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Doplňky stravy pro vaše zdraví

Bioaktivní Q10 Super 30 mg  60 kapslí 679,- Kč 
Bioaktivní Q10 GOLD 100 mg  30 kapslí 699,- Kč 
  60 kapslí 1190,- Kč
  150 kapslí 2380,- Kč

Bioaktivní Q10 Uniqinol 100 mg   30 kapslí  770,- Kč

Pro více energie
Bioaktivní Q10 (Super 30 mg, GOLD 100 mg)

• • Originální, doložený Q10 ze studie  
Q-Symbio – 100 mg

• • Patentovaná formule s doloženou vysokou 
biologickou dostupností.

• • Přes 20 let zkušeností našich  
zákazníků s bezpečností a účinností.

• • Doloženo ve více než 120 vědeckých studiích.
• • Použitá surovina je identická formě Q10,  

kterou tvoří lidské tělo.
• • Přírodní trans-forma Q10, která je zcela bez syntetických cis-izomerů.
• • Obsahuje Q10 a vitamin B2 (riboflavin), který přispívá ke snížení únavy a vyčerpání.
• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou kontrolou.

Obsahuje 100% přírodní koenzym Q10. Tato surovina vzniká fermentační činností kvasinek a je identická s koenzymem Q10 
nacházejícím se v lidském těle. Narozdíl od koenzymu Q10, který se vyrábí fermentační činností bakterií, neobsahuje kvasinkami 
fermentovaný Q10 žádné nečistoty neznámého původu.

Doporučená denní dávka:  Dospělí a děti od 12 let užívají Bioaktivní Q10 Super 1-2 kapsle za den, Bioaktivní Q10 GOLD 1 kapsle 
za den, kapsle užívat celé, během jídla.

Redukovaná forma 
koenzymu Q10
Bioaktivní Q10 Uniqinol 100 mg

• • Obsahuje redukovanou formu Q10 
nazývanou ubichinol, která je přirozeně 
velmi nestabilní.

• • Doložená biologická dostupnost a kvalita.
• • Použita speciální výrobní metoda a 

zakapslování v patentovaných měkkých 
želatinových kapslích, které chrání ubichinol před světlem a oxidací.

• • Obsahuje koenzym Q10 a vitamin C, který přispívá ke snížení únavy a vyčerpání a 
k normálnímu energetickému metabolizmu.

• • Vyrobeno v Dánsku v souladu s farmaceutickými normami a kontrolováno Dánským úřadem 
pro potraviny a léčiva.

Doporučená denní dávka: Dospělí a děti od 12 let 1 kapsle za den, kapsle užívat celé, během jídla.



Kvalitnější život díky vědeckým poznatkům

Bioaktivní Selen+Zinek FORTE  30 tablet 199,- Kč
  60 tablet 359,- Kč
  150 tablet 720,- Kč

Bioaktivní SelenoPrecise 100 μg 60 tablet 299,- Kč

Antioxidační komplex pro 
imunitní systém
Bioaktivní Selen+Zinek FORTE

• • Ideální antioxidační komplex se SelenoPrecise
• • Více než 25 let na trhu v Dánsku.
• • Patentovaný, organicky vázaný selen na kvasnice 

(SelenoPrecise) se zinkem a vitaminy A, B6, C a E.
• • Vysoká biologická dostupnost a vstřebatelnost.
• • Selen podporuje normální činnost imunitního 

systému a činnost štítné žlázy. 
• • Vitamin E chrání před oxidačním stresem.
• • Zinek přispívá k normálnímu stavu pokožky, nehtů a vlasů.
• • Složení přípravku je optimalizováno díky 25 letům výzkumu.
• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou kontrolou.

Doporučená denní dávka: Dospělí a děti od 12 let 1 tableta za den, během jídla. Vhodné pro vegany a vegetariány. 

Organický selen 
pro štítnou žlázu
Bioaktivní SelenoPrecise

• • Patentované organické kvasnice se 
selenem 100 μg

• • Originální selenový přípravek vyrobený v Dánsku.
• • Každá tableta obsahuje 100 mikrogramů výborně 

zdokumentovaného, patentovaného selenu 
vázaného na kvasnice SelenoPrecise.

• • Selen podporuje správně fungující imunitní systém a štítnou žlázu.  
• • Každá šarže přípravku má doloženou a stabilní 89% biologickou dostupnost (vstřebatelnost).
• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou kontrolou.

SelenoPrecise, společností Pharma Nord patentovaný selen vázaný na kvasnice, obsahuje selenomethionin a více než 20 dalších 
sloučenin organicky vázaného selenu.

Doporučená denní dávka: Dospělí 1-2 tablety za den, děti od 12 let 1 tableta za den, během jídla. Vhodné pro vegany a vegetariány. 



 
Doplňky stravy pro vaše zdraví

Bioaktivní Magnézium 200 mg 60 tablet 199,- Kč

Bioaktivní Chrom FORTE 100 μg 60 tablet 499,- Kč

Organický chrom pro 
kontrolu krevního cukru
Bioaktivní Chrom FORTE 100 μg

• • EU schválené kvasnice s chromem  
pro normální hladinu krevního cukru

• • Kvasnice s organicky vázaným chromem 
(ChromoPrecise®)

• • Až 10× lepší biologická dostupnost než u jiných 
zdrojů chromu.

• • Přispívá k normálnímu metabolizmu živin z potravy.
• • Pomáhá udržovat normální hladinu krevního cukru.
• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou kontrolou.
• • Vědecky testováno.

Doporučená denní dávka: Dospělí 1-2 tablety za den, během jídla. Těhotné a kojící ženy mohou po poradě s lékařem užívat 
1 tabletu za den. Vhodné pro vegany a vegetariány.  

Pro funkci svalů a nervů
Bioaktivní Magnézium

• • Vysoce rozpustný a vstřebatelný  
komplex hořčíku

• • Obsahuje komplex tří různých solí hořčíku  
v matrici, která umožňuje rychlé rozpuštění  
a jednoduché vstřebání.

• • Udržuje elektrolytickou rovnováhu v těle.
• • Podporuje udržování zdravých kostí a zubů.
• • Přispívá k normálnímu fungování nervové soustavy 

a k normálním svalovým stahům.
• • Přispívá ke snížení únavy.
• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou kontrolou.

Doporučená denní dávka: Dospělí 1-2 tablety denně, děti od 12 let 1 tableta denně, děti od 3 let 1/2 tablety denně. Tabletu 
lze rozpustit ve sklenici vody a roztok vypít. Přípravek mohou užívat těhotné a kojící ženy po konzultaci s lékařem. Vhodné pro 
vegany a vegetariány.  



Kvalitnější život díky vědeckým poznatkům

Bioaktivní Vitamin D3 D-Pearls 20 μg 40 kapslí 149,- Kč
 80 kapslí 279,- Kč 
Bioaktivní Vitamin D3 D-Pearls 25 μg 80 kapslí 279,- Kč

Bioaktivní Marin Plus 60 kapslí 399,- Kč

Přírodní vitamin D3 
pro imunitu, kosti a zuby
Bioaktivní Vitamin D3 D-Pearls (20 μg, 25 μg)

• • Malé perličky s vitaminem D3 rozpuštěném 
v olivovém oleji lisovaném za studena

• • Vitamin D je důležitý pro vstřebávání  
vápníku v těle, pro normální stav kostí a zubů. 

• • Podporuje normální dělení buněk.
• • Přispívá k normální činnosti imunitního systému.
• • Kapsle s 20 μg (800 IU) či 25 μg (1000 IU) vitaminu 

D3.
• • Zajišťuje výbornou vstřebatelnost, jelikož 

vitamin D je rozpustný v tucích.
• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou 

kontrolou.
• • Certifikovaná čistota želatiny.

Doporučená denní dávka:
Verze 20 μg dospělí a děti od 12 let 1 kapsle za den, verze 25 μg dospělí 1 kapsle denně, kapsle užívat celé, během jídla.  

Pro srdce a mozek
Bioaktivní Marin Plus

• • Čistý, koncentrovaný a obohacený rybí tuk
• • Přípravek s vysoce koncentrovaným výtažkem  

z rybího tuku obsahující 65 % omega-3 mastných 
kyselin.

• • Omega-3 ve formě snadno vstřebatelných 
volných mastných kyselin.

• • Obsahuje EPA a DHA, které přispívají k udržení 
normální činnosti srdce* a mozku**.

• • Výtažek z rybího tuku je kombinován s vitaminem B12 a kyselinou listovou, která podporuje 
metabolizmus homocysteinu.

• • Obsahuje velmi čistý výtažek z rybího tuku, jenž spadá hluboko pod regulační limity 
stanovenými pro hladinu možných škodlivých příměsí preparátů s rybím tukem.

• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou kontrolou.

Doporučená denní dávka: Dospělí 1-4 kapsle denně, děti od 12 let 2 kapsle denně, děti od 3 let 1 kapsle denně, kapsle užívat 
celé, během jídla. Přípravek mohou užívat těhotné a kojící ženy. Vhodné kombinovat s Bioaktivní Selen+Zinek FORTE. 

Při příjmu min. 250 mg DHA/EPA* denně a min. 250 mg DHA** denně.



 
Doplňky stravy pro vaše zdraví

Bioaktivní Omega 7 60 kapslí 695,- Kč

Bioaktivní Folic 60 tablet 199,- Kč

Pro období menopauzy
Bioaktivní Omega 7

• • Rostlinné kapsle s rakytníkovým 
olejem a bohatým zdrojem vitaminu A.

• • Unikátní formule extraktu SBA24 vyráběného jak 
z plodů, tak ze semen rakytníku.

• • Poskytuje optimální směs biologicky aktivních 
látek, zejména mastných kyselin omega 3, 6, 7 a 9.

• • Péče pro suchou a citlivou sliznici očí, nosu, úst a 
orgánů dutiny břišní - nejen v období menopauzy. 

• • Vitamin A přispívá k udržení normálního stavu sliznic, zraku a pokožky. 
• • Organická, ekologická a maximálně šetrná výrobní metoda.

Doporučená denní dávka: Po dobu prvních dvou týdnů 2 kapsle 2 × denně (4 kapsle za den), poté 1 kapsle 2 × denně (2 kapsle 
za den), během jídla. Vhodné pro vegany a vegetariány. 

Pro období těhotenství
Bioaktivní Folic

• • Farmaceutická kvalita kyseliny listové 
nejen pro plánované těhotenství

• • 400 μg kyseliny listové v každé tabletě
• • Kyselina listová patří do skupiny vitaminů B 

rozpustných ve vodě.
• • Přispívá k normálnímu růstu tkáně plodu 

během těhotenství. 
• • Hraje roli v procesu dělení a specializace 

buněk. 
• • Doporučuje se užívat ženám v plodném věku od chvíle plánování těhotenství až do 12. týdne 

těhotenství. 
• • Kyselina listová také pomáhá při normální krvetvorbě a metabolizmu homocysteinu. 
• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou kontrolou.

Doporučená denní dávka: Dospělí a děti od 12 let 1 tableta denně. Přípravek mohou užívat těhotné a kojící ženy po konzultaci 
s ošetřujícím lékařem. Vhodné pro vegany a vegetariány. 



Kvalitnější život díky vědeckým poznatkům

Bioaktivní Pycnogenol 90 tablet 899,- Kč

Evelle 60 tablet 1.649,- Kč

Přírodní antioxidant
Bioaktivní Pycnogenol

• • Silný přírodní antioxidant s bioflavonoidy
• • Obsahuje 40 mg standardizovaného  

patentovaného extraktu.
• • Vyrábí se z kůry francouzské středomořské 

borovice Pinus pinaster.
• • Dodává organizmu zdraví prospěšné  

bioflavonoidy.
• • Chrání buňky před oxidativním poškozením 

a udržuje normální krevní oběh. 
• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou kontrolou.

Doporučená denní dávka: Dospělí 2 tablety 2 × za den po dobu jednoho týdne, dále 1 tabletu 2× za den, během jídla. Vhodné 
kombinovat s Bioaktivní Vitamin C+Kalcium pH neutrální. Vhodné pro vegany a vegetariány.  

Pilulka krásy
Evelle

• • Unikátní formule deseti bioaktivních látek 
pro podporu krásy zevnitř

• • Pečuje o zdravou pleť, vlasy, nehty a buňky sliznice.
• • Přispívá k normální tvorbě kolagenu. 
• • Obsahuje patentovaný SelenoPrecise – organický selen vázaný 

na kvasnice, který chrání buňky před oxidativním stresem a 
podporuje správně fungující imunitní systém.

• • Dále obsahuje vitamin E, vitamin C, biotin, kolagen, 
Pycnogenol, křemík a rostlinné extrakty z rajčat, přesličky 
a borůvek (s lykopenem a antocyanidiny).

• • Vědecky ověřeno klinickou studií.
• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou kontrolou.

Doporučená denní dávka: Dospělí 2 tablety denně, nejlépe s jídlem a zapít větším 
množství vody.



 
Doplňky stravy pro vaše zdraví

Bioaktivní Vláknina 120 tablet 279,- Kč

Bioaktivní Biloba 100 mg 60 tablet 659,- Kč

Bioaktivní Vitamin C+Kalcium  30 tablet 199,- Kč

Přírodní vláknina pro zažívání
Bioaktivní Vláknina

• • Přírodní vláknina z cukrové řepy 
a kůry citrusů

• • Extra vysoký obsah přibližně 70 % potravní 
vlákniny

• • Obsahuje vlákninu jak rozpustnou, tak 
nerozpustnou.

• • Snadno polykatelné tablety
• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou 

kontrolou.

Doporučená denní dávka: Dospělí a děti od 12 let 4–12 tablet za den, dávky zvyšujte postupně. Zapijte dostatečným množstvím 
vody. Vhodné pro vegany a vegetariány. 

Pro paměť a soustředění
Bioaktivní Biloba

• • Farmaceutická kvalita ginkga pro paměť 
a koncentraci

• • Podporuje krevní oběh 
– vhodné i pro studené ruce a nohy. 

• • Standardizovaný bylinný přípravek.
• • Každá tableta obsahuje 100 mg extraktu 

ginkgo biloba (24 mg flavonoglykozidů a 6 mg 
terpenolaktonů).

• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou kontrolou.

Doporučená denní dávka: Dospělí a děti od 12 let 1 tableta denně, po jídle. Osoby užívající léky proti srážení krve by měly užívat 
přípravky s výtažkem z ginkgo biloba se souhlasem lékaře a za kontroly koagulačních faktorů. Vhodné pro vegany a vegetariány. 

Na podporu imunity
Bioaktivní Vitamin C+Kalcium pH neutrální

• • Silný, nekyselý vitamin C farmaceutické kvality
• • Přípravek s vysokým obsahem vitaminu C.
• • Vitamin C pomáhá udržovat normální činnost 

imunitního systému a podporuje tvorbu kolagenu.
• • pH neutrální – šetrný k žaludeční sliznici
• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou kontrolou.

Doporučená denní dávka: Dospělí 1-2 tablety za den, děti od 12 let 
1 tableta za den, s jídlem či po jídle. Mohou užívat těhotné a kojící ženy. Vhodné pro vegany a vegetariány. 



Kvalitnější život díky vědeckým poznatkům

Bioaktivní  Influ-Zinek 60 pastilek 199,- Kč

Bioaktivní Zinek  60 tablet 229,- Kč 

Pastilky pro imunitní 
systém
Bioaktivní Influ-Zinek

• • Rozpustné pastilky s pomerančovou příchutí, 
organicky vázaným zinkem a  
přírodním vitaminem C z extraktu aceroly.

• • Přispívá ke správné funkci imunitního systému.
• • Pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem. 
• • Aktivní látky jsou vstřebávány přímo na sliznici 

horních cest dýchacích.
• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou kontrolou.

Doporučená denní dávka: Dospělí a děti od 12 let 4-6 pastilek za den, děti od 6 let 3-4 pastilky za den a děti od 3 let 2 pastilky 
za den. Pastilky volně rozpustit v ústech. Mohou užívat těhotné a kojící ženy. Vhodné pro vegany a vegetariány. 

Přírodní zinek pro imunitu, 
pokožku, vlasy a nehty
Bioaktivní Zinek

• • Každá tableta obsahuje 15 mg zinku ve formě 
glukonanu zinečnatého.

• • Přispívá k péči o pokožku, vlasy, nehty a kosti. 
• • Podporuje správnou funkci imunitního systému.
• • Přispívá k normální plodnosti a reprodukci.
• • Zinek je antioxidant a přispívá k ochraně buněk 

před oxidativním stresem.
• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou kontrolou.

Doporučená denní dávka: Dospělí a děti od 12 let 1 tableta denně, není nutné užívat s jídlem. Po poradě s lékařem mohou 
užívat těhotné i kojící ženy. Vhodné pro vegany a vegetariány. 



 
Doplňky stravy pro vaše zdraví

Bioaktivní Česnek 60 tablet 279,- Kč

Bioaktivní Kalcium+D3+K1+K2 60 tablet 249,- Kč

Bioaktivní Červená Rýže Extrakt 90 tablet 449,- Kč

Zdravé srdce a cévy
Bioaktivní Česnek

• • Koncentrovaný česnek v tabletách bez 
nepříjemných pachových vjemů

• • Pomáhá udržovat normální činnost srdce a 
krevních cév. 

• • Přispívá k normální funkci imunitního systému a 
celkové odolnosti organizmu. 

• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou 
kontrolou.

Doporučená denní dávka: Dospělí 1 tableta za den, tablety užívat celé, před jídlem. Vhodné kombinovat s Bioaktivní Marin 
Plus. Vhodné pro vegany a vegetariány.  

Pro zdravé kosti a zuby
Bioaktivní Kalcium+D3+K1+K2

• • Vysoké množství snadno vstřebatelného 
vápníku (kalcia) s vitaminy D3, K1 a K2.

• • Pro udržování zdravých kostí a zubů. 
• • Obsahuje vitamin D3, jenž je důležitý pro správné 

vstřebávání vápníku.
• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou 

kontrolou.

Doporučená denní dávka: Dospělí a děti od 12 let 1-2 tablety za den. Tablety mají peprmintovou příchuť, lze je rozžvýkat nebo 
polykat celé. Vhodné kombinovat s Bioaktivní Magnézium. Vhodné pro vegany a vegetariány. 

Tradiční červená fermentovaná rýže
Bioaktivní Červená Rýže Extrakt

• • Standardizovaný extrakt z červené 
fermentované rýže.

• • Známá z tradiční čínské medicíny. 
• • Jedna tableta obsahuje 2,5 mg monakolinu K.
• • Kontrolované množství účinné látky. 
• • Čistý výtažek – testovaný na citrinin a těžké kovy.
• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou kontrolou.

Doporučená denní dávka: Dospělí 1 tableta za den. Tablety užívat během jídla. Není určeno pro děti do 18 let, těhotné a kojící 
ženy, pro dospělé nad 70 let, pro osoby užívající léky na snížení cholesterolu či jiné přípravky s obsahem červené fermentované 
rýže. V případě jakýchkoliv zdravotních potíží kontaktujte svého lékaře. Vhodné pro vegany a vegetariány.  



Kvalitnější život díky vědeckým poznatkům

Bioaktivní Karoten RODINNÉ BALENÍ 90 kapslí 349,- Kč

Bioaktivní Duo Slim 30 tablet + 60 kapslí 559,- Kč

Podporuje metabolizmus 
tuků 24h
Bioaktivní Duo Slim

• • S účinkem ve dne i v noci.
• • Tablety na den obsahují kombinaci výtažku 

ze zeleného čaje a L-karnitinu. V zeleném čaji 
se nachází látka zvaná EGCG (epigalokatechin 
galát), která stimuluje metabolizmus a přispívá 
k oxidaci tuků. L-karnitin přesměrovává tuky 
z krevního řečiště do mitochondrií (buněčných elektráren), kde dochází k jejich přeměně na 
energii.

• • Kapsle na noc obsahují CLA (konjugovaná kyselina linolová), která je přirozenou součástí naší 
stravy.

• • Oblíbený přípravek ve fitness.
• • Pro efektivnější výsledek se doporučuje pravidelný pohyb a úprava dietního režimu. 

Doporučená denní dávka: Dospělí 2 bílé tablety ráno a 4 kapsle večer. Denní dávku tablet doporučujeme rozložit do více 
dávek užitých spolu s jídlem. 

Přírodní beta-karoten pro 
péči o pokožku a zrak
Bioaktivní Karoten

• • 9 mg vysoce vstřebatelného beta-karotenu, 
prekurzoru vitaminu A.

• • Pečuje o zdraví pleti nejen při opalování. 
• • Přispívá k udržení normálního stavu zraku.
• • Vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou 

kontrolou.

Doporučená denní dávka: Dospělí a děti od 12 let 1-2 kapsle za den, děti od 3 let 1 kapsle ob den. Kapsle užívat celé, po jídle. 
Mohou užívat kojící ženy. Nevhodné pro těhotné ženy. 



 
Doplňky stravy pro vaše zdraví

Bioaktivní Zymbion 75 ml 319,- Kč
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Všechny přípravky Pharma Nord jsou bez laktózy 
a bez lepku, neobsahují geneticky modifikované 
organizmy ani žádné radioaktivní látky.
Vyrobeno v Dánsku
Všechny přípravky Pharma Nord se vyrábějí v našem nejmodernějším výrobním závodě ve městě 
Vojens, které se nachází v jižní části Jutského poloostrova. Říkáme-li „vyrobeno v Dánsku”, znamená 
to mnohem víc než jen prázdnou frázi. Naše přípravky nejsou kapsle a tablety od zahraničních 
dodavatelů, které se v Dánsku jenom balí do krabiček. Všechny naše přípravky jsou od samého 
počátku vyráběny dánskýma rukama. Tyto produkty jsou v souladu s dánskou legislativou a jsou 
pod dohledem dánských zdravotních úřadů.

Pharma Nord je jedním z největších evropských výrobců biologicky aktivních doplňků stravy a 
přípravků preventivní medicíny. Všechny přípravky, které společnost vyvíjí, vyrábí a prodává, mají 
seriózní vědecký základ, optimální biologickou dostupnost, jsou bezpečné a kvalitně zdokumen-
tované.

Pro zdravé zuby a dásně
Bioaktivní Q10 zubní pasta Zymbion

• • Klinicky testovaná zubní pasta s Q10.
• • Zpevňuje zuby a dásně.
• • Zvyšuje množství koenzymu Q10 v ústech na úroveň hladiny 

Q10, která se nachází v dásňových kapsách kolem zdravých 
zubů.

• • Obsahuje patentovanou recepturu koenzymu Q10 a fluoridu.
• • Snížený obsah abrazivních (brusných) látek.
• • Nepěnivá - neobsahuje lauryl sulfát.
• • Se svěží příchutí máty.

Použití: 

Pro čištění zubů 2× denně. Určeno pro dospělé. 
Pro péči o dásně si vmasírujte slabou vrstvu před spaním. Nechte 
působit celou noc. Ústa ráno vypláchněte.
Pro zvýšený účinek se doporučuje současně užívat kapsle 
Bioaktivní Q10 (Super, GOLD).

Bezplatná zákaznická linka: 800 100 622
E-mail: bioaktivni@pharmanord.com

www.pharmanord.cz

kosmetický přípravek


