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Florealis – Nýjung
á markaðnum

Heilsa

„For Women“

gegn sveppasýkingu,bakteríusýkingu
og þvagfærasýkingu

PRENTUN.IS

Fæst í apótekum og heilsubúðum

Vistor hf. kynnir: Fjölbreytt úrval jurtalyfja og lækningavara
með viðurkennda virkni við ákveðnum sjúkdómum.

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

2 6 . S E P T E M B E R 2 0 1 7 Þ R I ÐJ U DAG U R

F

lorealis er íslenskt lyfjalyfja
fyrirtæki sem þróar og
markaðssetur jurtalyf og
lækningavörur við ýmsum
vægum sjúkdómum,“ segir Guðný
Traustadóttir, markaðstengill hjá
Vistor hf. „Fyrstu vörurnar eru
komnar í helstu apótek á Íslandi
og snemma á næsta ári munu þær
fást í apótekum í Svíþjóð.“

Aleria bólukrem.

Fjölbreytt vöruúrval

Framboð Florealis verður mjög
fjölbreytt en nú eru komnar á
markaðinn fjórar lækningavörur
sem eiga það sameiginlegt að hafa
virk innihaldsefni úr jurtum. VöruVöru
línan er byggð upp með það
að markmiði að bjóða
upp á valkost
sem byggir
á virkum
efnum úr
náttúrunni
en jafnframt
að tryggja gæði,
öryggi og virkni
vörunnar.
Flest höfum við
fundið fyrir ýmiss
konar óþægindum
eða vægum veikindveikind
um sem draga þó úr
lífsgæðum. Markmið
Florealis er að fólk geti
fengið gæðavörur við
hæfi til að draga úr þessum
óþægindum og lágmarkað röskun
á daglegu lífi.

Florealis er íslenskt
lyfjafyrirtæki sem
þróar og markaðssetur
jurtalyf og lækningavörur
við ýmsum vægum
sjúkdómum.

Húðvörur

l Aleria bólukrem. Kremið er
ætlað til meðferðar á bólum og
óhreinindum í húð. Kremið hefur
bakteríudrepandi eiginleika, auk
þess sem það flýtir fyrir endurnýjendurnýj
un húðarinnar og veitir næringu
og raka. Aleria er CE merkt
lækningavara.

Florealis lækningarvörur.

Vörur fyrir konur sem þjást
af óþægindum á kynfærasvæði

l Liljeria frunsukrem. Kremið
er ætlað til meðferðar við
frunsum. Liljeria myndar
virkan varnarhjúp sem kemur
í veg fyrir að sýkingin dreifi sér,
dregur úr einkennum (kláða og
sviða) og gefur húðinni tækifæri
til að gróa hraðar. Liljeria er CE
merkt lækningavara.

l Rosonia – Froða fyrir kynfærasvæði. Froðan er ætluð til meðferðar á óþægindum og sýkingum á
ytri kynfærum (bakteríu-, veiru- og
sveppasýkingum).

Eitt af virku efnasamböndunum
í vörunum eru TIAB silfurjónir
sem eru örveruhemjandi og
mynda varnarhimnu yfir sýkta
svæðið og hindra þannig að
sýkingin dreifist. Varnarhimnan
myndar þannig ákjósanlegar
aðstæður fyrir gróanda og endurnýjun húðarinnar.

SVEFNVANDI – KVÍÐI – DEPURÐ

MAGNOLIA

OFFICINALIS

Hefur verið notað við
svefnvandamálum, kvíða og
depurð í yfir 2000 ár í Asíu

Hrafnhildur Ólafsdóttir starfar við
sjálboðavinnu í Rauða Kross búðinni
„Ég vil alls ekki nota lyfseðilsskyld svefnlyf og
ákvað því að prófa Magnolia. Ég tek 2 hylki
á kvöldin um klukkustund fyrir svefn og hef
ekki sofið betur í mörg ár.“

Bætt heilsa og betri líðan með

Natural Health Labs
100% náttúruleg bætiefni

Fæst í apótekum, Heilsuhúsið, Hagkaup, Fjarðarkaup, Orkusetrið, Heilsuver,
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is, Heimkaup og Iceland Engilhjalla.

balsam.is

Liljeria
frunsukrem.

Rosonia froða.

l Rosonia myndar virkan varnarhjúp sem heldur örverum frá sýkta
svæðinu og gefur slímhúðinni
tækifæri til að endurnýja sig.
Froðan inniheldur jurtaútdrátt úr
skógarstokksrós (mallow) sem er
ríkur af næringarefnum, er rakagefandi og hjálpar við uppbyggingu vefja. Rosonia er CE merkt
lækningavara.
l Liljonia mjúk hylki í leggöng.
Hylkin eru ætluð til meðferðar á
sýkingum í leggöngum (bakteríu-,
veiru- og sveppasýkingum). Hylkin
leysast upp og mynda einstakan
varnarhjúp gegn örverum sem
veitir slímhúðinni svigrúm til að
endurnýja sig. Liljonia er CE merkt
lækningavara.

Fleiri vörur frá Florealis á
næstunni

„Fleiri vörur eru á leiðinni frá
Florealis í haust,“ segir Guðný.
„Við erum mjög spennt fyrir því að
fyrsta jurtalyfið sem hefur hlotið
skráningu á Íslandi er væntanlegt í nóvember en það heitir
Lyngonia og er með jurtaútdrátt
úr sortulyngi. Það er við vægum
endurteknum þvagfærasýkingum
hjá konum. Einnig er von á geli
við leggangaþurrki og rýrnun í
slímhúð í leggöngum. Í gelinu er
jurtaútdráttur úr rauðsmára.“

Náttúrulegar lausnir

Um gjörvalla Evrópu er fólk í
auknum mæli að leita í náttúrulegar lausnir hvort sem um er
að ræða matvæli, fatnað, lyf eða

lækningavörur. Í árþúsundir hefur
maðurinn leitað í jurtir til að
lækna ýmsa algenga sjúkdóma og
á síðustu árum hefur orðið mikil
þróun á því sviði.

Auknar kröfur um gæði og
öryggi

Kolbrún Hrafnkelsdóttir lyfjafræðingur er forstjóri Florealis en
hún hefur áralanga reynslu í lyfjaþróun. „Í jurtum og náttúrunni eru
ótal mörg efni sem hafa vísindalega
sannaða virkni við ýmsum sjúkdómum og sagan segir okkur að
fólk hafi nýtt sér það um aldir. Með
aukinni þekkingu koma auknar
kröfur um gæði og öryggi sem við
höfum haft að leiðarljósi í allri
okkar vinnu,“ útskýrir Kolbrún.
Evrópska lyfjamálastofnunin
hefur gefið út staðla og lyfjaforskriftir fyrir viðurkennd jurtalyf
og á þeim grunni er Florealis að
koma með á markað þrjú jurtalyf
og fimm lækningavörur að auki, að
sögn Kolbrúnar.
Florealis vörurnar fást í helstu apótekum
www.florealis.com
https://www.facebook.com/florealis/

l Nota má
Rosonia
og Liljonia
saman til
að vinna
á óþægindum ef
sýking er
bæði á ytri
kynfærum
og inni í
leggöngleggöng
unum.
Liljonia, mjúk
hylki í leggöng.
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is,
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351 Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357

Útgefandi:
365 miðlar

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 |
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433

Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson
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Meiri kynlöngun og minni kvíði
Þegar karlar komast á miðjan aldur fer magn testósteróns minnkandi hjá mörgum. Líkamleg einkenni geta verið margvísleg og hefur Macalibrium Revolution reynst mörgum afar vel.

M

ikið hefur verið fjallað um
breytingarskeið kvenna
og hvaða áhrif þverrandi
hormónaframleiðsla hefur á líf
þeirra og störf. Umræða um breytt
breyttan hormónabúskap hjá körlum er
að verða meira áberandi en áður
og ekki að ástæðulausu. Karlmenn, rétt eins og konur, finna
fyrir breytingum þegar aldurinn
færist yfir og staðreyndin er sú að
fjölmargir karlar sem komnir eru
á miðjan aldur glíma við einkenni
sem rekja má til minnkandi framleiðslu testósteróns.

Kyngeta og svefntruflanir

Einkenni lækkandi testósteróngilda eru margvísleg. „Breytingar
á hormónaframleiðslu gerast þó
ekki jafn hratt
og í jafn miklu
mæli og hjá
konum og eru
einkennin því
ekki alltaf jafn
augljós. En
eftir því sem
árin líða og
aldurinn færist
yfir breytist
líka samsetning
líkamans. Hlut
HlutHrönn Hjálmarsdóttir, heilsumark- ur fitu á það
þjálfi hjá Artasan. til að aukast á
kostnað vöðvamassa, það dregur úr beinþéttni,
kynvirkni minnkar og fleiri eiga í
erfiðleikum með kyngetu. Kvíði,
vægt þunglyndi og svefntruflanir verða einnig algengari,“ segir
Hrönn Hjálmarsdóttir, heilsumarkþjálfi hjá Artasan.

Flestir karlmenn finna fyrir einhverjum einkennum testósterónskorts einhvern tíma á lífsleiðinni.
Revolution Macalibrium hefur reynst
karlmönnum afar vel gegn minnkandi testósterónframleiðslu.

Einkenni testósterónskorts

Flestir karlmenn finna fyrir einhverjum einkennum testósterónskorts einhvern tíma á lífsleiðinni
og hjá mörgum geta þau haft
veruleg áhrif á daglegt líf. Þessi einkenni geta verið:
● Skapstyggð
● Svefntruflanir
● Þreyta og þróttleysi
● Einbeitingarörðugleikar
● Minni vöðvastyrkur
● Hitakóf
● Aukin líkamsfita
● Minni kynlöngun og erfiðleikar
við stinningu
● Beinmassi minnkar
(beinþynning)
● Lið- eða vöðvaverkir
● Þunglyndi
Þessi einkenni benda að sögn
Hrannar til þess að eitthvað verður
að gera í málunum. Menn geta

leitað til læknis og jafnvel beðið
um mælingu á testósterónmagni
til að vita hvort orsökin liggi þar og
ákveðið svo í framhaldi af því hvað
sé best að gera.

Jafnvægi á
hormónabúskapinn

Eitt af því sem hefur að sögn
Hrannar reynst karlmönnum
afar vel gegn minnkandi testósterónframleiðslu er inntaka á
Revolution Macalibrium en það
inniheldur Maca-OG™ sem er
einkaleyfisvarin blanda ólíkra
arfgerða maca-jurtarinnar og er
sérstaklega ætlað karlmönnum.
Maca er adaptógen , sem er efni
sem styrkir mótstöðuafl líkamans
gegn streitu og utanaðkomandi
áreiti, og fyrirfinnst í náttúrunni
og er m.a. þekkt fyrir að auka eigið
viðnám líkamans gegn hvers kyns
streituvöldum.

Revolution Macalibrium
hefur góð áhrif á:

● Orku og úthald
● Beinþéttni
● Kynferðislega virkni
● Frjósemi og almennt heilbrigði

Að sögn Hrannar er Maca mjög
virkt og því er ráðlagt að byrja að
taka 1 hylki á dag og bæta við öðru
eftir 1-2 vikur. „Eftir 3-4 mánuði
má minnka skammtinn niður í 1
hylki til að viðhalda jafnvægi.“
Revolution Macalibrium er með
lífræna vottun í USA, Evrópu og
Japan, er ekki erfðabreytt, er með
sanngirnisvottun og glútenfrítt.
Það hentar bæði grænmetisætum
og vegan fólki. Virkni þess hefur
verið staðfest í rannsóknum og birt
í lækna- og vísindatímaritum.
Sölustaðir: Lyfja og Heilsuhúsið

Krill Oil

- öflugustu Omega 3 fitusýrurnar

Krill olía er omega 3 í sinni hreinustu og öflugustu mynd, sótt í Suðurskautshafið
sem er hreinasta hafsvæði veraldar. Líkaminn á mjög auðvelt með að nýta sér
fitukeðjurnar í krillinu og ekkert eftirbragð er eftir inntöku.

„Eftir að ég fór að taka Krill olíuna finn ég
mjög mikinn mun á mér og þá sérstaklega
húðinni“
Kristófer Fannar Stefánsson

Fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.

Smáauglýsingar

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Hjólbarðar

Hreingerningar

Keypt
Selt

VY-ÞRIF EHF.

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Bókhald

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

EINN MEÐ ÖLLU !

MERCEDES-BENZ GLE 500E 4
MATIC HYBRID. Árgerð 2016,ek.
aðeins 9.þús km,sjálfskiptur. Verð
9.900.000. Rnr.246752 - á staðnum.
S:562-1717. bilalif@bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga
www.bilalif.is

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir
og áreiðanlegir. Eigum flestar
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

Óskast keypt

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Málarar
Getum bætt við okkur inni
verkefnum. Vönduð vinnubrögð
og góð umgengni. Tilboð eða
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður
896-5758

Save the Children á Íslandi

SÖLUMAÐUR ÓSKAST Í HÚSGAGNADEILD
OKKAR Á SMÁRATORGI
Leitum að jákvæðum og þjónustulunduðum
einstaklingi í húsgagnadeildina okkar.
Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.

Spádómar

Spennandi starf þar sem miklir
möguleikar eru á að
vaxa í starfi.
Góð árangurstengd laun
í boði fyrir réttan aðila.

PÍPULAGNIR

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 og 663 5315

Áhugasamir hafið samband við
Smára 842-8065
smari.hauksson@rfl.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Ökukennsla, aðstoð við
endurtökupróf og akstursmat. S. 893
1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

SÖLUMAÐUR

Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

Bílar til sölu

Ökukennsla

Alla virka daga í verslun okkar
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Húsaviðhald
Pípulagnir

Skólar
Námskeið

Rafvirkjun

Búslóðaflutningar
BENZ TILBOÐ 250.000

Benz c 240 árg 2002, ek. 202 þús.
sjálfskiptur, bensín, ameríku útgáfa.
Allur í leðri. S. 891 9847

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

www.rumfatalagerinn.is

ATVINNUBÍLAR Í MIKLU ÚRVALI
Komdu við og reynsluaktu

4.890

þús.
án vsk!

Ford Transit 18 manna

3.990

þús.
án vsk!

Ford Tourneo Custom

3.990

þús.
án vsk!

VW Craer langur háþekja

1.690

þús.
án vsk!

VW Caddy TDI m. hilluker

Nýr bíll
Beinskiptur - Dísel

Nýr bíll
Beinskiptur - Dísel

Árgerð 2015- Ekinn 14þús km.
Beinskiptur - Dísel

Árgerð 2012 - Ekinn 29þús km.
Beinskiptur - Dísel

Raðnr. 159909

Raðnr. 136357

Raðnr. 135490

Raðnr. 136371

1.590

þús.
án vsk!

VW Caddy TDI

3.190

þús.
án vsk!

VW Transporter háþekja m. hilluker

2.980

þús.
án vsk!

VW Transporter Double Cab

1.780

þús.
án vsk!

VW Transit Connect

Árgerð 2013 - Ekinn 39þús km.
Beinskiptur - Dísel

Árgerð 2014 - Ekinn 15þús km.
Beinskiptur - Dísel

Árgerð 2014 - Ekinn 38þús km.
Beinskiptur - Dísel

Árgerð 2013 - Ekinn 24þús km.
Beinskiptur - Dísel

Raðnr. 136163

Raðnr. 136119

Raðnr. 136369

Raðnr. 136370

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan
Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

kaﬃ á könnunni

opið mán-fös 10-18
lau 12-15

...á verði fyrir þig!

