
         NaTrue ველედას პროდუქტები სერთიფირებულია 
         ბიო და ნატურალური კოსმეტიკის მწარმოებელთა 
         ევროპული გაერთიანების ხარისხის ნიშნით

UEBT- ეთიკური ბიოვაჭრობის 
კავშირის  ნიშანი დასტურია იმისა, 
რომ ბიომრავალფეროვნება დაცულია 
ნედლეულის კულტივირების, შეგროვებისა 
და შემდგომი გადამუშავების დროს 

 
ნედლეული სერტიფიცირებული ბიოლოგიური, 
ბიოდინამიური მეურნეობიდან ან ველური 
პოპულაციიდან მოიპოვება 

დეოდორანტები: ნატრიუმ კაპროლი და ლაუროილ ლაქტილატი მცენარეული 
ზეთებიდან არის მიღებული

ანტიბაქტერიული ეფექტი

არ ახშობს ფორებს

არ იწვევს მწებვარე შეგრძნებას კანზე, ქავილს და არ აღიზიანებს კანს

არ შეიცავს ანტიპერსპერანტებს /მაგ: ალუმინის მარილებს/

უსაფრთხო დაცვა & ბუნებრივი სისუფთავე
ალუმინის მარილების გარეშე
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ველედას დეზოდორები
ქალებისთვის,  მამაკაცებისთვის და მოზარდებისთვის

არ შეიცავს ფთალიტებს, სინთეზურ არომატიზატორებს და პარაბენების 
მსგავს სინთეზურკ ონსერვანტებს.
არ შეიცავს მეთილის ან პროპილის სპირტს. ველედა მხოლოდ  ბიოლოგიური 
მარცვლეულის სპირტს იყენებს, რომელიც ფერმენტირებული მცენარეული 
შაქრებიდან არის ბუნებრივად მიღებული.
.ველედას პროდუქტები დერმატოლოგიურად შემოწმებული და დადასტურებულია.



ლიმნის დეზოდორის (სპრეი) სურნელი - ფორთოხალი, ლიმონი 

მოზარდებისთვის  რეკომენდებულია ორივე ტიპის დეზოდორი - სპრეი და ბურთულიანი 

ველედას დეზოდორების 
ცოცხალი და სუფთა სურნელი  
ველედა სურნელისათვის მხოლოდ ნატურალურ ეთერზეთებს იყენებს.  

ბროწეულის ბურთულიანი დეზოდორის სურნელი - ფორთოხალი, დავანა, ვანილი

შემადგენლობა:წყალი  სპირტი,  ტრიეთილ ციტრატი,  გლიცერინი,  ნატრიუმ 
კაპროილი/ლაუროილ ლაქტილატი,  ძირტკბილას ფესვი,  ჰამამელისის დისტილატი,  
სენეგალური აკაციის გომიზი,  ქსანთანი,  ლიმონმჟავა,  ფიტინმჟავა.  სურნელი  
მიღებულია მცენარეული ეთერზეთების ნარევით

შემადგენლობა:წყალი,  სპირტი,  ტრიეთილ ციტრატი,  გლიცერინი,  ნატრიუმ 
კაპროილი/ლაუროილ ლაქტილატი,  ბროწეულის ნაყოფის წვენი,  ჰამამელისის 
დისტილატი,  სენეგალური აკაციის გომიზი,  ქსანთანი,  ლიმონმჟავა, ფიტინმჟავა.  
სურნელი  მიღებულია მცენარეული ეთერზეთების ნარევით

შემადგენლობა:წყალი,  სპირტი,  ტრიეთილ ციტრატი,  გლიცერინი,  ნატრიუმ 
კაპროილი/ლაუროილ ლაქტილატი,  ძირტკბილას ფესვი,  ჰამამელისის 
დისტილატი,  ქსანთანი,  ლიმონმჟავა, ფიტინმჟავა.  სურნელი  მიღებულია 
მცენარეული ეთერზეთების ნარევით

შემადგენლობა:სპირტი,  წყალი,  ტრიეთილ ციტრატი, ნატრიუმ კაპროილი/
ლაუროილ ლაქტილატი,  ლიმონის ქერქის ზეთი.  სურნელი  მიღებულია 
მცენარეული ეთერზეთების ნარევით

მამაკაცის ბურთულიანი დეზოდორის სურნელი - ლიცეა კუბება, როზმარინი, ვეტივერია

ციტრუსის ბურთულიანი დეზოდორის სურნელი  - ლიმონი, ლიცეა კუბება, პეტიგრენი



 

ველედას პროდუქტების ეფექტურუბას მზის ქვეშ დამწიფებული ნაყოფისა და თესლისგან მიღებული 
ზეთები განაპირობებს. მცენარეული ზეთები, მინერალური ზეთებისაგან განსხვავებით, მდიდარია 
უჯერი ცხიმმჟავებით. ეს შეუცვლელი ცხიმმჟავები ადამიანის კანის ლიპიდური გარსის მონათესავეა 
და  ადვილად შეიწოვება კანში. ფერმენტების ზემოქმედებით ნაწილობრივ იშლება შემადგენელ 
ნაწილებად და კანში არსებული ცხიმების სტრუქტურებში ინტეგრირდება. აძლიერებს კანის დამცავ 
გარსს ისე რომ არ აფერხებს მის სუნთქვას.  ხელს უწყობს უჯრედების განახლების პროცესს და 
ნივთიერებათა ცვლის ბუნებრივი ფუნქციების გააქტიურებას. ამიტომაც არის ველედას ზეთები და 
კრემები ზღვარზე, მოსავლელსა და სამკურნალოს შორის. 

ქიმიურ ან ბუნებრივის იდენტურ კონსერვანტებს, 

გენმოდიფიცირებულ სუბსტანციებს, 

პარაფინს, სილიკონს, სინთეზურ ცხიმებს. 

ნედლეული და პროდუქტი არ არის დასხივებული. 

ცხოველებზე ცდები არ ტარდება

ველედა არ იყენებს

ბიო&ნატურალური კოსმეტიკა

ველედას ტანის ზეთები კანის 
ყოველდღიური მოვლისთვის,  

მასაჟისთვის,  დაძაბულობის მოსახსნელად 
ან უბრალოდ,  გასანებივრებლად.  
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          NaTrue ველედას პროდუქტები სერთიფირებულია 
         ბიო და ნატურალური კოსმეტიკის მწარმოებელთა 
         ევროპული გაერთიანების ხარისხის ნიშნით

UEBT- ეთიკური ბიოვაჭრობის კავშირის  ნიშანი 
დასტურია იმისა, რომ ბიომრავალფეროვნება 
დაცულია ნედლეულის კულტივირების, 
შეგროვებისა და შემდგომი გადამუშავების დროს 

პარაბენებს,
მინერალურ ზეთებს, სინთეზურ საღებავებს და 
არომატიზატორებს, 

ბროწეულის თესლის ანტიოქსიდატიური ზეთი ნაადრევი დაბერებისაგან იცავს კანს. ხელს უწყობს კანის სწრაფ რეგენერაციას და 
აფერხებს ასაკოვანი ლაქების წარმოქმნის პროცესს. აძლიერებს ტენის ათვისებისა და შეკავების უნარს, ამკვრივებს და გადაჭიმავს 
მოდუნებულ კანს. ზეთი შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხეულის ყოველდღიური მოვლისათვის და გამასაჯანსაღებელი მასაჟისათვის. 
მოსადუნებლად და დაძაბულობის მოსახსნელად შეგიძლიათ მიიღოთ ბროწეულის ზეთის აბაზანა. ნახევარ ჭიქა რძეს 
შეურიეთ ორი თავსახური ზეთი და დაამატეთ აბაზანის წყალს.
შემადგენლობა: ჟოჟობას ზეთი, სეზამის ზეთი, მზასუმზირის ზეთი, ხორბლის ღივის ზეთი, მაკადამიის კაკლის ზეთი, ფეტვის 
თესლის ექსტრაქტი, ბუნებრივი ეთერზეთების ნარევი, ბროწეულის თესლის ზეთი, მზესუმზირის ყვავილის ფურცლების ექტრაქტი, 
ზეითუნის ზეთის არაასაპვნადი ნაწილი

შემადგენლობა: ჟოჟობას (უნაბის) თესლის ზეთი  ტკბილი ნუშის ზეთი,  მუშკის ვარდის თესლის ზეთი,  დამასკური ვარდის 
ყვავილის ეთერზეთი  

შემადგენლობა: სეზამის ზეთი, ქაცვის ზეთი, ნატუალური ეთერზეთების ნარევი  

უჯერი ცხიმმჟავებითა და ვიტამინებით მდიდარი ქაცვის ზეთი ინტენსიურად კვებავს მშრალ კანს და ბუნებრივ დამცავ გარსს აძლიერებს. 
ქაცვის ზეთი განსაკუთრებით ეფექტურია ზამთრის ცივ დღეებში და სოლარიუმისა და მზის აბაზანების შემდეგ გარუჯული, გამომშრალი 
კანის მოსავლელად. მოწითალო-ოქროსფრად შეფერილი, კაროტინოიდებით მდიდარი ქაცვის ზეთი ულტრაიისფერი გამოსხივების მავნე 
ზემოქმედებისაგან იცავს და სეზამის რბილ ზეთთან ერთად ბზინვარებას და ელასტიურობას მატებს კანს. 

სხეულის მოსავლელი ველური ვარდის ზეთი ნამდვილი ფუფუნებაა მოწიფული და სიმშრალისაკენ მიდრეკილი კანისთვის. ნუშის, ჟოჟობას 
და ველური ვარდის თესლის ზეთები ანებივრებს და სიგლუვესა და მოქნილობას მატებს კანს. ზეთი კანში მიმდინარე აღდგენით 
პროცესებს ასტიმულირებს, პირველ სუსტ ნაოჭებს არბილებს და კანს ელასტიურობასა და სიმკვრივეს უნარჩუნებს.  ველური ვარდის 
სერიის სურნელისათვის დამასკოს ვარდის ეთერზეთია გამოყენებული.
  

ბროწეულის აღმდგენი ზეთი

  

ქაცვის გამაძლიერებელი ზეთი

ველური ვარდის (ასკილის) ზეთი

 
  ნედლეული სერტიფიცირებული ბიოლოგიური, 
ბიოდინამიური მეურნეობიდან ან ველური 
პოპულაციიდან მოიპოვება 

იცით თუ არა?

 მცენარე მზისგან მიღებულ ენერგიას  
ნაყოფსა და თესლში ინახავს.

ველედას მცენარეულ ზეთები მხოლოდ  ცივი გამოწურვით, სუსტი დაწნეხვითა და ფრთხილი  
გაწმენდით  მიღება. შენარჩუნებულია ყველა ძვირფასი ნივთიერება და მზის სხივებიდან 
მიღებული ენერგია.  სწორედ ამიტომ არის ველედას ზეთები მართლაც რომ ჯადოსნური.

1 გ ცხიმმჟავები 9 კ კალ         1 გ ნახშირწყალი და ცილა  4კ კალ



არნიკას სამასაჟე ზეთი სტრიების საწინააღმდეგო ზეთი
კანის მოვლა ორსულობის დროს

არყის ხის ცელულიტის საწინააღმდეგო ზეთი

კანის ბუნებრივი ფუნქციების მასტიმულირებელი ზეთი

არნიკას გამათბობელი ზეთი სისხლის მიმოქცევას აუმჯობესებს. 
ამკვრივებს და აძლიერებს კანის სტრუქტურას.  ზოგადი 
გამაჯანსაღებელი  მასაჟი  სტიმულს  მატებს  მამოძრავებელ 
ფუნქციას, ამსუბუქებს დაღლილობით და კუნთების დაჭიმულობით 
გამოწვეულ ტკივილს. მასაჟისტები და სპორტსმენები არნიკას 
სამასაჟე ზეთს პროფესიონალი სპორტსმენების ზეთს უწოდებენ და 
კუნთების მოსავლელ იდეალურ საშუალებად თვლიან.  ფიზიკურ 
დატვირთამდე არნიკას ზეთის მასაჟი კრუნჩხვის თავიდან აცილებას 
უწყობს ხელს და ამაღლებს ფიზიკურ პოტენციალს. ვარჯიშის შემდეგ 
კი ნელა განტვირთავს დაძაბულ სხეულს და ამსუბუქებს კუნთების 
უსიამოვნო ტკივილს.  არნიკის სამასაჟე ზეთი გამოიყენება მამოძრავებელი 
ფუნქციის სარეაბილიტაციოდ ტრამვის, პარეზისა და დამბლის შემდეგ. 
მანუალური თერაპიის პროცედურებისათვის: სპონდილოგენური 

სტრიების საწინააღმდეგო ზეთი მსუბუქად შეიზილეთ მუცლის, 
თეძოების და მკერდის არეში. ნუშის რბილი ზეთის, ჟოჟობას და 
E ვიტამინით მდიდარი ხორბლის ჩანასახის ზეთი არნიკას ყვავილის 
ზეთოვან ექსტრაქტთან ერთად კვებავს და ელასტიკურობას მატებს 
კანს. ამცირებს ქავილის შეგრძნებას და მოჭიმულ და დაძაბულ 
კანს ამშვიდებს. მშრალი და პრობლემური კანის შემთხვევაში 
ზეთის გამოყენება უმჯობესია ორსულობის პირველი თვიდან 
დაიწყოთ და მშობიარობის შემდეგ გააგრძელოთ. ზეთის 
გამოყენება მკერდის არეში რეკომენდებულია ძუძუთი კვების 
დროს. ზეთის გამოყენება შეგიძლიათ წონის ხშირი ცვალებადობის 
ან სხვა პრობლემების გამო სტრიების გაჩენის შემთხვევაში. 
ასევე გარდამავალ ასაკშიც.

 

შემადგენლობა: მზესუმზირის ზეთი, ზეითუნის ზეთი, ბუნებრივი 
ეთერზეთების ნარევი, არნიკას ყვავილისა და არყის ხის ფოთლის 
ექსტრაქტები.
რჩევა: თუ ცელულიტის დაძლევა გადაწყვიტეთ, სჯობს 
პროფესიული მასაჟი არნიკის ზეთით გაიკეთოთ. მასაჟი კუნთებსა 
და სახსრებს მოუვლის, კანს გაამკვრივებს და ცხიმის წვას შეუწყობს 
ხელს. ცელულიტის ზეთი კი შეგიძლიათ სახლში შხაპის მერე 
შეიზილოთ წრიული მოძრაობებით, ან გამოიყენოთ ხის მასაჟორი 
ან სამასაჟე ქილა. 

რადიკულიტების, ართრიტების, ართროზებისა და ოსტეოქონდროზების 
სამკურნალოდ. ასევე მწოლიარე ავადმყოფების მოსავლელად 
ნაწოლების გაჩენის თავიდან აცილებისთვის. 

ერთი თვე საკმარისია რომ იგრძნოთ, დაინახოთ და გაზომოთ შედეგი - 
მკვრივი, გლუვი და ელასტიკური კანი. არყის ხის ნედლი ფოთლების, 
როზმარინისა და თაგვისარას ექსტრაქტები სისხლის მიმოქცევას და 
ნივთიერებათა ცვლის პროცესს ააქტიურებს. გარგარის თესლის 
გამაცოცხლებელი ზეთი, ტენის შემნახავი ჟოჟობას ზეთი და 
ვიტამინებით მდიდარი ხორბლის ჩანასახის ზეთი კანის რეგენერაციის 
პროცესს ასტიმულირებს. ბუნებრივი ეთერზეთები აძლიერებს ზეთის 
დამჭიმავ ეფექტს და სიმკვრივესა და მოქნილებას მატებს კანს.
გამოყენება: ოპტიმალური შედეგის მისაღწევად პირველი ოთხი 
კვირის განმავლობაში ცელულიტის საწინააღმდეგო ზეთი წრიული 

დერმატოლოგიური ტესტები 
28-დღიანი გამოყენების შემდეგ /კანის სიგლუვე +21%, 
კანის ელასტიკურობა +20%, კანის დაჭიმულობა +35%.

შემადგენლობა: გარგარის თესლის ზეთი, ჟოჟობას ზეთი, ხორბლის 
ღივის ზეთი, ბუნებრივი ეთერზეთების ნარევი, არყის ხის ფოთლის, 
თაგვისარას ფესურისა და როზმარინის ფოთლის ექსტრაქტები.

ახლად წარმოქმნილი წითელი სტრიებს ზეთის რეგულარული 
გამოყენება საგრძნობლად აუმჯობესებს. 
ელასტიურობა 2 თვეში 6%, 4 თვეში -17%. 
კანის სიგლუვე 2 თვეში 21%, 4 თვეში 77%
რჩევა: განსაკუთრებული სიმშრალის დროს ორსულობის 
დროს შეგიძლიათ ველედას სქინ ფუდის ბოდი ბათერი გამოიყენოთ. 
შემადგენლობა: ნუშის ზეთი, ჟოჟობას ზეთი, ხორბლის ღივის 
ზეთი, არნიკას ყვავილის ფურცლების ექსტარქტი. ბუნებრივი 
ეთერზეთების ნარევი

ლავანდის დამამშვიდებელი ზეთი სირბილესა და ხავერდოვნებას 
მატებს კანს. დაძაბულობის და დაღლილობის მოსახსნელად  
შხაპის მიღების შემდეგ ზეთი წრიული მოძრაობებით შიზილეთ კანში. 
გადაღლილობის, უძილობის  და სტრესის დროს რეკომენდებულია 
ლავანდის ზეთით სამკურნალო მასაჟის კურსის ჩატარება. 
შემადგენლობა:ტკბილი ნუშის ზეთი,  სეზამის თესლის ზეთი  
ლავანდის ზეთი.  სურნელი მიღებულია მცენარეული ეთერზეთებიდან.

ლავანდის დამამშვიდებელი  ტანის ზეთი 
ნორმალური და მშრალი კანისთვისმოძრაობებით დღეში ორჯერ შეიზილეთ კანში. უმჯობესია გამოიყენოთ  

ხის რბილი მასაჟორი ან სამასაჟე ქილა. სასურველი შედეგის 
შესანარჩუნებლად ზეთი ყოველდღიურად ან კვირაში რამდენჯერმე წაისვით.

რჩევა:

  ნუშის დამამშვიდებელი არაპარფიუმირებული ზეთი
მშრალი და პრობლემური კანისთვის ნებისმიერ ასაკში  
  ველური ვარდის ზეთი ამპულებში 
ამცირებს პირველ ნაოჭებს, ამკვრივებს და 
ამშვიდებს გადაღლილ კანს
  ბროწეულის ანტიოქსიდანტური სახის ზეთი 
გადატკეცსკანს, ამცირებს ნაოჭებს და  ასაკობრივი 
ლაქების წარმოქმნას აფერხებს.

სახის კანის მოსავლელად შეგიძლიათ 
ველედას ზეთები გამოიყენოთ











პირის ღრუს და
კბილების მოვლა

» 

 

 

» veledas piris Rrus da kbilebis mosavlel produqtebSi mxolod 
naturaluri, sufTa mcenareuli da mineraluri substanciebi gamoiyeneba. 

mineraluri gamwmendi nivTierebebi frTxilad da safuZvlianad wmends kbilebs, 
bunebrivi eTerzeTebi ki xangrZlivad tovebs sisufTavisa da sigrilis 

SegrZnebas. piris Rrus mikroflora bunebriv wonasworobas inarCunebs, 
rac janmrTelobis mniSvnelovani winapirobaa.

Weleda Ge Weleda.Georgia www.weleda.ge www.weledashop.ge 2 38 21 28 თბილისი, პეკინის გამზ. 45

   ველედა ნედლეულს სერტიფირებული 
ბიოლოგიური, ბიოდინამიური მეურნეობიდან 
ან ველური პოპულაციიდან მოიპოვებს 

ველედას პირის ღრუს და კბილების 
მოსავლელი პროდუქტები არ შეიცავს

         NaTrue ველედას პროდუქტები სერთიფირებულია 
         ბიო და ნატურალური კოსმეტიკის მწარმოებელთა 
         ევროპული გაერთიანების ხარისხის ნიშნით

UEBT- ეთიკური ბიოვაჭრობის კავშირის  ნიშანი 
დასტურია იმისა, რომ ბიომრავალფეროვნება 
დაცულია ნედლეულის კულტივირების, 
შეგროვებისა და შემდგომი გადამუშავების დროს 

 
გლუტენს (gluten free). 
გენმოდიფიცირებულ სუბსტანციებს
ნედლეული და პროდუქტი არ არის დასხივებული.
ცხოველებზე ცდები არ ტარდება

fTorwyalbadmJavas marilebs 

amaqafebel tenzidebs, sinTezur 
aromatizatorebs

saRebavebs da konservantebs, Saqars 
da Saqris Semcvlelebs         
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raTanias eleqsiri piris RrusaTvis     
Ratanhia-Mundwasser

veledas raTanias eleqsiri bunebrivi eTerzeTebisa 
da mineraluri substanciebis saSualebiT piris Rrus 
lorwovani garsisa da mikrofloris bunebriv funqciebs 
astimulirebs. raTaniasa da muris eqstraqtebi RrZilebs da  
lorwovans amagrebs da anTebiTi procesebisa da 
RrZilebidan sisxldenis Tavidan acilebas uwyobs xels. 
Seicavs fluorits, bunebrivi warmoSobis kalciumis 
fTorids.
gamoyeneba: eleqsiris ramdenime wveTi gaxseniT  
naxevar Wiqa Tbil wyalSi da gamoivleT piris Rrusa 

da yelSi. gaRizianebuli an meqnikurad dazianebuli  
/kbilebis nadebis gawmendis Semdeg/   ibeliZrR 
SegiZliaT ganuzavebeli eleqsiriT gaJRenTili bambis 
tamponiT daimuSavoT.   gaiTvaliswineT, rom raTanias
eqstraqtma xSiri gamoyenebis SemTxvevaSi SeiZleba feri 
Seucvalos kbilis keramikul an sinTezur nawilebs.
Semadgenloba: spirti, wyali, muris eqstraqti, raTanias 
fesvis eqstraqti, bunebrivi eTerzeTebis narevi, cxenis 
wablis eqstraqti*, fluoriti*, vercxli*, kizeriti* .
* Zlier ganzavebuli saxiT.

salbis balzami RrZilebisTvis 
Salbei-Zahnfleischbalsam

veledas salbis rbili balzami piris Rrus regularuli, 
kompleqsuri mosavleli saSualebaa. salbisa da 
gvirilis eqstraqtebi amSvidebs mgrZnobiare RrZilebs 
da anTebiTi kerebis warmoqmnas uSlis xels. raTanias 
fesvis eqstraqti amagrebs RrZilebs da amcirebs 
sisxldenas. bunebrivi eTerzeTebi piris RruSi 
sasiamovno sigrilisa da sisufTavis SegrZnebas tovebs. 
salbis balzami kbilebis yoveli gawmendis Semdeg  
1-2 wuTis ganmavlobaSi frTxilad SeizileT 

RrZilebSi rbili jagrisiT an TiTiT. 15 wuTis ganmavlobaSi 
ar gamoivloT wyali da ar miiRoT sakvebi. proteziT 
gaRizianebuli RrZilebisa da piris Rrus lorwovani 
garsis mosavlelad gawmendil protezs moxmarebis win 
Txlad wausviT balzami. 
Semadgenloba: wyali, spirti, glicerini, qsanTani, salbis 
foTlis, gvirilis yvavilis, raTanias fesvis da muris 
eqstraqtebi; cxenis wablis qerqis eqstraqti*, fluoriti*, 
vercxli*, kizeriti*, bunebrivi eTerzeTebis narevi.
* Zlier ganzavebuli saxiT.

raTanias kbilis pasta
Ratanhia-Zahncreme

bunebrivi saSualeba RrZilebis gasamagreblad
mTrimlavi nivTierebebiT mdidari raTanias fesvis 
eqstraqti da anTebis sawinaaRmdego muris eqstraqti 
gaRizianebul RrZilebs amSvidebs, piris Rrus qsovilebs 
amWidroebs da RrZilebidan sisxldenis SeCerebas uwyobs 
xels. mineraluri gamwmendi nivTiereba, kalciumis karbonati 

frTxilad da safuZvlianad asufTavebs kbilebs. 
Semadgenloba: wyali, kalciumis karbonati, glicerini, 
Tixamiwa, spirti, raTanias fesvisa da muris eqstraqtebi; 
baRis pitnis zeTi, xveula pitnis zeTi, didi kamis zeTi, 
qsanTani, glicirizinmJavas amoniumis marili.



marilis kbilis pasta     Sole-Zahncreme 

dacva kariesisa da kbilis magari da rbili nadebisgan
marilis pasta icavs kbils kariesis, kbilis qvis da 
nadebisgan. natriumis bikarbonatis xsnadi gamwmendi nivTierebebi 
xels uwyobs piris RruSi saWiro mJavianobis SenarCunebas, 
zRvis marili aregulirebs nerwyvdenas da TviTwmendis 
fiziologiur process uwyobs xels. muris eqstraqti piris 
Rrus anTebiTi procesebis ganviTarebisgan icavs. raTanias 
fesvis eqstraqti qsovilebs amWidroebs, rac RrZilebidan 
sisxldenis Tavidan acilebas uwyobs xels. mSuSxavi, odnav 

mariliani gemo  da baRis pitnis gamacocxlebeli aromati 
sisufTavisa da sigrilis SegrZnebas tovebs. 
Semadgenloba: wyali, natriumis bikarbonati, glicerini, 
siliciummJava, kvrinCxis wveni, baRis pitnis zeTi, muris, 
raTanias fesvis da cxeniswablis qerqis eqstaqtebi; niukas 
fesvis preparati, zRvis marili, guaris fisi, JoJobas zeTi, 
spirti, eskulini, natriumis sulfati, natriumis silikati, 
bunebrivi eTerzeTebis narevi. 

kalendulas kbilis pasta     Calendula-Zahncreme 

kariesis profilaqtika 
kalendulas kbilis pastas kamis rbili eTerzeTis 
gemo aqvs da piris RruSi sisufTavisa da sigrilis 
SegrZnebas tovebs. kalendulas anTebis sawinaaRmdego, 
damamSvidebeli eqstraqti xels uwyobs piris RruSi 
jansaRi floris SenarCunebas. kalciumis karbonatis 

gamwmendi nivTiereba frTxilad da safuZvlianad asufTavebs 
kbilebs. regularuli gamoyenebisas pasta amcirebs nadebs 
da kariesisgan icavs kbilebs. 
Semadgenloba: wyali, kalciumis karbonati, glicerini, 
Tixamiwa, spirti, kalendulas eqstraqti, muris eqstraqti, 
kamis zeTi, qsanTani, glicirizinmJavas amoniumis marili.

mcenareuli kbilis Jele     Pflanzen-Zahngel 

mgrZnobiare RrZilebisTvis
mcenareuli kbilis geli rekomendebulia mgrZnobiare 
RrZilebis mosavlelad. gvirilis, murisa da raTanias 
eqstraqtebi amSvidebs gaRizianebul RrZilebs da anTebiTi 
procesebis warmoqmnas uSlis xels. kaJidan miRebuli 
gamwmendi nivTiereba gansakuTrebuli sifrTxiliT asufTavebs 

kbilebs. pitnisa da kamis eTerzeTebis gamacocxlebeli gemo 
didxans tovebs sisufTavisa da sigrilis SegrZnebas.
Semadgenloba: glicerini, wyali, siliciummJava, gvirilis 
yvavilis, raTanias fesvisa da muris eqstraqtebi; xveula 
pitnis zeTi, baRis pitnis zeTi, didi kamis zeTi, alginati, 
spirti, eskulini.

bavSvis kbilis Jele     Kinder-Zahngel

sarZeve kbilebis mosavlelad
bavSvis kbilis Jele     Kinder-Zahngel sarZeve kbilebis 
mosavlelad bavSvis kbilis Jele specialurad sarZeve 
kbilebis mosavlelad aris SemuSavebuli. Jele frTxilad 
da safuZvlianad wmends kbilebs, icavs anTebis, nadebisa 
da kariesisgan, wonasworobaSi mohyavs bavSvis piris Rrus 
flora. gadaylapvis SemTxvevaSi uvnebelia.  

თუ კი ბავშვმა  სარძევე კბილები უკვე მოიცვალა, შეგიძლიათ 
ველედას კალენდულას კბილის პასტაზე ან მცენარეულ ჟელეზე 
გადახვიდეთ.
Semadgenloba: glicerini, wyali, siliciummJava, alginati, 
kalendulas yvavilis eqstraqti, didi kamis zeTi, pitnis 
zeTi, eskulini.
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ჩვენება: კალციუმის ცვლის გააქტიურება; ჯანსაღიკბილებისა და ძვლების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა 
ჩვილებსა და ბავშვებში, ძვლოვანი სტრუქტურის დაცვა ორსულობის დროს; ექსუდატიური დიათეზი. 

დოზირება და მიღების წესი: დილით, უზმოზე  ერთი დოზა აუფბაუკალკი 1 და  საღამოს, ძილის წინ ერთი 
დოზა  აუფბაუკალკი 2 დაიყარეთ ენაზე /შეგიძლიათ მიიღოთ მცირე ოდენობის წყალთან ერთად/. 
მკურნალობა გააგრძელეთ 6-8 კვირის მანძილზე. გაიმეორეთ კურსი 3-4 კვირის შემდეგ.  

დოზის გადაჭარბების შემთხვევაში (მაგ. მთელი შიგთავსი) ლაქტოზის მიმართ ზემგრძნობელიობის მქონე 
პაციენტებს შეიძლება აღენიშნოთ კუჭ-ნაწლავის გაღიზიანება და ფაღარათი. ერთჯერადი დოზის 
განსასაზღვრად (დაახლოებით 0,2 გ) თავსახურის ზედა მხარეს განთავსებულია დოზატორი. 
 

ძვლის შენების მოსაწესრიგებლად საკმარისი არ არის ორგანიზმს მივაწოდოთ კალციუმის მარილები. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ორგანიზმის 
მიერ ნივთიერების შეთვისების უნარის გააქტიურება და მეორე, გასათვალისწინებელია რომ სხვადსხვა წყაროდან მიღებული კალციუმის კარბონატი 
არ არის თვისობრივად იდენტური. ველედა აუფბაუკალკის შემადგენლობაშ იშეტანილია კალციუმის სწორედ ის შენართები, რომელთა წარმოშობაც 
უშუალოდ სასიცოცხლო პროცესაბთან არის დაკავშირებული. ესენია მოლუსკის ნიჟარა და მუხის ქერქი. მათი მიღებისას, ჩვენ მხოლოდ კალციუმის 
დამატებით დოზას კი არ ვაწვდით ორგანიზმს, არამედ ვააქტიურებთ ასიმილაციასაც /შენებას/. ამასთან, მკურნალობის ეს პრინციპი ორგანიზმს 
უვარჯიშებს უნარს, რომ სწორად წარმართოს კალციუმის ცვლის ბუნებრივი პროცესი.
 

დილით - ვიღებთ კალციუმის ფტორფოსფატს ფორმირებისთვის. / აუფბაუკალკი 1/
საღამოს - ვიღებთ კალციუმის კარბონატს შენებისათვის /აუფბაუკალკი 2/
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შემადგენლობა: 10 გ შეიცავს: 
აქტიური ნივთიერებები: კონხე /მოლუსკის ნიჟარის - 
ბუნებრივი კალციუმის კარბონატი, ფხვნილი/ 0,5 გ, 
ქვერკუს ეთანოლ დეკოკტუმ /მუხის ქერქის სპირტიანი 
მონახარშის ფხვნილი/ ტრიტურაცია D3 1გ. 
დამხმარე ნივთიერება: ლაქტოზის მონოჰიდრატი 
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შემადგენლობა: 10გრ. შეიცავს: 
აქტიური ნივთიერებები: აპატიტის ტრიტურაცია 
/კალციუმფტორფოსფატი/ D5 1გრ, კუკურბიტაპეპოფლოს 
/გოგრისყვავილების/ ტრიტურაცია D2 1 გრ. 
დამხმარე ნივთიერება: ლაქტოზის მონოჰიდრატი. 
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