбните тъкани и допринасят за 

възстановяване на минералната плътност на повърхностните и вътрешните слоеве на емайла, 

чрез запечатване на най-малките дефекти в емайла и тубулите на открития дентин. 

Повърхността на зъбите става по-равномерна и гладка, а емайлът се връща към първоначалната 

си полупрозрачност. Значително намалена чувствителност на зъбите. 

Каприлил гликол. Това е естествено производно от кокосови плодове. Има овлажняващ и 

успокояващ ефект. Подобрява проникването на активните компоненти на еликсира в 

пародонталната тъкан. Има висока способност да абсорбира бактерии, свързани с кариес, 

пародонтит и гъбичен стоматит, а също така улеснява извеждането им от устната кухина 

Натриев флуорид има бактерициден ефект срещу кариогенната микрофлора, предотвратявайки 

нейното възпроизвеждане и забавя образуването на вредни за емайла киселини, по-специално 

млечната. Когато флуорните йони се вграждат и се натрупват в твърдите тъкани на зъба, те 

увеличават твърдостта и здравината на емайла, предотвратявайки разрушаването и развитието 

на кариес. 

Цитрусово лимоново плодово масло (етерично масло от лимон) и Лимонен. Имат антисептичен 

ефект, намаляват тежестта на възпалителните процеси, нежно освежават дъха. 

Евгенол. Има активен аналгетичен, бактериостатичен и противовъзпалителен ефект. Прониква 

през дентинните тръби и блокира нервното дразнене, бързо и ефективно намалявайки болката. 

Има биологична безопасност и нулева токсичност за тъканите на пародонта. 



Начин на употреба: В зависимост от състоянието на зъбите, използвайте еликсира поне 2 пъти 

на ден или след всяко хранене. Преди това е необходимо да се извършва традиционно хигиенно 

миене на зъбите. С помощта на дозатор стиснете необходимото количество еликсир в устата си, 

като направите 2-3 щраквания. Изплакнете устата си поне след минута. Еликсирът трябва да 

проникне в междузъбните пространства, да третира вътрешната страна на бузата и целия език. 

Изплюйте еликсира. Изплакване на устата не е необходимо. Трябва също да се въздържате от 

ядене в продължение на 30 минути. 

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на производство 

са указани на опаковката).  

Производител: ХБО „Фирма ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  (192148, г. 

Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

mailto:peptidibg@abv.bg


Revidont Professional ® 

Паста за зъби с пептиди за възстановяване на емайла и намаляване на 

чувствителността на зъбите 

 
Опаковка: 64 гр 

Пастата за зъби е специално създадена за възстановяване на емайла и намаляване на 

чувствителността на зъбите. Съдържа пептиди на кръвоносни съдове, хрущяли и тимус, които 

се използват за регенериране на костната тъкан. Съдържа калиев цитрат, който намалява 

чувствителността на емайла и дентина, хидроксиапатит, който е отговорен за 

реминерализацията, цинков цитрат, който забавя образуването на плака, сурагингвален камък, 

комплекс Neovitin, който има противовъзпалително, антиоксидантно и регенеративно действие. 

Препоръчва се за ежедневна грижа: 

-при повишена чувствителност на зъбите; 

-за възстановяване и укрепване на емайла; 

-за намаляване на образуването на зъбен камък; 

-за премахване на плака. 

Състав: Пептидни комплекси A-3 (съдове), A-4 (хрущял), A-6 (тимус), сорбитол, 

хидроксиапатит, цинков цитрат, калиев цитрат, Neovitin, бисабалол. 

Пептиден комплекс А-3 укрепва стените на капилярите, подобрява микроциркулацията и 

храненето на пародонталните тъкани, намалява кървенето на венците. 

Пептиден комплекс А-4 укрепва структурата на зъбите и стимулира синтеза на емайла, като 

прави повърхността по-гладка и по-устойчива на бактерии и киселини. 

Пептиден комплекс А-6 има регенериращ, трофичен, имуностимулиращ и антимикробен ефект, 

ускорява регенерацията и заздравяването на тъканите на устната лигавица и пародонта. 

Укрепва имунната защита, като активира съдържанието на IgA антитела в слюнката, повишава 

устойчивостта към различни щамове на Streptococcus mutans и спомага за намаляване на 

техните колонии. 

Сорбитолът инхибира растежа на кариогенни бактерии, подобрявайки микрофлората на устната 

кухина. Не подхранва Streptococcus sobrinus, Streptococcus mutans и Lactobacillus. Сорбитолът 

не е въглехидрат и е разрешен за употреба от хора с диабет, без да навреди. 

Хидроксиапатит е естествено минерално вещество, което е напълно съвместимо с човешкото 

тяло (костната тъкан се състои от 70% от него) и не се отхвърля от него. Частиците от 

хидроксиапатит с различна големина имат висок афинитет към зъбните тъкани и допринасят за 

възстановяване на минералната плътност на повърхностните и вътрешните слоеве на емайла, 

чрез запечатване на най-малките дефекти в емайла и тубулите на открития дентин. 

Повърхността на зъбите става по-равномерна и гладка, а емайлът се връща към първоначалната 

си полупрозрачност. Значително намалена чувствителност на зъбите. 

Комплекс Неовитин. Продукт с изразени антиоксидантни и анти-стареещи свойства, получен от 

биомаса от корен от женшен, създаден по оригинална технология на ХБО РАН «ВИТА». 

Доказани са неговите противовъзпалителни, регенеративни, антимикробни, имуномодулиращи 

и противотуморни ефекти. 

Цинк цитрат, като хидроксиапатит. Компонент, който засяга причината за свръхчувствителност 

на зъбите, именно ускореното движение на течности в дентинните тръби, което води до 

дразнене на нервните окончания. 

Калиев цитрат. Помага за намаляване на чувствителността на зъбите, калиевите соли имат 

способността да се натрупват в дентина в областта на нервните окончания, като по този начин 

блокират преминаването на нервен импулс. 

Бисабалол. Успокоява и намалява дразненето, като намалява нивото на провъзпалителните 

съединения на цитокините (основни медиатори на възпалението). Съдържа висока 

концентрация на мощно производно - витамин В5, по-известен като пантенол. 

Начин на употреба: 

Достатъчно е да използвате малко количество /колкото грахово зърно/ от продукта върху 

четката за зъби и да миете зъбите си с кръгови движения за 2-3 минути. 



Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на производство 

са указани на опаковката).  

Производител: ХБО „Фирма ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  (192148, г. 

Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 
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Женолутен  
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); лактоза (задържащ влагата); желатин (обвивка 

на капсулата); пептиден комплекс А-15, съдържащ аминокиселини (глицин, лизин, 

изолевцин, таурин, аланин, глутаминова киселина, аспарагинова киселина, валин, 

аргинин); калциеви соли на мастни киселини (Е470а, емулгатор); титанов диоксид (Е171, 

багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-15 - 20 mg.  

Начин на употреба: За лица над 18 години приемат 1 капсула 2 пъти дневно или 2 

капсули 1 път на ден с храна. Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 

0889740582, е-mail peptidibg@abv.bg 



Либидон  
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); лактоза (задържащ влагата); желатин (обвивка на 

капсулата); пептиден комплекс А-16, съдържащ аминокиселини (аланин, левцин, 

глутаминова киселина, аспарагинова киселина, валин, изолевцин); калциеви соли на мастни 

киселини (Е470а, емулгатор); титанов диоксид (Е171, багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-16 - 20 mg.  

Начин на употреба: За лица над 18 години приемат 1 капсула 2 пъти дневно или 2 капсули 

1 път на ден с храна. Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Пиелотакс  
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); лактоза (задържащ влагата); желатин (обвивка на 

капсулата); пептиден комплекс А-9, съдържащ аминокиселини (глутаминова киселина, 

аспарагинова киселина, аланин); калциеви соли на мастни киселини (Е470а, емулгатор); 

титанов диоксид (Е171, багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-9 - 20 mg.  

Начин на употреба: За лица над 18 години приемат 1 капсула 2 пъти дневно или 2 капсули 

1 път на ден с храна. Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл. 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 

 

 



Церлутен  
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); лактоза (задържащ влагата); желатин (обвивка на 

капсулата); пептиден комплекс А-5, съдържащ аминокиселини (глутаминова киселина, 

аспартинова киселина, аланин, левцин, валин, изолевцин, пролин, серин); калциеви соли на 

мастни киселини (Е470а, емулгатор); титанов диоксид (Е171, багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-5 - 20 mg.  

Начин на употреба: За лица над 18 години приемат 1 капсула 2 пъти дневно или 2 капсули 

1 път на ден с храна. Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 5 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Челохарт 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); лактоза (задържащ влагата); желатин (обвивка на 

капсулата); пептиден комплекс А-14, съдържащ аминокиселини (хистидин, таурин, аланин, 

серин, глутаминова киселина, аспарагинова киселина, тирозин, изолевцин, валин, аргинин, 

пролин); калциеви соли на мастни киселини (Е470а, емулгатор); титанов диоксид (Е171, 

багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-14 - 20 mg.  

Начин на употреба: За лица над 18 години приемат 1 капсула 2 пъти дневно или 2 капсули 

1 път на ден с храна. Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Читомур  
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); лактоза (задържащ влагата); желатин (обвивка на 

капсулата); пептиден комплекс А-12, съдържащ аминокиселини (лизин, левцин, изолевцин, 

аланин, серин глутаминова киселина, аспарагинова киселина, тирозин, валин, аргинин); 

калциеви соли на мастни киселини (Е470а, емулгатор); титанов диоксид (Е171, багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-12 - 20 mg.  

Начин на употреба: За лица над 18 години приемат 1 капсула 2 пъти дневно или 2 капсули 

1 път на ден с храна. Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Визолутен 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460, антислепващ агент); лактоза (влагоустойчив 

пълнител); желатин (обвивка на капсулата); пептиден комплекс А-11, съдържащ 

аминокиселини (аргинин, глутаминова киселина, аспарагинова киселина, изолевцин); 

калциеви соли на мастни киселини (Е470а, емулгатор); титанов диоксид (Е171, багрило).  

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-11 - 20 mg.  

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1-2 капсули дневно по време на хранене. 

Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката. Не е 

лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Пиналекс  

Балсам за очи с пептиди 
 

Опаковка: 10 ml 

Пиналекс е пептиден биорегулатор, предназначен да стимулира регенеративните процеси на 

очната тъкан при заболявания и увреждания на ретината и роговицата. 

Пептидите в балсама са изолирани от далака, съдовата стена и ретината на окото. Те 

регулират функцията на имунната и съдовата система и подобряват метаболизма в тъканите 

на окото, като по този начин започват процеса на възстановяване (регенерация) на клетъчно 

ниво. 

 

Препоръчва се: 
• като средство за профилактика на очни заболявания; 

• за подобряване на функционалното състояние на органите на зрението; 

• при тромбоза на ретиналната вена; 

• при атеросклеротична или диабетна ангиопатия за подобряване на проходимостта на 

съдовете; 

• за възстановяване на светлочувствителността на ретината. 

Състав: пречистена вода, пантенол, двуосновен натриев фосфат, калиев дихидроген 

фосфат, хиалуронова киселина, пептиден комплекс AA-6, пептиден комплекс АА-3, 

пептиден комплекс AA-7, калиев сорбат, янтарна киселина. 

Начин на употреба: Използвайте сутрин и вечер като грижа за кожата около очите. 

Нанесете малко количество (3-6 капки) от течния балсам и разпраделете с леки потупващи 

движения по горните и долните клепачи. Оставете балсамът да попие в кожата. 

 

Не е лекарствено средство. 

Балсамът няма противопоказания, благодарение на пептидите, синтезирани от природни 

аминокиселини, и други хипоалергенни компоненти, които имат омекотяващо, 

овлажняващо и регенериращо действие.  

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Хондромикс  

Крем-балсам за стави 
 

Опаковка: 50 мл 

Крем-балсамът възстановява кръвообращението, облекчава подуването, притискащо нервните 

окончания и връща мобилността и лекотата на ставите. Активните съставки  са много 

деликатни - меко и нежно облекчават спазмите на периартикуларните мускули, получени в 

резултат на възпалителни процеси, подобряват локалното кръвообращение, храненето на 

ставите и трофичните периартикуларни тъкани. "Хондромикс" има релаксиращ ефект 

 

Показания за употреба: 

- артрит; 

- артроза; 

- невралгия; 

- болка, възпаление и подуване на ставите и мускулите; 

- последиците от наранявания. 

Крем-балсам "Хондромикс" съдържа пептиди, изолирани от хрущялните и костните тъкани на 

младите животни. В комбинация с васкуларни пептиди, имат комплексен регенериращ ефект, 

значително подобрявайки функционирането на мускулно-скелетната система и  нормализира 

съдовата система. В това се състои уникалността на крем-балсама и цялостния му лечебен 

ефект. 

 

Състав: вода, етилхексил кокоат, маслиново масло, циклометикон, цетеарил изонаноат (и) 

цитеарет-20 (и) цетеарилов алкохол (и) глицерил стеарат (и) глицерол (и) цетеарат-12 (и) 

цетил палмитат, стеаринова киселина, екстракт от себелник /блатна ягода/, екстракт от 

босвелия /индийски тамян/, екстракт от лут пипер, камфор, ментол, натриев карбомер, 

етерични масла от хвойна, евкалипт и розмарин, пептиден комплекс АА-9, пептиден комплекс 

АА-7, феноксиетанол, етилхексилглицерол. 

 

Начин на употреба: Нанесете върху почистените кожни области 2-3 пъти на ден с леки 

кръгови движения, докато се абсорбира напълно. Компонентите на крема имат леко затоплящ 

ефект. Не е лекарствено средство. 

 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към отделните съставки, към открити рани, 

ожулвания, кожни заболявания. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура от + 5°С до 25°С., на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Отговаря на изискванията на ГОСТ 31460-2012 и TR CU 009/2011 "Технически правила на 

Митническия съюз" 

 

Производител: ООО САНСЕТ, Русия, 192102, гр. Санкт Петърбург, ул. Самойлова, дом 5, 

офис 209. Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 

123242 Москва, ул. Заморенова, къща 12, сграда 1, офис 42. Пощенски адрес: Русия, 127137, 

Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-

mail peptidibg@abv.bg 



Балсам за устни с блясък 

PeptideLips® 

 
Опаковка: 10 мл 

От първото приложение балсамът носи усещане за комфорт. Бързо премахва усещането за 

стягане и сухота. Изглажда, регенерира и овлажнява кожата на устните. Ускорява 

заздравяването на пукнатини. Забавя процеса на стареене. Помага за премахване на 

дразненето. Предпазва устните от промени в температурата и колебанията във влажността. 

Лесно се нанася и разпределя по устните, служи като профилактично средство срещу 

възпалителни заболявания и има UF-защита. 

Съдържа пептиди /от съдове и тимус/ и биоантиоксидант комплекс Neovitin ®. 

 

Състав: пептидни комплекси А-3, А-6, течен парафин, полибутен, изононил изононаноат, 

етилен винил ацетат съполимер, изостеарилов алкохол, полиетилен, полибутен, минерално 

масло, боросиликатно, силициев диоксид, титанов диоксид, калаен двуокис, вазелин, 

bioantioksidantny комплекс "Neovitin" ®, канделилов восък, карнаубски восък, слюда, 

сребърен оксид, ароматизатор. 

 

Начин на употреба: Нанесете равномерно директно върху устните, няколко пъти през деня. 

За да се предотврати изсушаването и преждевременното стареене на кожата на устните - 

балсамът се нанася след продължително излагане на слънце или минусови температури. За 

да премахнете залющените частици от устните - масажирайте леко. При  микропукнатини 

по устните - нанесете балсама преди лягане. При по-сериозни проблеми, използвайте 

балсама 2-3 пъти седмично, като го нанесете на устните за 2 минути, после масажирайте 

леко с кръгови движения за да се отстрани залющването и измийте устните. Попийте водата 

и нанесете отново балсам.  

 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

 

Срок на годност: 18 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

 

Производител: ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, С. Петербург, Старопутиловски вал, 

д.7, корп. 2, лит.А, по договор с „ЛНК”, ексклузивно за „НПЦРИЗ”.  

CM сертифицирани по ISO 9001-2015 и GMP 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

mailto:peptidibg@abv.bg


Балсам за устни без блясък 

PeptideLips® 

 
Опаковка: 10 мл 

От първото приложение балсамът носи усещане за комфорт. Бързо премахва усещането за 

стягане и сухота. Изглажда, регенерира и овлажнява кожата на устните. Ускорява 

заздравяването на пукнатини. Забавя процеса на стареене. Помага за премахване на 

дразненето. Предпазва устните от промени в температурата и колебанията във влажността. 

Лесно се нанася и разпределя по устните, служи като профилактично средство срещу 

възпалителни заболявания и има UF-защита. 

Съдържа пептиди /от съдове и тимус/ и биоантиоксидант комплекс Neovitin ®. 

 

Състав: пептидни комплекси А-3, А-6, течен парафин, полибутен, изононил изононаноат, 

съполимер на етилен и винилацетат, изостеарилов алкохол, полиетилен, полибутен, 

минерално масло, вазелин, биоантиоксидантен комплекс Neovitin®, канделилов восък, 

карнаубски восък, слюда, титанов диоксид, сребърен оксид, ароматизатор. 

 

Начин на употреба: Нанесете равномерно директно върху устните, няколко пъти през деня. 

За да се предотврати изсушаването и преждевременното стареене на кожата на устните - 

балсамът се нанася след продължително излагане на слънце или минусови температури. За 

да премахнете залющените частици от устните - масажирайте леко. При  микропукнатини 

по устните - нанесете балсама преди лягане. При по-сериозни проблеми, използвайте 

балсама 2-3 пъти седмично, като го нанесете на устните за 2 минути, после масажирайте 

леко с кръгови движения за да се отстрани залющването и измийте устните. Попийте водата 

и нанесете отново балсам.  

 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

 

Срок на годност: 18 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

 

Производител: ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, С. Петербург, Старопутиловски вал, 

д.7, корп. 2, лит.А, по договор с „ЛНК”, ексклузивно за „НПЦРИЗ”.  

CM сертифицирани по ISO 9001-2015 и GMP 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

mailto:peptidibg@abv.bg


Крем-балсам за мигли 

 
Опаковка: 7 мл 

Крем-балсамът за мигли подхранва и укрепва корените на миглите, възстановява тяхната 

структура и цвят, стимулира растежа им и подобрява външния вид. Той е идеална  грижа за 

слабите мигли - връща им дебелината и гъстотата, придава здравословен блясък. Крем-

балсамът има защитен ефект, придава форма на миглите, което прави погледа по-жив и 

изразителен. 

Съдържа пептиди /хрущялна тъкан и тимус/ и Neovitin® биоантиоксидантен комплекс. 

 

Състав: пречистена вода, екстракт от бутрак, рициново масло, циклопентасилоксан и 

полипропилсилсесквиоксан, канделилов восък, съполимер на поливинилпиролидон и 

винилацетат, пропиленгликол, Neovitin® биоантиоксидантен комплекс, сорбитанизостеарат, 

хидрогенирано рициново масло, церезин, пчелен восък, цетилов алкохол, магнезиев 

алуминиев силикат, PEG-40 хидрогенирано рициново масло, карнаубски восък, стеарин, 

полидон, хидролизиран лупинов протеин, натурален екстракт от пшеничен протеин - 

глиадин, триетаноламин, феноксиетанол с етилхексилглицерол, хидроксиетилцелулоза, 

лимонена киселина, пептидни комплекси А-4, А-6. 

 

Начин на употреба: Нанася се равномерно по цялата дължина на миглите от основата до 

краищата с леки усукващи движения. При контакт с очите изплакнете с вода. 

 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

 

Срок на годност: 12 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

 

Производител: ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, С. Петербург, Старопутиловски вал, 

д.7, корп. 2, лит.А, по договор с „ЛНК”, ексклузивно за „НПЦРИЗ”.  

CM сертифицирани по ISO 9001-2015 и GMP 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

mailto:peptidibg@abv.bg


Спирала за мигли - черна 

PeptideLashes® 

 
Опаковка: 7 мл 

Спиралата укрепва миглите и подсилва растежа им. Заедно с това тя осигурява гладко, 

плътно покриване на миглите и отлично оцветяване от корена до върха, оцветявайки всяка 

ресница. Цветът се задържа през целия ден, не се размазва, не тече. Тя осигурява невероятен 

обем с едно движение на четката. Действието и се основава на нова, иновативна формула, 

която създава дълбок и експресивен вид и невероятна форма, извивка и обем на миглите. 

Спиралата перфектно фиксира върху миглите, което ги прави изключително буйни и 

обемни, придавайки богат, дълбок черен цвят. Дава изразителност на външния вид, създава 

модерен, ефектен грим. 

Съдържа пептиди - хрущялна тъкан. 

 

Състав: пречистена вода, пептиден комплекс А-4, екстракт от череда /бутрак/, талк, 

циклопентасилоксан и полипропилсилсесквиоксан, CI 77499, канделилов восък, съполимер 

на поливинилпиролидон и винил ацетат, сорбитанизостеарат, хидрогенирано рициново 

масло, церезин, пчелен восък, цетилов алкохол, карнаубски восък, каолин, 

поливинилпиролидон, стеарин, циклометикон, Neovitin® биоантиоксидант комплекс, 

феноксиетанол с етилхексилглицерол, целулоза, хидроксиетилцелулоза, парфюмна 

композиция, триетаноламин, лимонена киселина. 

 

Начин на употреба: Нанася се равномерно по цялата дължина на миглите от основата до 

краищата с леки усукващи движения. При контакт с очите изплакнете с вода. 

 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

 

Срок на годност: 12 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

 

Производител: ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, С. Петербург, Старопутиловски вал, 

д.7, корп. 2, лит.А, по договор с „ЛНК”, ексклузивно за „НПЦРИЗ”.  

CM сертифицирани по ISO 9001-2015 и GMP 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

mailto:peptidibg@abv.bg


Мезотел 

за скалпа на главата 
 

Опаковка: 50 мл 

Мезотелът за скалпа на главата е козметично средство с изразен анти-възрастов ефект. 

 

Използвайте за:  

стимулиране растежа на косата, 

предотвратяване на ранно посивяване и загуба на коса, 

предотвратяване на пърхот, 

укрепване на  космените фоликули 

подобряване на еластичността на косата 

подобряване на общото състояние на скалпа. 

 

В продуктът се съдържа HPE-4 (THRE - тетрахидроксипропил етилендиамин) – ново 

поколение на биогенни амини за външна мезотерапия. HPE-4 се получава от 

ацетилхолинов прекурсор, деанол, широко използван в естетичната медицина и 

козметологията. Когато се прилага външно, ацетилхолинът се свързва със съответните 

рецептори върху кожните клетки (фибробласти, кератиноцити) и води до промяна в 

структурата на кожата.  

Състав: пречистена вода, пропилей гликол, Neovitin ® - биоантиоксидантен комплекс, 

глицерин, парфюм, екстракт от репей, екстракт от хмел, екстракт от коприва, 

тетрахидроксипропилетилендиамин, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пантенол, 

винена киселина, натриева карбоксиметилцелулоза, PEG-40 хидрогенирано рициново 

масло, трилон Б.. 

 

Начин на употреба: Нанесете 2-3 мл мезотел върху скалпа и разтрийте с масажиращи 

движения. Изплакнете скалпа и косата след 30 минути. Продължителност на курса 3 

месеца.   

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при 

стайна температура, на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и 

GMP  (192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 

0889740582, е-mail peptidibg@abv.bg 

  
 



Мезотел за лице и шия  
 

Опаковка: 50 мл 

Мезотелът за лице и шия е козметично средство с изразен анти-възрастов ефект. 

 

Използвайте за:  

изглаждане на фини бръчки; 

овлажняване на кожата; 

повишава еластичността на кожата; 

подобряване на текстурата на кожата. 

 

В продуктът се съдържа HPE-4 (THRE - тетрахидроксипропил етилендиамин) – ново 

поколение на биогенни амини за външна мезотерапия. HPE-4 се получава от ацетилхолинов 

прекурсор, деанол, широко използван в естетичната медицина и козметологията. Когато се 

прилага външно, ацетилхолинът се свързва със съответните рецептори върху кожните 

клетки (фибробласти, кератиноцити) и води до промяна в структурата на кожата.  

Състав: пречистена вода, пропилей гликол, Neovitin® - биоантиоксидантен комплекс, 

глицерин, тетрахидроксипропилетилендиамин, феноксиетанол с етилхексилглицерол, 

парфюмна композиция, пантенол, млечна киселина, екстракт от розмарин, натриева 

карбоксиметилцелулоза, PEG-40 хидроксиметеза, PEG-40 хидроксиметистеза, млечна 

киселина; 

 

Начин на употреба: нанасяйте вечер върху предварително подготвена и почистена кожа на 

лицето и шията малко количество мезотел и разтривайте с масажиращи движения, докато се 

абсорбира напълно. Прилагайте ежедневно. Продължителност на курса - 3 месеца.  

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Ринолакс 
Балсами "Почистване" и "Регенериране" 

 

Опаковка: 50 мл / 10 мл 

Балсамите "Почистване" и "Регенериране" са иновативни, ефективни продукти за 

профилактика и корекции при простудни заболявания. Те стимулират регенеративните 

процеси в тъканите на горните дихателни пътища, активират местния имунитет, спомагат за 

облекчаване на симптомите при задръствания и сухота в носните проходи и синусите. За да 

се постигне най-голям ефект, се прилагат и двата балсама - първо почистващия, след това 

регенериращия. 

 

БАЛСАМ „ПОЧИСТВАНЕ“ 

Балсамът помага за унищожаване на патогенната микрофлора на носната лигавица, 

облекчаване на подпухналостта и сухота в синусите, възстановява носното дишане. 

Напояването на носната кухина със сол от мъртвото море и други регенериращи 

компоненти, помага да се елиминират секрети, алергени, частици мръсотия и патогени.  

Състав: Пречистена вода, пантенол, сол от мъртвото море, хиалуронова киселина, 

миристамидопропалкониев хлорид. 

Начин на приложение: Предварително почистете носните проходи. Направете 5 - 6 

впръсквания в едната ноздра, по-навътре. Повторете процедурата за втората ноздра. 

Издухайте носа и изсушете носните проходи. 

Процедурата трябва да се извършва най-малко 45 минути преди да излизате навън, тъй като 

част от течността може да остане в синусите. Пребивавайки навън тази течност може да  

преохлади и възпали синусите.  

Прилага се от 2 до 4 пъти дневно, ако е необходимо, с курс от поне 10 дни. 

 

БАЛСАМ „РЕГЕНЕРИРАНЕ“ 

Балсамът съдържа пептиди In-link на имунната система и кръвоносните съдове. Той 

има силен регенериращ, антибактериален, противовъзпалителен и антивирусен ефект. 

Пептидите активират локалния имунитет и ускоряват регенерацията на назофарингеалната 

лигавица, което е важно при атрофични състояния.  

Състав: пептидни комплекси АА-3 и АА-7, масла от семена на бадем и семена от 

праскови, етерични масла от мента, евкалипт, мандарина, чаено дърво, бор, екстракт от 

каланхое, тимол. 

Начин на приложение: След почистване на носните проходи, трябва да нанесете 

регенериращия балсам. Нанесете по 1-2 капки към всеки носов проход. Малко масажирайте  

носа за по-добро разпределение на балсама върху лигавицата.  

Прилага се от 2 до 4 пъти дневно, ако е необходимо, с курс от поне 10 дни. 

 

Не са лекарствено средство. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Мезотел за тяло 
 

Опаковка: 50 мл 

Мезотелът за тяло е козметично средство с изразен анти-възрастов ефект. 

 

Използвайте за:  

Изглаждане на малки гънки; 

овлажняване на кожата; 

повишаване на еластичността на кожата; 

подобряване  на текстурата на кожата; 

лифтинг ефект; 

антицелулитно действие. 

 

В продуктът се съдържа HPE-4 (THRE - тетрахидроксипропил етилендиамин) – ново 

поколение на биогенни амини за външна мезотерапия. HPE-4 се получава от 

ацетилхолинов прекурсор, деанол, широко използван в естетичната медицина и 

козметологията. Когато се прилага външно, ацетилхолинът се свързва със съответните 

рецептори върху кожните клетки (фибробласти, кератиноцити) и води до промяна в 

структурата на кожата.  

Състав: пречистена вода, тетрахидроксипропил етилендиамин, пропиленгликол, 

биоантиоксидантен комплекс "Neovitin" ®, млечна киселина, глицерин, феноксиетанол 

с етилхексилглицерол, екстракт от хвощ, екстракт от аралия, екстракт от артишок, 

пантенол, янтарна киселина, натриева карбоксиметилцелулоза, парфюмна композиция, 

PEG-40 хидрогенирано рициново масло, трилон Б. 

 

Начин на употреба: нанасяйте вечер върху предварително подготвена и почистена 

кожа на лицето и шията малко количество мезотел и разтривайте с масажиращи 

движения, докато се абсорбира напълно. Прилагайте ежедневно. Продължителност на 

курса - 3 месеца.  

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при 

стайна температура, на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и 

GMP  (192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 

0889740582, е-mail peptidibg@abv.bg 

 



МЕЗОТЕЛ ТАБС 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 30 таблетки по 0,62 g. Нетно тегло на опаковка 18.6 g. 

 

Предназначение: като източник на холин, ресвератрол, глицин, витамин B6 

 

Състав: микрокристална целулоза (носител); L-глицин; холин битартарат; екстракт от зелен 

чай (Camellia sinensis); картофено нишесте (носител); ресвератрол (получен от корена на 

Polygonum cuspidatum); калциеви соли на мастни киселини (агент против слепване); 

пиридоксин хидрохлорид (витамин В6). 

1 таблетка съдържа: 

Витамин В6 0,85 mg - 60,71% от хранителната референтна стойност 

Ресвератрол 8,5 mg 

L-глицин 200 mg 

Холин 40 mg 

Екстракт от листа от зелен чай 50 мг 

 

Начин на употреба: Възрастни и деца на възраст над 14 години 1 таблетка 1 път на ден с 

храна, в първата половина на деня. Продължителност - 4-6 седмици. Ако е необходимо, 

приема може да се повтори. 

 

Ограничения за употреба: 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Не е лекарствено средство. 

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. Дръжте бутилката отворена в хладилника до един 

месец. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Производител: „ПЕКТАЛ” ООД, Русия, 190020, г. Санкт Петербург, Бумажная 17, лит. A 

(производствен адрес: Русия, 190020, Санкт Петербург, Курланская 28, лит. E, стая 1-N) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 
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Трезвон 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 10 таблетки от 0,71 g. Нето тегло на опаковка 7.1 g. 

 

Предназначение: допълнителен източник на витамин В6, бетулин, дихидрокверцитин. 

 

Състав: eкстракт от листа от бяла бреза (Betula pendula); L-глицин; сух екстракт от 

маточина (Melissa officinalis); прах от канела (Cinnamomum verum); микрокристална 

целулоза (носител); холин битартарат; екстракт от голем репей (Arctium lappa); екстракт от 

съцветие на артишок (Cynara scolymus); силициев диоксид (агент против слепване); екстракт 

от мащерка (Thymus vulgaris); сух екстракт от лавър (Laurus nobilis); дихидрокверцитин; 

пиридоксин хидрохлорид (витамин В6). 

1 таблетка съдържа: 

Витамин В6 0.5 mg - 35.7% от референтната хранителна стойност 

Екстракт от листа от бяла бреза (Betula pendula) 350 мг 

L-глицин 100 mg 

Сух екстракт от маточина (Melissa officinalis)  50 mg 

Прах от канела (Cinnamomum verum) 50 mg 

Холин битартарат 30 mg (съдържа холин 12 mg) 

Екстракт от голем репей (Arctium lappa) 25 мг 

Екстракт от съцветие от артишок (Cynara scolymus) 15 мг 

Екстракт от мащерка (Thymus vulgaris)  10 mg 

Сух екстракт от лавър (Laurus nobilis) 10 mg 

Дихидрокверцитин 5 mg 

Бетулин 7 mg 

 

Начин на употреба: За възрастни лица се приема по 1 таблетка дневно с храна. При 

необходимост приема може да се увеличи до 4 таблетки дневно. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

 

Производител: ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1); ООО ПК „БИОНЕТ”, Русия 188515, 

Ленинградска обл, Ломоносовски р-н, д. Витино, д. 5А 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Хонлутен 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 60 капсули по 0,275 гр Нето тегло 16.5 гр 

 

Предназначение: Използва се като допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

 

Състав: микрокристална целулоза (Е460 агент против слепване); лактоза (овлажнител); 

желатин (обвивка на капсулата); калциеви соли на мастни киселини (емулгатор); капсулни 

бои: титанов диоксид, хинолиново жълто (Е104)*, сънсет жълто FCF (Е110)*; пептиден 

комплекс АС-7 (състоящ се от глицин, глутаминова киселина, аспартинова киселина). 

* Хинолиново жълто (Е104)*, сънсет жълто FCF (Е110) може да повлияе неблагоприятно на 

активността и вниманието на децата.  

1 капсула съдържа 0,1 mg пептиден комплекс АС-7. 

2 капсули съдържат 0,2 mg пептиден комплекс AC-7. 

 

Начин на употреба: възрастни по 1 капсула 1-2 пъти дневно или 2 капсули веднъж дневно, 

с храна. Продължителността на курса е 1 месец. Препоръчително е да се повтори курсът на 

прием след 4-6 месеца 

 

Ограничения за употреба:  
Да не се превишава указаната дневна доза.  

Не е лекарствено средство. 

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 5 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Производител: ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 9001:2008, 

ISO 22000:2005 (192148, С. Петърбург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит А, Русия) по 

договор с ХАРМОНИЯ (197022, Русия, С. Петърбург, Каменноостровски пр., д.37, лит A) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 

 



Пинеалон 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 60 капсули по 0,275 гр Нето тегло 16.5 гр 

 

Предназначение: Използва се като допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

 

Състав: микрокристална целулоза (Е460 агент против слепване); лактоза (овлажнител); 

желатин (обвивка на капсулата); калциеви соли на мастни киселини (емулгатор); капсулни 

бои: титанов диоксид, хинолиново жълто (Е104)*, сънсет жълто FCF (Е110)*; пептиден 

комплекс АС-5 (състоящ се от аргинин, глутаминова киселина, аспартинова киселина). 

* Хинолиново жълто (Е104)*, сънсет жълто FCF (Е110) може да повлияе неблагоприятно на 

активността и вниманието на децата.  

1 капсула съдържа 0,1 mg пептиден комплекс АС-5. 

2 капсули съдържат 0,2 mg пептиден комплекс AC-5. 

 

Начин на употреба: възрастни по 1 капсула 1-2 пъти дневно или 2 капсули веднъж дневно, 

с храна. Продължителността на курса е 1 месец. Препоръчително е да се повтори курсът на 

прием след 4-6 месеца 

 

Ограничения за употреба:  
Да не се превишава указаната дневна доза.  

Не е лекарствено средство. 

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 5 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Производител: ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 9001:2008, 

ISO 22000:2005 (192148, С. Петърбург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит А, Русия) по 

договор с ХАРМОНИЯ (197022, Русия, С. Петърбург, Каменноостровски пр., д.37, лит A) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 

 



Оваген 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 60 капсули по 0,275 гр Нето тегло 16.5 гр 

 

Предназначение: Използва се като допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

 

Състав: микрокристална целулоза (Е460 агент против слепване); лактоза (овлажнител); 

желатин (обвивка на капсулата); калциеви соли на мастни киселини (емулгатор); капсулни 

бои: титанов диоксид, хинолиново жълто (Е104)*, сънсет жълто FCF (Е110)*; пептиден 

комплекс АС-3 (състоящ се от левцин, глутаминова киселина, аспартинова киселина). 

* Хинолиново жълто (Е104)*, сънсет жълто FCF (Е110) може да повлияе неблагоприятно на 

активността и вниманието на децата.  

1 капсула съдържа 0,1 mg пептиден комплекс АС-3. 

2 капсули съдържат 0,2 mg пептиден комплекс AC-3. 

 

Начин на употреба: възрастни по 1 капсула 1-2 пъти дневно или 2 капсули веднъж дневно, 

с храна. Продължителността на курса е 1 месец. Препоръчително е да се повтори курсът на 

прием след 4-6 месеца 

 

Ограничения за употреба:  
Да не се превишава указаната дневна доза.  

Не е лекарствено средство. 

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 5 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Производител: ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 9001:2008, 

ISO 22000:2005 (192148, С. Петърбург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит А, Русия) по 

договор с ХАРМОНИЯ (197022, Русия, С. Петърбург, Каменноостровски пр., д.37, лит A) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 

 



Мезотел 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: флакон 120 ml. Нето тегло на опаковка 120 мл 

 

Предназначение: като източник на холин и органични киселини. 

 

Състав: вода, фруктоза, концентриран сок от грейпфрут (Citrus paradisi); холин битартрат, 

сух екстракт от Годжи Бери (Lycium barbarum), сух екстракт от Gotu Kola (Centella asiatica), 

натриев бензоат, калиев сорбат. 

2 чаени лъжички (10 ml) съдържа: 

Холин 104 mg 

Фруктоза 1667 mg 

Концентран сок от грейпфрут 833 mg 

Сух екстракт от Годжи Бери (Lycium barbarum) 50 мг 

Сух екстракт от Готу кола (Centella asiatica) 50 mg 

 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 1 ч.л. 1 - 2 пъти на ден по време на 

хранене. Продължителност на приема – 1 месец. Ако е необходимо, приема може да се 

повтори. Допуска се наличие на естествена утайка. Разклати флакона преди употреба. 

 

Ограничения за употреба: 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Не е лекарствено средство. 

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. Дръжте бутилката отворена в хладилника до един 

месец. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Производител: „ПЕКТАЛ” ООД, Русия, 190020, г. Санкт Петербург, Бумажная 17, лит. A 

(производствен адрес: Русия, 190020, Санкт Петербург, Курланская 28, лит. E, стая 1-N) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 
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Мезотел Нео 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: флакон 120 ml 

 

Предназначение: като източник на холин, ресвератрол и допълнителен източник на цинк и 

селен. 

 

Състав: вода; фруктоза; сок от вишна (Prunus cerasus); холин битартарат; сух екстракт от 

Годжи Бери (Lycium barbarum), сух екстракт от Gotu Kola (Centella asiatica), цинков лактат; 

ресвератрол от корена на Polygonum cuspidatum (японска фалопия); консерванти: калиев 

сорбат, натриев бензоат; натриев селенит. 

2 чаени лъжички (10 ml) съдържа: 

Цинк 5,7 mg - 57% * 

Селен 22.9 μg - 41.6% * 

Холин 135.2 mg 

Фруктоза 1666.67 mg 

Концентриран сок от вишна (Prunus cerasus)  833.33 mg 

Сух екстракт от Годжи Бери (Lycium barbarum) 41,67 mg 

Сух екстракт от Gotu Kola (Centella asiatica) 41,67 mg 

Ресвератрол от корена на Polygonum cuspidatum (японска фалопия) 3.1 mg 

*от референтната стойност на хранителните вещества 

 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 1 ч.л. 1 - 2 пъти на ден по време на 

хранене. Продължителност на приема – 1 месец. Ако е необходимо, приема може да се 

повтори. Допуска се наличие на естествена утайка. Разклати флакона преди употреба. 

 

Ограничения за употреба: 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Не е лекарствено средство. 

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. Дръжте бутилката отворена в хладилника до един 

месец. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Производител: „ПЕКТАЛ” ООД, Русия, 190020, г. Санкт Петербург, Бумажная 17, лит. A 

(производствен адрес: Русия, 190020, Санкт Петербург, Курланская 28, лит. E, стая 1-N) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 

 

 

mailto:peptidibg@abv.bg


МЕЗОТЕЛ Бюти  
Хранителна добавка 

 

Опаковка: флакон 120 ml 

 

Предназначение: източник на холин и допълнителен източник на цинк и селен. 

 

Състав: вода, фруктоза, концентриран сок от черен касис (Ribes nigrum), холин битартрат, 

сух екстракт от Годжи Бери (Lycium barbarum), сух екстракт от Gotu Kola (Centella asiatica), 

цинков лактат, натриев селенит, натриев бензоат, калиев сорбат. 

2 чаени лъжички (10 ml) съдържа: 

Цинк 4.48 mg - 44.8% * 

Селен 18.72 μg - 34% * 

Холин 124.8 mg 

Фруктоза 2083.3 mg 

Концентриран сок от черен касис (Ribes nigrum) 833 mg 

Сух екстракт от Годжи Бери (Lycium barbarum) 41.65 mg  

Сух екстракт от Gotu Kola (Centella asiatica) 41.65 mg 

* референтна стойност на хранителните вещества. 

 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 1 ч.л. 1 - 2 пъти на ден по време на 

хранене. Продължителност на приема – 1 месец. Ако е необходимо, приема може да се 

повтори. Допуска се наличие на естествена утайка. Разклати флакона преди употреба. 

 

Ограничения за употреба: 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Не е лекарствено средство. 

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. Дръжте бутилката отворена в хладилника до един 

месец. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Производител: „ПЕКТАЛ” ООД, Русия, 190020, г. Санкт Петербург, Бумажная 17, лит. A 

(производствен адрес: Русия, 190020, Санкт Петербург, Курланская 28, лит. E, стая 1-N) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 
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Ликам 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: съдържа 30 таблетки по 0,5 g. Нето тегло 15 g.гр 

 

Предназначение: като източник на ресвератрол и ликопен. 

 

Състав: микрокристална целулоза (носител); L-глицин; L-аргинин; комплекс от естествени 

иглолистни дървета (екстракт от смърч и иглика); L-глутаминова киселина; L-аспарагинова 

киселина; бета-аланин; ликопен; екстракт от корен на трагакант (Astragalus membranaceus); 

калциеви соли на мастни киселини (агент против слепване); силициев диоксид (агент против 

слепване); ресвератрол (получен от корен на японска фалопия); 5-хидрокситриптофан 

(получен от екстракт от семе на грифония). 

 

1 таблетка съдържа: 

Ликопен 0.85 mg 

Ресвератрол 5,5 mg 

L-глицин 50 mg 

L-аргинин 30 mg 

Екстракт от смърч и борови иглички 30 мг 

L-глутаминова киселина 30 mg 

L-аспарагинова киселина 30 mg 

Бета-аланин 30 mg 

Екстракт от корен на трагакант 10 mg 

5-хидрокситриптофан 2,8 mg  

2 таблетки съдържат: 
Ликопен 1,7 mg 

Ресвератрол 11 mg 

L-глицин 100 mg 

L-аргинин 60 mg 

Екстракт от смърч и борови иглички 60 мг 

L-глутаминова киселина 60 mg 

L-аспарагинова киселина 60 mg 

Бета-аланин 60 mg 

Екстракт от корен от трагакант 20 мг 

5-хидрокситриптофан 5,6 mg 

 

Начин на употреба: Възрастни и деца над 14 години приемат 1-2 таблетки на ден с храна. 

Продължителност - 4-6 седмици. Ако е необходимо, приема може да се повтори, 

включително през цялата година. 

Да не се превишава указаната дневна доза. Не е лекарствено средство. 

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Производител:  ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 22 

(адрес на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка ОАО 

„Институт по инженерна имунология”, корп. 1); SIA "НПК Разстителни ресурси", Русия, 

192019, Санкт Петербург, ул. Глиняная 15, лит. KA (производствен адрес: Русия, Санкт 

Петербург, 190020, ул. Курландская 28, лит. А). 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Леваин 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 30 таблетки по 0,3 g. Нето тегло на опаковка от 9 g 

Предназначение: като източник на глициризинова киселина, елеутрозид и шизандрин. 

Състав: микрокристална целулоза (носител); лактоза; екстракт от корен от сибирски жен-

шен (Eleutherococcus senticosus); eкстракт от корен на женско биле (Glycyrrhiza glabra); 

екстракт от плодове на китайски лимонник (Schizandra chinensis); eкстракт от теснолистна 

върбовка (Chamerioni angustifolium); eкстракт от корен на маралов корен (Leuzea 

carthamoides); eкстракт от жълт кантарион (Hypericum perforatum); екстракт от листа от 

голям живовляк (Plantago major); калциеви соли на мастни киселини (агент против 

слепване); екстракт от розов златовръх (Rhodiola rosea); екстракт от семена от амарантус 

„Лисича опашка“ (Amaranthus caudatus); силициев диоксид (агент против слепване). 

 

1 таблетка съдържа: 
екстракт от корен от сибирски жен-шен 

(Eleutherococcus senticosus) 25 мг (съдържа 0,15 mg 

елеутрозиди) 

eкстракт от сладък корен 20 mg (съдържа 2,5 mg 

глициризинова киселина) 

eкстракт от плодове на китайски лимонник 

(Schizandra chinensis) 13 mg /(съдържа 0,1 mg 

шизандрин) 

eкстракт от теснолистна върбовка (Chamerioni 

angustifolium) 10 mg 

eкстракт от корен на маралов корен (Leuzea 
carthamoides) 10 mg 

eкстракт от жълт кантарион (Hypericum perforatum) 

10 mg 

екстракт от листа от голям живовляк (Plantago 

major) 10 mg 

екстракт от розов златовръх (Rhodiola rosea) 5 mg 

екстракт от семена от амарантус „Лисича опашка“ 

(Amaranthus caudatus) 5 mg 

2 таблетки съдържат: 
екстракт от корен от сибирски жен-шен 

(Eleutherococcus senticosus) 50 мг (съдържа 0,30 mg 

елеутрозиди) 

eкстракт от сладък корен 40 mg (съдържа 5,0 mg 

глициризинова киселина) 

eкстракт от плодове на китайски лимонник 

(Schizandra chinensis) 26 mg /(съдържа 0,2 mg 

шизандрин) 
eкстракт от теснолистна върбовка (Chamerioni 

angustifolium) 20 mg 

eкстракт от корен на маралов корен (Leuzea 

carthamoides) 20 mg 

eкстракт от жълт кантарион (Hypericum perforatum) 

20 mg 

екстракт от листа от голям живовляк (Plantago 

major) 20 mg 

екстракт от розов златовръх (Rhodiola rosea) 10 mg 

екстракт от семена от амарантус „Лисича опашка“ 

(Amaranthus caudatus) 10 mg 

 

Начин на употреба За лица над 18 години по 1-2 таблетки дневно по време на хранене. 

Продължителност на приема – 2-3 седмици. При необходимост, приема може да се повтори. 

Допустими са повторни приеми в годината. 

Да не се превишава указаната дневна доза. Не е лекарствено средство. 

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1). Т - SIA "НПК Разстителни ресурси", 

Русия, 192019, Санкт Петербург, ул. Глиняная 15, лит. KA (производствен адрес: Русия, 

Санкт Петербург, 190020, ул. Курландская 28, лит. А). 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Кристаген 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 60 капсули по 0,275 гр Нето тегло 16.5 гр 

 

Предназначение: Използва се като допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

 

Състав: микрокристална целулоза (Е460 агент против слепване); лактоза (овлажнител); 

желатин (обвивка на капсулата); калциеви соли на мастни киселини (емулгатор); капсулни 

бои: титанов диоксид, хинолиново жълто (Е104)*, сънсет жълто FCF (Е110)*; пептиден 

комплекс AC-6 (пролин, глутаминова киселина, аспарагинова киселина). 

* Хинолиново жълто (Е104)*, сънсет жълто FCF (Е110) може да повлияе неблагоприятно на 

активността и вниманието на децата.  

1 капсула съдържа 0,1 mg пептиден комплекс АС-6. 

2 капсули съдържат 0,2 mg пептиден комплекс AC-6. 

 

Начин на употреба: възрастни по 1 капсула 1-2 пъти дневно или 2 капсули веднъж дневно, 

с храна. Продължителността на курса е 1 месец. Препоръчително е да се повтори курсът на 

прием след 4-6 месеца 

 

Ограничения за употреба:  
Да не се превишава указаната дневна доза.  

Не е лекарствено средство. 

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 5 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Производител: ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 9001:2008, 

ISO 22000:2005 (192148, С. Петърбург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит А, Русия) по 

договор с ХАРМОНИЯ (197022, Русия, С. Петърбург, Каменноостровски пр., д.37, лит A) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 

 



Карталакс 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 60 капсули от 0,275 g. Нетно тегло 16.5 g. 

 

Предназначение: Използва се като допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

 

Състав: микрокристална целулоза (Е460 агент против слепване); лактоза (овлажнител); 

желатин (обвивка на капсулата); калциеви соли на мастни киселини (емулгатор); капсулни 

бои: титанов диоксид, хинолиново жълто (Е104)*, сънсет жълто FCF (Е110)*; пептиден 

комплекс АС-4 (състоящ се от аланин, глутаминова киселина, аспартинова киселина). 

* Хинолиново жълто (Е104)*, сънсет жълто FCF (Е110) може да повлияе неблагоприятно на 

активността и вниманието на децата.  

1 капсула съдържа 0,1 mg пептиден комплекс АС-4. 

2 капсули съдържат 0,2 mg пептиден комплекс AC-4. 

 

Начин на употреба: възрастни по 1 капсула 1-2 пъти дневно или 2 капсули веднъж дневно, 

с храна. Продължителността на курса е 1 месец. Препоръчително е да се повтори курсът на 

прием след 4-6 месеца 

 

Ограничения за употреба:  
Да не се превишава указаната дневна доза.  

Не е лекарствено средство. 

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 5 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Производител: ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 9001:2008, 

ISO 22000:2005 (192148, С. Петърбург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит А, Русия) по 

договор с ХАРМОНИЯ (197022, Русия, С. Петърбург, Каменноостровски пр., д.37, лит A) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 

 



Везуген  
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 60 капсули по 0,275 гр Нето тегло 16.5 гр 

 

Предназначение: Използва се като допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

 

Състав: микрокристална целулоза (Е460 агент против слепване); лактоза (овлажнител); 

желатин (обвивка на капсулата); калциеви соли на мастни киселини (емулгатор); капсулни 

бои: титанов диоксид, хинолиново жълто (Е104)*, сънсет жълто FCF (Е110)*; пептиден 

комплекс АС-2 (състоящ се от лизин, глутаминова киселина, аспартинова киселина). 

* Хинолиново жълто (Е104)*, сънсет жълто FCF (Е110) може да повлияе неблагоприятно на 

активността и вниманието на децата.  

1 капсула съдържа 0,1 mg пептиден комплекс АС-2. 

2 капсули съдържат 0,2 mg пептиден комплекс AC-2. 

 

Начин на употреба: възрастни по 1 капсула 1-2 пъти дневно или 2 капсули веднъж дневно, 

с храна. Продължителността на курса е 1 месец. Препоръчително е да се повтори курсът на 

прием след 4-6 месеца 

 

Ограничения за употреба:  
Да не се превишава указаната дневна доза.  

Не е лекарствено средство. 

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 5 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

 

Производител: ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 9001:2008, 

ISO 22000:2005 (192148, С. Петърбург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит А, Русия) по 

договор с ХАРМОНИЯ (197022, Русия, С. Петърбург, Каменноостровски пр., д.37, лит A) 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 

 



Амвикс 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 10 таблетки по 2,5 g. Нето тегло на опаковка от 25 g. 

 

Предназначение: допълнителен източник на витамин А, витамин В6, ниацин, таурин. 

 

Състав: декстроза; сух концентрат от портокалов сок; лимонена киселина (регулатор на 

киселинността); таурин; разклонена натриева карбоксиметилцелулоза (носител); екстракт от 

корен от Eleutherococcus senticosus (Сибирски жен-шен); витамин С (L-аскорбинова 

киселина); L-валин; бета-аланин; L-глутаминова киселина; стевиол гликозиди 

(подсладител); L-карнитин; L-аспарагинова киселина; L-аргинин; L-левцин; L-изолевцин; 

ароматизатор (естествен портикал), витамин РР (ниацин) (никотинамид); Витамин Е (DL-

алфа-токоферилацетат); Витамин А (ретинил палмитат); Витамин В6 (пиридоксин 

хидрохлорид); фолиева киселина (калций-L-метилфолат). 

1 таблетка съдържа: 

Витамин C 25 мг - 31,25% * 

Витамин А 390 μg RE - 48.75% * 

Витамин Е 2,13 mg α-TE - 17,75% * 

Витамин В6 0,81 mg - 57,85% * 

Фолиева киселина 76 µg - 38% * 

Витамин РР (ниацин) (никотинамид) 6.1 mg NE - 38.12% * 

Концентрат от портокалов сух 375 mg 

Таурин 80,7 mg 

Екстракт от корен на Eleutherococcus senticosus (Сибирски жен-шен) 32 мг 

L-валин 25 mg 

Бета-аланин 25 mg 

L-глутаминова киселина 25 mg 

L-карнитин 13 mg 

L-аспарагинова киселина 13 mg 

L-аргинин 13 mg 

L-левцин 13 mg 

L-изолевцин 13 mg 

Елеутерозиди 0,2 mg 

*от референтната стойност за хранителните вещества 

 

Начин на употреба: 1 таблетка се разтваря в чаша вода, при стайна температура и 

интензивно се разбърква.  

Да не се превишава препоръчаната дневна доза. Не е лекарствено средство. 

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Производител: ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 01 за артерии и сърце 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение: Продуктът се препоръчва за: 
-предотвратяване на преждевременно стареене, 
-превенция на атеросклероза, хипертония, 
-превенция на инфаркт и инсулт, 
-рехабилитация на пациенти след инфаркт и след инсулт. 
Съдържа пептиди на съдове и черен дроб. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-3, А-7, глицерин, биоантиоксидантен 
комплекс Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен гликол, ксантанова 
смола, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от розмарин, линалол, 
лимонен (дипентен). 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 14 за вените 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение: Продуктът се препоръчва за: 
-предотвратяване на преждевременно стареене, 
-превенция на тромбоза, 
-разширени вени, 
-хемороиди, 
-тромбофлебит, 
-трофични язви. 
Съдържа пептиди - съдове. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-3, глицерин, биоантиоксидантен комплекс 
Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен гликол, ксантанова смола, 
хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от лавандула, линалол. 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 
 
 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 17 за зрителния анализатар 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение: Продуктът се препоръчва за: 
-предотвратяване на преждевременно стареене, 
-ангиопатия на ретината на фона на хипертония и диабет, 
-отлепване и дегенерация на ретината, 
-атрофия на зрителния нерв, 
-началните етапи на глаукома и катаракта, 
-патология на стъкловидното тяло, 
-спазъм за настаняване. 
Съдържа пептиди - съдове, мозък, очна ябълка. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-3, А-5, А-11, глицерин, 
биоантиоксидантен комплекс Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен 
гликол, ксантанова смола, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от лайка. 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 
 
 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 16 за стомах и дванадесетопръстник 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение: Продуктът се препоръчва за: 
-предотвратяване на преждевременно стареене, 
-храносмилателни разстройства 
-гастрит, 
-гастродуоденит, 
-пептична язва и язва на дванадесетопръстника, 
-превенция на онкопатологията на храносмилателния тракт. 
Съдържа пептиди - панкреас, тимус, черен дроб, стомашна лигавица и 
дванадесетопръстника. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-1, А-6, А-7, A-10 глицерин, 
биоантиоксидантен комплекс Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен 
гликол, ксантанова смола, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от 
портокал и иланг-иланг, лимонен (диментен), бензил бензоат, линалол. 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 
 
 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 18 за слуховия анализатор 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначеие: Продуктът се репоръчва за: 
-предотвратяване на преждевременно стареене, 
-началните етапи на невросензорната загуба на слуха, 
-отит и техните последствия 
-увреждане на тъпанчето, 
-звукова травма, контузия. 
Съдържа пептиди - съдове, хрущял, мозък, тимус. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-3, А-4, А-5, А-6, глицерин, 
биоантиоксидантен комплекс Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен 
гликол, ксантанова смола, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от eла и 
лавандула, лимонен (диментен). 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 19 за метеозависими и сърдечно болни 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение:  Препоръчва се за: 
-предотвратяване на преждевременно стареене, 
-метеозависими, 
-мигрена, 
-исхемична болест на сърцето 
-сърдечна недостатъчност 
-миокардит, 
-миокардна дистрофия. 
Съдържа пептиди - съдове, мозък, миокард. 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-3, А-5, А-14, глицерин, биоантиоксидантен 
комплекс Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен гликол, ксантанова смола, 
хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от бор и мента, лимонен (диментен). 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 3-4 
месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 
 
 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 15 за бъбреци и пикочния мехур 

 
Опаковка: 10 мл 
Предназначение: Продуктът се препоръчва за: 
-предотвратяване на преждевременно стареене, 
-профилактика на бъбречна недостатъчност 
-хроничен пиелонефрит, цистит, 
-гломерулонефрит, 
-уролитиаза 
-аномалии на пикочните пътища, 
-нефроптоза. 
Съдържа пептиди - тимус, бъбрек, пикочен мехур. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-6, А-8, А-12 глицерин, биоантиоксидантен 
комплекс Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен гликол, ксантанова 
смола, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от риган, линалол, лимонен 
(диментен). 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 
 
 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 13 за кожа 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение: Продуктът се препоръчва за: 
-предотвратяване на преждевременно стареене, 
-подобряване на цвета, тонуса, релефа и текстурата на кожата, 
-кожни заболявания. 
Съдържа пептиди - съдове, хрущял, тимус, черен дроб. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-3, А-4, А-6, A-7, глицерин, 
биоантиоксидантен комплекс Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен 
гликол, ксантанова смола, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от 
жасмин, бензилов алкохол, канелен алкохол, хексил цинамал. 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 
 
 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 11 за отделителнатасистема 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение: Продуктът се препоръчва за: 
-предотвратяване на преждевременно стареене, 
-хроничен пиелонефрит, 
-интерстициален нефрит, 
-гломерулонефрит, 
-уролитиаза 
-профилактика на хронична бъбречна недостатъчност. 
Съдържа пептиди - съдове, тимус. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-3, А-6, глицерин, биоантиоксидантен 
комплекс Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен гликол, ксантанова 
смола, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от чайно дърво. 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 
 
 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 12 за бронхо-белодробно дърво 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение: Продуктът се препоръчва за: 
-предотвратяване на преждевременно стареене, 
-хроничен бронхит, 
-емфизем, 
-респираторна алергия 
-бронхиална астма. 
Съдържа пептиди - съдове, хрущял, тимус. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-3, А-4, А-6, глицерин, биоантиоксидантен 
комплекс Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен гликол, ксантанова 
смола, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от мента. 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 
 
 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 10 за женската полова система 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение:  
Продуктът се препоръчва за: 
-предотвратяване на преждевременно стареене, 
-хроничен аднексит, 
-менструална дисфункция, 
-климактеричен период 
-понижено либидо 
-безплодие, 
-миома на матката, 
-мастит. 
Съдържа пептиди - съдове, мозък, тимус. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-3, А-5, А-6, глицерин, биоантиоксидантен 
комплекс Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен гликол, ксантанова 
смола, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от сандал. 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 07 за панкреас 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение: Продуктът се препоръчва за: 
-предотвратяване на преждевременно стареене, 
-хроничен панкреатит, 
-захарен диабет 
-нарушен глюкозен толеранс, 
-предотвратяване на съдови усложнения на диабета. 
Съдържа пептиди - панкреас. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-1, глицерин, биоантиоксидантен комплекс 
Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен гликол, ксантанова смола, 
хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от хвойна, лимонен (диментен). 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 02 за централна и периферна нервна система 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение: Продуктът се препоръчва за: 
-предотвратяване на преждевременно стареене, 
-предотвратяване на мозъчна склероза и инсулт, 
-рехабилитация след инсулт 
-възпалителни и дегенеративни заболявания на нервната система. 
Съдържа пептиди на мозъка. 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-5, глицерин, биоантиоксидантен комплекс 
Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен гликол, ксантанова смола, 
хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от грейпфурт, лимонен (диментен). 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 3-4 
месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 09 за мъжка полова система 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение: Продуктът се препоръчва за: 
-предотвратяване на преждевременно стареене, 
-хроничен простатит, 
-аденома на простатата, 
-безплодие, 
-еректилна дисфункция. 
Съдържа пептиди - съдове, мозък, черен дроб. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-3, А-5, А-7, глицерин, биоантиоксидантен 
комплекс Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен гликол, ксантанова 
смола, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от канела, цинамал, 
линалол. 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 05 за костна тъкан 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение: Продуктът се препоръчва за: 
• предотвратяване на преждевременното стареене  
• фрактури  
• остеопороза 
Съдържа пептиди на хрущяли. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-4, глицерин, биоантиоксидантен комплекс 
Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен гликол, ксантанова смола, 
хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от лимон, цитрал, лимонен 
(диментен). 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 08 за черен дроб 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение: Продуктът се препоръчва за: 
-предотвратяване на преждевременно стареене, 
-метаболитни нарушения 
-прекалена пълнота 
-жлъчна дискинезия, 
-холецистит, 
-хронична интоксикация (химикали, наркотици, алкохол), 
-хроничен хепатит от всякаква етиология, 
-профилактика на цироза на черния дроб. 
Съдържа пептиди - черен дроб. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-7, глицерин, биоантиоксидантен комплекс 
Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен гликол, ксантанова смола, 
хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от портокал, лимонен (диментен). 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 03 за имунна система 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение: Продуктът се препоръчза за: 
• предотвратяване на преждевременното стареене  
• увеличаване на продължителността на живота  
• корекция на нарушения на имунитета  
• стимулиране на възстановяването на всички органи и тъкани  
• Предотвратяване онко-процесите 
Съдържа пептиди - тимус. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-6, глицерин, биоантиоксидантен комплекс 
Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен гликол, ксантанова смола, 
хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от лавандула и жасмин, бензилов 
алкохол, хексил цинамалдехид, линалол. 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 04 за стави 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение: Продуктът се препоръчва за: 
-предотвратяване на преждевременно стареене, 
-артроза, 
-артрит, 
-остеохондроза, 
-ревматизъм. 
Съдържа пептиди - хрущял, тимус. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-4, А-6, глицерин, биоантиоксидантен 
комплекс Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен гликол, ксантанова 
смола, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от карамфил, евгенол. 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 



Тоник козметичен Ревилайн 
Пептиден комплекс 06 за щитовидна жлеза 

 
Опаковка: 10 мл  
Предназначение: Продуктът се препоръчва за: 
предотвратяване на преждевременното стареене  
• метаболитни нарушения 
• възлестта и дифузна гуша 
• нетоксична и токсична гуша 
• хипо- и хипертиреоидизъм 
• автоимунен тиреоидит  
• киста на щитовидната жлеза  
• мастит. 
Съдържа пептиди - щитовидната жлеза. 
 
Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-2, глицерин, биоантиоксидантен комплекс 
Neovitin®, феноксиетанол с етилхексилглицерол, пропилен гликол, ксантанова смола, 
хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от градински чай, линалол. 
Начин на употреба: Нанесете 6-8 капки на вътрешната повърхност на предмишницата. 
Разтрийте с другата ръка до пълно абсорбиране на течността. Продължителност на приема – 
3-4 месеца. При необходимост приемът може да се повтори след 4-6 месеца.  
Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 
температура, на места недостъпни за деца. 
Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  
Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  
(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 
peptidibg@abv.bg 



Ревилаб SL 10 

перорален балсам 
Опаковка: 10 мл  

Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс AA-1, AA-7, AA-13, екстракт от лайка, 

ксилитол, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от портокал, 

дихидрокверцетин, екстракт от женско биле, прополис, мента, натриев захаринат, калиев 

сорбат, натриев бензоат, етерични масла от карамфил, натурален ароматизатор „Ментол”, 

евгенол, лимонен. 

Начин на употреба: Използвайте 2 пъти дневно по 5-10 капки под езика. Допуска се 

наличие на естествена утайка. Преди употреба – разклатете.  

Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 

Условия за съхранение: при температура +5°С до +25°С в защитено от пряка слънчева 

светлина място. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, Санкт Петербург, 

Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А. СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 



Ревилаб SL 09 

перорален балсам 
Опаковка: 10 мл  

Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс АА-1, AA-12, AA-13, AA-16 , екстракт от 

лайка, ксилитол, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от портокал, 

дихидрокверцетин, екстракт от женско биле, прополис, мента, натриев захаринат, калиев 

сорбат, натриев бензоат, етерични масла от карамфил, натурален ароматизатор „Ментол”, 

евгенол, лимонен. 

Начин на употреба: Използвайте 2 пъти дневно по 5-10 капки под езика. Допуска се 

наличие на естествена утайка. Преди употреба – разклатете.  

Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 

Условия за съхранение: при температура +5°С до +25°С в защитено от пряка слънчева 

светлина място. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, Санкт Петербург, 

Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А. СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 



Ревилаб SL 08 

перорален балсам 
Опаковка: 10 мл  

Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс AA-7, AA-2, AA-13, екстракт от лайка, 

ксилитол, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от портокал, 

дихидрокверцетин, екстракт от женско биле, прополис, мента, натриев захаринат, калиев 

сорбат, натриев бензоат, етерични масла от карамфил, натурален ароматизатор „Ментол”, 

евгенол, лимонен. 

Начин на употреба: Използвайте 2 пъти дневно по 5-10 капки под езика. Допуска се 

наличие на естествена утайка. Преди употреба – разклатете.  

Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 

Условия за съхранение: при температура +5°С до +25°С в защитено от пряка слънчева 

светлина място. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, Санкт Петербург, 

Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А. СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 



Ревилаб SL 07 

перорален балсам 
Опаковка: 10 мл  

Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс AA-4, AA-7, AA-3, екстракт от лайка, 

ксилитол, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от портокал, 

дихидрокверцетин, екстракт от женско биле, прополис, мента, натриев захаринат, калиев 

сорбат, натриев бензоат, етерични масла от карамфил, натурален ароматизатор „Ментол”, 

евгенол, лимонен. 

Начин на употреба: Използвайте 2 пъти дневно по 5-10 капки под езика. Допуска се 

наличие на естествена утайка. Преди употреба – разклатете.  

Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 

Условия за съхранение: при температура +5°С до +25°С в защитено от пряка слънчева 

светлина място. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, Санкт Петербург, 

Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А. СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 



Ревилаб SL 06 

перорален балсам 
Опаковка: 10 мл  

Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс AA-15, AA-14, AA-2, екстракт от лайка, 

ксилитол, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от портокал, 

дихидрокверцетин, екстракт от женско биле, прополис, мента, натриев захаринат, калиев 

сорбат, натриев бензоат, етерични масла от карамфил, натурален ароматизатор „Ментол”, 

евгенол, лимонен. 

Начин на употреба: Използвайте 2 пъти дневно по 5-10 капки под езика. Допуска се 

наличие на естествена утайка. Преди употреба – разклатете.  

Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 

Условия за съхранение: при температура +5°С до +25°С в защитено от пряка слънчева 

светлина място. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, Санкт Петербург, 

Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А. СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 



Ревилаб SL 05 

перорален балсам 
Опаковка: 10 мл  

Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс AA-10, AA-15, AA-11, екстракт от лайка, 

ксилитол, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от портокал, 

дихидрокверцетин, екстракт от женско биле, прополис, мента, натриев захаринат, калиев 

сорбат, натриев бензоат, етерични масла от карамфил, натурален ароматизатор „Ментол”, 

евгенол, лимонен. 

Начин на употреба: Използвайте 2 пъти дневно по 5-10 капки под езика. Допуска се 

наличие на естествена утайка. Преди употреба – разклатете.  

Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 

Условия за съхранение: при температура +5°С до +25°С в защитено от пряка слънчева 

светлина място. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, Санкт Петербург, 

Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А. СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 



Ревилаб SL 04 

перорален балсам 
Опаковка: 10 мл  

Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс AA-17, AA-9, AA-2, екстракт от лайка, 

ксилитол, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от портокал, 

дихидрокверцетин, екстракт от женско биле, прополис, мента, натриев захаринат, калиев 

сорбат, натриев бензоат, етерични масла от карамфил, натурален ароматизатор „Ментол”, 

евгенол, лимонен. 

Начин на употреба: Използвайте 2 пъти дневно по 5-10 капки под езика. Допуска се 

наличие на естествена утайка. Преди употреба – разклатете.  

Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 

Условия за съхранение: при температура +5°С до +25°С в защитено от пряка слънчева 

светлина място. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, Санкт Петербург, 

Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А. СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 



Ревилаб SL 03 

перорален балсам 
Опаковка: 10 мл  

Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс AA-1, AA-2, AA-3, екстракт от лайка, 

ксилитол, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от портокал, 

дихидрокверцетин, екстракт от женско биле, прополис, мента, натриев захаринат, калиев 

сорбат, натриев бензоат, етерични масла от карамфил, натурален ароматизатор „Ментол”, 

евгенол, лимонен. 

Начин на употреба: Използвайте 2 пъти дневно по 5-10 капки под езика. Допуска се 

наличие на естествена утайка. Преди употреба – разклатете.  

Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 

Условия за съхранение: при температура +5°С до +25°С в защитено от пряка слънчева 

светлина място. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, Санкт Петербург, 

Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А. СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 



Ревилаб SL 02 

перорален балсам 
Опаковка: 10 мл  

Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс AA-5, AA-6, AA-7, екстракт от лайка, 

ксилитол, хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от портокал, 

дихидрокверцетин, екстракт от женско биле, прополис, мента, натриев захаринат, калиев 

сорбат, натриев бензоат, етерични масла от карамфил, натурален ароматизатор „Ментол”, 

евгенол, лимонен. 

Начин на употреба: Използвайте 2 пъти дневно по 5-10 капки под езика. Допуска се 

наличие на естествена утайка. Преди употреба – разклатете.  

Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 

Условия за съхранение: при температура +5°С до +25°С в защитено от пряка слънчева 

светлина място. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, Санкт Петербург, 

Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А. СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 



Ревилаб SL 01 

перорален балсам 
Опаковка: 10 мл 

Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс AA-7, AA-8, екстракт от лайка, ксилитол, 

хидрогенирано рициново масло PEG-40, етерични масла от портокал, дихидрокверцетин, 

екстракт от женско биле, прополис, мента, натриев захаринат, калиев сорбат, натриев 

бензоат, етерични масла от карамфил, натурален ароматизатор „Ментол”, евгенол, лимонен. 

Начин на употреба: Използвайте 2 пъти дневно по 5-10 капки под езика. Допуска се 

наличие на естествена утайка. Преди употреба – разклатете.  

Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 

Условия за съхранение: при температура +5°С до +25°С в защитено от пряка слънчева 

светлина място. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, Санкт Петербург, 

Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А. СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 



SPA LINE 

САПУН подмладяващ ръчна изработка 

съдържа пептиди 
 

Опаковка: 100 мл 

Предназначение: Сапунът нежно и деликатно почиства кожа от всякакъв вид. Маслото от 

грейпфрут тонизира и освежава, подобрява настроението, ободрява. 

Компонентите, включени в състава, допринасят за: 

- намаляване на бръчките 

- укрепване на контура на лицето 

- стимулиране на синтеза на еластин 

- изглаждане на неравностите на кожата 

- намаляване на пигментацията 

Състав: сапунизирани растителни масла (маслини, камелина, кокос, палма, царевица, 

рициново), вода, растителен глицерин, зехтин, рициново масло, пчелен восък, етерично масло 

от грейпфрут, витамини Е и F, тетрахидроксипропил етилендиамин (HPE-4) лактат, натриева 

сол на 2-пиролидон-5-карбоксилна киселина (Na PCA), фруктоза, урея, ниацинамид, 

инозитол, натриев бензоат, млечна киселина, червен пипер, хлорофилна паста, канела, смляно 

кафе, меден трипептид-1 (GHK-Cu). 

Начин на употреба: за ежедневна грижа за кожата на ръцете, лицето и тялото. Подходящ за 

премахване на грим. 

Да се съхранява на сухо място при температура от 00С до 250С. 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

Срок на годност: 18 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: „Гиттин”, Русия, 197758, Санкт Петербург, Курортна зона, поз. Песочни, 

Ленинградска ул., д. 50 лит А, поръчано от ЛНК ООД, ексклузивно за „НПЦРИЗ”. 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

mailto:peptidibg@abv.bg


SPA LINE 

САПУН ухажващ  ръчна изработка 

съдържа пептиди 
 

Опаковка: 100 мл 

Предназначение: Сапун с добавена смляна лайка, невен и липов цвят, които имат 

успокояващ и противовъзпалителен ефект. Продуктът има антисептични свойства, нежно и 

меко почиства кожата, като същевременно съхранява конфорта. 

Компонентите, включени в състава, допринасят за: премахване на белези и стрии; 

регенерация на увредени тъкани; намаляване на пигментацията; предотвратява растежа на 

бактериите. 

Състав: сапунизирани растителни масла (маслини, камелина, кокос, палма, царевица, 

рициново), вода, растителен глицерин, зехтин, какаово масло, хлорофилна паста, цвят от 

лайка, цвят от липа, цвят от невен, витамини Е и F, парфюмна композиция, 

тетрахидроксипропил етилен диамин (HPE-4), филтрат от секреция на гроздов охлюв, 

комплекс Glycoderm ™ (мед (и), фосфолипиди (и) сфинголипиди (и) хиалуронова киселина). 

Начин на употреба: за ежедневна грижа за кожата на ръцете, лицето и тялото. 

Да се съхранява на сухо място при температура от 00С до 250С. 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

Срок на годност: 18 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: „Гиттин”, Русия, 197758, Санкт Петербург, Курортна зона, поз. Песочни, 

Ленинградска ул., д. 50 лит А, поръчано от ЛНК ООД, ексклузивно за „НПЦРИЗ”. 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

mailto:peptidibg@abv.bg


SPA LINE 

КРЕМ-САПУН с пептиди 

без парабени 
 

Опаковка: 150 мл 

Състав: пречистена вода, метилкокоил таурат, кокамидопропил бетаин, кокоамфоацетат 

натрий, диетаноламиди на кокосови мастни киселини, стирол /акрилат кополимер/, съполимер 

на акрилат и палмет-25 акрилат, глицерин, биофлаволипиден комплекс “Активитин”, 

поликватерниум 7, триетаноламин, метилизотиазолинон и метилхлоризотиазолинон, 

пептидни комплекси А-4, А-6, парфюмна композиция, бутилхидрокситолуен. 

 

Начин на употреба: Нанесете малко количество от крем-сапуна върху влажна кожа, 

разпенете го, след това изплакнете обилно с топла вода. Избягвайте контакт с очите. 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

Срок на годност: 2 години от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, С. Петербург, Старопутиловски вал, 

д.7, корп. 2, лит.А, по договор с „ЛНК”, ексклузивно за „НПЦРИЗ”.  

CM сертифицирани по ISO 9001-2015 и GMP 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

mailto:peptidibg@abv.bg


SPA LINE 

Подмладяващ ШАМПОАН за всички типове коса с пептиди 

без парабени 
 

Опаковка: 200 мл 

Състав: пречистена вода, пептидни комплекси: А-6, А-4, А-3; кокамидопропил бетаин, 

натриев кокоамфоацетат, натриев метилкокоил таурат, децил глюкозид, диетаноламиди на 

мастни киселини от кокосово масло, биоантиоксидантния комплекс Neovitin®, съполимер на 

акрилати и палмет-25 акрилат, силикон кватерниум-22, тетрахидроксипропил етилендиамин, 

съполимер на стирол и акрилати, гуар хидроксипропил тримониев хлорид, лимонена 

киселина, парфюмна композиция, метилизотиазолинон, метил хлоризотиазолин, 

бутилхидрокситолуен, хексил цинамал, бутилфенил метилпропионол, хидроксихексил 3-

циклохексанкарбоксалдехид. 

 

Съдържа пептидни комплекси: 

А-6 (тимусни пептиди), стимулиращи регенерацията на космените фоликули, 

А-4 (хрущялни пептиди), укрепващи корените на косата и структурата на скалпа, 

А-3 (съдови пептиди), подобряващи микроциркулацията на кръвта в скалпа; 

Биоантиоксидантния комплекс Neovitin®, който намалява възпалението и ускорява обменните 

процеси. 

 

Начин на употреба: Нанесете върху мокра коса, масажирайте с леки движения. Изплакнете 

обилно с топла вода. Може да се ползва за ежедневна употреба. Избягвайте контакт с очите. 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

Срок на годност: 2 години от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, С. Петербург, Старопутиловски вал, 

д.7, корп. 2, лит.А, по договор с „ЛНК”, ексклузивно за „НПЦРИЗ”.  

CM сертифицирани по ISO 9001-2015 и GMP 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

mailto:peptidibg@abv.bg


SPA LINE 

Подмладяваща КРЕМ-МАСКА за коса с пептиди 

без парабени 
 

Опаковка: 160 мл 

Състав: пречистена вода, пептидни комплекси: А-6, А-4, А-3; зехтин, стеарет-21, стеарет-

2, PPG / PEG-4/14 диметикон, бис-диглицерил полиацил адипат-2, рициново масло, 

емулсионен восък, стеарин, Neovitin ® биоантиоксидант комплекс, екстракт от естествен 

пшеничен протеин (глиадин), циклометикон, етилхексилкооцетат, диметиконол и TEA-

додецилбензенсулфонат, феноксиетанол с етилхексилглицерол, парфюмна композиция, 

съполимер на хидроксиетил акрилат и натриев акрилоил диметил таурат, бутилфенил 

метил пропион, хидроксиизохексил 3-циклохексенкарбоксиалдехид, хексил цинамал. 

Съдържа пептидни комплекси: 

А-6 (тимусни пептиди), стимулиращи регенерацията на космените фоликули, 

А-4 (хрущялни пептиди), укрепващи корените на косата и структурата на скалпа, 

А-3 (съдови пептиди), подобряващи микроциркулацията на кръвта в скалпа; 

Биоантиоксидантният комплекс Neovitin®, който намалява възпалението и ускорява 

метаболитните процеси. 

Екстракт от пшеничен протеин за мекота и блясък. 

 

Начин на употреба: Нанесете равномерно върху скалпа на главата, задръжте за 15-20 

минути. Изплакнете обилно с топла вода. Използвайте 2-3 пъти седмично. Избягвайте 

контакт с очите. Препоръчва се да се използва в комплекс с Peptide Shampoo®. 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

Срок на годност: 2 години от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, С. Петербург, Старопутиловски 

вал, д.7, корп. 2, лит.А, по договор с „ЛНК”, ексклузивно за „НПЦРИЗ”.  

CM сертифицирани по ISO 9001-2015 и GMP 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

mailto:peptidibg@abv.bg


SPA LINE 

Подмладяващ БАЛСАМ за коса с пептиди 

без парабени 
 

Опаковка: 200 мл 

Състав: пречистена вода, цетеарил алкохол, бегетримониев хлорид, цетримониев хлорид, 

лауроил ПГ-тримониев хлорид, глицерин, сорбитол, циклометикон, етилхексил кокоат, 

диметиконол и ТЕА-додецил бензен сулфонат, зехтин, Активитин (биофлаволипиден 

комплекс), естествен екстракт от пшеничен протеин (глиадин), хидроксиетилцелулоза, 

пептидни комплекси А-4, А-6; феноксиетанол с етилхексилглицерол, каприл метикон, 

диметикон, гуар хидроксипропил тримониев хлорид, бизаболол, парфюмна композиция, 

лимонена киселина, натриев метабисулфит, трилон Б, бутилхидрокситолуен. 

Съдържа пептидни комплекси: 

А-4 (хрущялни пептиди), укрепващи корените на косата и структурата на скалпа, 

А-6 (тимусни пептиди), стимулиращи регенерацията на космените фоликули; 

Биофлаволипиден комплекс Activitin, който подобрява състоянието на кожата и подхранва 

корените, а екстракта от пшеничен протеин, придава на косата мекота и блясък. 

 

Начин на употреба: Нанесете малко количество балсам върху влажна коса. Задръжте 3-5 

минути. Изплакнете обилно с топла вода. Избягвайте контакт с очите. Препоръчва се да се 

използва в комплекс с Peptide Cream-Mask®. 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

Срок на годност: 2 години от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, С. Петербург, Старопутиловски 

вал, д.7, корп. 2, лит.А, по договор с „ЛНК”, ексклузивно за „НПЦРИЗ”.  

CM сертифицирани по ISO 9001-2015 и GMP 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 
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Reviline  

Листенца за под очи срещу тъмни кръгове и подпухналост 

без парабени 
Опаковка: 4 блистера по 2 листенца 

Процентен състав:  

Вода 85-95 

Сорбитол 1-5 

Глицерин 1-5 

Феноксиетанол, етилхексилглицерин 0.1-1 

Акрилати /С10-30 Алкил акрилат Crosspolymer 0.1-1 

Екстракт от дрожди (Saccharomyces Cerevisiae) 0.1-1 

Триетаноламин 0.1-1 

Ксантанова гума 0-0,1 

Натриев хиалуронат 0-0,1 

Пептиден комплекс А-3 0-0,1 

Парфюм 0-0,1 

Начин на употреба: Почистете кожата. Отстранете фолиото от блистера. Поставете 

листенцата върху кожата в областта под очите, внимателно ги загладете с върховете на 

пръстите си, по посока на слепоочията. Отстранете след 15-30 минути, без да измивате 

очите. Листенцата могат да се прилагат през деня и вечерта, но не по-късно от 2 часа 

преди лягане. Препоръчва се процедурата да се извършва 1-2 пъти седмично.  

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

Срок на годност: 18 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, С. Петербург, Старопутиловски 

вал, д.7, корп. 2, лит.А, по договор с „ЛНК”, ексклузивно за „НПЦРИЗ”.  

CM сертифицирани по ISO 9001-2015 и GMP 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

mailto:peptidibg@abv.bg


Reviline  

Листенца за под очи с мигновен лифтинг ефект 

без парабени 
Опаковка: 4 блистера по 2 листенца 

Процентен състав:  

Вода 85-95 

Сорбитол 1-5 

Глицерин 1-5 

Ксантанова гума, ирландски мъх /водорасли/, глюкоза 1-5 

Феноксиетанол, етилхексилглицерин 0.1-1 

Акрилати /С10-30 Алкил акрилат Crosspolymer 0.1-1 

Екстракт от семена на Prunus Amygdalus Dulcis 0,1-1,0 

Триетаноламин 0.1-1 

Хидролизиран колаген 0.1-1.0 

Натриев хиалуронат 0-0,1 

Пептиден комплекс А-4, А-6 0-0,1 

Парфюм 0-0,1 

Начин на употреба: Почистете кожата. Отстранете фолиото от блистера. Поставете 

листенцата върху кожата в областта под очите, внимателно ги загладете с върховете на 

пръстите си, по посока на слепоочията. Отстранете след 15-30 минути, без да измивате 

очите. Листенцата могат да се прилагат през деня и вечерта, но не по-късно от 2 часа 

преди лягане. Препоръчва се процедурата да се извършва 1-2 пъти седмично.  

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

Срок на годност: 18 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: ХБО при РАН „ВИТА”, Русия, 192148, С. Петербург, Старопутиловски 

вал, д.7, корп. 2, лит.А, по договор с „ЛНК”, ексклузивно за „НПЦРИЗ”.  

CM сертифицирани по ISO 9001-2015 и GMP 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 
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Ревилаб ML 09 
Хранителна добавка с подсладител 

 

Опаковка: 30 капсули по 0,49 гр 

Предназначение: като източник на хондроитин сулфат 

Състав: микрокристална целулоза (носител); хондроитин сулфат; желатин (обвивка на 

капсулата); полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова киселина от рибено 

масло, съдържаща сорбитол и малтодекстрин; лактоза (обем); Екстракт от ечемик (Hordeum 

vulgare), съдържащ супероксид дисмутаза); ензим каталаза (от дрожди); карнозин; пептиден 

комплекс АА-9 (трипептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова киселина и L-

аспарагинова киселина); калциеви соли на мастни киселини; силициев диоксид; 

хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); пептиден комплекс АА-7 (трипептид, 

състоящ се от L-лизин, L-глутаминова киселина и L-аспарагинова киселина); пептиден 

комплекс АА-3 (дипептид, състоящ се от L-лизин и L-глутаминова киселина); титанов 

диоксид (багрило). 

Препоръчителната дневна доза или 1 капсула съдържа: 

Хондроитин сулфат 96 mg 

Алфа-линоленова киселина 50 mg ** 

Екстракт от ечемик (Hordeum vulgare) 5 мг 

Ензим каталаза (от дрожди)  5 mg 

Карнозин 5 mg 
Пептиден комплекс AA-9 (L-аланин, L-глутаминова киселина и L-аспарагинова киселина) 5mg 

Пептиден комплекс AA-7 (L-лизин, L-глутаминова киселина и L-аспарагинова киселина) 2,5 mg 
Пептиден комплекс АА-3 (L-лизин и L-глутаминова киселина) 2.5 mg 

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсулa 1 път дневно по време на хранене. 

Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. 

Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна 

доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши 

консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 14.7 гр 

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО 

„Институт инжинерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные ресурсы”, Русия, 

190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А. 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 



Ревилаб ML 08 
Хранителна добавка с подсладител 

 

Опаковка: 30 капсули по 0,45 гр 

Предназначение: Източник на ресвератрол. 

Състав: микрокристална целулоза (носител); желатин (обвивка на капсулата); L-аргинин; 

лактоза (обем); полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова киселина от 

рибено масло, съдържащо сорбитол и малтодекстрин; ресвератрол (получен от японска 

фалопия); калциеви соли на мастни киселини; хидроксипропил метилцелулоза 

(стабилизатор); пептиден комплекс АА-1 (тетрапептид, състоящ се от L-аланин, L-

глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-глицин); пептиден комплекс АА-7 

(трипептид, състоящ се от L-лизин, L-глутаминова киселина и L-аспарагинова киселина); 

пептиден комплекс АА-9 (трипептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова киселина и L-

аспарагинова киселина); пептиден комплекс АА-13 (дипептид, състоящ се от L-глутаминова 

киселина и L-аспарагинова киселина); титанов диоксид (багрилно вещество); силициев 

диоксид. 

Препоръчителната дневна доза или 1 капсула съдържа: 

Ресвератрол 10 mg 

L-аргинин 60 mg 

Алфа-линоленова киселина 50 mg 

Пептиден комплекс AA-1 2,5 mg 

Пептиден комплекс AA-7 2,5 mg 

Пептиден комплекс AA-9 2.5 mg 

Пептиден комплекс АА-13 2.5 mg 

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсулa 1 път дневно по време на хранене. 

Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. 

Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна 

доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 13.5 гр 

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные ресурсы”, 

Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А. 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 



Ревилаб ML 07 
Хранителна добавка с подсладител 

 

Опаковка: 30 капсули по 0,45 гр 

Предназначение: Източник на L-карнитин и допълнителен източник на цинк. 

Състав: L-Аргинин; лактоза (обем); желатин (обвивка на капсулата); L-карнитин-L-

тартарат; полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова киселина от рибено 

масло, съдържащо сорбитол и малтодекстрин; цинков цитрат; калциеви соли на мастни 

киселини; хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); пептиден комплекс АА-1 

(тетрапептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и 

L-глицин); пептиден комплекс АА-7 (трипептид, състоящ се от L-лизин, L-глутаминова 

киселина и L-аспарагинова киселина); пептиден комплекс АА-12 (тетрапептид, състоящ се 

от L-лизин, L-глутаминова киселина, L-аспартинова киселина и L-глицин); пептиден ко 

мплекс АА-13 (дипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина и L-аспарагинова 

киселина); титанов диоксид (багрилно вещество); силициев диоксид. 

Препоръчителната дневна доза или 1 капсула съдържа: 

Цинк 12 mg - 120% * 

L-карнитин 57 mg ** 

L-аргинин 150 mg ** 

Алфа-линоленова киселина 50 mg ** 

Пептиден комплекс AA-1  2,5 mg ** 

Пептиден комплекс АА-7  2.5 mg ** 

Пептиден комплекс АА-12  2,5 mg ** 

Пептиден комплекс АА-13  2.5 mg ** 

* - референтна стойност на хранителните вещества. ** - не е зададена. 

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсулa 1 път дневно по време на хранене. 

Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. 

Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна 

доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 13.5 гр 

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные ресурсы”, 

Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А. 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 



Ревилаб ML 06 
Хранителна добавка с подсладител 

 

Опаковка: 30 капсули по 0,45 гр 

Предназначение: като източник на глициризинова киселина 

Състав: микрокристална целулоза (носител); желатин (обвивка на капсулата); Екстракт от 

женско биле Glycyrrhiza glabra; полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-

линоленова киселина от рибено масло, съдържащо сорбитол и малтодекстрин; Екстракт от 

съцветия от артишок (Cynara scolymus); лактоза (обем); Екстракт от листа от ягоди 

(Fragaria vesca); Екстракт от голям живовляк (Plantago major); пептиден комплекс АА-11 

(тетрапептид, състоящ се от L-лизин, L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и 

L-триптофан); пептиден комплекс АА-15 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова 

киселина, L-аспарагинова киселина и L-глицин); пептиден комплекс АА-10 (трипептид, 

състоящ се от L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-левцин); 

хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); калциеви соли на мастни киселини; 

титанов диоксид (багрилно вещество); силициев диоксид. 

Препоръчителната дневна доза или 1 капсула съдържа: 

Глициризинова киселина 4 mg 

Екстракт от кореноплод 70 mg 

Алфа-линоленова киселина 50 mg 

Екстракт от съцветия от артишок 30 мг 

Екстракт от листа от горски ягоди 10 мг 

Екстракт от големи листни листа 10 mg 

Пептиден комплекс АА-11  5 mg 

Пептиден комплекс АА-15  5 mg 

Пептиден комплекс AA-10  5 mg 

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсулa 1 път дневно по време на 

хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да 

се повтори. Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 13.5 гр 

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные 

ресурсы”, Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А. 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 



Ревилаб  ML 05 
Хранителна добавка с подсладител 

 

Опаковка: 30 капсули по 0,4 гр 

Предназначение: източник на глициризинова киселина, допълнителен източник на 

витамини А и Е. 

Състав: микрокристална целулоза (носител); желатин (обвивка на капсулата); 

полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова киселина от рибено масло, 

съдържаща сорбитол и малтодекстрин; eкстракт от женско биле Glycyrrhiza glabra; лактоза 

(обем); пептиден комплекс АА-2 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина, L-

аспартинова киселина и L-пролин); калциеви соли на мастни киселини; хидроксипропил 

метилцелулоза (стабилизатор); Витамин Е (смесени токофероли); силициев диоксид; 

пептиден комплекс АА-14 (тетрапептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова киселина, 

L-аспартинова киселина и L-левцин); пептиден комплекс АА-15 (трипептид, състоящ се от 

L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-глицин); титанов диоксид (багрилно 

вещество); Витамин А (ретинол). 

Препоръчителната дневна доза или 1 капсула съдържа: 

Витамин Е 3.5 mg α-ТЕ - 29.17% * 

Витамин А 500 μg RE - 62,5%  * 

Глициризинова киселина 3,5 mg ** 

Алфа-линоленова киселина 50 mg ** 

Екстракт от женско биле 50 mg ** 

Пептиден комплекс АА-2  5 mg ** 

Пептиден комплекс АА-14  2.5 mg ** 

Пептиден комплекс АА-15  2.5 mg ** 

* - референтна стойност на хранителните вещества. ** - не е зададена. 

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсулa 1 път дневно по време на хранене. 

Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. 

Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна 

доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 12 гр 

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные ресурсы”, 

Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А. 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 



Ревилаб ML 04  
Хранителна добавка с подсладител 

 

Опаковка: 30 капсули по 0,45 гр 

Предназначение: като източник на рутин, източник на ресвератрол и допълнителен източник 

на ниацин. 

Състав: микрокристална целулоза (носител); хранителен желатин (обвивка на капсулата); 

лактоза (обем); полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова киселина, 

съдържаща носители вещества сорбитол и малтодекстрин; рутин; ниацин (никотинамид); 

ресвератрол (получен от японска фалопия); калциеви соли на мастни киселини; пептиден 

комплекс АА-8 (тетрапептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова киселина, L-

аспарагинова киселина и L-аргинин); хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); 

пептиден комплекс АА-1 (тетрапептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова киселина, L-

аспарагинова киселина и L-глицин); пептиден комплекс АА-7 (трипептид, състоящ се от L-

лизин, L-глутаминова киселина и L-аспарагинова киселина); титанов диоксид (багрилно 

вещество); силициев диоксид. 

1 капсула съдържа: 

Ниацин (никотинамид) 7,2 mg NE - 45%* 

Алфа-линоленова киселина 50 mg ** 

Рутин 9 mg ** 

Ресвератрол 7,2 mg ** 

Пептиден комплекс АА-8  5 mg ** 

Пептиден комплекс AA-1  2,5 mg ** 

Пептиден комплекс АА-7  2.5 mg ** 

* - референтна стойност на хранителните вещества. ** - не е зададена. 

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсулa 1 път дневно по време на хранене. 

Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. 

Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна 

доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши 

консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 13.5 гр 

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО 

„Институт инжинерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные ресурсы”, Русия, 

190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А. 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 



Ревилаб ML 03  
Хранителна добавка с подсладител 

Опаковка: 30 капсули по 0,46 гр 

Предназначение: Допълнителен източник на витамини В1, В2, В6 съдържа холин и 

астаксантин. 

Състав: ядивен желатин (обвивка на капсулата); микрокристална целулоза (носител); холин 

(холин битартрат, витамин В4); полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова 

киселина, съдържаща сорбитол и малтодекстрин; Екстракт от сукцелен цвят (Tagetes erecta) 

(съдържа лутеин и зеаксантин); лактоза (обем); екстракт от микроводорасли (Haematococcus 

pluvialis) (съдържа астаксантин); калциеви соли на мастни киселини; пептиден комплекс 

АА-5 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-

аргинин); пептиден комплекс АА-6 (дипептид, състоящ се от L-лизин и L-глутаминова 

киселина); хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); силициев диоксид; пептиден 

комплекс АА-7 (трипептид, състоящ се от L-лизин, L-глутаминова киселина и L-

аспарагинова киселина); титанов диоксид (багрилно вещество); Тиамин хидрохлорид 

(витамин В1); рибофлавин (витамин В2); пиридоксин хидрохлорид (витамин В6). 

1 капсула съдържа: 

Витамин В1 0,75 mg - 68,18% * 

Витамин В2 0,75 mg - 53,57% * 

Витамин В6 0,75 mg - 53,57% * 

Холин 57 mg ** 

Алфа-линоленова киселина 50 mg ** 

Лутеин 0.75 mg ** 

Астаксантин 0,2 mg ** 

Zeaxanthin 0.75 mg ** 

Пептиден комплекс AA-5 5 mg ** 

Пептиден комплекс AA-6 5 mg ** 

Пептиден комплекс АА-7 2.5 mg ** 

* - референтна стойност на хранителните вещества. ** не е зададена 

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсулa 1 път дневно по време на хранене. 

Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. 

Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна 

доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 13.8 гр 

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные ресурсы”, 

Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А. 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 



Ревилаб ML 02  
Хранителна добавка с подсладител 

Опаковка: 30 капсули по 0,4 гр. Нето тегло на опаковка 12 гр 

Предназначение: Допълнителен източник на витамин Е, В6 и фолиева киселина 

Състав: микрокристална целулоза (носител); хранителен желатин (обвивка на капсулата); 

полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова киселина, съдържаща сорбитол и 

малтодекстрин; лактоза (обем); калциеви соли на мастни киселини; Витамин Е (смесени 

токофероли); пептиден комплекс АА-3 (дипептид, състоящ се от L-лизин и L-глутаминова 

киселина); силициев диоксид; хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); пептиден 

комплекс АА-2 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина, L-аспартинова киселина и 

L-пролин); пептиден комплекс АА-10 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина, L-

аспарагинова киселина и L-левцин); титанов диоксид (багрилно вещество); пиридоксин 

хидрохлорид (витамин В6); пептиден комплекс AA-4 (хептапептид, състояща се от L-серин, 

L-аланин, L-глутаминова киселина, L-глутаминова киселина, L-лизин, L-глутаминова 

киселина и L-аланин), фолиева киселина (калциев-L-метилфолат). 

1 капсула съдържа: 

Витамин Е 5 mg α-ТЕ - 41,67% * 

Витамин В6 1,6 mg - 114,3% * 

Фолиева киселина 200 μg - 100% * 

Алфа-линоленова киселина 50 mg ** 

Пептиден комплекс АА-3 5 mg ** 

Пептиден комплекс АА-2 2.5 mg ** 

Пептиден комплекс АА-10 2.5 mg ** 

Пептиден комплекс AA-4 0,5 mg ** 

* - референтна стойност на хранителните вещества. ** не е зададена 

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсулa 1 път дневно по време на хранене. 

Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. 

Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна 

доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши 

консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО 

„Институт инжинерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные ресурсы”, Русия, 

190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А. 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 



Ревилаб ML 01  
Хранителна добавка с подсладител 

Опаковка: 30 капсули по 0,49 гр 

Приложение: допълнителен източник на ресвератрол, източник на витамини А, С и Е 

Състав: хранителен желатин (обвивка на капсулата); микрокристална целулоза (носител); L-

глутаминова киселина; L-аспарагинова киселина; полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-

линоленова киселина, съдържаща сорбитол и малтодекстрин; L-аскорбил-6-палмитат (витамин С); 

лактоза; холин битартрат; калциеви соли на мастни киселини; ресвератрол (получен от японска 

фалопия); пептиден комплекс АА-1 (тетрапептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова 

киселина, L-аспарагинова киселина и L-глицин); пептиден комплекс АА-3 (дипептид, състоящ се 

от L-лизин и L-глутаминова киселина); Витамин Е (смесени токофероли); силициев диоксид; 

хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); пептиден комплекс АА-10 (трипептид, състоящ се 

от L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-левцин); ретинил палмитат (витамин А); 

титанов диоксид (багрилно вещество); Грифониум (Griffonia simplicifolia), съдържащ 5-

хидрокситриптофан. 

1 капсула съдържа: 

Витамин А 400 μg RE - 50% * 

Витамин Е 4.5 mg α-TE 37.5% * 

Витамин С 35 mg RE - 43,75% * 

Ресвератрол 5 mg ** 

L-глутаминова киселина 50 mg ** 

L-аспартинова киселина 50 mg ** 

Холин 19 mg ** 

Алфа-линоленова киселина 50 mg ** 

Пептиден комплекс АА-1 (тетрапептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова киселина, L-

аспартинова киселина и L-глицин) 5 mg ** 

Пептиден комплекс АА-3 (дипептид, състоящ се от L-лизин и L-глутаминова киселина) 5 mg ** 

Пептиден комплекс АА-10 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина, L-аспартинова 

киселина и L-лицин) 2.5 mg ** 

Екстракт от семена от грифониум 1 mg ** 

(съдържа 5-хидрокситриптофан 0,95 mg **) 

* - референтна стойност на хранителните вещества ** - не е посочена. 

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсулa 1 път дневно по време на хранене. 

Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. 

Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши 

консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 14.7 гр 

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 (адрес 

производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО „Институт 

инжинерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные ресурсы”, Русия, 190020, Санкт-

Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А. 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 



Ревилаб evolution №5 

Серум за очи 
Опаковка: 15 мл 

Компоненти, включени в състава: 

Beautifeye ™ и екстракт от конски кестен - намаляват подуването и тъмните кръгове под 

очите.  

Pepha®-Tight - осигурява незабавен лифтинг ефект и в комбинация със Syn®-Coll, 

подобрява синтеза на колаген и я предпазва от разрушаване и оксидативен стрес.  

Syn®-Ake – наподобява ботокс ефект, изглажда бръчки „пачи крак”. 

Маслото от вечерна иглика и екстрактът от нар - имат подмладяващо и антиоксидантно 

действие, подобряват тонуса на кожата и стимулират регенерацията. 

Състав: вода, изодецил неопентаноат, вода от метличина, циклометикон, глицерин, 

дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат (Syn®-Ake), екстракт от кора от Albitia 

Lenkoransky (и) дарютозид (Beautifeye ™), палмитоил трипептид-5 (Syn®-Coll), масло от 

вечерна иглика, екстракт от водорасли (и) пулулан (и) калиев сорбат (и) натриев бензоат 

(Pepha®-Tight), екстракт от семки на нар, екстракт от кестен, съполимер на натриев акрилат 

(и) лецитин, декат-7 (и) PEG-40 хидрогенирано рициново масло (и) PPG-26 (и) бутет-26, 

бутилхидрокситолуен, феноксиетанол, метил хлоризотиазолинон, метил изотиазолинон, 

композиция от парфюми. 

Начин на приложение: локално върху почистена кожа, върху периорбиталната област, 

нанесете няколко капки серум и равномерно разпределете с леки движения чрез  потупване. 

В зависимост от възрастта, серумът се използва 1-2 пъти дневно. За максимален ефект, 

използвайте серум редовно поне 28-30 дни 3-4 пъти годишно. 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

Срок на годност: 3 години от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Условия за съхранение: на сухо място при температура от 00С до 250С. 

Производител: Сънсет, Русия, 192102, Ст. Самойлова, 5, офис 209. 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 123242 

Москва, ул. Заморенова, къща 12, сграда 1, офис 42. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 
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Ревилаб evolution №5 

Серум за кожата около устата 

 
Опаковка: 15 мл 

Компоненти, включени в състава: 

Maxi-Lip ™ - увеличава обема на устните, овлажнява кожата, намалява лющенето, 

предотвратява появата на бръчки и изглажда съществуващите. 

Lanablue ™ - предпазва клетъчните мембрани и епидермалните липиди от окисляване. 

Liftessense ™ - има мигновен лифтинг ефект, подобрява микрорелефа.  

Масло от вечерна иглика и екстракт от нар - регенерират и подмладяват кожата. 

 

Състав: вода, циклопентасилоксан (и) ПЕГ-12 диметикон крос-полимер, дивинил 

диметикон / диметикон (и) С12-13 парет-23 (и) С12-13 парет-3, циклометикон, масло от 

вечерна иглика, етилхексил палмитат (и) трибехен (и) сорбитан изостеарат (и) палмитоил 

трипептид-1 (Maxi-Lip ™), екстракт от папратов лист Cyathea cumingii (и) глицерин (и) 

бутилен гликол (Liftessense ™), сорбитол (и) екстракт от синьо-зелено водорасло (Lanablue 

™), етилхексил кокоат , изопентил диол, екстракт от семена от нар, D-пантенол, съполимер 

(и) натриев акрилат (и) лецитин, PEG-40 хидрогенирано рициново масло, токоферол ацетат, 

бутилхидрокситолуен, фенокетанол, етилхексилглицерол, парфюмериен състав. 

 

Начин на приложение: Нанесете няколко капки серум върху предварително почистена 

кожа, локално, върху граница на устните и кожата около устата и я разпределете 

равномерно с потупващо движение, докато се абсорбира напълно. В зависимост от 

възрастта, серумът се използва 1-2 пъти дневно. За максимален ефект, използвайте серум 

редовно поне 28-30 дни 3-4 пъти годишно.. 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

Срок на годност: 3 години от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Условия за съхранение: на сухо място при температура от 00С до 250С. 

Производител: Сънсет, Русия, 192102, Ст. Самойлова, 5, офис 209. 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 123242 

Москва, ул. Заморенова, къща 12, сграда 1, офис 42. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 
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Ревилаб Аnti-AGE  
Хранителна добавка 

Опаковка: 30 капсули по 0,4 гр 

Предназначение: Препоръчва се като източник на таурин и алфа липоева киселина. 

Състав: микрокристална целулоза (носител); таурин; желатин (обвивка на капсулата); алфа 

липоева киселина; лактоза; карнозин (дипептид АА-17, състоящ се от β-аланин и L-

хистидин); екстракт от микроводорасли (Haematococcus pluvialis); Екстракт от розмарин 

(Rosmarinus officinalis); силициев диоксид; калциеви соли на мастни киселини; титанов 

диоксид (багрило). 

Дневната доза или 1 капсула съдържа: 

Таурин - 90 mg 

Алфа липоева киселина - 13 mg 

Карнозин (дипептид АА-17, състоящ се от β-аланин и L-хистидин) - 9 mg 

Екстракти от микроводорасли (Haematococcus pluvialis) - 8 mg 

(съдържа астаксантин 0,3 mg) 

Екстракт от розмарин (Rosmarinus officinalis) - 5 mg 

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсулa 1 път дневно по време на хранене. 

Продължителност на приема – 1 месец. Допустим е повторен прием за период 1 година. Да 

не се превишава препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 12 гр 

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1). Т – ООО „НПК Растителные ресурсы”, 

Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А. 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 



Revidont Professional ® 

Паста за зъби за предотвратяване на заболяванията в устната кухина с 

пептиди и супероксиддисмутаза /СОД/  

 
Опаковка: 63 г  

Пастата е ефективна за профилактика на кариес и като част от комплексното лечение на 

гингивит, парадонтит и стоматит. Има противовъзпалително, антиоксидантно и седативно 

действие, стимулира местния имунитет на устната кухина, предотвратява образуването на 

зъбна плака. 

Основни компоненти: Пептидни комплекси А-3, А-4, А-6 и  супероксиддисмутаза /СОД 

Пептиден комплекс А-3 (съдови пептиди) укрепва стените на капилярите, подобрява 

микроциркулацията и трофизма на периодонталните тъкани, намалява кървенето на 

венците. 

Пептиден комплекс А-4 (пептиди от костната и хрущялната тъкан) има регенериращо 

действие върху костната тъкан на челюстта, укрепва структурата на зъбите и стимулира 

синтеза на емайла. 

Пептиден комплекс А-6 ( пептиди от тимус) има регенериращ, трофичен, имуностимулиращ 

и антимикробен ефект, ускорява регенерацията и заздравяването на лигавицата. устната 

кухина и тъканта на венците. 

Супероксиддисмутаза (СОД) превръща супероксидните радикали в по-малко токсични 

съединения, има антиоксидантно, противовъзпалително, тонизиращо действие. 

 

Състав: пречистена вода, хидратиран силициев диоксид, глицерин, сорбитол, натриева 

карбоксиметилцелулоза, феноксиетанол с етилхексилглицерол, натриев хлорид, 

ароматизатор, захарин, етерично масло от мента, супероксид дисмутаза, пептидни 

комплекси А-3, А-4, А-6. 

Начин на употреба: за да се постигне максимален ефект, се препоръчва да миете зъбите с 

паста за зъби Revidont Professional поне 2 пъти на ден, след хранене. Деца под 7 години 

трябва да мият зъбите си под наблюдение на възрастен. Не оцветява зъбния емайл. 

Възможна е индивидуална непоносимост към активните компоненти. 

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 
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Revidont Professional ® 

Паста за зъби с неовитин за профилактика на парадонтоза  

 
Опаковка: 63 г  

Пастата предотвратява развитието на пародонтоза, стоматит, гингивит,  укрепва венците; 

има подчертано антиоксидантно и противовъзпалително действие, допринасят за 

възстановяването на нормалната микрофлора на устната кухина; незаменим за пушачите 

(укрепва периодонталните меки тъкани). Съвременните полиращи агенти - силициев 

диоксид и титанов диоксид осигуряват високоефективно почистване на зъбите. 

Пирофосфатите допринасят за отстраняването на плаката и предотвратяват фиксирането на 

микроорганизми върху повърхността на зъбите, предотвратявайки развитието на кариес.  

Основен компонент: Неовитин®, Активитин®, Бетулавит®. 
Състав: сорбитол, пречистена вода, хидратиран силициев диоксид, глицерин, екстракт от 

бреза Бетулавит®, натриев лаурил сулфат, ароматизатори, калиев пирофосфат, натриев 

пирофосфат, Активитин® - биофлаволипиден комплекс, Неовитин® - биоантиоксидант 

комплекс; глицерофосфат, аспартам, захарин, титанов диоксид, етерично масло от лимон, 

CI19140 + CI42090.  

Начин на употреба: за да се постигне максимален ефект, се препоръчва да миете зъбите с 

паста за зъби Revidont Professional поне 2 пъти на ден. Деца под 7 години трябва да мият 

зъбите си под наблюдение на възрастен.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

https://www.peptidesco.ru/products_and_services/products/revidont/revidont_neovitin/main_components/neovitin/
https://www.peptidesco.ru/products_and_services/products/revidont/revidont_neovitin/main_components/aktivitin/
https://www.peptidesco.ru/products_and_services/products/revidont/revidont_neovitin/main_components/betulavit/
mailto:peptidibg@abv.bg


Revidont Professional ® 

Паста за зъби с мумио за профилактика на кариес 

 
Опаковка: 63 г  

Естественият биостимулатор мумио ускорява регенерацията на лигавиците и венците.  

Съвременните полиращи агенти - силициев диоксид и титанов диоксид осигуряват 

високоефективно почистване на зъбите, а натриев монофлуорофосфат предотвратява 

развитието на кариес и укрепва зъбния емайл. Натриев пирофосфат помага за отстраняване 

на плака и подобрява защитата срещу кариес.  

Основен компонент: Мумио и Активитин /биофлаволипиден комплекс, съдържащ екстракт 

от градински чай, лайка, невен и хиперикум/. 

Състав: сорбитол, пречистена вода, хидратиран силициев диоксид, глицерин, 

биофлаволипиден комплекс Активитин, натриев пирофосфат, натриев лаурил сулфат, 

ароматизатори, мумио, феноксиетанол с етилхексилглицерин, натриев монофлуорофосфат, 

титанов диоксид, натриева карбоксиметилцелулоза, аспартам, захарин. 

Начин на употреба: за да се постигне максимален ефект, се препоръчва да миете зъбите с 

паста за зъби Revidont Professional поне 2 пъти на ден. Деца под 7 години трябва да мият 

зъбите си под наблюдение на възрастен.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

mailto:peptidibg@abv.bg


Revidont Professional ® 

Балсам  за венци 

 
Опаковка: 15 мл  

Балсам за венци с пептиди от естествен произход и Neovitin®. Има хигиенни и уникални 

терапевтични и профилактични свойства: намалява болката, подуването на венците, 

предотвратява кървенето и възпалението. Много ефективен при такива заболявания като 

пародонтоза, както и при заболявания, причинени от носене на коронки, протези. 

Съдържа пептиди на съдовете, хрущяли и тимус. 

Основен компонент: Neovitin® 

Състав: 

пречистена вода, пептидни комплекси А-3, А-4, А-6, глицерин, биоантиоксидантния 

комплекс Neovitin®, PEG-40 рициново масло, феноксиетанол с етилхексилглицерол, 

акрилат / С10-30 алкилакрилатен кополимер, ароматизатор, етерично масло от мента, 

натриев хидроксид, EDTA. 

Начин на употреба: След всяко измиване на зъбите, втрийте във венците за 1-2 минути с 

мека четка или с върха на пръста. За 15 минути се въздържайте от ядене и изплакване на 

устата. Нанесете балсама на венците с масажиращо движение. За  предпазване на венците, 

използвайте 1-2 пъти дневно (сутрин и вечер). При заболяване на венците се прилага 2-3 

пъти на ден. Ако носите сменяеми протези, използвайте преди да използвате протезата и 

преди лягане. 

Балсамът е безопасен при поглъщане. 

Срок на годност: 18 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

mailto:peptidibg@abv.bg


ЦИНСИЛ-Т 
Хранителна добавка 

Опаковка: 20 таблетки по 1,0 гр 

Предназначение: като източник на глицин, цинк, допълнителен източник на витамин В6.  

захар и подсладител. Със захар и подсладител. 

Състав: захар на прах; глицин; микрокристална целулоза (Е460); калциеви соли на мастни 

киселини (Е470а); цинков цитрат; стевиол гликозиди (E960, подсладител); куркумин (Е100, 

багрило); натурален ароматизатор "Orange"; Витамин В6 (пиридоксин хидрохлорид). 

Препоръчваната дневна доза или 2 таблетки съдържат: 

Глицин 600,0 mg 

Цинк 9,2 mg - 92% * 

Витамин В6 1,5 mg - 107% * 

* препоръчителна дневна доза 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 1 таблетка 2 пъти на ден по време 

на хранене, сдъвква се. Продължителност на приема - 1 месец. Ако е необходимо, приема 

може да се повтори. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 20 гр 

Производител: ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 22 

(адрес на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка ОАО 

„Институт по инженерна имунология”, корп. 1) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 

 



Хондромикс 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 30 таблетки по 0,52 гр 

Предназначение: като източник на глюкозамин, хондроитин сулфат, полифеноли и 

бозвелинова киселина. 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); глюкозамин сулфат; хондроитин сулфат; 

метилсулфонил метан; картофено нишесте; екстракт от гроздови семена (Vitis vinifera); 

лактоза; шеллак (E904); каталаза; екстракт от босвелия (boswellia serrata); калциеви соли на 

мастни киселини; силициев диоксид; титанов диоксид (багрило); Супероксид дисмутаза 

(екстракт от млади издънки от ечемик (Hordeum vulgare)); малтодекстрин; куркумин 

(багрило). 

Препоръчваната дневна доза или 2 таблетки съдържат: 

Глюкозамин 112 mg 

Хондроитин сулфат 130 mg 

Метил сулфонилметан 110 mg 

Екстракт от гроздови семена 50 mg, съдържащ 18 mg полифенол 

Екстракт от босвелия Boswellia 18,8 mg, съдържащ 15 mg бозвелова киселина 

Екстракт от млади издънки от ечемик (Hordeum vulgare) 10 mg 

Ензим каталаза (от дрожди) 20 mg 

Начин на употреба: За възрастни по 1 таблетка 2 пъти на ден по време на хранене. 

Продължителност на приема – 4-6 седмици. Ако е необходимо, приема може да се повтори в 

рамките на годината. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 15.6 гр 

Производител: Б-ООО „Сибфармаконтракт”, Русия, 634034, г. Томск, ул Нахимова, д.8, 

пос.11. С ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 22 (адрес 

на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка ОАО 

„Институт по инженерна имунология”, корп. 1) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



ФЕМАЛИН 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 30 таблетки по 0,43 гр 

Приложение: препоръчва се като източник на ресвератрол. 

Състав: L-аргинин; микрокристална целулоза (Е460); хранителен желатин (обвивка на 

капсулата); Екстракт от кора от Miura Puama (Ptychopetalum oleacoides); ресвератрол 

(получен от коренния екстракт от Reynoutria japonica (Polygonum cuspidatum), екстракт от 

Dioscorea, екстракт от кора от Yohimbe, калциеви соли на мастни киселини (Е470а), титанов 

диоксид (E171, багрило). 

Препоръчителната дневна доза или 1 капсула съдържа: 

Ресвератрол 8,5 mg 

L-аргинин 150 mg 

Екстракт от кората на Miura Puama 50 mg 

Начин на употреба: За възрастни жени по 1 таблетка 1 път на ден по време на хранене. 

Продължителност на приема - 1 месец. Ако е необходимо, приема може да се повтори. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 12.9 гр 

Производител: ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 22 

(адрес на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка ОАО 

„Институт по инженерна имунология”, корп. 1) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



ФЕЛИЧИТА 
Хранителна добавка 

Опаковка: 30 таблетки по 0.73 гр 

Препоръчва се като допълнителен източник на магнезий, ниацин, пантотенова киселина, 

биотин, фолиева киселина, витамин В1, В6, В12. 

Състав: микрокристална целулоза (носител); магнезиев карбонат; цвят от карамфил на прах 

(Syzygium aromaticum); босилек на прах (Ocimum sanctum); соев лецитин (емулгатор); 

калциеви соли на мастни киселини; Витамин С (L-аскорбинова киселина); канела 

(Cinnamomum verum); L-тирозин; L-аргинин; L-фенилаланин; 5-хидрокситриптофан (от 

семена на грифон (Griffonia simplicifolia)); хидроксипропилметилцелулоза (таблетна 

обвивка); полиетилен гликол; ниацин (никотинамид); титанов диоксид (багрило); 

пантотенова киселина (калциев-D-пантотенат); Витамин В6 (пиридоксин хидрохлорид); 

Витамин В1 (тиамин хидрохлорид); биотин (D-биотин); фолиева киселина (калциев-L-

метилфолат); Витамин В12 (цианокобаламин). 

Препоръчителната дневна доза или 1 таблетка съдържа: 

Магнезий 60 mg - 16% * 

Витамин С 11 mg - 13,7% * 

Витамин В1 0.38 mg - 34.5% * 

Витамин В6 0,42 mg - 30% * 

Ниацин 3.1 mg NE - 19.3% * 

Пантотенова киселина 1 mg - 16,6% * 

Витамин В12 0.4 μg - 16% * 

Биотин 21 μg - 42%  * 

Фолиева киселина 25 μg - 12,5% * 

Карамфил цветен прах 30 мг ** 

Свещен босилек на прах 30 мг ** 

Канела на прах 10 mg ** 

L-тирозин 10 mg ** 

L-аргинин 10 mg ** 

L-фенилаланин 10 mg ** 

5-хидрокситриптофан 10 mg ** 

* - референтна стойност на хранителните вещества. 

** - референтна стойност на хранителните вещества не е дефинирана 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години по 1 таблетка на ден по време на 

хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. Ако е необходимо, приема може да се 

повтори /пролет и есен/. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 21.9 гр 

Производител: С - ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 

22 (адрес на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт по инженерна имунология”, корп. 1). А – ООО ПК „Бионет”, Русия 188515, 

Ленинградска обл, Ломоносовски р-н, д. Витино, д. 5А  

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Ревилайн 

Тоник pH баланс 
Опаковка: 110 мл  

Предназначение: Възстановява рН баланса на кожата, противовъзпалително действие, 

премахва остатъците от почистващото средство, премахва ефекта от водата, овлажнява, 

почиства и завършва подготовката на кожата за по-нататъшно лечение. 

Подходящ за ежедневна употреба върху всички типове кожа. 

Състав: дестилирана вода, хидроксиетил карбамид, екстракт от канадски диви цветя Fireweed 

(Chamerion angustifolium), глицерин (и) бутиленгликол (и) екстракт от очанка (Euphrasia 

officinalis) (и) екстракт от листа от мелиса (и) цветен екстракт от Magnolia biondii (и) лецитин, 

пантенол, хексапептид 48-HCL, дехет-7 (и) PEG-40 хидрогенирано рициново масло (и) PPG-

26 (и) бутит-26, метилхлороизотиазолин, метилизотиазолинон, лимонена киселина, парфюм. 

Начин на употреба: използвайте сутрин и вечер за почистване на кожата на лицето, шията и 

деколтето с помощта на памучен тампон по масажните линии. Желателно е остатъците от 

тоник да се измият с вода. 

Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 

Условия за съхранение: съхранявайте при температура от + 5 ° С до + 25 ° С на тъмно място, 

защитено от пряка слънчева светлина, при стайна температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Производител: Сънсет, Русия, 192102, Ст. Самойлова, 5, офис 209. 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 



Ревилайн 

Мицеларен почистващ тоник 
Опаковка: 110 мл  

Състав: дестилирана вода, полоксамер 184, лесничарска леска, изопропандиол, хидроксиетил 

карбамид, бетаин, кафеен зелен екстракт, пантенол, дехет-7 (и) PEG-40 хидрогенирано 

рициново масло (и) PPG-26 (и) бутит-26, метилхлороизотиазолин, метилизотиазолинон, 

парфюм. 

Начин на употреба: използвайте сутрин и вечер за почистване на кожата на лицето, шията и 

деколтето с помощта на памучен тампон по масажните линии. Желателно е остатъците от тоник 

да се измият с вода. 

Противопоказания: При индивидуална непоносимост към компонентите. 

Условия за съхранение: съхранявайте при температура от + 5 ° С до + 25 ° С на тъмно място, 

защитено от пряка слънчева светлина, при стайна температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Производител: Сънсет, Русия, 192102, Ст. Самойлова, 5, офис 209. 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 



Тиреоген  
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); лактоза (задържащ влагата); желатин (обвивка на 

капсулата); пептиден комплекс А-2, съдържащ аминокиселини (глутаминова киселина, 

аспарагинова киселина, тирозин, L-фенилаланин, пролин, серин); калциеви соли на мастни 

киселини (Е470а, емулгатор); титанов диоксид (Е171, багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-2 - 20 mg.  

Начин на употреба: За лица над 18 години приемат 1 капсула 2 пъти дневно или 2 капсули 

1 път на ден с храна. Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 5 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Тестолутен  
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); лактоза (задържащ влагата); желатин (обвивка на 

капсулата); пептиден комплекс А-13, съдържащ аминокиселини (глутаминова киселина, 

аспарагинова киселина, аланин, аргинин, триптофан, тирозин, левцин, валин, изолевцин, 

пролин, серин); калциеви соли на мастни киселини (Е470а, емулгатор); титанов диоксид 

(Е171, багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-13 - 20 mg.  

Начин на употреба: Лица над 18 години приемат 1 капсула 2 пъти дневно или 2 капсули 1 

път на ден с храна. Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



ТЕМЕРО ДЖЕНЕРО 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 60 таблетки (30 таблетки по 0,55 g и 30 таблетки mf 0,65 g). Нето тегло: 36 гр 

Предназначение: Препоръчва се като допълнителен източник на цинк и фолиева киселина. 

Състав:  
TЕМЕРО /прием сутрин/: L-глицин; L-глутаминова киселина; микрокристална целулоза (носител); 

холин битартрат; L-аспарагинова киселина; калциев цитрат; магнезиев цитрат; бета-аланин; цинков 

цитрат; 5-хидрокситриптофан (екстракт от семена на Griffonia simplicifolia); калциеви соли на 

мастни киселини; фолиева киселина 

ДЖЕНЕРО /прием вечер/: микрокристална целулоза (носител); калциев цитрат; магнезиев цитрат; 

L-глутаминова киселина; L-аспарагинова киселина; L-пролин; холин битартрат; цинков цитрат; L-

лизин; калциеви соли на мастни киселини; фолиева киселина.  

Дневната доза или една таблетка Temero /сутрин/ съдържа: 

Фолиева киселина (витамин B9) 225 μg - 112,5% * 

Цинк 2,8 mg - 28%* 

Магнезий 7,5 mg - 2% * 

Калций 10,5 mg - 1,3% * 

L-глицин 100 mg; 

L-глутаминова киселина 100 mg; 

L-аспарагинова киселина 50 mg; 

β-аланин 30 mg; 

Холин (витамин В4) 20 mg; 

5-хидрокситриптофан 6.4 mg. 

Дневната доза или една таблетка Genero /вечер/ съдържа: 

Фолиева киселина (витамин B9) 150 μg - 75% * 

Цинк 2,8 mg - 28% * 

Магнезий 15 mg - 4% * 

Калций 21 mg - 2,6% * 

L-пролин 50 mg; 

L-глутаминова киселина 50 mg; 

L-аспарагинова киселина 50 mg; 

L-лизин 10 mg; 

Холин (витамин В4) 12 mg. 

* референтната стойност на хранителните вещества 

Начин на употреба: Възрастни и деца над 14 години трябва да приемат 1 таблетка Tемеро сутрин 

и 1 таблетка Дженеро вечер по време на хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. Ако 

е необходимо, приема може да се повторя през годината. Продуктът да не се използва като 

заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши 

консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката. Не е 

лекарствено средство. 

Производител: А – ООО ПК „Бионет”, Русия 188515, Ленинградска обл, Ломоносовски р-н, д. 

Витино, д. 5А. С - ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 22 (адрес 

на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка ОАО „Институт по 

инженерна имунология”, корп. 1). 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 



Таксорест  
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); лактоза (задържащ влагата); желатин (обвивка на 

капсулата); пептиден комплекс А-19, съдържащ аминокиселини (глутаминова киселина, 

аспартинова киселина, аланин, левцин, валин, изолевцин, пролин, серин); калциеви соли на 

мастни киселини (Е470а, емулгатор); титанов диоксид (Е171, багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-19 - 20 mg.  

Начин на употреба: За лица над 18 години приемат 1 капсула 2 пъти дневно или 2 капсули 

1 път на ден с храна. Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 

 

 



Супрефорт  
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); лактоза (задържащ влагата); желатин (обвивка на 

капсулата); пептиден комплекс А-1, съдържащ аминокиселини (глутаминова киселина, 

аспартинова киселина, аланин, левцин, валин, изолевцин, пролин, серин); калциеви соли на 

мастни киселини (Е470а, емулгатор); титанов диоксид (Е171, багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-1 - 20 mg.  

Начин на употреба: Лица над 18 години приемат 1 капсула 2 пъти дневно или 2 капсули 1 

път на ден с храна. Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 5 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Стамакорт  
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); лактоза (задържащ влагата); желатин (обвивка на 

капсулата); пептиден комплекс А-10, съдържащ аминокиселини (глицин, глутаминова 

киселина, аспарагинова киселина, изолевцин, валин); калциеви соли на мастни киселини 

(Е470а, емулгатор); титанов диоксид (Е171, багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-10 - 20 mg.  

Начин на употреба: Лица над 18 години приемат 1 капсула 2 пъти дневно или 2 капсули 1 

път на ден с храна. Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 

 

 



Сигумир  
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460, антислепващ агент); лактоза (влагоустойчив 

пълнител); желатин (обвивка на капсулата); пептиден комплекс А-4, съдържащ 

аминокиселини (левцин, глутаминова киселина, аспарагинова киселина, изолевцин и валин); 

калциеви соли на мастни киселини (Е470а, емулгатор); титанов диоксид (Е171, багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-4 - 20 mg.  

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1-2 капсули дневно по време на хранене. 

Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 5 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 

 



Светинорм 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); лактоза (задържащ влагата); желатин (обвивка на 

капсулата); пептиден комплекс А-7, съдържащ аминокиселини (глутаминова киселина, 

аспарагинова киселина, глицин, аргинин, тирозин, аланин, левцин, валин, изолевцин, 

хистидин, пролин, серин); калциеви соли на мастни киселини (Е470а, емулгатор); титанов 

диоксид (Е171, багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-7 - 20 mg.  

Начин на употреба: Лица над 18 години приемат 1 капсула 2 пъти дневно или 2 капсули 1 

път на ден с храна. Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 5 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката. Не е 

лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



РЕТИСИЛ 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: флакон 120 мл 

Предназначение: като допълнителен източник на цинк, глициризинова киселина, 

полифенолни съединения. 

Състав: вода; концентриран сок от червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea); фруктоза; 

черна боровинка (Vaccinium myrtillus) концентрат; плодов екстракт от рози (Rosae fructus); 

екстракт от гроздови семки (Vitis vinifera); екстракт от зелен чай (Camellia sinensis); екстракт 

от сладък корен-женско биле Glycyrrhiza glabra; екстракт от листа от коприва (Urtica dioica); 

цинков лактат; екстракт от китайски лимонник (Schisandra chinensis); консерванти: натриев 

бензоат, калиев сорбат. 

2 супени лъжици (10 ml) съдържат: 

Цинк 3.3 mg - 33% от референтната стойност на хранителните вещества 

Глициризинова киселина 2,4 mg 

Полифенолни съединения 20 mg 

Концентрат от сок на червена боровинка 829.5 mg 

Концентрат от сок от черна боровинка 168 mg 

Фруктоза 499.833 mg 

Екстракт от плод на роза 33.583 mg 

Екстракт от плодове черна боровинка 25,167 mg 

Екстракт от гроздови семки 22,5 mg 

Екстракт от зелен чай листа 17,5 mg 

Екстракт от женско биле 17,5 mg 

Екстракт от листа на коприва 16.833 mg 

Екстракт от семена на китайски лимонник 4.167 mg 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години по 1 чаена лъжичка (5,25g) 2 пъти 

на ден по време на хранене. Продължителност на приема - 1 месец. Ако е необходимо, 

приема може да се повтори 3-4 пъти в годината. Допуска се естествена утайка. Разклати 

преди употреба. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 120 мл 

Производител: „Пектал” ООД, Русия, 190020, г. Санкт Петербург, Бумажная 17, лит. A 

(производствен адрес: Русия, 190020, Санкт Петербург, Курланская 28, лит. E, стая 1-N) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



РЕНЕФОРТ 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 20 таблетки по 0.41 гр 

Приложение: източник на арбутин, хесперидин, бета-каротин, дихидрокварцетин, коензим 

Q10, витамин С. Допълнителен източник на витамин Е и магнезий. 

Състав: магнезиев оксид; желатин (обвивка на капсулата); микрокристална целулоза 

(Е460); червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea); лимонена киселина (E330, регулатор на 

киселинността); натриев цитрат (Е 331, регулатор на киселинността); полски хвощ 

(Equisetum arvense); хесперидин; екстракт от плод на роза (Rose Cinnamomea); екстракт от 

листа на розмарин (Rosmarinus officinalis); бета каротин; L-аскорбинова киселина (витамин 

С); супероксид дисмутаза (екстракт от млади издънки от ечемик (Hordeum vulgare)); 

екстракт от хибискус цвят (Hibiscus sabdariffa); DL-алфа-токоферол ацетат (витамин Е); 

коензим Q10; дихидрокверцетин; калциеви соли на мастни киселини (Е470а); силициев 

диоксид (E551); титанов диоксид (Е171, багрило). 

Две капсули съдържат най-малко: 

Витамин С - 10 mg, 12,5% * 

Витамин Е - 4 mg алфа-ТЕ,  33,3% * 

Арбутин - 2,7 mg ** 

Магнезий - 121 mg,  32% * 

Бета-каротин - 1,8 mg ** 

Хeспередин - 34 mg ** 

Дихидрокварцетин - 4 mg* 

Коензим Q10 - 6mg ** 

Екстракт от черна боровинка 60 mg** 

Екстракт от полски хвощ  40 mg** 

Екстракт от плодове на роза 20 mg** 

Екстракт от листа на розмарин 20 mg** 

Екстракт от хибискус 9,2 mg** 

Екстракт от млади издънки от ечемик (Hordeum vulgare) 10 mg** 

* - Референтни стойности на хранителните вещества. ** - неопределено. 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 1 таблетка 2 пъти на ден по време 

на хранене. Продължителност на приема - 1 месец. Ако е необходимо, приема може да се 

повтори. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 8.2 гр 

Производител: ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 22 

(адрес на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка ОАО 

„Институт по инженерна имунология”, корп. 1) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



РЕГЕНАРТ 
Хранителна добавка 

Опаковка: 20 таблетки по 0,39 гр 

Приложение: препоръчва се като допълнителен източник на дихидрокварцетин и 

хондроитин сулфат. 

Състав: MCC (E460); желатин (обвивка на капсулата); екстракт от корен на глухарче 

(Taraxacum officinale) (12: 1); хондроитин сулфат; екстракт от съцветия от артишок (Cynara 

scolymus) (10: 1); картофено нишесте; дихидрокверцетин; титанов диоксид (Е171, багрило). 

Препоръчителната дневна доза или 2 таблетки съдържат: 

Хондроитин сулфат 90,0 mg, 15% * 

Дихидрокварцетин 7,0 mg, 28% * 

Екстракт от корен на глухарче (Taraxacum officinalis) 170,0 mg 

Екстракт от артишок (Cynara scolymus) съцветия 80,0 mg 

* - референтна стойност на хранителните вещества. 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 1 таблетка 2 пъти на ден по време 

на хранене. Продължителност на приема - 1 месец. Ако е необходимо, приема може да се 

повтори. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 7.8 гр 

Производител: ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 22 

(адрес на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка ОАО 

„Институт по инженерна имунология”, корп. 1) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



РЕВИФОРТ 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 60 капс по 0.40 гр 

Предназначение: източник на хидроксикарбоксилни киселини и бета-глюкани.и 

допълнителен източник на цинк и селен. 

Състав: желатин (капсула); екстракт от гъби шийтаке  (Lentinula edodes) (6: 1); екстракт от 

гъби рейши (Ganoderma lucidum) (6: 1); екстракт от гъби от майтаки (Grifola frondosa) (6: 1); 

екстракт от гъби кордицепс (Cordyceps sinensis) (6: 1); екстракт от ехинацея (Echinacea 

purpurea) (6: 1); лактоза (овлажняващ агент); цинков цитрат; екстракт от ламинария талус 

(Laminaria japonica) (6: 1); силициев диоксид (E551); натриев селенит; титанов диоксид 

(Е171, багрило). 

Две капсули съдържат: 

Цинк - 4,8 mg, 48% * 

Селен - 16 μg, 29%* 

Хидроксиканаминови киселини - 1,8 mg** 

Бета глюкани 48 mg** 

Екстракт от гъби шийтаке 120 mg** 

Еекстракт от гъби рейши 120 mg** 

Екстракт от гъби майтаки 120 mg** 

Екстракт от гъби от кордицепс 120 mg** 

Екстракт от ехинацея 60 mg** 

Екстракт от ламинария талус 10 mg** 

* - референтна стойност на хранителните вещества ** - не е посочена. 

Начин на употреба: За възрастни по 1 таблетка 2 пъти на ден по време на хранене. 

Продължителност на приема - 1 месец. Прекъсване между курсовете – мин. 10 дни. Ако е 

необходимо, приема може да се повтори. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 24 гр 

Производител: С - ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 

22 (адрес на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт по инженерна имунология”, корп. 1). Т - SIA "НПК Разстителни ресурси", 

Русия, 192019, Санкт Петербург, ул. Глиняная 15, лит. KA (производствен адрес: Русия, 

Санкт Петербург, 190020, ул. Курландская 28, лит. А). 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



РЕВИПЛАНТ 
Хранителна добавка 

Опаковка: флакон 200 мл 

Предназначение: Допълнителен източник на таурин и аминокиселина L-валин. 

Състав: вода; фруктоза; сок концентрат от шипки (Rosae canina); L-валин; L-аргинин; 

лимонена киселина (регулатор на киселинността); L-таурин; L-левцин; eкстракт от съцветия 

от артишок (Cynara scolymus); екстракт от шипки (Rosae canina); L-изолевцин; eкстракт от 

корен на голям репей (Arctium lappa); eкстракт от маралов корен (Leuzea carthamoides); 

eкстракт от гъби чага (Inonotus obliquus); консерванти: калиев сорбат, натриев бензоат. 

Две чаени лъжички (10,5g) съдържат най-малко: 

L-таурин 73.5 mg 

L-валин 420 mg 

Фруктоза 1583.40 mg 

Концентриран сок от шипки 1033,20 mg 

L-аргинин 277.3 mg 

L-лизин 60.5 mg 

Екстракт от листа от артишок 42 мг 

Екстракт от червени шипка Rosé 30.45 mg 

L-изолевцин 27.5 mg 

Екстракт от корен на голям репей 25,20 мг 

Екстракт от маралов корен 15.75 мг 

Екстракт от гъби чага 15,75 mg 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години по 1 чаена лъжичка (5,25g) 2 пъти 

на ден по време на хранене. Продължителност на приема - 1 месец. Ако е необходимо, 

приема може да се повтори 3-4 пъти в годината.  

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 200 мл 

Производител: Пектал ООД, Русия, 190020, г. Санкт Петербург, Бумажная 17, лит. A 

(производствен адрес: Русия, 190020, Санкт Петербург, Курланская 28, лит. E, стая 1-N) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



РЕВИМАЙТ 
Хранителна добавка 

Опаковка: 100 гр  Нето тегло на опаковка: 100 гр 

Предназначение: като допълнителен източник на витамини В1, ВЗ, В6, желязо, кофеин, 

изофлавони, полифенолни вещества, хидроксикаминова и органични киселини 

Състав: фруктоза; вода; концентрат от сок от нар (Punica granatum); соев сос (състоящ се от 

вода, соеви зърна (Glycine max), житни зърна (Triticum), сол, захар); емулгатор (соев лецитин); 

сгъстител пектин; екстракт от овес (Avena sativa); екстракт от ехинацея (Echinacea purpurea); 

екстракт от зелен чай (Camellia sinensis); екстракт от гроздови семена (Vitis vinifera); соев 

екстракт от екзофлавон (Glycine max); екстракт от дрожди (Saccharomyces cerevisiae); корен от 

джинджифил на прах (Zingiber officinale); бразилски женшен на прах (Pfaffia paniculata); 

железен пирофосфат (желязо); карамфил (Syzygium aromaticum); сгъстители: гуарова гума 

(Guar Gum) и ксантанова гума (Xanthan gum); калиев сорбат (консервант); ниацин 

(никотинамид); Витамин В6 (пиридоксин хидрохлорид); Витамин В1 (тиамин хидрохлорид). 

Дневният прием 1-2 чаени лъжички (10 г) съдържат най-малко: 

Витамин В1 0.225 mg - 15%* 

Витамин B6 0,4 mg - 28,57% * 

Ниацин (никотинамид) 4 mg NE - 25% * 

Желязо 4.2 mg - 30%* 

Фруктоза 4500 mg 

Концентрат сок от нар (Punica granatum) 500 мг 

Соев сос (Glycine max) 500 мг 

Екстракт от овесено брашно (Avena sativa) 200 mg 

Екстракт от ехинацея (Echinacea purpurea) 100 мг 

Екстракт от листа на зелен чай (Camellia sinensis) 100 мг 

Екстракт от гроздови семки (Vitis vinifera) 70 mg 

Соев екстракт от изофлавон (Glycine max) 50 mg 

Екстракт от дрожди (Saccharomyces cerevisiae) 50 mg 

Джинджифил корен на прах (Zingiber officinale) 32,5 mg 

Бразилски женшен - корен на прах (Pfaffia paniculata) 30 мг 

Карамфил сух прах (Syzygium aromaticum) 23 мг 

* от референтната стойност на хранителните вещества  

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 1 ч.л. 1-2 пъти на ден /10гр/  по време 

на хранене. Продължителност на приема - 1 месец. Ако е необходимо, приема може да се 

повтори. Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши 

консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката. Не е 

лекарствено средство. 

Производител: ООО „СИБФАРМАКОНТРАКТ”, Русия, 634034, г. Томск, ул Нахимова, д.8, 

пос.11. 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-

mail peptidibg@abv.bg 



Ревилаб evolution №7 

серум за лице, шия и деколте 

 
Опаковка: 15 мл 

Компоненти, включени в състава: 

Progeline™ - подтиска протеиновия синтез на прогерин и забавя стареенето на клетките.  

Matrixyl® synthe´6 ™ - възстановява междуклетъчната матрица, стимулира синтеза на 

колаген, еластин и хиалуронова киселина. 

Liftessense ™ - има мигновен лифтинг ефект, симулира контурите на лицето и изглажда 

фините линии. 

Хиалуронова киселина с ниско молекулно тегло - овлажнява кожата на нивото на 

епидермиса и дермата. 

Масло от вечерна иглика - възстановява структурата на епидермиса, има регенериращ 

ефект. 

Екстракт от семена от нар - има силно анти-стареене и антиоксидантно действие, подобрява 

тонуса на кожата. 

 

Състав: вода, циклопентасилоксан (и) ПЕГ-12 диметикон кросполимер, октилдодеканол, 

циклопентасилоксан, глицерин (и) хидроксипропил циклодекстрин (и) палмитоил 

трипептид-38 (Matrixyl® synthe´6 ™), дивинилдиметикон / диметикон (и) съполимер (и) 

C12-13 paret-23 (s) C12-13 парет-3, екстракт от лист от папрат (Cyathea cumingii) (и) бутилен 

гликол (Liftessense ™), масло от вечерна иглика, декстран (и) F3 ацетил трипептид-2 

(Progeline ™), хиалуронова киселина, екстракт от семена от нар, полиакриламид (и) С13-14 

изопарафин (и) лаурет-7, бутилхидрокситолуен, метилхлоризотиазолинон, 

метилизотиазолинон, парфюмна композиция. 

 

Начин на приложение: Нанесете няколко капки серум върху предварително почистената 

кожа и равномерно ги разпределете по повърхността на лицето, шията, зоната на деколтето 

по протежение на масажните линии с леки движения /потупване/ или 1-2 капки локално 

върху проблемните области на кожата. След пълна абсорбция, нанесете дневен или нощен 

крем, според времето на деня. В зависимост от възрастта, серумът се използва 1-2 пъти 

дневно. За максимален ефект, използвайте серум редовно поне 28-30 дни 3-4 пъти годишно. 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

Срок на годност: 3 години от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Условия за съхранение: на сухо място при температура от 00С до 250С. 

Производител: Сънсет, Русия, 192102, Ст. Самойлова, 5, офис 209. 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 123242 

Москва, ул. Заморенова, къща 12, сграда 1, офис 42. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 
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Ревилаб evolution №5 

Ултра-овлажняващ серум за лице, шия и деколте 

 
Опаковка: 15 мл 

Компоненти, включени в състава: 

Syn® Hycan, Revidrate ™, Moist-24 ™, екстракт от алое вера - ефективно възстановяват 

водоустойчивите структури на епидермиса, дермата и предотвратяват загубата на влага. 

Масло от вечерна иглика - овлажнява и подхранва кожата, предпазва я от оксидативен стрес. 

Екстракт от семена от нар - има подчертано анти-стареене и антиоксидантно действие, 

подобрява тонуса на кожата, стимулира клетъчната регенерация и микроциркулацията. 

Алое Вера - овлажняващо, регенериращо и противовъзпалително действие, подобрява 

микроциркулацията, тургора на кожата, активно стимулира регенерацията и метаболитните 

процеси. 

Състав: вода, каприл метикон (и) ПЕГ-12 диметикон / PPG-20 кросполимер, циклометикон, 

масло от вечерна иглика, изодецил неопентаноат, етилхексил палмитат (и) сорбитан олеат 

(и) сорбитан лаурат (и) миристил малат фосфонова киселина (Revidrate ™), екстракт от 

червена мълния (Imperata cylindrica) (и) глицерол (и) ПЕГ-8 (и) карбомер (Moist-24 ™), 

тетрадецил аминобутироилвалинаминокарбонат трифлуороацетат (и) магнезиев хлорид 

(Syn® Hycan), екстракт от алое вера, екстракт от семки на нар, съполимер натриев акрилат 

(и) лецитин, декат-7 (и) PEG-40 хидрогенирано рициново масло (и) PPG-26 (и) бутет-26 (и) 

бутилхидрокситолуен, метилхлороизотиазолин, метилизотиазолинон, парфюмна 

композиция. 

Начин на приложение: Нанесете няколко капки серум върху предварително почистената 

кожа и равномерно разпределете по лицето, шията и зоната на деколтето по протежение на 

масажните линии с потупване. След пълна абсорбция, прилагайте дневен или нощен крем 

Reviline, в зависимост от времето на деня. В зависимост от възрастта, серумът се използва 1-

2 пъти дневно. За максимален ефект, използвайте серум редовно поне 28-30 дни 3-4 пъти 

годишно. 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

Срок на годност: 3 години от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Условия за съхранение: на сухо място при температура от 00С до 250С. 

Производител: Сънсет, Русия, 192102, Ст. Самойлова, 5, офис 209. 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 123242 

Москва, ул. Заморенова, къща 12, сграда 1, офис 42. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 

 

mailto:peptidibg@abv.bg


Ревилаб evolution №3 

Крем за лице Peptide revitalizer 

 
Опаковка: 20мл 

Силно ефективен крем на базата на синтезирани пептиди за укрепване и подхранване на 

кожата с енергия, борба с дехидратацията, потъмняване, бръчки и други видими признаци 

на стареенето. Възстановява естествената сила и жизненост на кожата, изтрива признаците 

на възрастта и умората. 

Кремът значително увеличава степента на възстановяване на увреденото клетъчно ДНК и 

спомага за възстановяване на увредената кожната матрицата и намалява последствията от 

вредното въздействие  на околната среда. 

Компоненти, включени в състава: 

Комплекс Unirepair T-43 и пептид Dermaxyl® 

Състав: Вода, масло от пшеничен зародиш, масло от зелено кафе, циклометикон, 

етилхексил кокоат, глицерол, хидрогениран лецитин, мастни алкохоли С12-16, палмитинова 

киселина, масло от вечерна иглика, цетил стеарилов алкохол, цетеарет-20, цетеарет-12, 

цетил палмитат, HPE-4, бутилен гликол и ацетилтриозин и пролинов и хидролизиран 

растителен протеин и аденозин трифосфат (Unirepair Т-43), ацетил тетрапептид-22 

(Thermostressine®), С12-15 алкил бензоат и трибехен и церамид-2 и PEG-10 стеролов 

рапично масло и палмитоилов олигопептид (Dermaxyl®), екстракт от семена на амарант, 

екстракт от семена на нар, хиалуронова киселина, феноксиетанол, етилхексилглицерол, 

натриев полиакрилат, токоферол карбонат, фенилметил, ацетилен, фенилметанол, ацетон, 

полиакрилен палмитат (витамин А), пептиден комплекс АА-1. 

Начин на приложение: Сутрин и / или вечер се нанася с леки масажиращи движения на 

почистената кожа на лицето и шията. 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

Срок на годност: 2 години от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Условия за съхранение: на сухо място при температура от 00С до 250С. 

Производител: Сънсет, Русия, 192102, Ст. Самойлова, 5, офис 209. 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 123242 

Москва, ул. Заморенова, къща 12, сграда 1, офис 42. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 
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Ревилаб evolution №3 

Мъжки крем за лице М-Revitalizer 

 
Опаковка: 50мл 

Специално за мъже, нов крем против стареене и възстановяване на лицето. Комплексът от 

високо активни пептиди има силен регенериращ ефект, намаляват дълбочината на бръчките, 

премахват първите признаци на стареене на кожата, дават еластичност и гладкост на кожата. 

Синергията на растителните екстракти и хиалуроновата киселина с ниско молекулно тегло 

осигурява овлажняващ и регенериращ ефект. 

Компоненти, включени в състава: Пептид Progeline ™ 

Състав: Вода, циклометикон, изопентил диол, етилхексил кокоат, каприлил метикон и 

PEG-12 диметикон / PPG-20 crosspolymer, екстракт от корен Император цилиндричен и 

глицерин и ПЕГ-8 и карбомер (Moist 24 ™), масло от зелено кафе, бутиленгликол и 

ацетилтриозин и пролин и хидролизиран растителен протеин и аденозин трифосфат 

(Unirepair Т-43), масло от вечерна иглика, палмитоил трипептид-5 (Syn®-Coll), декстран и 

F3 ацетил трипептид-2 (Progerine ™); хиалуронова киселина, екстракт от семена на нар, 

екстракт от женшен, токоферол ацетат (витамин Е), PEG-40 хидрогенирано рициново масло, 

натриев карбомер, феноксиетанол, етилхексилглицерол, парфюмериен състав. 

Начин на приложение: Нанесете върху предварително почистено лице и шия с леки 

масажиращи движения. Подходящ за употреба след бръснене. 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

Срок на годност: 2 години от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Условия за съхранение: на сухо място при температура от 00С до 250С. 

Производител: Сънсет, Русия, 192102, Ст. Самойлова, 5, офис 209. 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 123242 

Москва, ул. Заморенова, къща 12, сграда 1, офис 42. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 
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Ревилаб evolution №3 

Крем за кожата около очите Eye-line filler 

 
Опаковка: 15мл 

Eye-line filler e пълнител за кожата около очите, въплъщаващ най-новите постижения и 

технологии в областта на анти-стареенето. Комбинацията от високоактивни пептиди, 

растителни екстракти, хиалуронова киселина има системен ефект върху кожата около очите, 

което я прави по-млада и по-здрава, по-еластична, хидратирана, тонизирана, а фините 

бръчки се пълнят отвътре. Наситен с интензивни анти-възрастови компоненти, кремът 

осигурява не само краткотраен резултат, но и кумулативен ефект, осигуряващ подмладяващ 

ефект върху кожата за дълго време. 

Компоненти, включени в състава: 

Пептиден комплекс Leuphasyl®, Matrixyl® synthe´6 ™ и Neodermyl®  

Състав: Вода, циклометикон, глицерин (и) хидроксипропил циклодекстрин (и) палмитоил 

трипептид-38 (Matrixyl® synthe´6 ™), екстракт от градински чай, масло от сладък бадем, 

масло от праскова, масло от зелено кафе, HPE-4, бутилен гликол и ензимен екстракт от 

морски микроорганизми Аlteromonas и екстракт от индийска хризантема (Lanacityn® PF), 

пентапептид-18 и каприлил гликол (Leuphasyl®), сорбитол и екстракт от синьо-зелени 

водорасли (Lanablue ™), натриев полиакрилат, екстракт от семена на нар, натриев карбомер, 

PEG-40 хидрогениран рицинат масло, феноксиетанол, етилхексилглицерол, gia уронова 

киселина, екстракт от конски кестен, метил глюкозид, комплекс - фосфат пролин лизин мед 

(Neodermyl®), токоферол ацетат (витамин Е), парфюмна композиция, пептиден комплекс 

АА-1. 

Начин на приложение: Използвайте крема сутрин и вечер, като нанасяте с леки движения 

върху почистената кожа около очите. Не използвайте крема вечер по-малко от 2 часа преди 

лягане. 

Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите. 

Срок на годност: 2 години от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Условия за съхранение: на сухо място при температура от 00С до 250С. 

Производител: Сънсет, Русия, 192102, Ст. Самойлова, 5, офис 209. 

Компанията е упълномощена да приема искове от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 123242 

Москва, ул. Заморенова, къща 12, сграда 1, офис 42. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 
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ПРЕВИН 
Хранителна добавка 

Опаковка: 30 таблетки по 0,52 гр 

Препоръчва се като източник на хесперидин и допълнителен източник на ниацин. 

Състав: микрокристална целулоза (носител); L-аргинин; лактоза (обем); хесперидин; холин 

битартрат (холин); екстракт от листен зелен чай (Camellia sinensis); шеллак; ниацин 

(никотинамид - витамин РР); калциеви соли на мастни киселини; силициев диоксид (против 

смачкване); хидроксипропилметилцелулоза; титанов диоксид (багрилно вещество); 

полиетилен гликол. 

Препоръчителната дневна доза или 1 таблетка съдържа: 

Ниацин (никотинамид) 8 mg NE - 50% * 

Хесперидин 48 mg ** 

L-аргинин 130 mg ** 

Холин 20 mg ** 

Екстракт от листа от зелен чай 20 mg ** 

* - референтна стойност на хранителните вещества. ** - не е дефинирана. 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 1 таблетка на ден по време на 

хранене. Продължителност на приема - 1 месец. Ако е необходимо, приема може да се 

повтори. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 15.60 гр 

Производител: С - ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 

22 (адрес на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт по инженерна имунология”, корп. 1). Р - Пектал ООД, Русия, 190020, г. 

Санкт Петербург, Бумажная 17, лит. A (производствен адрес: Русия, 190020, Санкт 

Петербург, Курланская 28, лит. E, стая 1-N) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



ПАНГЛЮИН 
Хранителна добавка 

Опаковка: флакон 120 мл 

Предназначение: като източник на глициризинова киселина. 

Състав: вода; сок концентрат от дива роза (Rosae canina); фруктоза; екстракт от корен на 

женско биле Glycyrrhiza glabra; плодов екстракт от шипка (Rosae fructus); екстракт от жълт 

кантарион (Hypericum perforatum); екстракт от цвят на невен (Calendula officinalis); екстракт 

от листа от коприва (Urtica dioica); сух екстракт от годжи бери (Lycium barbarum); екстракт 

от готу кола Gotu Kola (Centella asiatica); екстракт от черни боровинки (Vaccinium myrtillus); 

екстракт от бял равнец (Achillea millefolium); екстракт от листа на малина (Rubus idaeus); 

консерванти: калиев сорбат, натриев бензоат. 

1 чаена лъжичка (5 ml) съдържа: 

Глициризинова киселина 2.81 mg 

Дива роза плодов сок концентрат 454 mg 

Фруктоза 400 mg 

Екстракт от корен от женско биле 18 mg 

Екстракт от шипка 13 мг 

Екстракт от жълт кантарион 13 мг 

Екстракт от цвят на невен 8 мг 

Екстракт от листа на коприва 8 мг 

Сух екстракт от годжи бери 4 mg 

Сух екстракт от готу кола 4 мг 

Екстракт от плодоветена черна боровинка 4 mg 

Екстракт от бял равнец 4 мг 

Екстракт от листа на малина 4 мг 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години по 1 ч.л. (5,25гр) 1 път на ден по 

време на хранене. Продължителност на приема - 1 месец. Ако е необходимо, приема може 

да се повтори 3-4 пъти в годината. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 120 мл 

Производител: „Пектал” ООД, Русия, 190020, г. Санкт Петербург, Бумажная 17, лит. A 

(производствен адрес: Русия, 190020, Санкт Петербург, Курланская 28, лит. E, стая 1-N) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



ПАНАКСОД 
Хранителна добавка 

Опаковка: 60 капсули по 0,245 г 
Предназначение: Препоръчва се като допълнителен източник на рутин, ниацин, супероксид 

дисмутаза. 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); желатин (обвивка на капсулата); фина захар; 

СОД-супероксид дисмутаза (екстракт от млади издънки от ечемик (Hordeum vulgare)); 

картофено нишесте; корен от женшен (Panax ginseng) на прах; рутин; ниацин 

(никотинамид); полисорбат 80 (Е433, емулгатор); титанов диоксид (Е171, багрило). 

Препоръчителна дневна доза от 4 капсули съдържа: 

Ниацин (никотинамид) 8 mg NE - 50% * 

Рутин 8 mg  - 30%, * 

СОД-супероксид дисмутаза (екстр. от млади издънки от ечемик (Hordeum vulgare)) 120 mg 

Корен от женшен на прах 8 мг 

*референтна стойност на хранителните вещества; 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години по1 капсула 3-4 пъти на ден по 

време на хранене. Продължителност на приема – 2-3 седмици. Ако е необходимо, приема 

може да се повтори. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 14.7 гр 

Производител: ООО „ХБО при РАН Фирма ВИТА”, Русия, 192148, Санкт Петербург, 

Старопутиловски вал, д. 7, сграда 2, лит. A, Русия, СМ сертифицирани по ISO 9001: 2008, 

ISO 22000: 2005 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 

mailto:peptidibg@abv.bg


ОЛЕКАП 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 30 капсул по 0,84 г 

Предназначение: като източник на полиненаситени мастни киселини омега-3 (включително 

докозахексаенова киселина, ейкозапентаенова киселина, алфа-линоленова киселина). 

Състав: масло от студеноводна сьомга (рибено масло), ленено масло, ретинил палмитат 

(витамин А), DL-алфа-токоферилацетат (витамин Е), екстракт от токоферолна смес 

(антиоксидант), желатин (обвивка на капсулата); глицерин (емулгатор); пречистена вода. 

 
2 капсули съдържат: 

омега-3   650mg** 

включително 

докозахексанова киселина 143 mg** 

ейкозапентаенова киселина 221 mg** 

алфа линоленова киселина 260 mg** 

Витамин А 300 μg RE 37,5-56,3% 

Витамин Е 3,02 mg α-ТЕ 25,2-37,8% 

3 капсули съдържат: 

омега-3  975mg** 

включително 

докозахексанова киселина 214,5 mg** 

ейкозапентаноева киселина 331,5 mg** 

алфа линоленова киселина 390 mg** 

Витамин А 450 μg RE 37,5-56,3% 

Витамин Е 4,53 mg α-ТЕ 25,2-37,8% 

*референтна стойност на хранителните вещества; ** - референтна стойност не е дефиниран 

 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години по 1 капсула 2-3 пъти днивно по 

време на хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. Ако е необходимо, приема 

може да се повтори 3-4 пъти в годината. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 25,2 гр 

Производител: B - ООО „Сибфармаконтракт”, Русия, 634034, г. Томск, ул Нахимова, д.8, 

пос.11. С ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 22 (адрес 

на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка ОАО 

„Институт по инженерна имунология”, корп. 1); V – ООО "POLARIS", Русия, 183001, 

Мурманск, Рибно пристанище, док № 1 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



МАМИТОН 
Хранителна добавка 

Опаковка: 60 капсул по 0,39 гр 

Препоръчва се като допълнителен източник на ресвератрол, витамин А и Е.  

Състав: микрокристална целулоза; желатин (обвивка на капсулата); екстракт от дяволска 

уста (Leonurus cardica), екстракт от плод на дива роза (Rosa majalis); екстракт от листа на 

коприва (Urtica dioica); Витамин Е (DL-α-токоферол ацетат); ресвератрол (получен от 

корените на японска фалопия (Polygonum cuspidatum); екстракт от полски хвощ (Equisetum 

arvense); екстракт от цвят на пача трева (Polygonum aviculare); листа от лютива мента 

(Mentha piperita); екстракт от плод на хмел (Humulus lupulus); екстракт от обвивка на орех 

(Juglans regia); екстракт от водорасли-ламинария (Laminaria saccharina); калциеви соли на 

мастни киселини; Витамин A (ретинил палмитат); титанов диоксид (багрило). 

 

Препоръчителната дневна доза или 1 или 2 капсули съдържат:  

1 капсула съдържа 

Витамин А 350 μg RE - 43,7% * 

Витамин Е 2.9 mg α-ТЕ - 24.2% * 

Ресвератрол 4,7 mg ** 

Екстракт от дяволска уста 5 mg ** 

Екстракт от плод на дива роза 10 mg ** 

Екстракт от листа на коприва 10 мг ** 

Екстракт от корен на японска фалопия 5mg** 

Екстракт от полски хвощ 5 mg ** 

Екстракт от листа на лютива мента 5 mg ** 

Екстракт от плод на хмел 5 mg ** 

Екстракт от обвивката на орехи 5 mg ** 

Екстракт от ламинария 5 mg ** 

2 капсули съдържат 

Витамин А 700 μg RE - 87,5% * 

Витамин Е 5.8 mg α-ТЕ - 48.4% * 

Ресвератрол 9,4 mg ** 

Екстракт от дяволска уста 10 mg ** 

Екстракт от плод на дива роза 20 mg ** 

Екстракт от листа на коприва 20 mg ** 

Общ екстракт от хвощ от халва 10 мг ** 

Екстракт от корен на японска фалопия 10mg** 

Екстракт от листа на лютива мента 10 мг ** 

Екстракт от плод на хмел 10 mg ** 

Екстракт от обвивката на орехи 10 мг ** 

Екстракт от ламинария 10 mg ** 

*референтна стойност на хранителните вещества; ** - референтна стойност не е дефиниран 

 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 1 капсула 1-2 пъти на ден по време 

на хранене. Продължителност на приема - 1 месец. Ако е необходимо, приема може да се 

повтори 3-4 пъти в годината. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 23.4 гр 

Производител: С - ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 

22 (адрес на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт по инженерна имунология”, корп. 1). Р - „Пектал” ООД, Русия, 190020, г. 

Санкт Петербург, Бумажная 17, лит. A (производствен адрес: Русия, 190020, Санкт 

Петербург, Курланская 28, лит. E, стая 1-N) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Ревилайн RN12 

Крем за пети при напуквания и мазоли 
 

Опаковка: 50 мл  

Състав: пречистена вода, пептидни комплекси: А-3, А-4, А-6; етилхексил кокоат, сорбитол, 

какаово масло, зехтин, емулсионен восък, глицерол моностеарат, глицерин, пропилен 

гликол, циклометикон, глицерил стеарат цитрат, биофлаволипиден комплекс "Активитин", 

екстракт от Gotu Kola, цетилов алкохол, феноксиетанол с етилхексилглицерол, гел от алое 

вера, алантоин, ксантанова смола, EDTA, парфюмен състав, триетаноламин, сребърен 

цитрат, бутилхидрокситолуен, бутилфенил метилпропионат, хидроксихексил 3-

циклохексанкарбоксилдехид. 

Начин на употреба: Малко количество от крема се нанася върху почистена кожа на 

стъпалата и петите на краката. Втрива се с масажни движения до пълното попиване.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 
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Ревилайн RN11 

Крем за крака срещу разширени вени 
 

Опаковка: 50 мл  

Състав: пречистена вода, пептидни комплекси: А-3, А-4; рициново масло, Neovitin® 

биоантиоксидантен комплекс, емулсионен восък, глицерол моностеарат, бис-диглицерил 

полиацил адипат-2, циклометикон, диметикон, екстракт от хамамилис, екстракт от конски 

кестен, сребърен цитрат, ментол, EDTA, триетаноламин, феноксиетанол с 

етилхексилглицерол, парфюмен състав, бутилфенил метилпропионат, хидроксихексил 3-

циклохексанкарбоксилдехид. 

Начин на употреба: Малко количество от крема се нанася върху почистена кожа на краката 

и се втрива с масажни движения до пълното попиване.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

mailto:peptidibg@abv.bg


Ревилайн RN10 

Крем за ръце подхранващ 
 

Опаковка: 50 мл  

Състав: пречистена вода, пептидни комплекси: А-3, А-4, А-6; етилхексил кокоат, 

циклометикон, глицерин, Neovitin® биоантиоксидантен комплекс, сорбитан изостеарат, 

хидрогенирано рициново масло, церезин, пчелен восък, масло от шия, пантенол, PEG-30 

диполихидроксистеарат, феноксиетанол с етилхексилглицерол, бисаболол, сребърен цитрат, 

витамин Е, ретинол палмитат, магнезиев сулфат, EDTA, парфюмен състав, бутилфенил 

метилпропионат, хидроксихексил 3-циклохексанкарбоксилдехид. 

Начин на употреба: Малко количество от крема се нанася върху почистена кожа на ръцете 

и се втрива с масажни движения до пълното попиване.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 
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Ревилайн RN09 

Крем антицелулитен за тяло 
 

Опаковка: 50 мл  

Състав: пречистена вода, пептиден комплекс А-7, зехтин, Neovitin® биоантиоксидантен 

комплекс, естествен кофеин, соево масло, глицерин, етилхексил кокоат, пропилен гликол, 

стеарет-21, стеарет-2, PPG/PEG-4/14 диметикон, капсикум, стеарин, емулсионен восък, 

феноксиетанол с етилхексилглицерол, какаово масло, екстракт от фукус, съполимер на 

хидроксиетил акрилат и натриев акрилоилдиметилмаурат, сребърен цитрат, ксантанова 

смола, парфюмен състав, бутилфенил метилпропионат, хидроксихексил 3-

циклохексанкарбоксилдехид. 

Начин на употреба: Малко количество от крема се нанася върху почистена кожа и се 

втрива с масажни движения до пълното попиване.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

mailto:peptidibg@abv.bg


Ревилайн RN08 

Крем "Гладка кожа" срещу стрии и белези 
 

Опаковка: 50 мл  

Състав: пречистена вода, пептиден комплекс А-4, зехтин, биоантиоксидантен комплекс 

Neovitin®, сорбитол, соево масло, етилхексил кокоат, пропилен гликол, стеарет-21, стеарат-

2, PPG/PEG-4/14 диметикон, глицерин, стеарин, емулсионен восък, феноксиетанол с 

етилхексилглицерол, какаово масло, инулин лаурил карбамат, сребърен цитрат, ксантанова 

смола, триетаноламин, съполимер на акрилати и С10-30 алкилакрилат, парфюмен състав, 

бутилфенил метилпропионат, хидроксихексил 3-циклохексанкарбоксилдехид. 

Начин на употреба: Малко количество от крема се нанася върху почистена кожа и се 

втрива с масажни движения до пълното попиване.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

mailto:peptidibg@abv.bg


Ревилайн RN07 

Крем „Чиста кожа” при венозни мрежи и звездички 
 

Опаковка: 50 мл  

Състав: пречистена вода, пептиден комплекс А-3, екстракти от корен на сладък корен, 

екстракт от кора на бреза Betulavit®, глицерин моностеарат, цетерет-2, цетерет-21, 

PPG/PEG-4/14 диметикон, бис-диглицерилаполиацил адипат-2, стеарин, етилхексил кокоат, 

екстракт от хамамелис, масло от гроздови семки, емулсионен восък, феноксиетанол с 

етилхексилглицерол, триетаноламин, диметикон, сребърен цитрат, парфюмен състав, 

бутилфенил метилпропионат, хидроксихексил 3-циклохексанкарбоксилдехид. 

Начин на употреба: Малко количество от крема се нанася върху почистена кожа на лицето 

и се втрива с масажни движения до пълното попиване.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_bgBG714BG714&q=%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi95bzgjKreAhXMqIsKHchHBTIQBQgpKAA
mailto:peptidibg@abv.bg


Ревилайн RN06 

Крем-гел за областта около очите при оток и тъмни кръгове 
 

Опаковка: 30 мл  

Състав: пречистена вода, пептидни комплекси: А-1, А-3, А-4, А-6; глицерол, каприл-

капринови триглицериди, биоантиоксидантен комплекс Neovitin®, масло от гроздови 

семена, какаово масло, зехтин, глицерил моностеарат, циклометикон, диметикон, екстракт 

бодяга /Spongilla lacustris fragilis/, екстракт от хамамелис, стеарин, емулсионен восък, 

феноксиетанол с етилхексилглицерол, екстракт от мая, светоразсейващ пигмент на базата на 

слюда, бариев сулфат и титанов диоксид, триетаноламин, лимонена киселина, ксантанова 

смола, сребърен цитрат, съполимер на акрилати и С10-30 алкилакрилат, парфюмна 

композиция, бутилфенил метилпропионат, хидроксихексил 3-циклохексанкарбоксилдехид. 

Начин на употреба: Малко количество от крема се нанася върху почистена кожа около 

очите и се втрива с леки масажни движения до пълното попиване.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 

mailto:peptidibg@abv.bg


Ревилайн RN05 

Крем за клепачи интензивен 
 

Опаковка: 30 мл  

Състав: пречистена вода, пептидни комплекси: А-3, А-4, А-6; зехтин, цетеарет-2, цетеарет-

21, PPG/PEG 4/14 диметикон, етилхексил кокоат, каприл-капринови триглицериди, 

сорбитол, биоантиоксидантен комплекс Neovitin®, какаово масло, стеарин, емулсионен 

восък, глицерол моностеарат, циклометикон, феноксиетанол с етилхексилглицерол, 

екстракт от очанка (Euphrasia officinalis L.), екстракт от ерусалимски артишок, сребърен 

цитрат, диметикон, парфюмерен състав, бутилфенил метилпропионат, хидроксихексил 3-

циклохексанкарбоксилдехид. 

Начин на употреба: Малко количество от крема се нанася върху почистена кожа на 

клепачите и се втрива с масажни движения до пълното попиване. Да не се поставя в очите. 

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 

mailto:peptidibg@abv.bg


Ревилайн RN04 

Крем за лице за проблемна кожа 
 

Опаковка: 30 мл  

Състав: пречистена вода, пептиден комплекс А-6, екстракт от бреза Betulit®, глицерол 

моностеарат, емулсионен восък, стеарет-21, стеарет-2, PPG/PEG-4/14 диметикон, екстракти 

от градински чай, лайка и невен, стеарин, етилхексил кокоат, масло от морски зърнастец, 

ланолинов алкохол, феноксиетанол с етилхексилглицерол, диметикон, сребърен цитрат, 

бутилхидрокситолуен, триетаноламин, парфюмерен състав, бутилфенил метилпропионат, 

хидроксихексил 3-циклохексанкарбоксилдехид. 

Начин на употреба: Малко количество от крема се нанася върху почистена кожа на лицето 

и се втрива с масажни движения до пълното попиване.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 

mailto:peptidibg@abv.bg


Ревилайн RN03 

Крем за лице нощен подмладяващ 
 

Опаковка: 50 мл  

Състав: пречистена вода, пептиден комплекс А-6, етилхексил кокоат, биофлаволипиден 

комплекс Активитин, глицерин, зехтин, PEG-30 диполихидроксистеарат, бетаин, сорбитан 

изостеарат, хидрогенирано рициново масло, церезин, пчелен восък, хидролизиран колаген, 

витамин Е, сребърен цитрат, титанов диоксид, магнезиев сулфат, EDTA, феноксиетанол с 

етилхексилглицерол, парфюмерен състав, бутилфенил метилпропионат, хидроксихексил 3-

циклохексанкарбоксилдехид. 

Начин на употреба: Малко количество от крема се нанася върху почистена кожа на лицето 

и се втрива с масажни движения до пълното попиване.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

 

mailto:peptidibg@abv.bg


Ревилайн RN02 

Крем за лице дневен подмладяващ 
 

Опаковка: 50 мл  

Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-6, маслиново и соево масло, био-

антиоксидант комплекс Neovitin®, глицерин, етилхексил кокоат, стеарин, емулсионен 

восък, глицерил стеарат цитрат, пропилей гликол, какаово масло, хидролизиран колаген, 

пантенол, витамин Е, натриев акрилоил диметил таурат, ксантанова смола, сребърен цитрат, 

лимонена киселина, триетаноламин, феноксиетанол с етилхексилглицерол, парфюмен 

състав, бутилфенил метилпропионат, хидроксихексил 3-циклохексанкарбоксилдехид. 

Начин на употреба: Малко количество от крема се нанася върху почистена кожа на лицето 

и се втрива с масажни движения до пълното попиване.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

mailto:peptidibg@abv.bg


Ревилайн RN01 

Крем за лице против бръчки 
Опаковка: 50 мл  

Състав: дестилирана вода, пептиден комплекс А-4, сорбитол, каприл-капринови 

триглицериди, глицерол моностеарат, Hydromoist Plus (ксантанова смола, карагенан, 

глюкоза), масло от жожоба и зехтин, биоантиоксидантен комплекс Neovitin®, 

циклометикон, диметикон, стеарин, емулсионен восък, феноксиетанол с 

етилхексилглицерол, бисаболол, сребърен цитрат, екстракт от сладък корен, съполимер на 

акрилати и С10-30 алкилакрилат, лимонена киселина, триетаноламин, 

бутилхидрокситолуен, парфюмен състав, бутилфенил метилпропионат, хидроксихексил 3-

циклохексанкарбоксилдехид. 

Начин на употреба: Малко количество от крема се нанася върху почистена кожа на лицето 

и се втрива с масажни движения до пълното попиване.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 

 

mailto:peptidibg@abv.bg


Ревилайн PRO  

Крем за лице възстановяващ 
 

Опаковка: 50 ml 1.67 fl.oz. 

Предназначение: Кремът забавя процеса на стареене. Стимулира обменните процеси в 

кожните клетки. Възстановява естествената регенерация. Елиминира неблагоприятните 

ефекти върху кожата от външни неблагоприятни фактори: замърсяване на въздуха, стрес, 

слънчева радиация, изменение на климата. Активира жизнеността на кожата и младостта. 

Съдържа физиологично активен комплекс от пептиди на епифизата. 

 

Състав: пречистена вода, циклометикон, зехтин, стеарет-21, стеарет-2, PEG / PPG-14/4 

диметикон, глицерин, етилхексил кокоат, хидроксиетил акрилатен съполимер и натриев 

акрилоил диметил таурат, каприл-капринови триглицериди, диметикон, глицерин 

моностеарат, емулсионен восък, масло от жожоба, козметичен стеарин, екстракт от лайка, 

дивинил диметикон / кополимер диметикон, С12-13 парет-3, С12-13 парет-23, 

феноксиетанол с етилхексилглицерол, екстракт от сладък корен, палмово масло, витамин Е, 

липозоми с витамин С, рициново масло, екстракт от семена от нар, Трилон Б, 

бутилхидрокситолуен, екстракт от кестен, екстракт от джинджифил, ретинол палмитат, 

комплекс АА-1 пептид, парфюмна композиция. 

Начин на употреба: Малко количество от крема се нанася върху почистена кожа на лицето 

и шията сутрин и/или вечер. Втрива се с леки масажни движения до пълното попиване.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 
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Ревилайн PRO  

Крем за лице регенериращ 
 

Опаковка: 50 мл  

Предназначение: Забавя процеса на стареене. Насърчава ускорената регенерация на 

кожните клетки. Има изразено противовъзпалително действие. Помага за намаляване на 

дълбочината на бръчките. Възстановява водния и минерален баланс на кожата. Поддържа 

защитните свойства на кожата. 

Съдържа физиологично активен пептиден комплекс на далака. 

 

Състав: пречистена вода, сорбитол, циклометикон, глицерин, стеарет-21, стеарет-2, PEG / 

PPG-14/4 диметикон, зехтин, етилхексил кокоат, диметикон, съполимер на хидроксиетил 

акрилат и натриев акрилоил диметил таурат, биофлаволипиден комплекс Aктивитин, 

емулсионен восък, каприлови капринови триглицериди, глицерол моностеат, феноксиетанол 

с етилхексилглицерол, дивинилов диметикон / диметикон кополимер, C12-13 Paret-3, C12-13 

Paret-23, какаово масло, козметичен стеарин, екстракт от дъбова кора и корен от Potentilla, 

екстракт от сладък корен, палмово масло, витамин Е, акрилат и С10-30 алкилакрилатен 

съполимер, триетаноламин, екстракт от семена от нар, Трилон В, бутил хидрокситолуен, 

ретинол палмитат, АА-3 пептиден комплекс, парфюмна композиция. 

 

Начин на употреба: Малко количество от крема се нанася върху почистена кожа на лицето 

и шията сутрин и/или вечер. Втрива се с леки масажни движения до пълното попиване.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 
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Ревилайн PRO  

Крем за лице интензивен 
 

Опаковка: 50 мл  

Предназначение: Осигурява засилено хранене на кожните клетки. Подобрява еластичността 

на кожните съдове. Ускорява обновяването на кожните клетки. Възстановява естествената 

бариера на кожата. Забавя процеса на стареене. 

Съдържа физиологично активен пептиден комплекс на съдовата стена. 

 

Състав: пречистена вода, нишесте, PEG-2 стеарат, цетеарет-25, цетилов алкохол, 

хидрогенирано кокосово масло, минерално масло, зехтин, циклометикон, глицерин, 

пропиленгликол, етилхексил кокоат, съполимер на хидроксиетил акрилат и акрилоил 

диметил таурат натрий, масло от гроздови семена, феноксиетанол с етилхексил глицерол, 

екстракт от лайка, дивинил диметикон / диметикон кополимер, C12-13 Paret-3, C12-13 Paret-

23, масло от пшеничен зародиш, екстракт от невен, екстракт от дъбова кора и корен от 

Potentilla, екстракт от сладък корен, рициново масло, бутилхидрокситолуен, съполимер на 

акрилати и С 10-30 алкилакрилат, триетаноламин, екстракт от семена от нар, Трилон Б, 

екстракт от кестен, комплекс АА-7 пептид, парфюмна композиция 

 

Начин на употреба: Малко количество от крема се нанася върху почистена кожа на лицето 

сутрин и/или вечер. Втрива се с леки масажни движения до пълното попиване.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 
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Ревилайн PRO  

Крем за лице укрепващ 
 

Опаковка: 50 ml 1.67 fl.oz. 

Предназначение: Кремът съдържа физиологично активен пептиден комплекс от хрущял. 

Укрепва контурите на лицето. Стимулира обменните процеси. Блокира UV-индуцирана 

липидна пероксидация. Увеличава тонуса на кожата. Забавя процеса на стареене 

 

Състав: пречистена вода, нишесте, PEG-2 стеарат, цетеарат-25, цетилов алкохол, 

хидрогенирано кокосово масло, минерално масло, соево масло, циклометикон, глицерин, 

пропиленгликол, етилхексил кокоат, съполимер на хидроксиетил акрилат и натриев 

акрилоил диметил таурат, феноксиетанол с етилхексилглицерол, дивинилдиметикон / 

диметикон кополимер, С12-13 парет-3, С12-13 парет-23, какаово масло, екстракт от дъбова 

кора и корени на Potentilla, екстракт от жунска биле, липозоми с витамин С, 

бутилхидрокситолуен, съполимер на акрилати и С 10-30 алкил акрилат, триетаноламин, 

ленено масло, екстракт от семена от нар, Трилон В, лимонена киселина, екстракт от кестен, 

екстракт от джинджифил, АА-9 пептиден комплекс, парфюмна композиция. 

 

Начин на употреба: Малко количество от крема се нанася върху почистена кожа на лицето 

и шията сутрин и/или вечер. Втрива се с леки масажни движения до пълното попиване.  

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство (партиден номер и дата на 

производство са указани на опаковката).  

Производител: OOO „ХБО при РАН „ВИТА” СМ сертифицирана по ISO 9001:2015 и GMP  

(192148, г. Санкт Петербург, Старопутиловски вал, д.7, корп. 2, лит.А, Русия) 

Фирмата е упълномощена да получава претенции от потребители: НПЦРИЗ, Русия, 125040, 

Москва, ул. 3-то Ямско поле, 2, корп. 13 пом XII, стая 32. 

Пощенски адрес: Русия, 127137, Москва, POB 59. Тел. +7 (495) 640-06-14, www.npcriz.ru 

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail 

peptidibg@abv.bg 
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КОМПЛЕКС 3R 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 30 таблетки по 0,25g 

Предназначение: Препоръчва се като източник на коензим Q10, ресвератрол и 

дихидрокварцетин. 

Състав: Дихидрокверцетин, коензим Q10; ресвератрол (получен от японския спанак 

(Polygonum cuspidatum)); микрокристална целулоза (носител); калциев стеарат 

(противослепващо средство).  

Дневната доза от 2 таблетки съдържа 

Ресвератрол - 9 mg 

Коензим Q10 - 9.2 mg 

Дихидрокварцетин - 12 mg 

Начин на употреба: Възрастни и деца над 14 години трябва да приемат 1 таблетка 1-2 пъти 

дневно. Продължителност на приема – 4-6 седмици. Ако е необходимо, приема може да се 

повторя през годината. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 7.5 гр 

Производител: А – ООО ПК „Бионет”, Русия 188515, Ленинградска обл, Ломоносовски р-н, 

д. Витино, д. 5А. С - ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 

22 (адрес на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт по инженерна имунология”, корп. 1). 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



КАНАКОР 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: флакон 120 мл 

Предназначение: като източникът на ниацин, L-таурин и дихидрокварцетин. 

Състав: вода; ябълков сок (Malus silvestris) концентрат; фруктоза; L-таурин; никотинамид 

(ниацин); L-аргинин; Екстракт от плод на глог (Crataegus pinnatifida); дихидрокварцетин; 

Екстракт от бяла върба (Salix alba); екстракт от листа от коприва (Urtica dioica); калиев 

сорбат, натриев бензоат. 

2 супени лъжици (10 ml) съдържат: 

Никотинамид (Ниацин) 16,6 mg NE – (83,2% средно дневен прием) 

L-таурин 66 mg (16,5% средно дневен прием) 

Дихидрокверцетин 4,0 mg (16% средно дневен прием) 

Концентрат от ябълков сок 417 mg 

Фруктоза 167 mg 

L-аргинин 12 mg 

Екстракт от плод на глог (Crataegus pinnatifida) 8 mg 

Екстракт от бяла върба (Salix alba) 4 mg 

Екстракт от листа на коприва (Urtica dioica) 4 мг 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години по 1 чаена лъжичка (5,25g) 1 път на 

ден по време на хранене. Продължителност на приема - 1 месец. Ако е необходимо, приема 

може да се повтори 3-4 пъти в годината. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 120 мл 

Производител: „Пектал” ООД, Русия, 190020, г. Санкт Петербург, Бумажная 17, лит. A 

(производствен адрес: Русия, 190020, Санкт Петербург, Курланская 28, лит. E, стая 1-N) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 

 

 



КАЛСИЛ-Т 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 20 таблетки по 1,0 гр 

Предназначение: като източник на калций, магнезии и витамини А, Д, Е 

Състав: захар на прах, калциев цитрат, калциев карбонат, магнезиев карбонат, магнезиев 

цитрат, витаминен премикс (витамини А (ретинил палмитат), витамин D3 (холекалциферол), 

витамин Е (D-α-токоферилацетат); ароматизатор идентичен с натурална мента (зелени 

таблетки); калциеви соли на мастни киселини (Е470а); естествено багрило - комплекс от 

хлорофилен мед; микрокристална целулоза MCC (E460) и калциев стеарат.  

Две таблетки съдържат най-малко: 

Калций - 188.0 mg, което съответства на 18.8%* 

Магнезий - 40 mg, което съответства на 10% * 

Витамин А - 0,20 µg RE, което съответства на 20% * 

Витамин D - 0,36 µg, което съответства на 7,2%* 

Витамин Е - 1,8 mg алфа-ТЕ, което съответства на 18% *  

* препоръчителна дневна доза 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 1 таблетка 2 пъти на ден по време 

на хранене, сдъвква се. Продължителност на приема - 1 месец. Ако е необходимо, приема 

може да се повтори. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 20 гр 

Производител: ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 22 

(адрес на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка ОАО 

„Институт по инженерна имунология”, корп. 1) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Индозин 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 30 таблетки по 0.63 гр 

Предназначение: Препоръчва се като източник на коензим Q10 и индол-3-карбинол. 

Състав: микрокристална целулоза (носител); лактоза (усилвател на обема); картофено 

нишесте (носител); шеллак (стъклопакет); калциеви соли на мастни киселини; ензим 
каталаза (от дрожди); супероксид дисмутаза (от ечемик (Hordeum vulgare) екстракт от млади 

издънки); коензим Q10; индол-3-карбинол (от съцветия на броколи); титанов диоксид 

(багрилно вещество); Екстракт от съцветия от броколи (Brassica oleracea); малтодекстрин 

(носител); куркумин (цвят). 

Препоръчителната дневна доза или 1 капсула съдържа: 

Коензим Q10 9 mg 

Индол-3-карбинол (от съцветия на броколи) 9 mg 

Супероксид дисмутаза (екстракт от млади издънки от ечемик (Hordeum vulgare)); 10 mg 

Ензим каталаза (от дрожди) 15 mg 

Екстракт от цвекло от броколи 5 мг 

Начин на употреба За лица над 18 години по 1 капсулa 1 път дневно по време на хранене. 

Продължителност на приема – 4-6 седмици. Допустим е повторен прием за период 1 година. 

Да не се превишава препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 18.9 гр 

Производител:  B - ООО „Сибфармаконтракт”, Русия, 634034, г. Томск, ул Нахимова, д.8, 

пос.11. С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 (адрес 

производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО 

„Институт инжинерной иммунологии” корп.1). 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Имусил 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 20 капсули по 0.4 гр 

Предназначение:  като допълнителен източник на лактобактерии, бифидобактерии, 

хидроксикамични киселини и витамин С. 

Състав: лактоза (пълнител); желатин (обвивка на капсулата); микрокристална целулоза 

(Е460); бифидолактобактерии - закваска (Bifidobacterium lactis); екстракт от ехинацея 

(Echinacea purpurea) (6: 1); L-аскорбинова киселина (витамин С); пробиотични 

лактобактериии (Lactobacillus acidophilus); калциеви соли на мастни киселини (Е470а, 

емулгатор); титанов диоксид (Е171, багрило). 

Препоръчителната дневна доза или 2 капсули съдържат: 

Лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) 2х107 ** 

Бифидобактерии (Bifidobacterium lactis) 2х108 ** 

Хидроксиканелена киселина 1,5 mg 

Екстракт от Echinacea purpurea 50 mg 

Витамин С 20 mg 25% * 

* хранителна референтна стойност  ** единица за формиране на колонии 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 1 капсула 2 пъти на ден по време 

на хранене. Продължителност на приема – 1 месец. Ако е необходимо, приема може да се 

повтори. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 8 гр 

Производител: ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 

0889740582, е-mail peptidibg@abv.bg 

 



ЕНСИЛ 
Хранителна добавка 

Опаковка: 90 капсул по 0,4 г 

Предназначение: като допълнителен източник на янтарна киселина, карнитин, витамини А, С, D, Е, 

В1, В2, В6, В12, пантотенова киселина, ниацин, биотин; коензим Q10. 

Състав: L-карнитин, L-цистеин, янтарна киселина, ехинацея екстракт (партида Echinacea 

purpurea), витамин премикс, съдържащ витамини: А (ретинол палмитат), D3 

(холекалциферол), Е (DL-α-токоферол ацетат), C (аскорбинова киселина), В1 (тиамин 

хидрохлорид), В2 (рибофлавин), В5 (калциев пантотенат), В6 (пиридоксин хидрохлорид), В12 

(цианокобаламин), В9 (фолиева киселина), РР (никотинамид), Н (биотин), коензим Q10; 

ниацин (никотинамид); пантотенова киселина (калциев-D-пантотенат); фолиева киселина 

(калциев-L-метилфолат); биотин (D-биотин); микрокристална целулоза (носител); силициев 

диоксид (противослепващо средство), желатинова капсула (желатин, оцветител за храна 

(Е171), глицерин); калциеви соли на мастни киселини; титанов диоксид (багрило);  

Препоръчителната дневна доза или 3 капсули съдържа: 

Витамин С 12 mg - 15% от NRV * 

Витамин В1 0.3 mg - 27.2% от NRV * 

Витамин В2 0,3 mg - 21,4% от NRV * 

Витамин В6 0,39 mg - 27,8% от NRV * 

Витамин В12 0,45 μg - 18% от NRV * 

Ниацин 3,9 mg NE - 24,3% от NRV * 

Фолиева киселина 90 μg - 45% от NRV * 

Пантотенова киселина 1 mg - 16,6% от NRV * 

Биотин 9 μg - 18% от NRV * 

Витамин А 180 μg RE - 22,5% от NRV * 

Витамин D 0,9 μg - 18% от NRV * 

Витамин Е 3 mg α-ТЕ-25% от NRV * 

L-карнитин 150 mg ** 

L-цистеин 150 mg ** 

Сукцинова киселина 150 mg ** 

Екстракт от ехинацея Purple Echinacea 90 mg ** 

Коензим Q10 4.8 mg ** 

Калциев пантотенат - 1,0 mg, което съответства на 16,7% ** 

* достатъчна дневна консумация 

** препоръчително ниво на дневна консумация 

Начин на употреба: За възрастни по 1 таблетка 3 пъти на ден по време на хранене. 

Продължителност на приема - 1 месец. Приема може да се повтори в рамките на годината. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши 

консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 36 гр 

Производител: ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 22 

(адрес на производство: Московска обл., Чеховски р-н, пос. Любочаны, промплощадка ОАО 

„Институт по инженерна имунология”, корп. 1). 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-

mail peptidibg@abv.bg 



Ендолутен  
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); лактоза (задържащ влагата); желатин (обвивка на 

капсулата); пептиден комплекс А-8, съдържащ аминокиселини (левцин, глутаминова 

киселина, аспарагинова киселина, изолевцин, валин); калциеви соли на мастни киселини 

(Е470а, емулгатор); титанов диоксид (Е171, багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-8 - 20 mg.  

Начин на употреба: Лица над 18 години приемат 1 капсула 2 пъти дневно или 2 капсули 1 

път на ден с храна. Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Дигемакс  
Хранителна добавка 

Опаковка: флакон 120 ml 

Предназначение: като източник на лактулоза, глициризинова киселина и полифенолни 

съединения. 

Състав: вода; ябълков сок (Malus silvestris) концентрат; лактулоза; фруктоза; Сок от арония 

(Aronia melanocarpa); натриев алгинат (сгъстител); Екстракт от невен цвят (Calendula 

officinalis); Екстракт от сладък корен Glycyrrhiza glabra; лимонена киселина (регулатор на 

киселинността); Екстракт от жълт кантарион (Hypericum perforatum); Екстракт от цвят на 

лайка (Matricaria Chamomilla); екстракт от алое вера; Екстракт от корен Althaea officinalis; 

екстракт от листа на мента (Mentha piperita); екстракт от бяла ружа (Achillea millefolium); 

Екстракт от семена от копър (Foeniculum vulgare); консерванти: калиев сорбат (Е202), 

натриев бензоат (Е211). 

2 супени лъжици (10 ml) съдържат: 

Концентрат от ябълков сок 1470 mg 

Фруктоза 667 mg 

Арония сок концентрат 500 мг 

Лактоза 450 mg 

Екстракт от цвят на невен 25 мг 

Екстракт от сладък корен 21 мг 

Екстракт от цвят на лайка 17 мг 

Екстракт от цъфтеж на жълт кантарион 17 мг 

Екстракт от листа на алое 11 мг 

Лечебен корен от Altea 8 мг 

Екстракт от листа на мента 8 мг 

Екстракт от цвят на бяла ружа 7 мг 

Екстракт от семена от копър 7 мг 

Глициризинова киселина 3 mg 

Антраценови производни 1,6 mg 

Полифенол 11 mg 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 1 чаена лъжица (5 ml) 2 пъти на ден 

по време на хранене. Продължителност на приема – 2-3 седмици. Ако е необходимо, приема 

може да се повтори 3-4 пъти за период 1 година. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 120 мл 

Производител: „Пектал” ООД, Русия, 190020, г. Санкт Петербург, Бумажная 17, лит. A 

(производствен адрес: Русия, 190020, Санкт Петербург, Курланская 28, лит. E, стая 1-N) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Готратикс  
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460, антислепващ агент); лактоза (влагоустойчив 

пълнител); желатин (обвивка на капсулата); пептиден комплекс А-18, съдържащ 

аминокиселини (глутаминова киселина, аспартинова киселина, аланин, левцин, валин, 

изолевцин, пролин, серин); калциеви соли на мастни киселини (Е470а, емулгатор); титанов 

диоксид (Е171, багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-18 - 20 mg.  

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1-2 капсули дневно по време на хранене. 

Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Гландокорт 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460, антислепващ агент); лактоза (влагоустойчив 

пълнител); желатин (обвивка на капсулата); пептиден комплекс А-17, съдържащ 

аминокиселини (глутаминова киселина, аспартинова киселина, аланин, левцин, валин, 

изолевцин, пролин, серин); калциеви соли на мастни киселини (Е470а, емулгатор); титанов 

диоксид (Е171, багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-17 - 20 mg.  

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1-2 капсули дневно по време на хранене. 

Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Гелмигон 
Хранителна добавка 

Опаковка: 30 капсули по 0.4 гр 

Предназначение: източник на глициризинова киселина, танини и флавоноиди 

Състав: желатин (капсула); Екстракт от плодове на индийско грозде (Emblama officinalis) 

(Amla), екстракт от листа на голям живовляк (Plantago major), микрокристална целулоза (Е460), 

екстракт от полски хвощ (Equisetum arvense);, екстракт от семена на сминдух (Trigonella 

foenum-graecum), цвят от карамфил (Caryophyllum aromaticus), чесън на прах (Allium sativum), 

екстракт от връхчета на бял равнец (Achillea millefolium), джинджифил на прах (Zingiber 

officinale), калифорнийски зърнастец (Rhamnus purshiana), прах от анасонови семки (Pimpinella 

anisum), екстракт от женко биле (Glycyrrhiza glabra); екстракт от орехови листа (Juglans regia); 

екстракт от съцветия на артишок (Cynara scolymus); канела (Cinnamonum zeylanicum); калциеви 

соли на мастни киселини (Е470а); титанов диоксид (Е171, багрило). 

Препоръчителната дневна доза или 2-3 капсули съдържат: 

2 капсули съдържат: 

Глициризинова киселина 2,4 mg 

Флавоноиди 7.4 мг 

Танин 60.0 mg 

Алицин 0.4 mg 

Екстракт от индийско грозде (Amla) 160 mg 

Екстракт от листа на голям живовляк 60 mg 

Екстракт от полски хвощ 40 мг 

Екстракт от семена на сминдух 40 мг 

Карамфил цвят на прах 40 мг  

Чесън на прах 40 mg 

Екстракт от връхчета на бял равнец 30 мг 

Екстракт от джинджифил на прах 30 мг 

Калифорнийски зърнастец 20 грама 

Анасонови семена на прах 20 mg 

Екстракт от женско биле 20 mg 

Екстракт от листа от орех 20 мг 

Екстракт от съцветия на артишок 20 мг 

Канела на прах 20 mg  

 

3 капсули съдържат: 

Глициризинова киселина 3,6 mg 

Флавоноиди 11.1 mg 

Танин 90.0 mg 

Алицин 0.6 mg 

Екстракт от индийско грозде(Amla) 240 mg 

Екстракт от листа на голям живовляк  90% 

Екстракт от полски хвощ  60 мг 

Екстракт от семена от сминдух 60 mg 

Карамфил цвят на прах 60 мг 

Чесън на прах 60 mg 

Екстракт от връхчета на бял равнец 45 mg 

Екстракт от джинджифил на прах 45 мг 

Калифорнийски зърнастец 30 мг 

Анасонова семена на прах 30 mg 

Екстракт от женско биле 30 mg 

Екстракт от листа от орех 30 мг 

Екстракт от съцветия на артишок 30 мг 

Канела на прах 30 мг 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 1 капсула 2-3 пъти на ден по време на 

хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. Ако е необходимо, приема може да се 

повтори 3-4 пъти за период 1 година.  

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши 

консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 12 гр 

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО 

„Институт инжинерной иммунологии” корп.1), 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-

mail peptidibg@abv.bg 



Владоникс 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); лактоза (задържащ влагата); желатин (обвивка на 

капсулата); пептиден комплекс А-6, съдържащ аминокиселини (глутаминова киселина, 

аспартова киселина, лизин, триптофан, тирозин, аланин, левцин, валин, изолевцин, пролин, 

серин); калциеви соли на мастни киселини (Е470а, емулгатор); титанов диоксид (Е171, 

багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-6 - 20 mg.  

Начин на употреба: За лица над 18 години приемат 1 капсула 2 пъти дневно или 2 капсули 

1 път на ден с храна. Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 5 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Вентфорт 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460, антислепващ агент); лактоза (влагоустойчив 

пълнител); желатин (обвивка на капсулата); пептиден комплекс А-3, съдържащ 

аминокиселини (левцин, глутаминова киселина, аспарагинова киселина, изолевцин и валин); 

калциеви соли на мастни киселини (Е470а, емулгатор); титанов диоксид (Е171, багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-3 - 20 mg.  

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1-2 капсули дневно по време на хранене. 

Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 5 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Бонотирк 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); лактоза (задържащ влагата); желатин (обвивка на 

капсулата); пептиден комплекс А-21, съдържащ аминокиселини (глутаминова киселина, 

аспартова киселина, лизин, триптофан, тирозин, аланин, левцин, валин, изолевцин, пролин, 

серин); калциеви соли на мастни киселини (Е470а, емулгатор); титанов диоксид (Е171, 

багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-21 - 20 mg.  

Начин на употреба: За лица над 18 години приемат 1 капсула 2 пъти дневно или 2 капсули 

1 път на ден с храна. Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката. Не е 

лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Бономарлот 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: от 20 или 60 капсули по 0,275 гр. Нето тегло 5,5 g или 16,5 g. 

Предназначение: допълнителен източник на пептиди (аминокиселини). 

Състав: микрокристална целулоза (Е460); лактоза (задържащ влагата); желатин (обвивка на 

капсулата); пептиден комплекс А-20, съдържащ аминокиселини (глутаминова киселина, 

аспартова киселина, лизин, триптофан, тирозин, аланин, левцин, валин, изолевцин, пролин, 

серин); калциеви соли на мастни киселини (Е470а, емулгатор); титанов диоксид (Е171, 

багрило). 

Средна доза за денонощие /2 капсули/ съдържа: Пептиден комплекс А-20 - 20 mg.  

Начин на употреба: За лица над 18 години приемат 1 капсула 2 пъти дневно или 2 капсули 

1 път на ден с храна. Продължителност на приема - 1 месец. Да не се превишава 

препоръчаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Производител: ООО ХБО при РАН Фирма ВИТА Русия, СМ сертифицирано по ISO 

901:2008, ISO 22000:2005 (192148, г. Санкт-Петърбург, Старопутиловский вал, д.7, корп. 2, 

лит А, Русия) по договор с ООО ХАРМОНИЯ (197022, Русия, г. Санкт-Петърбург, 

Каменноостровский пр., д.37, лит A, Русия) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Ардилив  
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 30 капсули по 0.39 гр 

Предназначение: източник на ресвератрол, дихидрокварцетин и танини 

Състав: екстракт от листа на червено грозде (Vitis vinifera) (5: 1), екстракт от съцветия на 

артишок (Cynara scolymus) (10: 1); екстракт от листа на дива ягоди (Fragaria vesca) (7: 1); 

дихидрокверцетин; титанов диоксид (Е171); ресвератрол; микрокристална целулоза (E460),  

желатин (обвивка на капсулата)  и калциев стеарат или талк. 

В 2-4 капсули се съдържат най-малко: 

Ресвератрол: 2.4-4.8 mg, което е 8-16% * 

Дихидрокверцетин: 3.6-7.2 mg, което е 14.4-28.8% * 

Дъбилни вещества: 24-48 mg, което е 8-16% * 

* препоръчителна дневна доза 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 1-2 капсули 2 пъти на ден по време на 

хранене. Продължителност на приема - 1 месец. Ако е необходимо, приема може да се 

повтори 3-4 пъти за период 1 година. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши 

консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката. Не е 

лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 11.7 гр 

Производител: А – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО 

„Институт инжинерной иммунологии” корп.1), В – ООО „Сибфармаконтракт”, Русия, 634034, 

г. Томск, ул Нахимова, д.8, пос.11. 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-

mail peptidibg@abv.bg 

 

 



Алвенорм форте  
Хранителна добавка 

Опаковка: флакон 120 ml 

Предназначение: като източник на флавоноиди и глициризинова киселина 

Състав: вода; концентрат от червен гроздов сок (Vitis vinifera); отвара от исландски лишей 

(Cetraria islandica); екстракт от женско биле Glycyrrhiza glabra; екстракт от мащерка; 

екстракт от листа от коприва (Urtica dioica); екстракт от листа на голям живовляк (Plantago 

major); екстракт от червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea); екстракт от листа на евкалипт; 

регулатор на киселинността /лимонена киселина/; екстракт от цвят но невен (Calendula 

officinalis); пептиден комплекс АА-14 (състоящ се от (3-аланин, L-глутаминова киселина, L-

аспартинова киселина и L-левцин); пептиден комплекс АА-15 (състоящ се от L-глутаминова 

киселина, L-аспарагинова киселина и L-глицин); пептидният комплекс АА-3 (състоящ се от 

L-лизин и L-глутаминова киселина), ксантанова гума; консерванти: калиев сорбат, натриев 

бензоат;  

1 чаена лъжичка (5 ml) съдържа: 

Концентрат от червен гроздов сок 500 мг  

Отвара от исландски лишей 206,5 mg 

Екстракт от женско биле 85,5 mg 

Екстракт от мащерка 62,5 мг 

Екстракт от листа на коприва 21 мг 

Екстракт от листа на голям живовляк 16,5 

mg 

Екстракт от червена боровинка 12,5 mg 

Екстракт от листа на евкалипт 12,5 mg 

Екстракт от цвят на невен 8.5 мг 

Пептиден комплекс AA-3 0.05 mg  

Пептиден комплекс AA-14 0.05 mg 

Пептидният комплекс АА-15 0.05 mg, вкл.  

Флавоноиди 2.95 mg 

Глициризинова киселина 10 mg 

2 чаена лъжичка (5 ml) съдържа: 

Концентрат от червен гроздов сок 1000 мг 

Отвара от исландски лишей 413 mg 

Екстракт от женско биле 171 mg 

Екстракт от мащерка 125 мг 

Екстракт от листа на коприва 42 мг 

Екстракт от листа на голям живовляк 

33mg 

Екстракт от червена боровинка 25 mg 

Екстракт от листа на евкалипт 25 mg 

Екстракт от цвят на невен 17 мг 

Пептиден комплекс AA-3 0.1 mg  

Пептиден комплекс AA-14 0.1 mg 

Пептидният комплекс АА-15 е 0.1 mg, вкл.  

Флавоноиди 5.90 mg 

Глициризинова киселина 20 mg 

 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 1 ч.л. самостоятелно или разтворена 

в малко количество вода при стайна температура, 1 - 2 пъти на ден 30 минути преди хранене 

или един час след това. Продължителност на приема – 1 месец. Ако е необходимо, приема 

може да се повтори 3-4 пъти за период 1 година. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката. Не е 

лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 120 мл 

Производител: „ПЕКТАЛ” ООД, Русия, 190020, г. Санкт Петербург, Бумажная 17, лит. A 

(производствен адрес: Русия, 190020, Санкт Петербург, Курланская 28, лит. E, стая 1 -N) 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



АДЕСТАБ 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 60 капсули по 1.0 гр 

Предназначение: като допълнителен източник на калий и магнезий 
Състав: калиев хлорид; магнезиеви соли на лимонената киселина; микрокристална 

целулоза (Е460); арония (Aronia melanocarpa) плодов прах; маточина (Melissa officinalis); 

цветове от невен (Calendula officinalis); калциеви соли на мастни киселини (E470a); хмел 

шишарки (Humulus lupulus); копър семена (Foeniculum vulgare); хидроксипропил 

метилцелулоза (Е464); полиетилен оксид (Е1521); глог екстракт плодове (Crataegus 

oxyacantha); хвощ екстракт (Equisetum arvense); титанов диоксид (Е171). 

Препоръчителната дневна доза /4 таблетки/ съдържат: 

Калий 640 mg - 32% от референтната стойност на хранителните вещества 

Магнезий 88 mg - 23,5% от референтната стойност на хранителните вещества 

Арония плод на прах 300 mg 

Маточина листа на прах 100 mg 

Невен цвят на прах 80 mg 

Хмел шищарки на прах 40 mg 

Копър семена на прах 40 mg 

Екстракт от плод на глог 24 mg 

Екстракт от хвощ - 20 mg 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 14 години 2 таблетки 2 пъти на ден по време 

на хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. Възможно е приема да се повтори за 

период 1 година. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковка: 60 гр 

Производител: А – ООО ПК „Бионет”, Русия 188515, Ленинградска обл, Ломоносовски р-н, 

д. Витино, д. 5А. С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные ресурсы”, 

Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А. 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 



Актимен 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 30 капсули по 0.39 гр 

Предназначение: като източник на L-аргинин, L-карнитин, ацетил-L-карнитин 

Състав: L-аргинин, L-карнитин; ацетил-L-карнитин; Sabal палма (Serenoa repens) екстракт 

от зърна (10: 1); екстракт от цвят на кактус (Opuntia ficus-indica) (10: 1); екстракт от 

тиквено семе (Cucurbita pepo) (5: 1); екстракт от кора на африканска слива (Pygeum 

africanum) (15: 1); екстракт от кора на Muira puama (Ptychopetalum olacoides); калциеви 

соли на мастни киселини (Е470а); желатин (капсулата); микрокристална целулоза (Е460); 

титанов диоксид (Е171);  

Препоръчителната дневна доза или 2 капсули съдържат: 

L-аргинин 300 mg 

L-карнитин 63.0 mg, което е 21% * 

Ацетил-L-карнитин 48.6 mg, което е 16.2% * 

Sabal палма (Serenoa repens) екстракт от зърна 10.0 mg 

Екстракт от цвят на Opuntia cactus (Opuntia ficus-indica) 10,0 mg 

Екстракт от тиквено семе (Cucurbita pepo) екстракт 2.0 mg 

Екстракт от кора на африканска слива (Pygeum africanum) 2,0 мг 

Екстракт от кора на Muira puama (Ptychopetalum olacoides) 2,0 mg 

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсулa 2 пъти на ден по време на 

хранене. Продължителност на приема от 14 до 30 дни. Възможно е приема да се повтори 

3-4 пъти за период 1 година. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката. Не 

е лекарствено средство. 

Нето тегло на опаковката: 11.70 гр 

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные 

ресурсы”, Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А. 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 

0889740582, е-mail peptidibg@abv.bg 


