нарықта

Дәрілік шөптер негізінде жасалған препараттар

ТІЗІМДЕМЕСІ

Біз табиғаттың құпиясын білеміз және оны Сізге сыйлаймыз
www.leovit.kz

leovitkazakhstan

www.shop.leovit.kz
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Құрметті достар!
Қолыңызға ұстап тұрғаныңыз – біздің жаңа топтама.
Тұрақты клиенттерімізге көптеген жаңа өнімдеріміздің шыққанын хабарлағымыз келеді.
Ал өнімдерімізбен енді танысып жатқан жаңа клиенттерімізге ЛЕОВИТ компаниясының
қазіргі таңдағы биологиялық белсенді қоспалар өндіретін ірі қазақстандық өндіруші екендігін
айтқымыз келеді. Біз дәрілік, тағамдық өсімдіктер, минералдық компоненттер мен ара
шаруашылығы өнімдері негізінде жасалған табиғи өнімдер мен дәрумендерді өндіреміз.
ЛЕОВИТ өнімдері республика нарығында 1998 жылдан бері өндірілуде. 23 жыл ішінде біз
екі жүзден астам препараттар өндіріп шығардық және олар тұтынушылар арасында
сұранысқа ие. Бізді жақсы көреді, сенім артады.
Препараттар табиғатқа деген ризашылықпен және тұтынушыға деген махаббат
арқылы кәсіби технологтардың көмегімен бірегей рецептура бойынша өндірілген. Біз қолданатын технология
Іле Алатауы мен Алтай тауларында дайындалған шикізаттың құрамындағы пайдалы заттарды сақтауға
мүмкіндік береді.
Біздің тізімдемемізді қарай отырып, кез келген адамның өзіне қажетті әрі пайдалы ақпарат табатынына
үміттенеміз. Оның үстіне бүгінде арнайы емес иммунопрофилактика құралдары өте маңызды болып қала
береді, сондықтан да иммунитетті нығайтатын құралдарымызға назар аударуыңызды сұраймыз.
ЛЕОВИТ әрқайсыларыңызға шын жүректен денсаулық, жақсылық пен амандық тілейді.
Барлықтарыңызға кері байланыс үшін алғысымызды білдіреміз.

Ізгі ниетпен,
«Леовит» ЖШС директоры
Исакова Н. В.

Сәйкестік сертификаты
«Сапа менеджмент жүйелері». Талаптар»
ISO 9001

Сәйкестік сертификаты
«Тамақ өнімдері қауіпсіздігінің
менеджмент жүйелері»
ISO 22000

ЖАҢА ӨНІМДЕР
КАПСУЛАДАҒЫ № 50
GARLIC (САРЫМСАҚ)

КАПСУЛАДАҒЫ № 50
CURCUMA (КУРКУМА)

Құрамы: сарымсақ
Күшті вирусқа, микробқа, қабынуға,
саңырауқұлаққа қарсы әсерлерге ие,
ішектегі
шіру
процестерін
басады.
Иммунитетті нығайтады. Ішек құрттарына
қарсы құрал болып табылады. Қандағы
холестерин деңгейінің төмендеуіне жағдай
туғызады.
Қолдану тәсілі: тамақпен бірге 1-ден
2 капсулаға дейін күніне 2–3 рет.
Қабылдау курсы – 15–30 күн. Қажет
болған жағдайда қайталау керек.

Құрамы: куркума.
Иммунитетті
нығайтады,
ағзаны
вирустардан, бактериялар мен саңырауқұлақтардан қорғайды. Аурулардан кейін
ағзаны қалпына келтіреді, суық тию
ауруларының алдын алады. Күшті табиғи
антиоксидант. Өттің сыртқа шығуын
жақсартады,
гепатопротекторлық
әсер
етеді.
Қолдану
тәсілі:
тамақ
ішердің
алдында 1-ден 3 капсулаға дейін күніне
1–2 рет. Қабылдау курсы – 30 күн. Қажет
болған жағдайда қайталау керек.

АПСУЛАДАҒЫ № 50
GINGER (ЗІМБІР)
Құрамы: зімбір.
Суық тию ауруларының даму қаупін
төмендетеді,
иммунитетті
нығайтады.
Қабынуға
қарсы,
спазмды
басатын,
ауыруды басатын әсер етеді. Паразиттерге
қарсы құрал, күшті табиғи антиоксидант
болып табылады, А, С, В дәрумендері
мен магний, калий, кальций, мырыш және
т. б көздері болып табылады.
Қолдану тәсілі: тамақпен бірге 1-ден
2 капсулаға дейін күніне 2–3 рет.
Қабылдау курсы – 30 күн. Қажет болған
жағдайда қайталау керек.
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ЖАҢА ӨНІМДЕР
ТАМАҚҚА АРНАЛҒАН СПРЕЙ
ЛЕОЛОР herbal

ТАМАҚҚА АРНАЛҒАН СПРЕЙ
АРА ЖЕЛІМІ ҚОСЫЛҒАН ЛЕОЛОР

Құрамы: су, түймедақ сығындысы, қырмызыгүл
сығындысы, сәлбен сығындысы, глицерин, тұз, сода,
калий сорбаты.

Состав: вода, настойка прополиса, глицерин,
сорбат калия.

Антисептикалық, қабынуға қарсы әсер етеді, тамақтағы ауыруды тез жояды, зақымдалған тіндердің
регенерациясы мен эпителизациясын жылдамдатады.
Қолдану тәсілі: бүріккіштің саптамасын басып, құралды ауыз қуысының шырышты қабығына себу керек.
Күніне 2–6 рет пайдалану қажет.

ЛЕО ПАНТЕНОЛ
Антисептикалық, қабынуға қарсы, жұмсартатын,
ылғандандырушы әсер етеді, жасушалар мен
тіндердің қайта қалпына келуіне жағдай жасайды.
Құрамы: қырмызыгүл сығындысы, түймедақ
сығындысы, пантенол, ара желімі, глицерин, су,
калий сорбаты.
Қолдану тәсілі: құралды терінің беткейіне себу
керек.

АЯҚҚА АРНАЛҒАН СПРЕЙ
САЛҚЫНДАТҚЫШ ӘСЕРІМЕН

Тершеңдікті жояды, антисептикалық әсер
етеді, жараларды жазады, аяқтағы зең
жұқпаларының дамуына кедергі келтіреді.
Құрамы: ашудас, ментол, этил спирті,
жалбыз майы, глицерин, су.
Қолдану тәсілі: құралды табан мен
тобыққа себу қажет.
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ЛЕО СЕПТ
Тері жабындарын өңдеуге арналған зарарсыздандырушы, микробқа қарсы құрал.
Құрамы: спирт (75%), су, глицерин.
Қолдану тәсілі: құралды тері жабындарына
сеуіп, барлық беткейін жеңіл қозғалыспен сылау
керек.

СУЫҚ ТИЮДЕГІ ЖАҚПАМАЙ
Тамақтың ауыруы мен жөтелді жеңілдетеді,
тынысты
жақсартады,
тұмау
кезіндегі
мұрынның бітелуін басады, бұлшықет және
арқа ауруларында көмектеседі.
Құрамы: камфора, скипидар, ментол,
эвкалипт майы, мускат майы, су, калий
сорбаты, carbopol.
Қолдану тәсілі: кеуде қуысына, арқаға,
табанға жағу керек. Жеңіл қозғалыспен сылау
қажет. Буындар мен бұлшықет ауыруы кезінде
ауырған жерге жағу керек.

Жөтел мен суық тиюдегі препараттар
ЖӨТЕЛГЕ ҚАРСЫ (№ 10, № 50)
Жөтелді
жұмсартады,
қабынуға,
бактерияға қарсы әсер етеді, қақырықтың
шығуына жағдай туғызады.
Құрамы: мия, пармелия, сайсағыз,
зімбір, сәлбен, тасшөп, өгейшөп, С
дәрумені, қант.
Қолдану тәсілі: 3 жастан асқан
балаларға – 1 таблеткадан күніне 3 рет,
ересектерге – 2 таблеткадан күніне 3 рет.

НЕОСАНГИСЕПТ (№ 10)
ТҮЙМЕДАҚ ҚОСЫЛҒАН
Құрамы: ара желімі, түймедақ,
дәрумені, лимон қышқылы, қант.

БРОНХОАСТМИН (№ 10)
Муколитикалық, қақырық түсіретін
әсер етеді, бронхтардың өткізгіштігін
жақсартады, тыныс алу жолдарының
шырышты қабығының ісінуін басады.
Құрамы: мия, сайсағыз, андыз,
сәлбен, бұрыш жалбызы, зімбір, мырыш
сульфаты, кальций глюконаты, қант.
Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан
күніне 3 рет 15 күн бойы.

ЖӨТЕЛГЕ (№ 10)
С

ҚЫРМЫЗЫГҮЛ ҚОСЫЛҒАН
Құрамы: ара желімі, қырмызыгүл, С
дәрумені, лимон қышқылы, қант.
СӘЛБЕН ҚОСЫЛҒАН
Құрамы: ара желімі, сәлбен, жалбыз
майы, С дәрумені, лимон қышқылы, қант.

Қабынуға қарсы әсер етеді, ылғалды
жөтелдің пайда болуына, балаларда
қақырықтың сұйылып, сыртқа шығуына
жағдай туғызады.
Құрамы: жалбызтікен, мия, тасшөп,
ара желімі, таңқурай, С дәрумені, қант.
Қолдану тәсілі: екі жастан асқан
балаларға 1–2 таблеткадан күніне 3 рет.

ЭВКАЛИПТ ҚОСЫЛҒАН
Құрамы: ара желімі, эвкалипт, ментол,
С дәрумені, лимон қышқылы, қант.
Қабынуға, бактерияға қарсы әсер етеді, жоғары тыныс алу жолдарының
қабынуында тамақтың жыбырлауы мен ауыру сезімдерін жояды.
Қолдану тәсілі: күніне 4–10 таблеткадан ауызда толық ерігенше ұстап тұру
керек, қабыну белгілері жойылғанша 5–8 күн қабылдау қажет.
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Жүрек пен қантамырлардың
саулығына арналған
ГИПЕРТОНИЯҒА ҚАРСЫ (№ 10)
Қантамырлардың тонусын жоғарылатады,
жүрек жиырылуының ырғағы мен күшін қалпына
келтіреді, жүрек жұмысын жақсартады, артерия
қысымын орташа түрде төмендетеді,
қантамырларды кеңейтетін, тыныштандырушы әсер
етеді.
Құрамы: долана, сасықшөп, қара жемісті шетен,
жаужапырақ, аюқұлақ, калий, магний, қант.
Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 – 4 рет
15–30 күн бойы.

ДОЛАНА ФОРТЕ (№ 50)
ЖҮРЕККЕ АРНАЛҒАН (№ 10)
Жүрек
жұмысын
жақс артады,
қантамырларды
қатайтады,
олардың
серпімділігін
жоғарылатады,
артерия
қысымын орташа түрде төмендетеді.
Құрамы: долана, қара жемісті
шетен, калий, магний, лактоза.
Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 15–30 күн
бойы.
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Құрамы: долана, шүйгіншөп,
калий, магний, қант.
Қолдану тәсілі: 2–3 таблеткадан күніне 3–4 рет 15–30 күн
бойы.

ГИПОТОНИЯҒА ҚАРСЫ (№ 10)
Сергітуші
әсер
етеді,
артерия
қысымын жоғарылатады, қанайналымды
ынталандырады, қанның көрсеткіштерін
жақсартады.
Құрамы: қызғылт семізот, маралтамыр,
мүйіздәрі,
даршын,
қызыл
жүзімнің шарабы, кофе, қант.
Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 1–3 рет.

ЖҮЗІМ ДӘНЕКТЕРІ (№ 50)
Антиоксиданттық, жасартушы, кардиотонустық, спазмды басатын, иммунитетті
нығайтатын әсер етеді, қантамырлардың
серпімділігін жоғарылатады, қанайналым-ды
жақсаратады, қандағы холестериннің деңгейін
төмендетеді.
Құрамы: жүзім дәнектері, қант.
Қолдану тәсілі: 2 таблеткадан күніне 3
рет 15–30 күн бойы.

ҚАНТАМЫРЛАРҒА АРНАЛҒАН (№ 10)
Қантамырларды қатайтушы әсер етеді,
қандағы холестериннің деңгейін төмендетеді,
қанайналымды ынталандырады, қантамырлардың серпімділігі мен тонусын жоғарылатады, микроциркуляцияны жақсартады.
Құрамы: қара жемісті шетен, сарымсақ,
итбүлдірген, жұпаргүл, зімбір, рутин, С
дәрумені, кальций глюконаты.
Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет
15–30 күн бойы.

ЛЕОВИТ гельдері
КӨКТАМЫРЛАРҒА АРНАЛҒАН ГЕЛЬ
Көктамырлардың тонусын жоғарылатады,
қантамырларды қатайтады, аяқтағы ісінулер мен
ауырлық сезімдерін басады.
Құрамы: емен қабығының, ат талшынның
сығындылары, ментол, жалбыз майы, димексид,
гепарин.
Қолдану тәсілі: зақымдалған аймаққа күніне
1-ден 3 ретке дейін жағу керек.

БУЫНДАРҒА АРНАЛҒАН ГЕЛЬ
Буындардың
қозғалғыштығын
қалпына
келтіреді және қорғайды, қабынуға, ісінуге
қарсы, ауыруды басатын әсер етеді.
Құрамы: түйежапырақ, мажыра, эвкалипт
сығындылары, камфара, құмырсқа қышқылы,
эвкалипт майы, ментол, 2-феноксиэтанол, димексид.
Қолдану тәсілі: ауырған жерге күніне
бірнеше рет жағу керек.

АТ ТАЛШЫН (№ 50)
Көктамырларды қатайтады, олардың тонусын жоғарылатады, көктамырлардағы қанның ағымын жылдамдатады,
қанды сұйылтады, ісінуге, қабынуға қарсы әсер етеді.
Құрамы: ат талшын, қант.
Қолдану тәсілі: 1 таблеткадан күніне 2–3 рет 15–30 күн
бойы.
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Ас қорыту жүйелерінің жұмысын
жақсартуға арналған
ПАНКРЕАТИТТІК (№ 10)

АЛАТІКЕН ҚОСЫЛҒАН ГЕПАВИТ (№ 50)

Ұйқы безінің секреторлық белсен-ділігін
қалпына келтіреді, өт айдайтын, қабынуға
қарсы, антиоксиданттық әсер етеді, көмірсу
алмасуын жақсартады.
Құрамы:
андыз,
түйежапырақ,
шашыратқы, зығырдың дәні, бөріқарақат,
зире, С дәрумені, кальций глюконаты, қант.
Қолдану тәсілі: тамақ ішерден бұрын
1–3 таблеткадан күніне 3 рет 15–30 күн
бойы.

ХОЛЕЦИСТИТТІК (№ 10)
БАУЫРҒА АРНАЛҒАН (№ 10)
Өтті сұйылтады, оның шығуын
ынталандырады, өттің биохимиялық
көрсеткіштерін қалпына келтіреді.
Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан
күніне 3 рет 15–30 күн бойы.
Құрамы: салаубас, жүгері
шашақтары, мыңжапырақ, андыз,
бөріқарақат, жалбыз, қант.
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Құрамы: жүгері шашақтары,
салаубас, түйежапырақ, аскорбин
қышқылы, сұлы.

Бауыр жасушаларын қалпына келтіреді
және қорғайды, өтің шығуына жағдай
туғызады, оның биохимиялық көрсеткіштерін жақсартады.
Құрамы: алатікен, жүгері шашақтары,
салаубас, қант.
Қолдану тәсілі: 1–2 таблеткадан күніне 3 рет 30 күн бойы.

АСҚАЗАНҒА АРНАЛҒАН СІЛТІЛІК (№ 10)
АСҚАЗАНҒА АРНАЛҒАН (№ 10)
Асқазан сөлінің артық қышқылдығын
бейтараптайды, асқазан мен он екі елі
ішектің
физиологиялық
белсенділігін
жақсартады, қабынуға қарсы, спазмды
басатын, бүркеуші әсер етеді.
Нейтрализуют
Қолдану тәсілі: тамақ ішерден бұрын
избыточную
1–2 таблеткадан күніне 3 рет 15–30 күн
кислотность
желудочного сока
бойы.
Құрамы: шайқурай, жалбыз, ара
Құрамы: шайқурай, жалбыз,
желімі,
қызғылт
семізот,
натрий ара желімі, қызғылт семізот, сұлы,
гидрокарбонаты, сұлы, қант.
қант.

ІШ ЖҮРГІЗУШІ (№ 10)
Іш жүргізуші, орташа спазмды басатын әсер етеді.
Құрамы: итжүзім, қызылша, аскөк,
жалбыз, магний сульфаты, қант.
Қолдану тәсілі: ересектерге – күніне
1–3 таблеткадан, 10 жасқа дейінгі балаларға – аш қарынға күніне ½–1 таблеткадан.

ГЛИСТОГОН (№ 10)
Гельминтоздарда ішек құрттарына қарсы әсер
етеді (аскаридозда, энтеробиозда, цестодозда), сонымен қатар жалпы нығайтушы және іш жүргізуші
әсер етеді.
Құрамы: жусан, асқабақтың дәні, грек жаңғағы,
сарымсақ, қалампыр, магний сульфаты, қант.
Қолдану тәсілі: тамақ ішерден 15 минут бұрын 1–2 таблеткадан күніне 3 рет 15 күн бойы.

АСҚАЗАН ҚЫЖЫЛЫНА
ҚАРСЫ (№ 10, № 50)
Асқазан сөлінің тұз қышқылын
бейтараптайтын
қыжылға
қарсы
құрал. Қыжылды, жүрек айнуды,
кекіруді, метеоризмді, асқазандағы
ауырлық сезімдерін жояды.
Құрамы: шайқурай, зығырдың
дәні, кальций карбонаты, алюминий
гидрототығы, сұлы, қант.
Қолдану тәсілі: тамақ ішерден
кейін 1–2 таблеткадан толық сорылып
біткенше ауызда ұстау керек. Ең
жоғарғы тәуліктік дозасы 10 таблетка.
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Жүйке жүйесінің жағдайын
жақсартуға арналған
ҰЙЫҚТАТУШЫ (№ 10)
Ұйықтатушы, тыныштандырушы әсер
етеді, ұйқының сапасы мен ұзақтығын
жақсартады.
Құрамы:
жаужапырақ,
сасықшөп,
құлмақ,
түймедақ,
даршын,
натрий
бромиді, қант.
Қолдану тәсілі: ұйықтардан 20–40
минут бұрын күніне 1–3 таблеткадан.

ТЫНЫШТАНДЫРУШЫ (№ 10)
Тыныштандырушы, жалпы нығайтушы
әсер етеді, жүйке күштемесін басады,
жүрек-қантамыр
жүйесінің
қызметін
қалпына келтіреді.
Құрамы:
шүйгіншөп,
сасықшөп,
жаужапырақ,
долана,
күнзе,
мускат
жаңғағы, қант.
Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан
күніне 3 рет 15 күн бойы.
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САСЫҚШӨП (№ 50)
Тыныштандырушы, кардиотонустық әсер
етеді, орталық жүйке жүйесі мен жүрек
бұлшықетінің қозғыштығын азайтады.
Құрамы: сасықшөп, қант.
Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3
рет 30 күн бойы. Қажет болған жағдайда
қайталау керек.

Бүйрек пен зәр шығару жолдарының
жұмысын жақсартуға арналған
ЦИСТИТТІК (№ 10)
БҮЙРЕККЕ АРНАЛҒАН
(№ 10, №50)
Зәр шығаратын, қабынуға, бактерияға
қарсы
әсер
етеді,
бүйректің
сүзу
белсенділігін
ынталандырады,
зәр
көрсеткіштерін қалпына келтіреді.
Құрамы:
аюқұлақ,
итбүлдірген,
құстаран, қалақай, қант.
Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3–4 рет 15–30 күн бойы.

Қабынуға қарсы, зәр шығаратын,
микробқа қарсы, спазмды басатын әсер
етеді, зәр шығару жолдарының қабыну
ауруларының емінде ауырсыну синдромын жеңілдетеді.
Құрамы: аюқұлақ, құстаран, жаужапырақ, салаубас, түймедақ, қант.
Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 15 күн бойы.
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Ер мен әйел денсаулығына арналған
ПАНТАМАРАЛ (№ 50)

ТЕМЕКІГЕ ҚАРСЫ (№ 50)

Жыныстық
қызметтің
әлсіреуінде
оның тонусын жоғарылатуда, ақыл-ой
мен физикалық қажуда ұсынылады.
Құрамы: ұсақталған мүйіздер.
Қолдану тәсілі: 1–2 таблеткадан күніне 2–3 рет.

ПРОСТАТИТТІК (№ 10
Қуықасты безінің жағдайын
жақсартады,
зәр
бөлінуді
жеңілдетеді, қабынуға қарсы,
сорып алушы әсер етеді.
Құрамы: асқабақтың дәні,
гүл тозаңы, ара желімі, грек
жаңғағы, аюқұлақ, даршын, Е
дәрумені, мырыш, қант.
Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 1–2 ай бойы.
3 аптадан кейін қайталау керек.
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Өкпе мен бронхтардың тазаруына жағдай
туғызады, қантамырларын қатайтады, никотинге
тәуелділікті азайтады.
Құрамы: иіртамыр, зімбір, мия, сайсағыз,
андыз, тасшөп, кардамон, сәлбен, қара жемісті
шетен, рутин, С дәрумені, никотин қышқылы,
қант.
Қолдану тәсілі: 1 таблеткадан күніне 3 рет
30–60 күн бойы.

МАСТЫҚТАН БАС ЖАЗДЫРУШЫ (№ 10)
Ағзаның ішімдіктің уытты әсеріне
қарсы
төзімділігін
жоғарылатады,
ішімдіктен болған улануды басады, оның
белгілерін жояды, мастықтың салдары
кезінде ақыл-ой мен физикалық жұмысқа
қабілеттілікті қалпына келтіреді.
Құрамы: бөріқарақат, жусан, тасшөп,
жалбыз, зімбір, қалампыр, янтарь қышқылы, қант.
Қолдану тәсілі: аурудың алдын алу
дозасы ретінде ішімдік қабылдаудан 30
минут бұрын 2–3 таблеткадан. Мастық
синдромында – аш қарынға 2–3 таблеткадан. Қажет болған жағдайда қайталау
керек.

КОЛЛАГЕН ОПТИМА+С (№ 100)
ТЕҢІЗ КОЛЛАГЕНІ +С (№ 100)
Терінің
беріктігі
мен
серпімділігін,
буындардың
қозғалғыштығын
жоғарылатады,
шеміршек
пен
сүйек
тіндерін
қатайтады,
әжімдерді азайтады.
Коллаген Оптима құрамы: гидролизденген
коллаген (сиыр), С дәрумені.
Теңіз коллагенінің құрамы: гидролизденген
балық коллагені (теңіз), С дәрумені.
Қолдану тәсілі: 2–3 таблеткадан күніне 3 рет
60–90 күн бойы қабылдау керек.

КЛИМАКСТЫҚ (№ 10)
Климакстың ағымын жеңілдетеді, әйел
ағзасын
жасартады,
әйел
жыныс
бездерінің
қызметін
ынталандырады,
етеккір ағымын қалпына келтіреді.
Құрамы: ана араның сүті, жұпаргүл,
запырангүл, сәлбен, зімбір, Е дәрумені,
мырыш сульфаты, кальций глюконаты,
қант.
Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 1–2 ай бойы.

ФИТОКАЛЬЦИЙ (№ 10, № 50)
Ағзадағы кальций
жетіспеушілігінің орнын
толтырады, сүйек жүйесінің
қатаюына жағдай туғызады,
тіс кіреукесіне беріктік
береді, тырнақ пен шаштың
күйін жақсартады.
Құрамы: көмірқышқылды
кальций, қалақай, күнжіт,
қырықбуын, бал, апельсин майы,
лактоза.
Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан
күніне 3 рет 30–60 күн бойы.

ЛАКТОГОН (№ 10, № 50)
Бала емізетін әйелдерде лактацияны
ынталандырады, іштің кебуін жояды,
нәжісті қалпына келтіреді, нәресте тәбетін
жақсартады.
Құрамы: ана араның сүті, жұпаргүл,
сәбіз шырыны, зімбір, қалақай, аскөк,
калий йодиді, С дәрумені, қант.
Қолдану тәсілі: тұрақты әсер пайда
болғанша 1–2 таблеткадан күніне 3 рет.
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Есте сақтау мен зейінді жақсартуға арналған
ҚЫЗҒЫЛТ СЕМІЗОТ (№ 50)
Ақыл-ой мен физикалық жұмысқа
деген белсенділікті ынталандырады, есте
сақтау мен зейінді жақсартады, сергітуші,
күйзеліске қарсы әсер етеді.
Құрамы: қызғылт семізот, қант.
Қолдану тәсілі: 1–2 таблеткадан күніне 1–3 рет.

ГИНКГО БИЛОБА (№ 50)
Мидың қанайналымын, оның отте-гімен
қамтамасыз етілуін ынталандыра-ды, есте
сақтауды, зейін мен сөйлеуді жақсартады. Қанды
сұйылтады, спазмды басатын, тыныштандырушы
әсер етеді, еркектік қауқарды жақсартады.
Құрамы: Гинкго Билоба, долана, қант.
Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3
рет 30 күн бойы.

ГЛИЦИН ФОРТЕ (№ 50)
Ақыл-ой
мен
физикалық
белсенділікті
жоғарылатады,
есте
сақтау
мен
зейінді
жақсартады, күйзеліске қарсы әсер етеді.
Құрамы: глицин, қызғылт семізот, С дәрумені, қант.
Қолдану тәсілі: 1–2 таблеткадан күніне 3
рет ауызда толық сорылып біткенше ұстау керек,
15–30 күн бойы қабылдау қажет.

12

Ағзаның алмасу қызметтерін жақсартуға арналған
ПРЕДИАБЕТИН (№ 10)
Қандағы қанттың деңгейін төмендетеді,
ұйқы
безінің
физиологиялық
белсенділігін жақсартады, антиоксиданттық әсер етеді.
Құрамы: қаражидек, түйежапырақ,
лавр жапырағы, никотин қышқылы,
мырыш сульфаты.
Қолдану тәсілі: тамақ ішерден 30 минут бұрын 1–3 таблеткадан күніне 3 рет.

АНТИ-ШЛАК (№ 10)
Бауырдың уытсыздандыратын белсенділігін жақсартады, ішектің, бүйректің
жұмысын қалпына келтіреді, зат алмасуды
ынталандырады.
Құрамы: балдыркөк, көк шай, жүгері
шашақтары, бөріқарақат, магний сульфаты, күнзе, лавр, қант.
Қолдану тәсілі: тамақ ішерден бұрын
1–2 таблеткадан күніне 3 рет 30 күн
бойы.

ПОХУДИН (№ 10)
Артық салмақты төмендетуге жағдай
туғызады. Тәбетті төмендетеді, ішектің
қызметін, зат алмасуды қалпына келтіреді, уытты заттардың сыртқа шығуын
ынталандырады.
Құрамы: рауғаш, жүгері шашақтары,
балдыркөк, бөріқарақат, қызылша, калий
йодиді,
мырыш
сулфаты,
магний
сульфаты, қант.
Қолдану тәсілі: тамақ ішерден 1 сағат бұрын 1–3 таблеткадан күніне 3 рет
30 күн бойы.

ИММУНДЫҚ (№ 10)
Иммунитетті
нығайтатын,
жалпы
нығайтушы, қабынуға қарсы әсер етеді.
Құрамы: қызылкүрең, мия, даршын,
зімбір, қызғылт семізот, Е дәрумені,
мырыш сульфаты, гүл тозаңы, қант.
Қолдану тәсілі: 1–3 таблеткадан күніне 3 рет 15–30 күн бойы. Қажет болған
жағдайда 20 күннен кейін қайталау керек.
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ЖАҢА ӨНІМ
ДӘРУМЕНДІК
Ағзадағы дәрумендер мен микроэлементтер тапшылығының орнын толтырады, иммунитетті нығайтатын, жалпы
нығайтатын әсер етеді.
Құрамы: итмұрын,
қара
қарақат,
таңқурай, шырғанақ, С дәрумені, қант.

ҚЫЗЫЛКҮРЕҢ
Иммунитетті нығайтатын, қабынуға
қарсы, жалпы нығайтушы әсер етеді,
ағзаның жұқпаларға және қоршаған
ортаның қолайсыз факторларына қарсы
төзімділігін жоғарылатады.
Құрамы: қызылкүрең, қант, су.

ЖӨТЕЛГЕ ҚАРСЫ
Жөтелді жұмсартады, қақырықты шығарады, тамақтағы ауыру сезімін азайтады, жөтелдің барлық түрінде қабынуға
қарсы әсер етеді.
Құрамы: андыз, қызылкүрең, сайсағыз, тасшөп, пармелия, жалбызтікен,
таңқурай, зімбір, қант.

ИММУНДЫҚ
Иммундық жүйені нығайтады, жалпы
нығайтушы, қабынуға қарсы, муколитикалық әсер етеді.
Құрамы: мия, қызғылт семізот,
қызылкүрең,
пармелия,
бөріқарақат,
итмұрын, қызылша шырыны, гүл тозаңы,
қант, су.
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ЛЕОВИТ шәрбаттары
САЛҚЫН ТИЮГЕ ҚАРСЫ
Бактерияға, қабынуға қарсы, иммунитетті нығайтатын әсер етеді, жөтелді
жұмсартады, қақырықты сұйылтады және
сыртқа шығарады.
Құрамы: қызылкүрең, мия, андыз,
тасшөп, таңқурай, сәлбен, итмұрын, С
дәрумені, қант, су.
Қолдану тәсілі: ересектерге 1 ас қасығымен, 1-ден 12
жасқа дейінгі балаларға – 1/2-ден 1 десерттік қасыққа дейін
тамақ ішкеннен кейін күніне 3–4 рет.
Қабылдау курсы – 14 күн.

Тамақ пен ауыз қуысын шаюға
арналған Леовит құралдары
ТҮЙМЕДАҚ, ҚЫРМЫЗЫГҮЛ,
СӘЛБЕН ҚОСЫЛҒАН

АРА ЖЕЛІМІ ҚОСЫЛҒАН
Құрамы: тұз, сода, ара желімі тұнбасы

Құрамы: теңіз тұзы. тұз, сода, түймедақ, қырмызыгүл, сәлбен сығындылары.

ЕМЕН ҚАБЫҒЫ ҚОСЫЛҒАН

ЭВКАЛИПТ ҚОСЫЛҒАН

Құрамы: тұз, сода, емен қабығының,
сәлбеннің, түймедақтың сығындылары.

Құрамы: тұз, сода, эвкалипт сығындысы.

ТЕҢІЗ ТҰЗЫ ҚОСЫЛҒАН
Құрамы: теңіз тұзы.

Шаюға арналған құралдар тамақтың, қызыл иек пен ауыз қуысының қабыну
ауруларында қабынуға, бактерияға қарсы, қалпына келтіретін, тұтқыр әсер етеді.
Қолдану тәсілі: тамақ пен ауыз қуысын шаю үшін: 1 шай қасық шаюға арналған
құралды 1 стақан жылы суға еріту керек, күніне 3–6 рет шаю қажет.
Теңіз тұзы қосылған ШАҚ мұрынды шаю үшін: ½ шай қасық шаюға арналған
құралды 1 стақан жылы суға еріту керек. Мұрынды күніне 3–6 рет шаю қажет.
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ЛЕОВИТ сығындылары

16

ДОЛАНА

ЖҮЗІМ ДӘНЕКТЕРІ

Жүрек жиырылуының ырғағын қалпына
келтіреді, жүрек бұлшықеті босаңсыған кезде бір
уақытта жүрек жиырылуының күшін жоғарылатады, артерия қысымын орташа түрде төмендетеді.
Құрамы: долана, этил спирті, су.
Қолдану тәсілі: 20–30 тамшыдан күніне 1–3
рет 30 күн бойы.

Жасартушы,
қантамырларды
қатайтатын,
кардиотонустық,
иммунитетті
нығайтатын,
антиоксиданттық әсер етеді, бос радикалдардың
бұзушы әсерлеріне кедергі келтіреді.
Құрамы: жүзім дәнектері, этил спирті, су.
Қолдану тәсілі: 20 тамшыдан күніне 2–3 рет
30 күн бойы. Қажет болған жағдайда 20 күннен
кейін курсты қайталау керек.

ГИНКГО БИЛОБА

ҚЫРМЫЗЫГҮЛ

Мидың қанмен және оттегімен қамтамасыз
етілуін қалпына келтіреді, қанды сұйылтады,
ақыл-ой белсенділігін белсендіреді, есте сақтау
мен зейінді жақсартады, тыныштандырушы әсер
етеді.
Құрамы: Гинкго Билоба, долана, этил спирті,
су.
Қолдану тәсілі: 20 тамшыдан күніне 1–3 рет
1–3 ай бойы. Қажет болған жағдайда курсты
30 күннен кейін қайталау керек.

Қабынуға қарсы, антисептикалық, өт айдайтын, спазмды басатын әсер етеді.
Құрамы: қырмызыгүл, этил спирті, су.
Қолдану тәсілі: ішке 12–15 тамшыдан күніне 2–3 рет. Ауыз қуысы мен тамақты шаю үшін
1 шай қасық сығындыны стақандағы суға
араластыру керек. Сыртқа теріде қабыну мен
бөртпелер болғанда басу түрінде қолданылады.

АТ ТАЛШЫН

ЖҮГЕРІ ШАШАҚТАРЫ

Көктамырларды сергітетін, қантамырларды
қатайтатын, ісінуге, қабынуға қарсы, қанды
сұйылтатын, экссудатқа қарсы әсер етеді.
Құрамы: ат талшын жемістері, этил спирті,
су.
Қолдану тәсілі: ішке 12–15 тамшыдан күніне
2–3 рет. Сыртқа – сылау түрінде 30 күн бойы.
Қажет болған жағдайда курсты 20 күннен кейін
қайталау керек.

Өт айдайтын, зәр шығаратын әсер етеді, өттің
биохимиялық көрсеткіштерін жақсартады, өт
қабы мен бүйректердегі тастың түзілуіне кедергі келтіреді.
Құрамы: жүгері шашақтары, этил спирті, су.
Қолдану тәсілі: 30–40 тамшыдан күніне 1–3
рет 30 күн бойы. Қажет болған жағдайда 20
күннен кейін курсты қайталау керек.

ЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН
Сергітуші, жалпы нығайтушы әсер етеді,
еркектік
потенцияны,
еркектік
қауқарды
жоғарылатады, сперматогенезді ынталандырады,
кіші
жамбас
мүшелеріне
қанның
келуін
күшейтеді.
Құрамы: қызғылт семізот, Гинкго Билоба,
маралтамыр,
зімбір,
балдыркөк,
мүйіздәрі,
долана, мускат жаңғағы, этил спирті, су.
Қолдану тәсілі: ½ шай қасығымен күніне
1–3 рет 30 күн бойы. Қажет болған жағдайда
курсты 15 күннен кейін қайталау керек.

ҚЫЗҒЫЛТ СЕМІЗОТ
Сергітуші, күйзеліске қарсы әсер етеді, ақылой мен физикалық белсенділікті ынталандырады, есте сақтау мен зейінді жақсартады,
шаршағыштықты басады.
Құрамы: қызғылт семізот, маралтамыр, этил
спирті, су.
Қолдану тәсілі: 5–10 тамшыдан күніне 2–3
рет.
Қолдануға болмайтын жағдайлар: артериялық гипертензия, жоғары қозғыштық.

САСЫҚШӨП
Тыныштандырушы,
кардиотонустық
әсер
етеді,
артерия
қысымын
орташа
түрде
төмендетеді, ұйқыны жақсартады.
Құрамы: сасықшөп, этил спирті, су.
Қолдану тәсілі: 25–40 тамшыдан күніне 1–3
рет 30 күн бойы. Қажет болған жағдайда 20
күннен кейін қайталау керек.

МАЖЫРА
Қабыну ошағындағы тіндердің регенерациясын
ы н т а л а н - д ы р а д ы , бу ы н т і н і н і ң бұзылған
құрылымын қалпына келтіреді, жалпы нығайтушы,
қабынуға, бактерияға, ісінуге қарсы әсер етеді.
Құрамы: мажыраның шөбі мен тамыры, этил
спирті, су.
Қолдану тәсілі: 1 шай қасығымен күніне 2 рет.
Қабылдау курсы 25–30 күн. Қажет болған жағдайда
сыртқа компресс түрінде қолдануға болады.
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Тез еритін ЛЕОВИТ кисельдері
ЖӨТЕЛГЕ ҚАРСЫ
Қабынуға,
бактерияға
қарсы,
муколитикалық, қақырық түсіретін әсер етеді.
Иммунитті нығайтады, ылғалды жөтелдің
пайда болуын жылдамдатады.
Құрамы: тасшөп, сәлбен, мия, пармелия,
сайсағыз, зімбір, өгейшөп, С дәрумені,
таңқурай, алма, қызылша шырыны, сұлы,
крахмал, қант.
Күніне 2–4 рет қабылдау керек.

АСҚАЗАНҒА АРНАЛҒАН
Спазмды
басатын,
қабынуға
қарсы,
бүркеуші әсер етеді, асқазан-ішек жолының
шырышты қабығының қалпына келуіне
жағдай туғызады, асқазандағы жайсыздық
белгілерін жояды.
Құрамы: шайқурай, семізот, итмұрын,
түймедақ, қырмызыгүл, жалбыз, ара желімі,
алма, асқабақ, сәбіз шырыны, сұлы, крахмал,
қант.

ИММУНДЫҚ
Иммундық
жүйенің
белсенділігін
ынталандырады, қабынуға қарсы әсер етеді.
Құрамы: қызылкүрең, семізот, мия,
итмұрын, гүл тозаңы, зімбір, даршын, қара
қарақат, С дәрумені, лимон, мырыш, алма,
қызылша, сұлы, крахмал, қант.
Күніне 1–2 рет қабылдау керек.

БҮЙРЕККЕ АРНАЛҒАН

БАУЫРҒА АРНАЛҒАН
Өттің сыртқа шығуына, бауыр жасушаларының
қалпына
келуіне
жағдай
туғызады, уытты заттарға қарсы әсер етеді,
өттің
биохимиялық
және
физикалық
көрсеткіштерін жақсартады.
Құрамы: түйежапырақ тамыры, салаубас,
жүгері шашақтары, алатікен, бөріқарақат,
алма, сәбіз, С дәрумені, сұлы, крахмал, қант.
Күніне 1–3 рет қабылдау керек.

Зәр шығаратын, қабынуға, бактерияға
қарсы әсер етеді, бүйректің сүзу белсенділігін
ынталандырады,
зәр
көрсеткіштерінің
қалпына келуіне жағдай туғызады.
Құрамы: итбүлдірген, аюқұлақ, құстаран,
қалақай, итмұрын, алма, асқабақ, сұлы,
Қолдану тәсілі: 1–3 шай қасық
крахмал, лимон қышқылы, қант.
кисельді бір стақан қайнаған суға
Күніне 1–3 рет қабылдау керек.
ерітеді.
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Фиточай ЛЕОВИТ
быстрорастворимый

ЖӨТЕЛГЕ ҚАРСЫ
Қабынуға қарсы әсер етеді, жөтелді
жұмсартады, қақырықты сұйылтып, оны
шығарады,
салқын
тию
ауруларының
белгілерін жеңілдетеді, иммунитетті нығайтуға жағдай туғызады.
Құрамы: таңқурай, итмұрын, С дәрумені,
тасшөп, қызылша шырыны, қызылкүрең, мия,
сайсағыз, андыз, көк шай, пармелия, қара
шай, лимон қышқылы, глюкоза, қант.

АСҚАЗАНҒА АРНАЛҒАН
Бүркеуші, спазмды басатын, қабынуға
қарсы әсер етеді, асқазан-ішек жолы
шырышының
қалпына
келуіне
жағдай
туғызады, асқазандағы жайсыздық белгілерін
азайтады.
Құрамы: қаражидек, аскөк, С дәрумені,
қызғылт
семізот,
шайқурай,
түймедақ,
қырмызыгүл,
сұлы,
көк
шай,
бұрыш
жалбызы, қара шай, глюкоза, қант.

БҮЙРЕККЕ АРНАЛҒАН
Зәр шығаратын, қабынуға, бактерияға
қарсы әсер етеді, бүйректің сүзу белсенділігі
мен зәрдің биохимиялық көрсеткіштерін
жақсартады.
Құрамы: мүкжидек, аюқұлақ, құстаран,
итбүлдірген, С дәрумені, жүгері шашақтары,
қалақай, қырықбуын, көк шай, лимон,
глюкоза, қант, глюкоза.

Қолдану тәсілі: 1–3 шай қасық шайды бір стақан қайнаған
суға еріту керек.

ТЫНЫШТАНДЫРУШЫ
Тыныштандырушы әсер етеді, жүйке
күштемесін
басады,
жүрек-қантамыр
жүйесінің қызметін жақсартады, жалпы
нығайтушы әсер етеді.
Құрамы: глюкоза, қара қарақат, С
дәрумені, сасықшөп, құлмақ, көк шай, жаужапырақ, жұпаргүл, натрий бромиді, жалбыз,
шүйгіншөп, қант.
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Тез еритін, шөптен жасалған
ЛЕОВИТ фитошайлары
ЖӨТЕЛГЕ ҚАРСЫ
Қабынуға,
бактерияға
қарсы,
муколитикалық, қақырық түсіретін
әсер етеді. Иммунитетті нығайтады,
ылғалды жөтелдің пайда болуын жылдамдатады.
Құрамы: сайсағыз, өгейшөп, сәлбен, тасшөп, мия, итмұрын, таңқурай,
алма, жұпаргұл, андыз.

АРЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН
Д ененің
артық
с а лмағының
төмендеуіне жағдай туғызады, ағзадан
алмасу
өнімдерін
шығарады,
іш
жүргізетін, зәр шығаратын, өт айдайтын
әсер етеді, тәбетті төмендетеді, зат
алмасуды қалпына келтіреді.
Құрамы: итжүзім, пішен, қырықбуын, түйежапырақ, итмұрын, қара өрік,
жаужапырақ, зире, каркаде, зімбір, алма.

ИММУНДЫҚ
Иммунитетті нығайтатын, қабынуға
қарсы әсер етеді. Ағзаның жұқпаларға
қарсы
төзімділігін
жоғарылатады,
аурудың ағымын жеңілдетеді және
сауығу мерзімін қысқартады.
Құрамы: қызылкүрең, итмұрын,
қызғылт семізот, қара жемісті шетен,
қара қарақат, қалақай, мия.

ТАЗАРТУШЫ
Ағзаның кешенді тазаруын жүзеге
асырады: өт айдайтын, жұмсақ іш
жүргізетін әсер етеді, бүйректің сүзілуін
жақсартады, қантамыр қабырғаларын
тазартады, зат алмасуды ынталандырады.
Құрамы:
қырықбуын,
құстаран,
жүгері шашақтары, лавр жапырағы,
рауғаш, итжүзім, пішен, бөріқарақат, көк
шай, зімбір, куркума, жалбыз, қара
жемісті шетен.

БАУЫРҒА АРНАЛҒАН
Бауыр жасушаларының қалпына
келуіне жағдай туғызады, өт айдайтын, қабынуға қарсы, уытты заттарға
қарсы әсер етеді, өттің тұтқырлығын
төмендетеді.
Құрамы:
салаубас,
итмұрын,
бөріқарақат, алатікен, жүгері шашақтары, күнзе.
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БҮЙРЕККЕ АРНАЛҒАН
Зәр айдайтын, қабынуға, бактерияға
қарсы, спазмды басатын әсер етеді,
зәрдің
биохимиялық
көрсеткіштерін
жақсартады.
Құрамы: итбүлдірген,
аюқұлақ,
қырықбуын, құстаран, жүгері шашақтары, пармелия, қауын.

ДИАБЕТТЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН

ЖҮРЕККЕ АРНАЛҒАН

Қандағы
қанттың
деңгейін
төмендетуге
жағдай
туғызады,
қантамырларды қатайтатын, антиоксиданттық әсер етеді, микроциркуляцияны ынталандырады, көру өткірлігіне
оң әсер етеді.
Құрамы: қаражидектің өркені,
түйежапырақ, жалбыз, андыз, лавр
жапырағы, бөріқарарқат, қара жемісті
шетен,
үрмебұршақтың
жармасы,
аюқұлақ, даршын, мия, алма.

Жүректің жұмысын жақсартады,
жүрек бұлшықетін және қантамыр
қабырғаларын
қатайтады,
жүрек
ырғағын қалпына келтіреді, артерия
қысымын төмендетеді, тыныштандырушы әсер етеді.
Құрамы:
долана,
сасықшөп,
шүйгіншөп, жаужапырақ, көк шай,
каркаде, қара жемісті шетен, өрік.

ІШ ЖҮРГІЗУШІ

Тыныштандырушы
әсер
етеді,
күйзелісті, жүйке күштемесін, жоғары
қозғыштықты және тітіркенгіштікті
басады, ұйқыны қалпына келтіреді,
жүрек-қантамыр жүйесінің жағдайын
жақсартады.
Құрамы: құлмақ, долана, каркаде,
сасықшөп, жаужапырақ, жұпаргүл,
қара қарақат, алма, көк шай.

Іш жүргізуші, спазмды басатын
әсер етеді, созылмалы іш қатуларда, ас
қорытудың бұзылыстарында, метеоризмде,
жүрек
айнығанда
ішектің
жұмысын қалпына келтіреді.
Құрамы: итжүзім, рауғаш, пішен,
қара өрік, жалбыз, мия, зире, алма.

ТЫНЫШТАНДЫРУШЫ

Қолдану тәсілі: ½ стақан қайнаған суға 1 сүзгі-пакетті демдеп,
5–10 минутқа тұндырып қою керек, күніне 2–3 рет қабылдау қажет.

Өте дәмді!
Ең табиғи!
Ең пайдалы!
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ЛЕОВИТ фитожасунығы
ағзадан уытты заттарды, шырыштар мен алмасу өнімдерін шығарады,
ашығу сезімін басады, салмақтың төмендеуіне жағдай туғызады.
ТАЗАРТУШЫ
ДӘРУМЕНДІК
Ағзадағы дәрумендер тапшылығының орнын
толтырады.
Құрамы: бидай дәнінің қабығы, шырғанақ,

САУ БАУЫР
Бауыр жасушаларын тазартады және қалпына
келтіреді.
Құрамы: бидай дәнінің қабығы, алатікен,
бөріқарақат,
жүгері
шашақтары,
түймедақ,

ДИАБЕТТЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН
Қандағы қант пен холестериннің деңгейлерін
төмендетуге жағдай туғызады, антиоксиданттық
әсер етеді.
Құрамы:
бидай
дәнінің
қабығы,
үрмебұршақтың жармасы, шашыратқы, қаражидек, итмұрын, алма.

Ішектің
тазаруына
жағдай
туғызады,
бауырдың, ішек пен зәр шығару жүйелерінің
уытсыздандырушы белсенділіктерін күшейтеді.
Құрамы: бидай дәнінің қабығы, итжүзім,
жүгері шашақтары, көк шай, бөріқарақат, алма,
лавр жапырағы.

МІНСІЗ САЛМАҚ
Тәбеттің төмендеуіне жағдай
туғызады, ішектің, бауыр мен
бүйректің жұмысын жақсартады,
салмақты қалпына келтіреді.
Құрамы: бидай дәнінің
қабығы, жүгері шашақтары,
бөріқарақат, алма, қара өрік,
итжүзім.

ІШ ЖҮРГІЗУШІ
Үйреніп кетуді тудырмай іш жүргізетін әсер
Қолдану тәсілі: 2–3 ас қасық фитожасунықты 1 стақан
етеді.
Құрамы: бидай дәнінің қабығы, пішен, мия, сұйықтыққа араластыру керек немесе құрғақ түрде қабылдап,
артынан мол су, айран, шырын және т.б ішу қажет. Тамақ
қара өрік, жалбыз, аскөк.
ішерден бұрын күніне 2–3 рет қабылдау керек. Ботқаға, салатқа,
бірінші және екінші тағамдарға, пісірмеге қосуға болады.

Фитожасунықтың әсері тиімдірек болу үшін көбірек су ішіңіз!
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Дәрумендер мен минералдар көзі
АПЕЛЬСИН
ШИЕ
ҚҰЛПЫНАЙ
ТАҢҚУРАЙ
ҚАРАҚАТ
ИММУНДЫҚ
ҚЫЗЫЛКҮРЕҢ
АСКОРБИНКА

Жалпы нығайтушы, иммунитетті нығайтушы әсер етеді,
ағзадағы дәрумендер, микроэлементтер мен органикалық
қышқылдар тапшылығының орнын толтырады.
Қолдану тәсілі: 2 жастан
асқан балаларға күніне
3 таблеткадан, ересектерге
күніне 6 таблеткадан.

ВИТАЙОД (№ 10)
Ағзадағы йод тапшылығының орнын толтырады, қалқанша безінің физиологиялық белсенділігін жақсартады.
Құрамы: калий йодиді, қара жемісті шетен,
итмұрын, қант.
Қолдану тәсілі: ересектер мен 12 жастан
асқан балаларға тамақ ішкеннен кейін 1
таблеткадан күніне 1 рет 30 күн бойы.

ЯНТАРЬ ҚЫШҚЫЛЫ (№ 50)
Жасартушы, жалпы нығайтушы, иммунитетті
нығайтушы әсер етеді, физикалық және ақыл-ой
белсенділігін жоғарылатады, ағзадан уытты
заттардың шығуына жағдай туғызады.
Құрамы: янтарь қышқылы, қант.
Қолдану тәсілі: ересектер мен 12 жастан
асқан балаларға тамақ ішкеннен кейін күніне 1–3
таблеткадан 30 күн бойы.

КӨЗГЕ АРНАЛҒАН (№ 10, № 50)
Көзішілік
қысымды,
көздің
қоректік
заттармен қанығуын қалпына келтіреді, көз
тіндерінің микроциркуляциясы мен газ алмасуын
жақсартады, көздің шырышты қабығын кеуіп
кетуден сақтайды, қылтамырларды нығайтушы,
антиоксиданттық әсер етеді, көру аппаратының
толыққанды жұмысын қамтамасыз етеді.
Құрамы: қаражидек, сәбіз шырыны, ана
араның сүті, С дәрумені, рутин, Е дәрумені.
Қолдану тәсілі: 1–2 таблеткадан күніне 3–4
рет. Қабылдау курсы 1–3 ай. 2–4 аптадан кейін
қайталау керек.
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L-карнитин негізінде жасалған
ЛЕОВИТ препараттары
КАПСУЛА ТҮРІНДЕГІ ЭНЕРГОАКТИВ
L-КАРНИТИН
Қуат көзі болып табылады, майларды ерітеді,
физикалық жүктемелер кезінде бұлшықеттің
ауыруына
кедергі
келтіреді,
холестериннің
деңгейін төмендетеді, жүрек пен қантамырлардың жұмысын бір қалыпта ұстап тұрады.
Артерия қысымын жоғарылатпайды.
Құрамы: L-карнитин (550 мг).
Қолдану тәсілі: ересектерге 1 капсуладан
тәулігіне 1–2 рет. Спортшыларға жаттығудан 30
минут бұрын 1–3 капсуладан.

ЕРИТІН ЭНЕРГОАКТИВ
L-КАРНИТИН СУСЫНЫ
Күш пен қуаттың артуына септігін тигізеді,
физикалық жүктемелер кезінде майлардың еруін
жылдамдатады. Қандағы холестериннің деңгейін
төмендетеді, жүрек жұмысын ынталандырып,
бауырдың жұмысын жақсартады, атеросклерозға
қарсы, антиокси-данттық әсер етеді.
Құрамы: L-карнитин, рутин, С дәрумені,
лимон қышқылы, қант.
Қолдану тәсілі: 1–2 шай қасық сусынды
стақандағы суға еріту керек. Күніне 2 рет 1–3 ай
бойы қабылдау қажет.
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КАПСУЛА ТҮРІНДЕГІ ХОЛЕСТЕРИНГЕ
ҚАРСЫ L-КАРНИТИН
Қандағы холестериннің деңгейін төмендетеді
(ТТЛП), жүрек пен қантамырлардың жұмысын
жақсартады, қуат көзі болып табылады, күйзеліске
қарсы әсер етеді. Артерия қысымын жоғарылатпайды.
Құрамы: L-карнитин (500 мг), рутин.
Қолдану тәсілі: ересектерге 1 капсуладан
тәулігіне 1 рет.

Былау мен денеге арналған ЛЕОВИТ фитотұзды
САУ АЯҚТАР
Табан терісі мен мүйізденуді жұмсартады,
жарылуды жазады, табан зеңінің дамуына кедергі
келтіреді, жағымсыз иісті жояды, антисептикалық, қабынуға қарсы әсер етеді. Аяқтың
тершеңді мен ісінуін азайтады. Ауырлық сезімі
мен шаршағандықты басады.
Құрамы: емен қабығы, дала қырықбуыны,
түймедақ, сәлбен, жалбыз, лимон қышқылы,
сұлы, ментол, сода, тұз, жалбыз майы.
Аяққа арналған былауша және өкшенің
қатқылданған терісіне арналған скраб ретінде
ұсынылады.

ИТОШАҒАН ҚОСЫЛҒАН ТҮЙМЕДАҚ
Қабынуға қарсы әсер етеді, теріні жұмсартады, тыныштандырады, теріде тітіркену мен
бөртпелардің пайда болуына кедергі келтіреді.
Құрамы: итошаған, түймедақ сығындылары,
табиғи тұз.
Еметін нәрестелерді шомылдыруда былауша,
денеге арналған былау, аяққа, қол мен тырнақтарға арналған былауша ретінде ұсынылады.

СҮТ ПЕН БАЛ
Жасартушы әсер етеді, теріні сергітеді,
жұмсартады, жазады. Пайдаланғаннан кейін
теріңіз ағарады, жұмсақ және барқыттай болады.
Құрамы: құрғақ сүт, бал, сода, тұз, крахмал.
Целлюлитке қарсы скраб, денеге арналған
былау, аяққа, қол мен тырнақтарға арналған
былауша ретінде ұсынылады.

САЛҚЫН ТИЮГЕ ҚАРСЫ
Ересектер мен балаларда салқын тию
ауруларының дамуына кедергі келтіретін, салқын
тию мен тоңу кезінде тиімді қабынуға қарсы
және қыздырушы құрал. Салқын тиюдің алғашқы
белгілерінде фитотұзды пайдалана отырып,
салқын тию белгілерінен құтылып, сауығу
процесін жеңілдетуге тамаша мүмкіндік аласыз.
Құрамы: қыша, қызыл бұрыш, түймедақ,
сәлбен, тасшөп, эвкалипт, жөке, тұз, сода.
Аяқ пен қолға арналған былауша ретінде
ұсынылады.

ШОКОЛАДТЫ
Теріні ылғалдандырады және жұмсартады,
оған серпімділік, тегістік пен жылтыр түс береді,
жасартушы әсер етеді, целлюлитке қарсы әсері
бар.
Құрамы: бұршақ какаосының ұнтағы, какао
майы, даршын майы, құрғақ сүт, бидай
ұрықтары, ваниль, тұз.
Целлюлитке қарсы скраб ретінде ұсынылады.

Қолдану тәсілі:
Денеге арналған былау: 30–38 °С температурадағы ағып тұрған
судың астына 100–150 г (4–6 ас. қ.) тұзды еріту керек: былауды
қабылдау ұзақтығы 15–20 минут.
Қол мен тырнақтарға арналған былауша: бір литр суға (35–40 °С)
1–2 ас. қ. тұзды ерітіп, 5–10 минут бойы салып отыру қажет.
Денеге арналған скраб: тұзды ылғал теріге уқалай отырып жағады
да, 2–5 минуттан кейін сумен шайып тастайды.
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Тізімдеменің осы шығарылымын 2002 жылдан бері «Леовит» компаниясының
президенті болған, өте ақылды, мейірімді, дарынды, қиялы ұшқыр және жай
ғана тамаша адам, қымбатты Борис Вольфович Пилатқа арнағымыз к еледі.
75 жыл туғанына орай...

Фармнарықта
23 жыл

«Эйкос-фарм» ЖШС
қазақстандық фармацевтикалық компаниясы өндіреді:

Антигриппин
Римантадин
Парацетамол
Сангисепт

Антигриппин П (парацетамол қосылған)
Ацетилсалициловая қышқылы
Аскорбиновая қышқылы
Цитрамон П (парацетамол қосылған)

Кальция глюконаты
Фурацилин
Метронидазол
Аскорутин

«Эйкос-фарм» ЖШС өнімдерін тек дәріханалардан алуға болады
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МЕН АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ «ЛЕОВИТ» ЖШС ФИРМАЛЫҚ ДҮҢГІРШЕКТЕРІ
«Леовит» кеңсесі
Универсам 100 дүкеніндегі «Леовит»
«Леовит» фирмалық дүкені
Нүсіпбеков көш, 32,
дүңгіршегі
Өтеген батыр кенті, Титов көш., 8, 2-пәтер,
Мәметова көш. қиылысы,
Жібек жолы даңғ., 67, Назарбаев көш. қиылысы, Батталханов көш. жоғары (бұрынғы Ленин)
дүйсенбі-жұма 900–1700 ,
дүйсенбі-сенбі 800–2000 , жексенбі 900–1900 ,
дүйсенбі-сәрсенбі, жұма 1000–1800 ,
демалыс.: сенбі, жексенбі,
сан. күн 13-ге дейін – айдың
сенбі 1000–1600, демалыс: бейсенбі, жексенбі
сан.күн – айдың соңғы жұмыс күні
соңғы жексенбісі,
тел.: +7 (72752) 2–98–20, (727) 979–14–00,
тел.: 250–71–97, 317–69–19
тел.: 273–43–17, 317–69–19
+7 700 979 14 00 WhatsApp
«Леовит» ЖШС, ҚР, Алматы қ., Нүсіпбеков көш., 32, тел.: (727) 397–64–29,
ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН
СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

WhatsApp: +7 707 716 1945, e-mail: info@leovit.kz.
Жедел желі: 8 800 080 51 72 (Қазақстан бойынша стационарлық телефонмен қоңырау шалу тегін)

