
 

 

PPRROODDOOTTTTII  SSPPEECCIIFFIICCII  PPEERR  BBAAMMBBIINNII,,  DDIIRREETTTTAAMMEENNTTEE  DDAALLLLAA  CCAASSAA  FFAARRMMAACCEEUUTTIICCAA  IITTAALLIIAANNAA  

IINNFFAANNTTSS  AANNDD  CCHHIILLDDRREENN  SSPPEECCIIFFIICC  PPRROODDUUCCTTSS  DDIIRREECCTTLLYY  FFRROOMM  IITTAALLIIAANN  PPHHAARRMMAACCEEUUTTIICCAALL  MMAANNUUFFAACCTTUURREERR  

GGEELL  7755  mmll  ttuubbee  ddeerrmmaattoollooggiiccaallllyy  tteesstteedd  ((  €€  44,,5500))  

IItt  rreelliieevveess  ssyymmppttoommss  ssuucchh  aass  hheeaavviinneessss,,  tteennssiioonn  aanndd  ttiirreeddnneessss  iinn  tthhee  lliimmbbss..                                                                                                                                                                                                                          

RReeccoommmmeennddeedd  aass  aann  aaiidd  iinn  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  sspprraayyiinngg  iinn  tthhee  lloowweerr  lliimmbbss  iinn  ccaassee  

ooff  sskkiinn  bblleemmiisshheess..  TThhaannkkss  ttoo  aa  ssppeecciiaall  ppooooll  ooff  vveeggeettaall  ffuunnccttiioonnaall  iinnggrreeddiieennttss  bbrriinnggss  

rreelliieeff  aanndd  aa  pplleeaassaanntt  sseennssee  ooff  ffrreesshhnneessss,,  lliigghhttnneessss  aanndd  wweellll--bbeeiinngg  ooff  tthhee  lloowweerr  

lliimmbbss  uunnddeerr  ccoonnddiittiioonnss  ooff  sslloowweedd  ppeerriipphheerraall  cciirrccuullaattiioonn..  RReeccoommmmeennddeedd  aass  aann  aaiidd  

iinn  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  llyymmpphheeddeemmaa  ffrroomm  pprroolloonnggeedd  iimmmmoobbiilliizzaattiioonn..  

CCaappiillll  ®®  ggeell,,  ccaann  bbee  aapppplliieedd  sseevveerraall  ttiimmeess  aa  ddaayy  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  nneeeeddss  eevveenn  oonn  

sseennssiittiivvee  sskkiinn,,  aass  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  aann  eexxcceelllleenntt  sskkiinn  ttoolleerraannccee..  

CCaappiillll  ®®  ggeell  iiss  ffoorrmmuullaatteedd  ttoo  aallllooww  aa  rraappiidd  aanndd  ccoommpplleettee  ppeenneettrraattiioonn  ooff  aaccttiivvee  

iinnggrreeddiieennttss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  iitt,,  tthhee  ggeell  iiss  eeaassyy  ttoo  aappppllyy  aanndd  iiss  qquuiicckkllyy  aabbssoorrbbeedd..  

CCaappiillll  ®®  ggeell,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  ffuunnccttiioonnaall  vveeggeettaabbllee  ssuubbssttaanncceess,,  ssuucchh  aass  ttoottaall  tteerrppeenneess  

        ((eexxttrraacctteedd  ffrroomm  CCeenntteellllaa  aassiiaattiiccaa)),,  ccoouummaarriinn  ((eexxttrraacctteedd  ffrroomm  MMeelliilloottuuss  ooffffiicciinnaalliiss)),,  eesscciinn  ((eexxttrraacctteedd  ffrroomm  AAeessccuulluuss  

hhiippppooccaassttaannuumm)),,  rruusscciinnaa  aanndd  rruussccoossiiddee  ((eexxttrraacctteedd  ffrroomm  RRuussccuuss  aaccuulleeaattuuss))  EExxttrraacctt,,  AAllooee  bbaarrbbaaddeennssiiss  lleeaavveess  iinn  

uunnssaappoonniiffiiaabbllee  oolliivvee  ooiill,,  pprroodduucceess  aa  bbeenneeffiicciiaall  ddrraaiinniinngg  aanndd  ddeeccoonnggeessttaanntt..            IInn  aaddddiittiioonn,,  ppaanntthheennooll,,  hhyyaalluurroonniicc  aacciidd  aanndd  

bbeettaaiinnee  eennssuurree  aa  ggoooodd  mmooiissttuurriizziinngg..  

            PPIILLLL  ®®  RREETTAARRDD    3300  ttaabblleettss  ooff  995500  mmgg  ssllooww--rreelleeaassee  ((€€  55,,5500))  

DDiieettaarryy  ssuupppplleemmeenntt  wwiitthh  ttiittrraatteedd  eexxttrraaccttss  ooff  MMeelliilloott,,  CCeenntteellllaa  aassiiaattiiccaa  aanndd  VViittiiss  

vviinniiffeerraa..  TThhee  aalltteerraattiioonn  ooff  tthhee  ttrroopphhiissmm  ooff  tthhee  mmiiccrroocciirrccuullaattiioonn’’ss  vveesssseellss  ddeetteerrmmiinneess  

iinnccrreeaassee  iinn  eennddootthheelliiaall  ppeerrmmeeaabbiilliittyy  aanndd  ccoonnsseeqquueenntt  ffoorrmmaattiioonn  ooff  eeddeemmaa  wwiitthh  tthhee  

rreellaattiivvee  rreedduuccttiioonn  ooff  bblloooodd  ffllooww..  TThhee  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  wwiillll  hhiigghhlliigghhtt  wwiitthh  tthhee  

ffoolllloowwiinngg::    

  IInn  tthhee  lloowweerr  lliimmbbss,,  wwiitthh  hheeaavvyy  lleeggss,,  ttiinngglliinngg,,  sswweelllliinngg,,  iinnffllaammmmaattiioonn,,    

                                ccrraammppss  

  iinn  tthhee  hheemmoorrrrhhooiiddaall  pplleexxuuss,,  wwiitthh  iinnffllaammmmaattiioonn,,  ccoonnggeessttiioonn,,  eeddeemmaa  aanndd  

                                tteenneessmmuuss  

    iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  eeyyee,,  wwiitthh  sswweelllliinngg,,  iinnffllaammmmaattiioonn,,  aanndd  ffaaiilluurree  ooff  cchhoorriioo--  

                                        rreettiinnaall  mmiiccrroocciirrccuullaattiioonn  

    iinn  tthhee  OORRLL,,  wwiitthh  ssyymmppttoommss  ooff  eeppiissttaaxxiiss..  

  

TThhrroouugghh  iittss  mmeemmbbeerrss,,  aallll  ooff  vveeggeettaabbllee  oorriiggiinn  ttiittrraatteedd  aanndd  ssttaannddaarrddiizzeedd  wwiitthh  aa  hhiigghh  ccoonntteenntt  ooff  aaccttiivvee  iinnggrreeddiieennttss  

ccaann  hheellpp  bbyy  eennccoouurraaggiinngg  tthhee  nnaattuurraall  ddeeffeennsseess  ooff  tthhee  ccaappiillllaarryy  bbaarrrriieerr,,  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  iinnffllaammmmaattoorryy  pprroocceessss,,  

aanndd  tthhee  eellaassttiicciittyy  ooff  tthhee  vvaassccuullaarr  ppeerrmmeeaabbiilliittyy..  

  

MMII®®GGeell  sspprraayy    aanndd    MMII®®GGeell  sspprraayy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
HHyyddrraattiinngg  ggeell  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  

rreessttoorraattiioonn  ooff  tthhee  pphhyyssiioollooggiiccaall  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  

nnaassaall  mmuuccoossaa..  TThhee  ffuunnccttiioonnss  eexxpplliiccaatteess  bbyy  tthhee  

nnaassaall  mmuuccoossaa  iinn  tthhee  pphhyyssiioollooggyy  ooff  rreessppiirraattiioonn  

aarree  sscchheemmaattiiccaallllyy  bbeelloonngg  ttoo  tthhrreeee  aaccttiivviittiieess::  

ffiillttrraattiioonn,,  hhuummiiddiiffiiccaattiioonn,,  wwaarrmmiinngg  ooff  iinnssppiirreedd  

aaiirr..  TThhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  ssuucchh  aaccttiivviittiieess  aarree  

iinnssuurreedd  iiss  bbaasseedd  oonn  iinntteeggrriittyy  mmoorrpphhooffuunnccttiioonnaall  

ooff  tthhee  nnaassaall  mmuuccoossaa..  MMII®®ggeell  sspprraayy  hheellppss  

rreessttoorree  tthhee      hhyyssiioollooggiiccaall  ffuunnccttiioonnss  ooff  bbaarrrriieerr  ooff  

tthhee  nnaassaall  mmuuccoossaall  aanndd  ppllaayyss  hhyyddrraattiinngg  aaccttiioonn  

      wwiitthh  pprrootteeccttiivvee  eeffffeecctt  ttoo  tthhee  ddaammaaggee  ccaauusseedd  bbyy  iirrrriittaattiivvee  pprroocceesssseess..  

                      €€  44,,5500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  €€33,,9900  



 

 

          NNoossVViittaa  ((  €€33,,9900))  ddiieettaarryy  ssuupppplleemmeenntt  ooff  llaaccttiicc  ffeerrmmeennttss  aanndd  vviittaammiinnss  77  vviiaallss  ooff  1100  

mmll  wwiitthh  mmeeaassuurriinngg  ccaapp..  RRaammnnoossVViittaa  iiss  aa  ffoooodd  ssuupppplleemmeenntt  mmaaddee  wwiitthh  llaaccttiicc  ffeerrmmeennttss  

aanndd  vviittaammiinnss  iinn  hhiigghh  ccoonncceennttrraattiioonnss..  IItt’’ss  uusseeffuull  ttoo  ggiivvee  bbooddyy  aa  ppoorrttiioonn  ooff  tthheessee  

aaddddiittiioonnaall  nnuuttrriieennttss  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ffoooodd  sshhoorrttaaggeess  aanndd  iinnccrreeaasseedd  nneeeedd..  IItt  mmaayy  

aallssoo  bbee  uusseeffuull  ttoo  bbaallaannccee  tthhee  iinntteessttiinnaall  bbaacctteerriiaall  fflloorraa  aalltteerreedd  dduuee  ttoo  aann  iimmpprrooppeerr  

ddiieett  oorr  aannttiibbiioottiicc  tthheerraappiieess..    RRaammnnoossVViittaa  iiss  aa  ssyymmbbiioottiicc  pprroodduucctt,,  iinn  wwhhiicchh  pprroobbiioottiicc  

llaaccttiicc  ffeerrmmeennttss  aanndd  pprreebbiioottiicc  ggaallaaccttoo  oolliiggoossaacccchhaarriiddeess  aarree  uusseedd  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn  ttoo  

eennssuurree  bbeetttteerr  ssuurrvviivvaall  ooff  mmiiccrroooorrggaanniissmmss  aanndd  rraappiidd  rreevviivvaall  ooff  tthhee  ccoorrrreecctt  

ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  iinntteessttiinnaall  fflloorraa..  

NNoossvviittaa™™  FFaasstt  ((€€  44,,00))  iiss  aa  ddiieettaarryy  ssuupppplleemmeenntt  ooff  llaaccttiicc  ffeerrmmeennttss  ""pprroobbiioottiiccss""  

hhiigghhllyy  ccoonncceennttrraatteedd,,  aanndd  vviittaammiinnss  wwiitthh  pprreebbiioottiicc  ffiibbeerr,,  uusseeffuull  ffoorr  mmaakkiinngg  aann  

aaddddiittiioonnaall    

    ppoorrttiioonn  ooff  tthheessee  nnuuttrriieennttss  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ffoooodd  sshhoorrttaaggeess  aanndd  iinnccrreeaasseedd  nneeeedd..  

  

RRaammnnoossvviittaa™™  FFaasstt  iiss  uusseeffuull  ttoo  kkeeeepp  tthhee  ""nnaattuurraall""  bbaallaannccee  ooff  iinntteessttiinnaall  fflloorraa  aanndd,,  iiff  aalltteerreedd,,  hheellppss  ttoo  bbrriinngg  iitt  bbaacckk  ttoo  iittss  

oorriiggiinnaall  ssttaattee..  TThhee  oorriiggiinnaall  ffoorrmmuullaattiioonn,,  ddiirreeccttllyy  ssoolluubbllee  iinn  tthhee  mmoouutthh,,  iiss  aann  eeaassyy  aanndd  pplleeaassaanntt  wwaayy  ttoo  ttaakkee  llaaccttiicc  ffeerrmmeennttss..  

RRaammnnoossvviittaa™™  FFaasstt  ccoonnttaaiinnss::  44  ssttrraaiinnss  ooff  lliivvee  llaaccttiicc  ffeerrmmeennttss,,  BB  vviittaammiinnss,,  vviittaammiinn  KK11;;  FFiibbeerrssooll--22..  

RRaammnnoossvviittaa™™  FFaasstt  iiss  aa  pprroodduucctt  ssyymmbbiioottiicc,,  iinn  wwhhiicchh  ssppeecciiaall  llaaccttiicc  ffeerrmmeennttss  pprroobbiioottiicc  aanndd  pprreebbiioottiicc  ffiibbeerr  ((FFiibbeerrssooll--22))  aacctt  iinn  

ssyynneerrggyy,,  eennssuurriinngg  bbeetttteerr  ssuurrvviivvaall  ooff  bbeenneeffiicciiaall  iinntteessttiinnaall  bbaacctteerriiaa  aanndd  rraappiidd  rreeccoovveerryy  ooff  tthhee  iinntteessttiinnaall  mmiiccrroofflloorraa  iinn  ccaasseess  ooff  

aalltteerraattiioonn..  

UUNNIIBBAABBYY  ®®  DDEEFFEENNDDEERR  ––  SSUUPPEERR  WWIIPPEESS  7722  cclleeaanniinngg  wwiippeess  ((€€  11,,5500))  ffoorr  

                  sseennssiittiivvee  sskkiinn  aanndd  2200  cclleeaanniinngg  ((€€  00,,4455))  wwiippeess  ffoorr  sseennssiittiivvee  sskkiinn  

                    ddeerrmmaattoollooggiiccaallllyy  tteesstteedd    hhyyppooaalllleerrggeenniicc  pphhyyssiioollooggiiccaall  ppHH..    

    

                  TThhee  ssoofftt  ddeeffeennssee  wwiitthh  eexxttrraa--ssoofftt  ttiissssuuee..  TThheeyy  rreeppllaaccee  ssooaapp  aanndd  wwaatteerr    wwiitthh  

                    eeffffiicciieennccyy  aanndd  lleeaavvee  tthhee  sskkiinn  ssoofftt..  PPrroodduucceedd  iinn  IIttaallyy  wwiitthh  aallmmoonndd  ooiill,,  aallooee  ggeell,,  

                    vviittaammiinn  EE,,  cchhaammoommiillee  

  

  

PPrrootteeccttiivvee  BBuubbbbllee  BBaatthh  ((€€  22,,6600))  aanndd      DDeelliiccaattee  BBaabbyy  SShhaammppoooo  ((€€22,,6600))  

  

                CCrreemmaa  PPaanntteennoolloo..  ((€€  44,,00))    

IIddrraattaannttee,,    lleenniittiivvaa,,pprrootteeggggee  llaa  ppeellllee  ddeell  bbaammbbiinnoo..  

IInnddiiccaattaa  ppeerr  aarrrroossssaammeennttii  ee  iirrrriittaazziioonnii..  

 PPaanntthheennooll  CCrreeaamm..  ((€€  44,,00))  MMooiissttuurriizziinngg,,  ssooootthhiinngg,,    

      pprrootteeccttss    bbaabbyy''ss    sskkiinn..      IInnddiiccaatteedd    ffoorr    rreeddnneessss    aanndd  

                                                                                          iirrrriittaattiioonn..  

 



 

 

IInnffaannttss  aanndd  CChhiillddrreenn  PPoowweerreedd  MMiillkk  pprriicceess  

 

Milk ic 1  (0-6 months)  900 gr.      (€ 8,50  per unità - $ 10,34 per pack) 

Milk ic 2 (6-12 months)  900 gr.      (€ 8,50  per unità - $ 11 per pack) 

Milk ic 3  (1-3 years)      900 gr.       (€ 8,50  per unità - $ 10,3 per pack) 

Milk ic  1               400 gr.        (€ 3,98 per unità - $ 5,49 per pack) 

Milk ic  2               400 gr.        (€ 3,90 per unità - $ 5,38 per pack) 

Milk ic  3               400 gr.        (€ 4,08 per unità - $ 5,62 per pack) 

 

 

 

 

 

 

  


