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Ароматерапія надає позитивний вплив на людину. Ефірні олії дозволяють не лише відновити і зміцнити 
здоров’я, але і допомагають доглядати за шкірою обличчя і тіла, волоссям. Для будь-якого типу шкіри і во-
лосся можна підібрати ефірні олії. Деревні ефірні олії мають густий, тягучий аромат. Мають протизапаль-
ну і антисептичну дію. Підходять для догляду за проблемною шкірою (акне та ін.), зміцнення волосся. Ви-
користовуються при застуді і захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Мають м’яку заспокійливу дію.
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При захворюваннях вен, з метою прискорення загоєння гема-
том і ударів. Має венотонізуючу і протизапальну дію, сприяє 
усуненню больових відчуттів, зняттю набряків, зміцненню сті-
нок кровоносних судин, зниженню проникності та крихкості ка-
пілярів. Надає стомленим ногам відчуття свіжості та прохолоди.
Форма випуску: туба 70 мл. 

Гель-бальзам «Кінський каштан» 

Рекомендований при запальних захворюваннях опорно-рухо-
вого апарату: остеоартрози, остеоартрити, остеохондроз хреб-
та, наслідки травм і переломів та ін. Сприяє зменшенню больо-
вих відчуттів, зниженню вираженості запального процесу, по-
кращує рухливість суглобів. 
Форма випуску: туба 70 мл.
 

Гель-бальзам Хондроїтин 
з глюкозаміном

Для розгладження стрій, у тому числі при надмірній вазі або 
значному її зниженні. Сприяє зменшенню розмірів, рельєфу і 
глибини стрій, знижує інтенсивність їх кольору, підвищує пруж-
ність шкірного покриву і надає шкірі відчуття гладкості, покра-
щує обмінні процеси у тканинах. При існуючих стріях сприяє 
зниженню ризику їх подальшого поширення. Пом’якшує і зво-
ложує шкіру.
Форма випуску: туба 70 мл. 

Гель-бальзам «Від стріїв з мумійо»
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Рекомендується при синцях, ударах, набряках і кровопідтьо-
ках. Має виражену знеболюючу і протизапальну дію, сприяє 
зміцненню стінок капілярів і підтриманню їх тонусу, зменшує 
набряки і розсмоктує гематоми.
Форма випуску: туба 25 г.
 

Гель-бальзам «Від синців»
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Гель-бальзам «При опіках»
При опіках різного походження (термічних, сонячних, побуто-
вих). Має протизапальну, антисептичну, епітелізуючу і зволо-
жуючу дію; стимулює процеси регенерації і відновлює захисні 
властивості пошкоджених ділянок шкіри.
Форма випуску: туба 25 г. 
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Рекомендується для догляду за проблемною шкірою у комплексній те-
рапії прищів і вугрового висипу. Має антибактеріальні, протизапальні, 
зволожуючі властивості; сприяє нормалізації діяльності сальних залоз, 
прискорює загоєння ранок, активізує регенерацію шкірного покриву, 
пом’якшує і тонізує шкіру. Підходить для догляду за проблемною шкірою 
будь-якого типу, в т. ч. юнацькою.
Форма випуску: туба 25 г.

Гель-бальзам «Від вугрів»

Сприяє посиленню процесів регенерації в ушкоджених тканинах, зни-
женню явищ гіперемії і набряку шкіри, попередженню й усуненню інфек-
ційних процесів у рані. Активізує обмінні процеси в клітинах шкіри. Про-
являє протизапальний, антибактеріальний і знеболюючий ефект. 
Форма випуску: туба 25 г.
 

Бальзам «Безпролежнів»

Сприяє загоєнню ран і тріщин на п’ятах. Підходить для щоденного догляду 
за сухою, проблемною шкірою стоп. Крем надає протизапальну дію, по-
переджає розвиток грибкових інфекцій, живить, зволожує шкіру, надає їй 
відчуття м’якості та еластичності, стимулює процеси регенерації шкіри, за-
побігає утворенню надлишкового ороговіння на стопах. 
Форма випуску: туба 25 г.

Крем «Від тріщин на п’ятах»

Забезпечує не лише антигельмінтну дію, але й нормалізує загальний стан 
і самопочуття хворих. У комплексній терапії гельмінтозів сприяє підви-
щенню імунітету і захисних сил організму; зниженню ризику виникнення 
повторних інвазій. Не чинить токсичного впливу на печінку і нирки.
Форма випуску: капсули 0,4 г № 30.
 

При похміллі П
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Швидко впоратися з похміллям допоможе дієтична добавка «При пох-
міллі». Бурштинова кислота, яка входить до складу, прискорює процес 
розпаду алкоголю, сприяє більш активному виведенню його метаболітів, 
зменшенню проявів алкогольної інтоксикації, зниженню абстинентного 
(похмільного) синдрому і покращенню загального самопочуття, сприяє 
виведенню з організму токсичних речовин. 
Форма випуску: саше 2 г № 10. 

Антиглист
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Краплі для носа серії «Апіфарм®» на олійній основі мають протизапальні та антисептичні властивості. 
Зменшують вираженість місцевих ексудативних процесів, найменш подразнюють слизову порожни-
ни носа, не викликають сухості, гіпертрофії та подразнення в порожнині носа. Натуральний склад кра-
пель (компоненти ефірних і жирних рослинних олій, олійні розчини вітамінів та ін.) надійно захистить 
від респіраторних захворювань.





Dr. Sun





Dr.Sun

www.farmakom.ua









Panthenol

www.farmakom.ua

Для ретельного догляду за шкірою тіла і особливо тих його час-
тин, де зосереджені сальні і потові залози. Прекрасно усуває не-
приємний запах і додає відчуття комфорту. 
Форма випуску: Авокадо, Жожоба, Обліпиха, Прополіс, Чайне де-
рево, Чистотіл — 50 г і 100 г; Ромашка та календула, Череда —    
50 г, 75 г, 100 г і 150 г.
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Спеціальна формула шампуню м’яко очищує волосся, живить 
його і запобігає випадінню. Надає волоссю ніжний аромат і при-
родний блиск, робить його м’яким і слухняним. Захищає волосся 
від механічних впливів і робить його більш стійким до негативних 
дій навколишнього середовища. 
Форма випуску: флакон 200 мл. 

Підходить для миття волосся і тіла. Ретельно і м’яко очищує шкіру і волосся 
від забруднень. D-пантенол підтримує захисні функції шкіри, сприяє її актив-
ній регенерації, має протизапальну дію. Алантоїн у поєднанні з d-пантенолом 
забезпечує глибокий зволожуючий ефект по всій довжині волосся. Екстракти 
берези і лопуха надають тонізуючий вплив на волосся, запобігають його ви-
падінню. 
Форма випуску: туба 150 мл.
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Це чудовий засіб для щоденного догляду за 
шкірою стоп, у тому числі і сухою, схильною 
до ороговіння. Відмінний пом’якшуючий за-
сіб при натоптишах, сухих мозолях, загрубілій 
шкірі, лущеннях, тріщинах на п’ятах, для знят-
тя втоми і відчуття важкості в ногах. Дозволь-
те своїм п’яточкам стати гладкими і рожевими!
Форма випуску: туба 70 мл.
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Маммодол крем
Рекомендований в комплексній терапії дисгормональних захворювань молочних залоз, при мастодинії, 
а також з метою догляду за шкірою молочних залоз. Активні компоненти крему сприяють усуненню бо-
лю, набряклості, відчуття важкості та дискомфорту в молочних залозах, зменшують проникність стінок су-
дин, підтримують пружність та еластичність шкіри молочних залоз, попереджають її передчасне старін-
ня, проявляють антиоксидантний ефект. Застосування крему запобігає появі стрій на шкірі грудей після 
годування. Рекомендований для зниження больового симптому. Екстракт живокосту призначають при 
затвердінні молочної залози у матерів-годувальниць. Екстракт каштану має протизапальну, знеболюючу 
дію, усуває вогнища запалення, сприяє розсмоктуванню пухлини, прискорює процес ранозагоєння. Ес-
цин, що міститься в каштані, має виражену протизапальну і протинабрякову дію.
Форма випуску: туба 70 мл. 

Д
ля ж

іночого здоров’я

Климона
Вагінальний зволожуючий гель КЛИМОНА® - природне негормональне рішення цих неприємностей. Рос-
линні компоненти алое, ромашки і мальви, що входять до складу, підсилюють місцевий імунітет, сприя-
ють регенерації слизової оболонки піхви, зволожують, усувають подразнення і свербіж, надають пом’як-
шуючу, заспокійливу і протизапальну дію. КЛИМОНА® усуває вагінальний дискомфорт, відновлює баланс 
вагінальної мікрофлори і підтримує фізіологічний рівень pH, забезпечує відновлення і захист слизової піс-
ля перенесених інфекційно-запальних станів піхви, має регенеруючу, антибактеріальну, протигрибкову і 
зволожуючу дію.
Форма випуску: туба 5 мл №5.
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