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MI IS PONTOSAN AZ AYURVEDA?
Dióhéjban India 5000 éves gyógyászati rendszeréről

Az Ayurveda a világ legrégebbi holisztikus, a WHO által is elismert gyógyászati tana, 
amely gyógyító, egészségmegőrző rendszerként máig megőrizte eredeti értékeit és 
ma is közel 2 milliárd ember gyógyítását végzi.

Az Ayurveda India 5000 éves gyógyászati rendszere, az indiai szubkontinens területén élő népek 
ősi kultúrájának, a védikus civilizációnak egy a mai napig élő és működő hagyatéka. Szó szerinti 
fordításban az Ayurveda az „Élet Tudománya”, ahol az ayur az életet, a veda pedig a teljes, tökéletes 
tudást jelenti. Az Ayurvedát nevezik az „Orvostudományok Anyjának” is, mivel egyetemes elvei az 
évezredek folyamán szinte valamennyi főbb gyógyászati rendszer alapjává váltak. 

Az Ayurveda egy olyan rendszer, amely elősegíti az egészség megőrzését. Lényegében az idők 
kezdete óta létezik, mert az élőlényeket mindig a természet törvényei irányították. Ez a tudástár 
egyedülálló. Természetes, biztonságos, nem mérgező. Mind a termelők, mind a fogyasztók számára 
előnyös. A környezetet is kíméli. Nem csoda, hogy ma, a vegyi anyagok és szintetikus termékek korá-
ban ez a rendszer kiemelkedik hatékonyságával, fenntarthatóságával és azzal, hogy környezetbarát 
megoldásokat kínál a holisztikus egészségügyi ellátáshoz.

Az Ayurveda gyógyászati rendszernek a modern kor orvosai, a nyugati (allopatikus) gyógyászat szá-
mára is van mondanivalója. Az ősi ayurvedikus szövegekben leírt gondolatok és módszerek fontos 
kiegészítésként szolgálhatnak a modern, nyugati orvostudomány továbbfejlesztéséhez. Megismeré-
sük rendkívüli jelentőségű az egészségmegőrzés és a legkülönbözőbb betegségek hatékony gyógyí-
tása, utókezelése szempontjából.

Bár az Ayurvedának igen kifinomult módszerei vannak a betegségek gyógyítására, utókezelésére, 
mégis elsősorban a betegségmegelőzést, vagyis az egészségmegőrzést tartja szem előtt. Sokkal 
könnyebb és jobb valamit megelőzni, mint a már kialakult (és esetleg krónikussá vált) problémát 
kezelni. Az Ayurveda azt vallja, hogy testünk minden porcikájára folyamatos figyelmet kellene for-
dítanunk még akkor is, ha az éppen tökéletesen egészséges. Csak így őrizhetjük meg hosszú távon 
egyes szerveink, valamint egész szervezetünk egészségét, épségét.

Az ayurvedikus termékek minden más kezeléssel együtt, káros mellék- és kölcsönhatás nélkül al-
kalmazhatók. A betegségmegelőzésben, a krónikus betegségek gyógyításában és az utókezelésben 
szerepük egyedülálló. Erősítik a szervezet ellenállóképességét, immunitását, lassítják az öregedés 
folyamatát, a szervezetet csúcsformában tartják. A termékek rendszeres, kúraszerű szedése aján-
lott legalább néhány hónapig. Legnagyobb részük folyamatosan is szedhető, korlátozás nélkül.
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GARUDA AYURVEDA

A Garuda Trade Kft. (1991) az ősi indiai Ayurveda gyógyászat magyarországi meg
honosítója. 

1991 óta engedélyeztetünk és importálunk Indiából gyógynövény alapú, 100%-ig természetes eredetű, 
magas minőségi követelmények mellett előállított, ayurvedikus, gyógyszernek nem minősülő gyógy-
hatású készítményeket, étrend-kiegészítőket, kozmetikumokat, valamint állatgyógyászati készítmé-
nyeket. A forgalmazott készítmények listája hosszú, és egyre bővülő; a népbetegségek széles skálájára 
kínálunk alternatív természetes megoldásokat.

A termékeket alkotó több ezer gyógynövény és ásványi anyag gyógyító hatásának összefoglalását az 
1908 óta többször kiadott Indian Materia Medica (Indiai Gyógyszerkönyv) tartalmazza.

A katalógusunkban szereplő leírások csak tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik Ayurveda orvos 
vagy kezelő orvos ajánlását, valamint az orvos által felírt gyógyszereket.

A cégünk által forgalmazott termékeket nagy múltra visszatekintő indiai cégek állítják elő az Ayurveda 
gyógyászati rendszerének ősi receptjei, leírásai, a gyógynövények és ásványok alkalmazása területén 
felhalmozott évezredes tapasztalatai alapján.

BAIDYANATH (GOODCARE PHARMA) – A GARUDA AYURVEDA GYÓGYTERMÉKEK GYÁRTÓJA
Az 1917-ben alapított Baidyanath cég gyártja az ayurvédikus termékek legszélesebb választékát, több 
mint 700 féle terméket. Évszázados tapasztalattal, modern létesítményekkel, csúcstechnológiával és 
magas színtű minőségellenőrzéssel a Baidyanath az Ayuveda tudomány klasszikus megtestesítője.  
A Baidyanath gyártócég már többszörösen elnyerte a „Nagarjuna Díj”-at. E legrangosabb elismerést az 
ayurvedikus gyógytermékeket a legjobb minőségben gyártó vállalatnak ítélik oda. A Baidyanath cég 
állítja elő a Garuda Ayurveda étrend-kiegészítő készítményeket.

DABUR – A LEGISMERTEBB ÉS LEGNAGYOBB AYURVÉDIKUS GYÁRTÓ CÉG
Az 1884-ben alapított Dabur vállalatot az Ayurveda egyik legmegbízhatóbb márkaneveként és a világ 
legnagyobb egészségügyi és ayurvédikus vállalatcsoportjaként tartják számon.  A legmodernebb tech-
nológia felhasználásával állítja elő évezredes receptúrák alapján az ayurvédikus készítmények széles 
választékát. A Dabur termékek ma már világszerte több mint 100 országban elérhetőek, Dabur, Vatika, 
DermoViva márkanevek alatt. A Dabur vállalat magyarországi kizárólagos partnere a Garuda Trade 
Kft. 1991 óta. 

Cégünk legfőbb támogatója a Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány Közhasznú Szervezetnek, 
melynek célkitűzése az Ayurveda gyógyászat egyetemes elveinek magyarországi megismertetése, 
oktatása.
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IMMUNERŐSÍTŐ ÉS FIATALÍTÓ SZEREK 

DABUR ASHWAGANDHA VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA

IMMUNERŐSÍTŐ ÉS FIATALÍTÓ SZEREK 

GARUDA AYURVEDA ASHWAGANDHA VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény – 
OGYÉI591/1996*
Az Ayurveda szerint az Ashwagandha egyike a legfontosabb ayurvédikus alapanya-
goknak, amelyet ősidők óta széles körben használnak elsősorban erősítő, fiatalító 
tulajdonságai miatt. Gyakran nevezik Indiai Ginzengnek.

AZ OGYÉI AJÁNLÁSA SZERINT SZEDÉSE JAVALLOTT:
 • a fizikai és szellemi teljesítőképesség javítására
 • a szervezet ellenálló képességének fokozására
 • stressz, depresszív hangulati zavarok: a szo-

rongás, a fáradékonyság, a feszültség csök-
kentésére, enyhítésére

 • gyulladáscsökkentő, remek antioxidáns
 • immunrendszer erősítő, stresszellenes hatású
 • segít a betegségek megelőzésében, betegség 

utáni gyors felépülésben

HATÓANYAG:/KAPSZULA: 300 mg Ashwagandha-gyökér (Withania somnifera) szárított alkoholos kivonata 
(60 db kapszula/doboz)

ALKALMAZÁS: Naponta 2 ✕ 1 kapszulát étkezés előtt, kevés vízzel vagy tejjel kell bevenni. Három 
hónapos folyamatos szedés után javasolt 1 hónap szünetet tartani.

* A termékinformációk nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot, kezelést, szakértővel való konzultációt. Kockázatok és mel-
lékhatások tekintetében konzultáljon kezelőorvosával.

Étrendkiegészítő készítmény – OÉTI13280/2013
HATÓANYAG/KAPSZULA: 250 mg Ashwagandha-gyökér (Withania somnifera)  
(60 db kapszula/doboz)

ALKALMAZÁS: Naponta 1 kapszula étkezés előtt vízzel vagy tejjel fogyaszt-
va. Kúraszerű használata javasolt.

TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK: Tudományos kutatók nagy érdeklődéssel tanulmányozták az Ashwagandha 
gyógyító hatását és a mai napig 216 különböző tanulmány készült felhasználásának előnyeiről a gyógyászatban. 
A tanulmányokból kitűnik, hogy az Ashwagandha rendszeres használata a fent fel sorolt hatásokon kívül:

 • erősíti a memóriát és javítja a tanulási képességet
 • javítja a reakcióidőt

 • stabilizálja a vércukorszintet
 • csökkenti a koleszterinszintet
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IMMUNERŐSÍTŐ ÉS FIATALÍTÓ SZEREK 

DABUR VITA JAM (CHYAWANPRASH) LEKVÁR

Cvitaminban gazdag étrendkiegészítő készítmény, fűszeres ízű Amla 
lekvár – OÉTI6148/2009
A Vita Jam – szanszkrít nevén Chyawanprash – egy autentikus, ayurvedikus ét-
rend-kiegészítő, amelynek eredete i.e. 3000-re nyúlik vissza. Ősidők óta „családi to-
nikként” használják Indiában.

JAVALLAT:
 • immunrendszer erősítésére
 • betegségek megelőzésére
 • megfázás, köhögés, stressz esetén
 • kiváló öregedést gátló hatású
 • biztosítja a jó emésztést, antioxidáns

 • szedése által kiegyensúlyozott, stresszmentes 
állapot érhető el

 • lassan, de biztosan növeli a szervezet ellenálló 
képességét

HATÓANYAG 100 G TERMÉKBEN: 15,2 g amla gyümölcs, 1,6 g szezám olaj, 0,8 g ghee (tisztított vaj), 0,1 g kalci-
um, 0,19 g oxidált vas, 62,4 g cukor, 17,9 g víz (250 g-os és 500 g-os kiszerelésben kapható)

ALKALMAZÁS: Felnőtteknek napi két teáskanál, gyermekeknek fél-egy teáskanál (kortól függően) 
naponta kétszer, reggel és este ajánlott.

Étrendkiegészítő készítmény – OÉTI13279/2013
A Shilajit volt az ókor „antibiotikuma”, a Himalája 2500-5000 méter magas 
szikláinak különleges gyógyanyaga. A Shilajit növényi és ásványi eredetű 
szerves és szervetlen (kálium, kalcium, vas, foszfor, magnézium, jód) össze-
tevők komplex keveréke.

JAVALLAT:
 • támogatja az immunrendszert és a mentális 

funkciókat
 • óvja a csontok, ízületek egészségét

 • antioxidáns
 • támogatja a húgyrendszer működését

HATÓANYAG/KAPSZULA: 500 mg Shilajit (Purified Asphaltum) (60 db kapszula/doboz)

ALKALMAZÁS: Naponta 2 ✕ 1-2 kapszula étkezés után tejjel vagy gyümölcslével fogyasztva. Kúra-
szerű használata ajánlott.

IMMUNERŐSÍTŐ ÉS FIATALÍTÓ SZEREK 

GARUDA AYURVEDA SHILAJIT VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA
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VÍRUSMEGELŐZÉS 

GARUDA AYURVEDA KURKUMIN EXTRA VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA

VÍRUSMEGELŐZÉS

GARUDA AYURVEDA IMMUN GUARD VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA

Étrendkiegészítő készítmény – OGYÉI572221/2020
A Garuda Ayurveda Immun Guard komplex, immunerősítő hatású ayurvedikus 
gyógynövényekből tudományosan összeállított kapszula.
JAVALLAT: 
 • segíti a szervezet természetes védekező me-

chanizmusait
 • hozzájárulhat az immunitás fokozásához
 • segít megelőzni az újra-fertőződést
 • támogatja a szervezetet fáradtság esetén

 • alkalmas lehet a vírusok, baktériumok, gom-
bák általi fertőzések megelőzésére

 • természetes C-vitamin forrás
 •  segít ellensúlyozni az antibiotikum és szteroid 

kezelések káros hatásait

HATÓANYAG/KAPSZULA: 100 mg Tulsi, 100 mg Turmeric, 50 mg Ashwagandha, 50 mg Amla, 50 mg Garlic  
(60 db kapszula/doboz)

GYÓGYNÖVÉNYI ÖSSZETEVŐK HATÁSAI:
 • Tulsi (Szent bazsalikom): antibakteriális, nyákoldó és 

köptető hatású 
 • Turmeric (Kurkuma): gyulladáscsökkentő
 • Ashwagandha (Indiai ginzeng): támogatja a fizikai és 

szellemi teljesítőképességet

 • Amla (Indiai egres): természetes antioxidáns, előse-
gítheti az immunitás fokozását

 • Garlic (Fokhagyma): antioxidáns forrás

ALKALMAZÁS: Naponta 2 ✕ 1-2 kapszula. Rendszeres, napi fogyasztásra alkalmas. Várandósság és 
szoptatás esetén ellenjavallt.

Magas hatóanyag tartalmú kurkumin a vezető ayurvedikus gyártó
cégtől – OGYÉI90721/2021
A kurkumát az „élet fűszereként” tartják számon, az egyik legismertebb, leggyak-
rabban használt ayurvedikus fűszer. A kurkumin (kurkumából készített kivonat) 
étrend-kiegészítőként is használatos – rendszeres fogyasztása számos egész-
ségügyi előnnyel jár.

JAVALLAT:
 • támogathatja az immunrendszer működését
 • gyulladáscsökkentő hatású
 • elősegítheti a test természetes gyulladásos 

reakciójának helyreállítását

 • hozzájárulhat a megfelelő anyagcseréhez
 • erősítheti és javíthatja az emésztést, támo-

gatja az egészséges bélflórát
 • erős antioxidáns

HATÓANYAG/KAPSZULA: 500 mg Kurkumin (kurkuma kivonat) (10:1 drog:extraktum arány) (60 kapszula/doboz)

ALKALMAZÁS: Naponta 1 kapszula meleg vízzel vagy tejjel bevéve. Rendszeres, napi fogyasztásra 
alkalmas.
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VÍRUSMEGELŐZÉS, TERMÉSZETES CVITAMIN 

GARUDA AYURVEDA AMLA VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA

Spirulina mikroalga tartalmú étrendkiegészítő Amlával – OÉTI4900/2009
A Spirulina Plus organikus eredetű kék-zöld alga tartalmú étrend-kiegészítő, amelyet amla 
(Emblica officinalis) gyümölccsel dúsítanak. A spirulinát világszerte „alapvető szuper élel-
miszer”-ként tartják számon. A benne található biológiailag aktív anyagok felszívódása 90-
95%-os.

JAVALLAT:
 • a szervezet számára komplex táplálékot nyújt
 • kiváló fehérjeforrás
 • tartalmazza a létfontosságú vitaminokat és 

ásványokat

 • ellenállóvá tesz a betegségekkel szemben
 • többletenergiával tölt fel
 • sugárzó bőrt és egészséges hajat biztosít
 • gyorsabb felépülést nyújt a betegségekből

HATÓANYAG/KAPSZULA: 450 mg Spirulina mikroalga, 150 mg Amla gyümölcspor (60 kapszula/doboz)

ALKALMAZÁS: Naponta 2-3 kapszula reggeli előtt, vízzel fogyasztva. A készítmény hosszútávon is 
szedhető.

Étrendkiegészítő készítmény – 13508/2013
Az Amla (Emblica officinalis) egy Indiában őshonos gyümölcs, az egyik 
leggazdagabb C-vitamin forrás. Minden 100 g gyümölcs 470-680 mg C-vi-
tamint tartalmaz, kiváló antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik. Ásvá-
nyokban, továbbá karotinban, thiaminban és riboflavinban gazdag.

JAVALLAT:
 • immunerősítő, öregedést gátló (antioxidáns)
 • általános test-tonizáló hatása van
 • segíti a természetes emésztési folyamatokat

 • jól használható ellenálló képességének növe-
lésére és a fertőzéses betegségek elkerülésé-
re

HATÓANYAGOK/KAPSZULA: 250 mg Emblica officinalis (60 kapszula/doboz)

ADAGOLÁS: Naponta 2 ✕ 1-2 kapszula étkezések előtt vízzel fogyasztva. A készítmény kúraszerű 
használata ajánlott.

VÍRUSMEGELŐZÉS, TERMÉSZETES C VITAMIN

GARUDA AYURVEDA SPIRULINA PLUS VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA



9 www.ayurveda.hu

VÍRUSMEGELŐZÉS, TERMÉSZETES CVITAMIN 

GARUDA AYURVEDA AMLA JUICE

VÍRUSMEGELŐZÉS, TERMÉSZETES CVITAMIN 

GARUDA AYURVEDA AMLA POR

Étrendkiegészítő készítmény – 13508/2013
Az Amla tradícionális, ayurvedikus gyümölcs magas antioxidáns és természetes  
C-vitamin tartalommal. Az amla port az Emblica Officinalis (Indiai egres) fa gyü-
mölcséből nyerik. 
A szárított és finom porrá őrölt amla gyümölcs KOZMETIKAI FELHASZNÁLÁSA 
IS JAVALLOTT:
 • jótékony hatással van a hajra és a fejbőrre
 • táplál, kondicionál, dúsít, élénkíti a keringést
 • serkenti a hajhagymákat, támogatja a hajnö-

vekedéstl

 • segít megelőzni egyes fertőzéseket
 • ellenőrzés alatt tartja a korai őszülést

HATÓANYAG 5 GRAMM TERMÉKBEN: 5 g Amla por (100 g/doboz)

ALKALMAZÁS: 1-2 teáskanál naponta két alkalommal.

Indiai egres tartalmú étrendkiegészítő ital a vezető ayurvedikus gyár
tócégtől – OGYÉI572141/2020
A Garuda Ayurveda Amla Juice ayurvedikus receptúra alapján készült, nem tar-
talmaz hozzáadott cukrot, ízfokozót, színezőanyagot. Az Amla (Emblica officinalis) 
egy Indiában őshonos gyümölcs, az egyik leggazdagabb C-vitamin forrás és kivá-
ló antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik. Ásványokban, továbbá karotinban,  
thiaminban és riboflavinban gazdag.

JAVALLAT:
 • természetes antioxidáns
 • természetes C-vitaminban gazdag
 • elősegítheti az immunitás fokozását
 • jól használható a szervezet ellenálló képessé-

gének növelésére

 • hozzásegíthet a fertőzéses betegségek elke-
rüléséhez

 • fiatalítószer (antioxidáns)
 • általános test-tonizáló hatása van

GYÓGYNÖVÉNYI ÖSSZETEVŐ: min. 98% Amla (Emblica officinalis, Indiai egres) (500 ml/flakon)

ALKALMAZÁS: Keverjen el egy pohár vízben 30 ml Amla italt. Ízlés szerint ízesítheti mézzel, sóval, 
cukorral. Fogyassza reggelente éhgyomorra. Használat előtt alaposan rázza fel.



NŐI SZERVEZET TÁMOGATÁSA 

GARUDA AYURVEDA SHATAWARI VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA
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Multigyógynövény étrendkiegészítő készítmény 8féle gyógy
növényből – OGYÉI21767/2019
A Garuda Ayurveda Zest Women komplex gyógynövény-támogatást nyújt a 
hosszú és aktív élethez. Kifejezetten a mai nők számára fejlesztették ki, azzal  
a céllal, hogy mentálisan és fizikailag is segítsen a rohanó mindennapokban,  
hozzájáruljon a jobb életminőséghez.

HATÓANYAG/KAPSZULA: 100 mg Ashok (Saraca indica), 100 mg Ashwagandha (Withania Somnifera),  
100 mg Giloy (Tinospora cordifolia), 75 mg Bhirangaraj (Eclipta alba), 75 mg Haritaki (Terminalia chebula), 75 mg 
Shatavari (Asparagus racemosus), 50 mg Lodhra (Symplocos racemosa), 25 mg Bansalochan (Bambusa arundinacea)  
(60 kapszula/doboz)

EGYES GYÓGYNÖVÉNYI ÖSSZETEVŐK HATÁSAI:
 • Ashwagandha (Indiai ginzeng): támogatja a fizikai és 

szellemi teljesítőképességet, fenntartja a szervezet 
ellenállóképességét stressz, kimerültség, fáradé-
konyság és koncentrációhiány esetén

 • Giloy (Guduchi): támogatja az izületek egészségét
 • Haritaki (Indiai cserzőgőbacs): természetesen magas 

antioxidáns-tartalommal rendelkezik, amely védel-
met nyújt a szabadgyökök káros hatásaitól, segíti a 
szervezet sejtjeinek, szöveteinek és szerveinek vé-
delmét, csökkentheti az öregedés hatásait

 • Lodhra (Maláj zafírbogyó): segít fenntartani az izüle-
tek egészségét és rugalmasságát

ALKALMAZÁS: Naponta 2 ✕ 1 kapszula.

Étrendkiegészítő készítmény – OÉTI9288/2011
A Shatawari (Asparagus racemosus) az ősi indiai gyógyászat, az Ayurveda 
által évezredek óta használt női tonik. Szanszkrit jelentése: „Ő, akinek 100 
férje van”.

JAVALLAT:
 • a női szervezet legfontosabb fiatalítószere
 • természetes növényi ösztrogénforrás
 • női afrodiziákum, jó hatással van a libidóra
 • segít menstruációs rendellenességek esetén
 • enyhíti a gyulladást, oldja a görcsöket

 • normalizálja a hormonháztartást
 • elősegítheti és fokozhatja az anyatej terme-

lődését
 • menopauza esetén enyhíti a kellemetlen kísé-

rő tüneteket

HATÓANYAG/KAPSZULA: 500 mg Shatawari (Asparagus racemosus) – aktív hatóanyagai szaponinok, szitosz-
terol, glikozidok, shatavarin

ADAGOLÁS: Naponta 2 ✕ 1-2 kapszula vízzel fogyasztva. A készítmény kúraszerű alkalmazása javasolt.

NŐI SZERVEZET TÁMOGATÁSA 

GARUDA AYURVEDA ZEST WOMEN VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA
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FÉRFI SZERVEZET TÁMOGATÁSA 

PROSGUARD VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA

Multigyógynövény étrendkiegészítő készítmény 8féle gyógy
növényből – OGYÉI21766/2019
A Garuda Ayurveda Zest Men komplex gyógynövény-támogatást nyújt a 
hosszú és aktív élethez. Kifejezetten férfiak számára állították össze. Életerőt, 
egészséget, energiát jelent.

HATÓANYAG/KAPSZULA: 120 mg Arjuna (Terminalia arjuna), 120 mg Safed musli (Chlorophytum arundina-
ceum), 120 mg Ashwagandha (Withania somnifera), 70 mg Amla (Emblica officinalis), 50 mg Bhumi amla (Phyllanthus 
niruri), 50 mg Harre (Termianlia chebula), 45 mg Brahmi (Bacopa monieri), 25 mg Spirulina saibal (60 kapszula/doboz)

EGYES GYÓGYNÖVÉNYI ÖSSZETEVŐK HATÁSAI:
 • Arjuna (Ardzsuna): támogatja a májfunkciókat
 • Ashwagandha (Indiai ginzeng): támogatja a fizikai és 

szellemi teljesítőképességet
 • Amla (Indiai egres): támogatja az emésztési folyama-

tokat, antioxidáns
 • Bhumi Amla (Kőtörő fű): segíti a húgyhólyag egész-

séges működését

 • Harre (Indiai cserzőgubacs): támogatja az egészsé-
ges bélműködést, segíti az emésztési folyamatokat

 • Brahmi (Bakopa levél): segíti a koncentrációképes-
ség és a memória javítását, a kognitív funkciók fenn-
tartását időskorban is

 • Spirulina Saibal: vitalitásfokozó, többletenergiával 
tölt fel, segítség fáradság esetén

ALKALMAZÁS: Naponta 2 ✕ 1 kapszula.

FÉRFI SZERVEZET TÁMOGATÁSA 

GARUDA AYURVEDA ZEST MEN VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA

Étrendkiegészítő készítmény – OGYÉI22207/2019
A Garuda Ayurveda Prosguard egy természetes, gyógynövényeket tartalmazó ét-
rend-kiegészítő, mely támogatja a prosztata egészségét, normál működését, meg-
könnyítheti a vizelet áramlását.

HATÓANYAG/KAPSZULA: 235 mg Oxide of Iron pyrite (Pirit), 92 mg Pure asphaltum (Shilajit), 65 mg Prawal 
Pisti (Korall kálcium), 65 mg Juniperus Communis (Közönséges boróka), 38 mg Crataeva nurvala (Varuna), 20 mg 
Piper cubeba (Jávai bors), 20 mg Vetiveria zizanioides powder (Vetiver), 10 mg Santalum album (Fehér szantálfa),  
3 mg Boerhaavia diffusa (Purnava), 2 mg Vetiveria zizanoides extract (Vetiver) (60 kapszula/doboz)

GYÓGYNÖVÉNYI ÖSSZETEVŐK HATÁSAI:
 • Shilajit (Pure asphaltum): növényi és ásványi ere-

detű szerves és szervetlen összetevők komplex ke-
veréke, segítheti a húgyutak és a prosztata egész-
ségét, támogatja a zsírok és a cukor anyagcseréjét

 • Juniperus Communis (Közönséges boróka): természe-
tes antimikrobiális hatással rendelkezik

 • Crataeva nurvala (Varuna): hozzájárulhat a máj mé-
regtelenítéséhez

 • Vetiveria zizanioides (Vetiver): hozzájárulhat az 
idegrendszer kiegyensúlyozott működéséhez

 • Santalum album (Fehér szantálfa): növelheti a szer-
vezet fiziológiai ellenállóképességét

 • Boerhaavia diffusa (Purnava): jótékonyan hathat a 
szív- és érrendszerre

ALKALMAZÁS: Naponta 2 ✕ 2 kapszula.
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Férfierő étrendkiegészítő – OGYÉI97241/2021
A Garuda Ayurveda Vigor100 Stamina tudományos gyógynövény-kombiná-
ció a férfiasság természetes támogatására a vezető ayurvedikus gyártócég-
től. Klinikai próbákkal alátámasztva, biztonságos választás az alacsony nemi vágy kezelése esetén.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:
 • 100%-ban természetes összetevők az energi-

kusabb életért
 • biztonságosan és hatékonyan növelheti a  

szexuális teljesítményt

 • segíthet csökkent potencia és libidóhiány ese-
tén

 • támogathatja a megfelelő szellemi és fizikai 
erőnlét fenntartását

 • fokozhatja a férfierőt és az állóképességet

HATÓANYAG/KAPSZULA: 148 mg Bengáli bársonybab (Mucuna prurita), 75 mg Csokrosinda (Chlorophytum 
borivillanum), 60 mg Ashwagandha (Withania somnifera), 50 mg Shilajit (Asphaltum punjabinam), 24 mg Farkas-
maszlag (Strychnos nuxvomica), 20 mg Samudra Shosa (Barringtonia acutangala), 20 mg Salam misri (Eulophia 
campestris), 15 mg Cejloni fahéjfa (Cinamomum zeylanicum), 15 mg Jaiphal, szerecsendió (Myristica fragrans),  
15 mg Javitri, szerencsendió (Myristica fragrans), 15 mg Akarkara (Anacyclus pyrethrum), 15 mg Szegfűszeg (Syzy-
gium aromaticum), 6 mg Jóféle sáfrány (Crocus sativus) (10 kapszula/doboz)

ALKALMAZÁS: Naponta 2 ✕ 1-2 kapszula tejjel vagy vízzel.

Étrendkiegészítő stresszállapot csökkentésére – OÉTI5042/2009
A Stress Guard kapszula egy széleskörűen alkalmazható ayurvédikus erősítőszer, 
ami szabályozza és egyensúlyban tartja az emberi test szerveit és működési folya-
matait megnövekedett stressz esetén is.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:
 • fokozza a mentális egészséget, éberséget és a 

jó fizikai állapotot
 • alkalmazható gyengeség, betegség utáni lá-

badozás állapotában, pszichikai zavaroknál

 • véd a fáradtságtól, kimerültségtől
 • csökkenti a túlzott aggódást, érzékenységet
 • energiával tölt fel

HATÓANYAG/KAPSZULA: 429,9 mg Glychyrrhiza glabra, 17,3 mg Piper longum, 52,9 mg Bacopa monnieri  
(60 kapszula/doboz)

ALKALMAZÁS: Naponta 2 ✕ 1 kapszula étkezés előtt tejjel vagy vízzel fogyasztva. A készítmény kú-
raszerű alkalmazása javasolt.

FÉRFIERŐ TÁMOGATÁSA 

GARUDA AYURVEDA VIGOR-100 STAMINA VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA

STRESSZCSÖKKENTÉS 

GARUDA AYURVEDA STRESS GUARD VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA
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3 gyümölcs kombinációjából készült étrendkiegészítő készítmény a jó 
emésztésért – OÉTI9293/2011
A Triphala egy klasszikus béltisztító formula, évezredek óta használják a szervezet 
hatékony, mégis gyengéd méregtelenítésére. A készítményben lévő 3 gyümölcs 
(Emblica officinalis – Amla, Terminalia chebula – Haritaki és Terminalia belerica – 
Bibhitaki) összehúzza és kíméletesen stimulálja a beleket, elősegítve a megfelelő 
kiválasztást. 

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:
 • támogatja az emésztőrendszer optimális mű-

ködését és az emésztési folyamatokat
 • hatékony vastagbél-, és vékonybéltisztító

 • segítséget nyújt a székrekedés és emésztési 
problémák ellen, nem zavarja a bélflórát

HATÓANYAG/KAPSZULA: 166,6 mg Emblica officinalis, 166,6 mg Terminalia chebula, 166,6 mg Terminalia bel-
erica (60 db/doboz)

ALKALMAZÁS: Naponta 2 ✕ 1-2 kapszula, étkezések után vízzel elfogyasztva. A készítmény kúrasze-
rű használata ajánlott. Inkább az esti órákban érdemes bevenni. Az ősi szövegek szerint „feléleszti 
az emésztés tüzét”, hozzájárulhat az emésztőrendszer egészségéhez.

Triphala (3 gyümölcs) tartalmú étrendkiegészítő ital a jó emésztésért – 
OGYÉI572191/2020
A Garuda Ayurveda Triphala Juice ayurvedikus receptúra alapján készült, hozzá-
adott cukrot, ízfokozót, színezőanyagot nem tartalmaz.

GYÓGYNÖVÉNYI ÖSSZETEVŐK: 33,3% Amla (Emblica officinalis), 33,3% Indiai cserző gubacs 
(Terminalia chebula), 33,3% Bahera (Terminalia belerica) (500 ml/flakon)

GYÓGYNÖVÉNYI ÖSSZETEVŐK HATÁSAI:
 • Amla: természetes antioxidáns, elősegítheti az im-

munitás fokozását, ellenállóképesség növelését
 • Terminalia chebula: hozzájárulhat az emésztés jó 

működéséhez, segíthet fenntartani az egészséges 
rendszeres bélműködést

 • Terminalia belerica: támogatja az egészséges bél-
működést

ALKALMAZÁS: Fogyasszon naponta kétszer 30 ml Triphala italt. Használat előtt alaposan rázza fel.

MÉREGTELENÍTÉS 

GARUDA AYURVEDA TRIPHALA VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA

MÉREGTELENÍTÉS 

GARUDA AYURVEDA TRIPHALA JUICE



14www.garuda.hu

Andrographis paniculata, Eclipta alba és más gyógynövény tartalmú termé
szetes májvédő étrendkiegészítő vegetáriánus kapszula – OÉTI14029/2014
A Livgood egy természetes májvédő készítmény, amely közömbösítheti a mérgező 
anyagok májra gyakorolt káros hatását. 

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:
 • védi és fiatalítja a májat
 • egészségesebbé teszi a májat
 • stimulálja a májat, hogy fokozza az emésztést

 • segít megőrizni az egészséges bőrt, kontrollál-
ja a pattanások kialakulását és a hajhullást

HATÓANYAG/KAPSZULA: 142 mg Andrographis paniculata, 127 mg Eclipta alba, 97 mg Phyllanthus niruri,  
77 mg Hollarhena antidysenterica, 57 mg Cyperus rotundus (60 db/doboz)

ALKALMAZÁS: Naponta 2 ✕ 1 kapszulát étkezés előtt vízzel bevenni. A készítmény kúraszerű alkal-
mazása javasolt.

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. Bélműködést sza
bályozó természetes rostanyag – OGYÉI244/1991*
Az indiai útifű (Plantago Ovata) korpája, amely 95%-ban oldható rostot tartalmaz, 
segít normalizálni a bélműködést. Duplán őrült formula. A bélfalakról letakarítja a 
toxikus és emésztetlen salakanyagokat is, ezáltal segíthet megelőzni a bélrendszer-
ben kialakuló gyulladásokat, daganatos elváltozást. 

JAVALLAT:
 • a bélműködés szabályozására, a székrekedés 

megelőzésére
 • az aranyér betegség kiegészítő kezelésére

 • széklet sűrűség fokozó hatása miatt krónikus 
hasmenésre

 • irritábilis vastagbél-tünetek (IBS) esetén

HATÓANYAG/100 G: 49 g Plantaginis ovatae seminis tegumentum (A Plantago ovata útifű korpája) (375 g/doboz)

ALKALMAZÁS: Napközben (nem lefekvés előtt) 1-3 ✕ 1 csapott evőkanálnyi por 2 dl vízzel, hideg 
folyadékkal, pl. tea, gyümölcslé elkeverve gyorsan meginni, mielőtt a rost duzzadni/kocsonyásodni 
kezd. Alap esetben étkezés után legalább egy órával, fogyást segítő célzattal étkezés előtt fél órával 
célszerű bevenni. Elfogyasztása után 10 percen belül érdemes még bőséges folyadékot fogyasztani, 
hogy kellően kifejthesse hatását. A gyógytermék kúraszerű alkalmazása javallott.

* A termékinformációk nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot, kezelést, szakértővel való konzultációt. Kockázatok és mel-
lékhatások tekintetében konzultáljon kezelőorvosával.

MÁJVÉDELEM 

GARUDA AYURVEDA LIVGOOD VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA

ANYAGCSERE SZABÁLYOZÓK 

DABUR NATURE CARE ÚTIFŰ MAGHÉJ
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Gyógynövényeket tartalmazó étrendkiegészítő kapszula, amely hozzájá
rulhat a testsúlycsökkentő diéta eredményességéhez – OÉTI14343/2014
Az Ezi Slim kapszula biztonságos, természetes és hatékony módja a fölösleges 
kilók leadásának, korrigálja az anyagcsere folyamatát. Különleges és célzott ösz-
szetevői természetes módon csökkentik az étvágyat, gyorsítják az anyagcserét.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI: 
 • csökkenti a szénhidrátok zsírrá történő átala-

kulását
 • kontrollálja a koleszterin és triglycerid szintet

 • antioxidáns
 • élénkíti az anyagcserét

HATÓANYAG/KAPSZULA: 200 mg Commiphora mukul, 50 mg Piper nigrum, 50 mg Terminalia chebula,  
25 mg Terminalia arjuna, 25 mg Cyperus rotundus, 25 mg Zingiber officinale, 25 mg Cmelina arborea, 25 mg Allium- 
sativum (60 db/doboz)

ALKALMAZÁS: Naponta 3 ✕ 2 kapszula a főétkezések előtt, vízzel bevenni. A készítmény kúraszerű 
alkalmazása javasolt. 

KLINIKAI VIZSGÁLAT: Az Ezi Slim hatékonyságát klinikai vizsgálatokkal is alátámasztották. A készítményt el-
hízással küzdő személyeken próbálták. Az eredményességet szubjektív (súlycsökkenés, fokozott éhség, fokozott 
szomjúság, aluszékonyság, fáradékonyság, nehezített légzés stb.) és objektív módon (koleszterin, LDL, VLDL, HDL, 
Triglycerid) is értékelték. A 90 napos próba végére min. 3 kg súlyvesztés, több, mint 50 ill. 30 mg/dl koleszterinszint 
és a triglycerid szint csökkenés volt tapasztalható.

Anyagcsere és koleszterinszabályzó étrendkiegészítő kapszula – 
OÉTI9290/2011
A Commiphora mukul fa gyantája egyike az Ayurveda által legrégebben használt és 
legismertebb gyógynövényeknek.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:
 • nagyon jó hatással van a testsúlykontrollra
 • erős tisztító, fiatalító, lipid szabályozó és im-

munrendszer-erősítő hatású

 • szabályozza a koleszterin szervezetre gyako-
rolt hatását

HATÓANYAG/KAPSZULA: 500 mg Guggul (Commiphora mukul) (60 db/doboz)

ALKALMAZÁS: Napi 2 ✕ 1-2 kapszula étkezés után vízzel bevenni.

TESTSÚLY KONTROLL, ANYAGCSERE SZABÁLYOZÓK

GARUDA AYURVEDA EZI SLIM VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA

TESTSÚLY KONTROLL, ANYAGCSERE SZABÁLYOZÓK 

GARUDA AYURVEDA GUGGUL VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA
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Gymnema sylvestre és egyéb gyógynövényeket tartalmazó étrend 
kiegészítő – OÉTI13738/2013
A Garuda Ayurveda Diabet Guard készítményben lévő gyógynövények biztosítják 
a szénhidrát/cukor anyagcsere egyensúlyának fenntartását elsősorban a 2-es tí-
pusú cukorbetegség esetén.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:
 • kontrollálja a vércukorszintet azáltal, hogy fo-

kozza az inzulin kiválasztást
 • hozzájárulhat a szervezet szénhidrát/cukor 

egyensúlyának fenntartásához

 • megelőzi a diabétesz súlyos szövődményeinek 
kialakulását, javítja az életminőséget

HATÓANYAG 5 GBAN: 1,9 g Gymnema sylvestre, 0,355 g Pterocarpus marsupium, 0,4 g Syzygium cuminii,  
0,39 g Curcuma longa, 0,24 g Momordica charantia, 0,24 g Emblica officinalis, 0,24 g Cinnamomum tamala, 0,24 g 
Shilajit, 0,24 g Ficus racemosa, 0,24 g Cyperus rotundus, 0,19 g Trigonella foenum-graecum, 0,19 g Acacia catechu, 
Segédanyag: 0,14 g Guar gum (100 g/doboz)

ALKALMAZÁS: Naponta 2 ✕ 1 teáskanál (5–10 g) étkezés előtt 10 perccel vízzel bevenni. A készít-
mény kúraszerű alkalmazása javasolt.

Gymnema Sylvestre és egyéb gyógynövényeket tartalmazó teakeverék 
– OGYÉI695071/2020
Koffeinmentes teakeverék, autentikus ayurvedikus receptúra.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:
 • a cukorprobléma természetes kiegészítője
 • segíthet fenntartani a szervezetben az opti-

mális cukorszintet

 • támogathatja a test méreganyagainak eltávo-
lítását

Az optimális hatás fokozása érdekében hatékonyan kombinálható a Garuda Ayuveda Diabet Guard 
étrend-kiegészítővel.

HATÓANYAG/ 5 G: 3 mg Gymnema sylvestre, 0,66 mg Amla (Indiai egres), 0,66 mg Acacia catechu, 0,66 mg Syzy-
gium cumini (Rózsaalma) (100 g/doboz)

KÉTFÉLE ELKÉSZÍTÉSI JAVASLAT:
 • Forralja fel a vizet. 1 teáskanál Dia Teát forráz-

zon le, majd 5-10 perc elteltével szűrje le.
 • A kedvenc teáját keverje össze 1 teáskanál Dia 

Teával az ideális főzet érdekében.

CUKORPROBLÉMA 

GARUDA AYURVEDA DIABET GUARD GRANULÁTUM

CUKORPROBLÉMA

GARUDA AYURVEDA DIA TEA
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Memóriajavító étrendkiegészítő – OÉTI13282/2013
A Brahmit a szellemi teljesítőképesség fokozására, illetve a rövid- és hosszútávú 
memória erősítésére használják évezredek óta.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:
 • javítja koncentrációképességet és memóriát
 • segíti a kognitív funkciók fenntartását idős 

korban is

 • optimalizálja az agyfunciókat, segíti az intel-
lektust, tanulási képességet és mentális akti-
vitást

HATÓANYAG/KAPSZULA: 500 mg Bacopa monnieri (60 db/doboz)

ALKALMAZÁS: Naponta 2 ✕ 1-2 kapszula étkezések után vízzel bevenni. A készítmény kúraszerű 
használata ajánlott.

Agyműködést serkentő étrendkiegészítő kapszula – OÉTI 9287/2011
Indiában a Gotu Kola-t (ázsiai gázló, Centella asiatica) szent növényként tartják 
számon az agyra és az idegrendszerre gyakorolt jótékony hatása miatt. 

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:
 • segíti az agy működését
 • javítja a memóriát, a koncentrációs képessé-

get, mentális funkciókat
 • csökkenti a fáradtságot és a depresszív han-

gulatot

 • alvásproblémák esetén is javallott
 • elősegíti a szellemi és fizikai kimerültség leküz-

dését
 • antioxidáns, védelmet nyújthat az oxidatív 

stressz ellen

HATÓANYAG/KAPSZULA: 500 mg Gotu Kola (60 db/doboz)

ADAGOLÁS: Naponta 2 ✕ 1-2 kapszula, étkezések után vízzel bevéve. A készítmény kúraszerű hasz-
nálata ajánlott.

ÉRDEKESSÉG: Egyes irodalmakban kiemelik a Gotu Kola központi idegrendszerre gyakorolt jótékony 
hatását mentális zavarok, szorongás feloldása esetén vagy nyugtatóként alkalmazva. Nem tartal-
maz koffeint, mégis széles körben alkalmazzák az energiaszint és a vitalitás  növelésére. Ennek oka 
az lehet, hogy növeli a vércukor szintet, ami végső soron megelőzheti a hypoglikémiát, a mentális 
fáradtságot, depressziót. Nagy koncentrációban tartalmaz B1, B2, B6 vitaminokat, melyek elősegítik 
a szénhidrátok glükózzá alakulását, valamint szerepet játszanak az idegrendszer működésében.

IDEGRENDSZER, ÉBER ELME

GARUDA AYURVEDA BRAHMI VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA

IDEGRENDSZER, ÉBER ELME

GARUDA AYURVEDA GOTU KOLA VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA
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Felső légúti problémákra ajánlott étrendkiegészítő – OÉTI13281/2013
A Tulsi szent növényként ismert az indiai szubkontinensen, a „Gyógyfüvek Királynőjének” 
tekintik. A Tulsi levelei széles körben használatosak egészségre jótékony hatásai miatt. 
ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:
 • nyákoldó és köptető hatású 
 • támogatja a légzőszervek egészségét

 • segít leküzdeni a megfázást és köhögést, lázat
 • antioxidáns, csökkenti a gyulladást

HATÓANYAG/KAPSZULA: 500 mg Ocimum sanctum (60 db/doboz)

ADAGOLÁS: Naponta 2 ✕ 1-2 kapszula étkezések után vízzel bevenni. A készítmény kúraszerű hasz-
nálata ajánlott.

Eukaliptuszt, wintergreen olajat, mentholt és kámfort tartalmazó balzsam
A balzsam nyugtatja és hűsíti a bőrt, majd kellemes, meleg érzetet vált ki.
JAVALLAT: Különösen a megfázásos időszakokban javasolt.

HATÓANYAG/5 ML: 15% Mentha piperata oil, 10% Gaultheria procumbens leaf, 10% Cinnamomum camphora leaf 
extract, 8% Eucalyptus globulus leaf oil, 3% Pinus longifolia heartwood oil, 2% Cinnamomum zeylanicum bark oil, 
2% Cymbopogon citratus leaf oil, 1,5% Syzygium aromaticum flower oil, 1% Melaleuca leucadendron oil, 1% Carum 
copticum fruit extract, 0,5% Myristica fragrans fruit oil (9 ml/doboz)

ALKALMAZÁS: Kis mennyiséget vigyen fel az érintett területekre, majd gyengéden masszírozza a bőrbe.

TÜDŐ VÉDELME

GARUDA AYURVEDA TULSI VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA

TÜDŐ VÉDELME

GARUDA AYURVEDA EUKALIPTUSZ BALZSAM

SZÍV ÉS ÉRRENDSZER

GARUDA AYURVEDA ARJUNA VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA

Szívvédelemre ajánlott étrendkiegészítő – OÉTI9289/2011
Az Arjuna (Terminalia arjuna) szó jelentése fehér, ragyogó. Az Arjuna fa kérgét hasznosít-
ják ebben a készítményben. Egyedülálló szívvédő gyógynövény.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:
 • természetes módon optimalizálja a szívműkö-

dést, vérnyomást és pulzust
 • csökkenti az idegesség és a stressz káros ha-

tásait

HATÓANYAG/KAPSZULA: 500 mg Terminalia arjuna (60 db/doboz)

ADAGOLÁS: Naponta 2 ✕ 1-2 kapszula étkezés után vízzel bevenni. A készítmény kúraszerű alkalma-
zása javasolt. Várandósság és szoptatás esetén ellenjavallt.
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Ízületek egészséges működésének fenntartásához – OÉTI5041/2009
Az Arthplus hiteles, hatékony ayurvedikus gyógynövény-kombináció, amely segít-
het az ízületekben felhalmozódott méreganyagok eltávolításában, elősegítve ezáltal 
egészséges, könnyed mozgásukat. Fájdalomcsökkentő gyógynövényeket tartalmaz. 

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:
 • hatékony ízületi fájdalmak esetén
 • gyulladáscsökkentő
 • tartósan enyhíti a hátfájást
 • eltávolítja a méreganyagokat

 • eltávolítja a megnövekedett „vata-t” az ízüle-
tekből, idegekből és izmokból

 • nem terheli a gyomrot, nem okoz fekélyt

HATÓANYAG/KAPSZULA: 300 mg Commiphora mukul (Guggul), 100 mg Boswellia serrata, 50 mg Trigonella 
foenum-graeceum, 25 mg Nictanthus arbortristis, 25 mg Hibiscus abelmoschers (60 db/doboz)

ALKALMAZÁS: Naponta 2 ✕ 1-2 kapszula. A készítmény kúraszerű alkalmazása javasolt.

KLINIKAI PRÓBÁK: Az Arth Plus gyógynövény kombináció hatékonyságát klinikai vizsgálatokkal támasztották 
alá oszteo-arthritisz és köszvénnyel küzdő betegek esetében. A klinikai próba alatt a páciensek 60 napig 2x2 Arth 
Plus kapszulát kaptak reggel és este. A kúra után minden betegnél szubjektív és objektív javulás volt tapasztalható. 
A porckopásban szenvedő betegek kezelésében az Arth Plus rendkívül hatékonynak bizonyult. 

Kurkumát és más gyógynövények kivonatát tartalmazó izomlazító olaj – 
CPNP 165043
Klasszikus ayurvedikus izomlazító olaj, amely kámfortartalmának köszönhetően kel-
lemes, meleg érzetet vált ki a keringés élénkítésével és hidratálja a bőrt.

JAVALLAT:
 • használata ideális sportolóknak is
 • segíti az izmok ellazítását

 • segíti a sportsérülésekből való 
felépülést

HATÓANYAG/5 ML: 27% Wintergreen oil (Gaultheria procumbens leaf oil), 10% Terpentine oil, 5% Camphor (Cin-
namomum camphora bark oil), 2,5% Whithania somnifera root extract, 2,5% Asparagus racemosus root extract, 2,5% 
Curcuma aromatica root oil, 2,5% Paederia foetida extract, 2,4% Ricinus communis root extract, Light liquid paraffin 
q.s. (100 ml/flakon)

ALKALMAZÁS: Gyengéden masszírozza a bőrébe az érintett területeken. A legjobb hatás elérése 
érdekében az olajat melegítse fel használat előtt. Csak külsőleg használható! Használata ép, sérülés-
mentes bőrön ajánlott. Kerülje a szem környékét és a nyálkahártyát.

ÍZÜLETEK BELSŐKÜLSŐ VÉDELME 

GARUDA AYURVEDA ARTHPLUS VEGETÁRIÁNUS KAPSZULA

ÍZÜLETEK BELSŐKÜLSŐ VÉDELME 

GARUDA AYURVEDA IZOMLAZÍTÓ OLAJ
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A fájdalmas, duzzadt, deformált ízületek, reggeli ízületi merevség és a mindezzel együtt járó életmi-
nőség-romlás az ízületeket, porcokat, csontokat és lágyrészeket érintő különféle megbetegedések 
jellemző tünetei. Ilyen esetben az egyik fő szempont a fájdalom csillapítása és a mozgásszervi funk-
ciók megőrzése. A kezelés a legkíméletesebb alternatívái az olajos bedörzsölések, melyek egyértel-
műen enyhítik a panaszokat. A Mahanarayan és Dhawantharam ayurvedikus masszázs olajok nyug-
tató hatású, klasszikus receptúrák reumatikus, ízületi problémákra.

GARUDA AYURVEDA MAHANARAYAN THAILAM MASSZÁZSOLAJ 
Ayurvédikus masszázsolaj általános és ízületi masszázshoz – 450 ml

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:
 • a klasszikus ayurvédikus masszázsolaj 48 féle gondosan válogatott és értékes 

gyógynövény összetevője táplálja a bőrt, fokozza a vérkeringést, ezzel elősegítheti 
az ízületek és izmok egészséges működését

 • relaxáló, izomlazító hatású, felhasználható arc- és testmasszázsra
 • segíthet az izomfájdalmak csökkentésében, az izomgörcsök oldásában

GARUDA AYURVEDA DHANWANTHARAM THAILAM MASSZÁZSOLAJ
Ayurvéda masszázsolaj általános, méregtelenítő testmasszázshoz – 450 ml

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:
 • több mint 40 féle gyógynövény kivonatából és olajából, klasszikus ayurvéda recept 

alapján készült olaj, mely kiválóan alkalmas lazító, méregtelenítő testmasszázshoz
 • különleges összetevőinek köszönhetően táplálja, puhává és simává varázsolja a bőrt, 

javítja annak szerkezetét
 • elősegíti a bőrsejtek megújulását, ezáltal gátolja a bőr öregedését
 • fokozza a vérkeringést, felgyorsítja az anyagcsere folyamatokat, így elősegíti  

a méregtelenítést

AZ OLAJOK FELHASZNÁLÁSI MÓDJA: Egyszeri masszázshoz elegendő mennyiségű olajat rozsda-
mentes edényben melegítsen fel 36–40 °C-ra, majd gyengéden masszírozza a bőrébe. Egy óra eltel-
tével tiszta, száraz ruhával vagy törölközővel törölje le a maradék olajat. A nagyobb hatás elérése 
érdekében lehetőség szerint legalább néhány órán át ne mossa le vízzel.

AYURVEDIKUS MASSZÁZSOLAJOK 
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DABUR AMLA HAJKONDÍCIONÁLÓ OLAJ — 200 ML
A Dabur Amla hajkondicionáló olaj a legtisztább növényi és ásványi olajokból tradicioná-
lisan kialakított és tudományos vizsgálatokkal igazolt hatású hajerősítő olaj magas C-vi-
tamin tartalommal. Az Amla gyümölcs természetes hatóanyagai a hajgyökerek táplálása 
útján lassítják a haj öregedését, késleltethetik az őszülési folyamatot. Intenzíven serkenti 
a haj növekedését. Rendszeres használata elsősorban sötét hajúaknak ajánlott.

DABUR AMLA GOLD HAJKONDÍCIÓNÁLÓ OLAJ — 200 ML
A Dabur Amla Gold hajkondicionáló olaj amla gyümölcsöt, hennát és mandula olajat 
tartalmaz, amelyek bizonyítottan hatékonyak a hajápolásban. Erősítik a vékony szálú, 
gyenge hajat, elősegítik a hajnövekedést, csökkentik a hajhullást. Használata ajánlott 
a kémiailag igénybevett, festett, száraz haj ápolására. Rendszeres használat esetén 
sem színezi el a szőke vagy festett hajat.

AZ OLAJOK ALKALMAZÁSA: Kis mennyiséget masszírozon a fejbőrbe az ujjbegyekkel majd egy 
órán keresztül hagyja fent az olajat. Ezután mossa meg a haját.

DABUR VATIKA NATURALS SWEET ALMOND HIDRATÁLÓ SAMPON  
— 400 ML
A samponban lévő mandulaolaj, méz, joghurt és henna kiválóan táplálja a száraz, dur-
va tapintású hajat. Használatával a haj sima, természetes fényű és jól hidratált lesz.

 • A Sweet Almond sampon kifejezetten száraz hajra készült, élénkíti és felemeli a hajat, 
könnyebbé teszi a fésülést.

 • A vitaminokban és az aminosavakban gazdag készítmény segít, hogy a haj erős és fényes legyen.

DABUR VATIKA NATURALS ARGAN ARANYLÓ SAMPON — 400 ML
A sivatag folyékony aranyaként nevezett marokkói argán olajat a marokkói nők már 
évezredek óta használják szépségük megőrzése érdekében. Az argán olaj természetes 
antioxidáns és öregedésgátló tulajdonságairól ismert, gazdag esszenciális zsírsavak-
ban és magas E-vitamin tartalmával a bőr és haj egészségének támogatója. 

 • Használata minden hajtípusra ajánlott.
 • Marokkói argán olajat, olíva olajat, aloe vera-t tartalmazó ápoló sampon a selymes tapintású, csillo-

gó hajért. Hidratálja, puhítja és selymes tapintásúvá varázsolja még a száraz, hullámos kezelhetetlen 
hajat is. 

HAJÁPOLÁS 

HAJKONDÍCIONÁLÓ OLAJOK

HAJÁPOLÁS 

SAMPONOK
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DABUR VATIKA NATURALS REFRESHING LEMON KORPÁSODÁS ELLENI 
SAMPON — 400 ML
Citromot, joghurtot, teafa olajat és mentát tartalmazó sampon a gyönyörű és korpa-
mentes hajért. Hatóanyagai kíméletesen, mégis eredményesen veszik fel a harcot a 
korpával, nem károsítják a fejbőrt és a hajat sem. Varázslatos illata hajmosás után még 
sokáig érezhető. A sampon rendszeres használata gátolja a hajvégek töredezését.

DABUR VATIKA NATURALS TROPICAL COCONUT VOLUMENNÖVELŐ  
SAMPON — 400 ML
A sampon természetes összetevőivel – kókusz, henna, aloe vera, ricinus olaj – dússá és 
ápolttá varázsolja a fénytelen, vékony szálú és lelapult hajat. Használatával a haj egész-
séges és élettel teli lesz. Élénkíti és felemeli a hajat, könnyebbé teszi a fésülést. A vitami-
nokban és az aminosavakban gazdag készítmény segít, hogy a haj erős és fényes legyen.

DABUR VATIKA NATURALS VIRGIN OLIVE HIDRATÁLÓ SAMPON 
— 400 ML 
Tápláló olívával, hennával, aloe verával és menta olajjal készült különleges formula el-
sősorban a normál haj megfelelő ápolására. A benne lévő gyógynövények élettel telivé 
teszik a hajat a gyökerektől. Rendszeres használatával a haj selymes fényű lesz.

DABUR VATIKA NATURALS WILD CACTUS HAJHULLÁS ELLENI SAMPON
— 400 ML 
A kaktuszvirágot, fokhagymát és rukkolát tartalmazó sampon ideális a töredezett, vé-
kony szálú haj megfelelő ápolására. Rendszeres használata táplálja, erősíti a hajat a 
gyökerektől. Fokhagyma tartalma serkenti a hajnövekedést, gátolja a hajhullást.

DABUR VATIKA NATURALS EGG PROTEIN REGENERÁLÓ SAMPON — 400 ML 
Fiatalító sampon mézzel és tojás proteinnel a gyönyörű, ápolt hajért. Alkalmas a száraz, 
töredezett és károsodott haj megfelelő ápolására és regenerálására. Fehérjében gaz-
dag tojást és mézet tartalmaz ez a különleges sampon. Rendszeres használata helyre-
állítja a haj szerkezetét, élettel telíti és erősíti a kor, a hajkezelő eljárások és az időjárás 
(szél, UVB-sugárzás) okozta hatások miatt károsodott hajat. 

DABUR VATIKA BLACK SEED TELJESKÖRŰ ÁPOLÓ SAMPON — 400 ML 
A fekete kömény jótékony tulajdonságait és a henna tápláló hatását ötvözi ez a sam-
pon. Táplálja és hidratálja a hajat, hogy az egészségtől ragyogó és selymes tapintású 
legyen. A Nyugat-Ázsiából és Észak-Afrikából származó fekete kömény teljes körű 
ápolást nyújt. 

HAJÁPOLÁS 

SAMPONOK
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A Dabur gyógynövényes fogkrémek megfelelő ápolást nyújtanak mind a fogak, mind pedig a fogíny 
számára és hosszú időre friss, üde leheletet biztosítanak használójuknak. 100%-ban természetes 
alapanyagokat, gyógynövényeket tartalmaznak. Ez speciális gondoskodást jelent és segítséget a 
különböző fog- és fogínyproblémák esetén. Egyik fogkrémben sincs fluor, ezért kisgyermekek és 
fluorallergiások is biztonságosan használhatják.

DABUR HERBAL AYURVEDIKUS FOGKRÉM — 100 ML
Prémium, teljes körű ápolást nyújtó, 26 ayurvedikus gyógynövényt 
tartalmazó ayurvedikus fogkrém környezetbarát csomagolásban. Ter-
mészetes módon segít védeni, erősíteni a fogzománcot, megelőzni a 
plakk-képződést. Friss leheletet biztosít. Egészségesen és erősen tartja 
a fogínyt, fogakat.

 • Szegfűszeg tartalma természetes antibakteri-
ális hatású, leküzdi a baktériumok által okozott 
szagot. 

 • A Jávai bors megnyugtatja az íny gyulladását. 
 • Bibhitaki természetes összehúzó hatású, erő-

síti a fogakat és az ínyt. 
 • A dió természetes fogfehérítő hatású. 

 • A fahéj megakadályozza a szájszárazságot. 
 • A menta fenntartja a szájhigiéniát és a száj 

frissességét. 
 • A Neem gyógynövény antibakteriális hatású.
 • A vajradanti elősegíti az erős fogakat és meg-

akadályozza a fogak érzékenységét.

DABUR GYÓGYNÖVÉNY TARTALMÚ FOGKRÉM — 65 ML
Fluormentes, gyulladást gátló, fogínyvérzést csökkentő gyógynövényes 
fogkrém. Az első gyógynövény tartalmú, fluormentes fogkrém, ame-
lyet a Garuda Trade Kft. 1991 óta forgalmaz Magyarországon. 7 féle, a 
Himalájából származó gyógynövényt tartalmaz, amelyek különösen hatékonyak a fog- és szájápo-
lásban. Segít csökkenteni, megszüntetni a fogínyvérzést és -gyulladást. Jól tisztítja a fogakat és a 
fogínyt.

DABUR GYÓGYNÖVÉNYES FOGKRÉM RED — 65 ML
Szegfűszeget, mentát és toothache tree kivonatot tartalmazó különle-
ges, piros színű, fűszeres, fluormentes fogkrém. Rendszeres használa-
tával megőrizhető a fogak és fogíny egészsége. Tartósan friss leheletet 
biztosít. Dohányosoknak különösen ajánlott.

FOGÁPOLÁS 

FLUORMENTES FOGKRÉMEK
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DABUR GYÓGYNÖVÉNYES FEHÉRÍTŐ FOGKRÉM AKTÍV SZÉNNEL — 100 ML
A természetes, gyógynövényes, fluor- és parabénmentes fogkrém aktív 
szén összetevője révén fehérítő hatással rendelkezik, gátolja a fogak el-
színeződését. Olyan növényi hatóanyagokat tartalmaz, mint a gyömbér 
az ínyproblémák kezelésére, a paprika a tökéletes szájhigiéniáért és a 
feketebors, amely segíthet megelőzni a fogszuvasodást. 

DABUR GYÓGYNÖVÉNYES FOGKRÉM NEEM KIVONATTAL — 100 ML
Neem kivonatot tartalmazó fluormentes fogkrém. A Neem fa antibak-
teriális, antiszeptikus hatású. E tulajdonsága miatt az ayurvedikus gyó-
gyászat széles körben használja különböző gyógytermékeiben, illetve 
kozmetikumokban. A fogkrém rendszeres használatával a fogak erősek, 
egészségesek, a fogíny jól ápolt, a száj baktériummentes lehet.

DABUR GYÓGYNÖVÉNYES FOGKRÉM MISWAK — 100 ML
A gyógynövényeket és Miswak kivonatot tartalmazó fluormentes fog-
krém rendszeres használata segít csökkenteni, megelőzni a fogszuvaso-
dást és fenntartani a fogak és a fogíny egészségét. A Miswak ágakban 
több mint 70 jótékony, támogató alkotóelem rejlik. 

DABUR GYÓGYNÖVÉNYES FOGKRÉM BAZSALIKOMMAL — 100 ML
Gyulladást gátló, fogínyvérzést csökkentő fogkrém bazsalikommal és 
más gyógynövényekkel.

DABUR GYÓGYNÖVÉNYES FOGKRÉM SZEGFŰSZEGGEL— 100 ML
Gyógynövényes fogkrém az érzékeny fogak és fogíny ápolására. A szeg-
fűszeg fertőtlenítő, érzéstelenítő és összehúzó hatása érvényesül ebben 
a termékben, hogy megfelelő ápolást nyújtson az érzékeny, vérzésre haj-
lamos fogínynek és fogaknak.

DABUR GYÓGYNÖVÉNYES FOGKRÉM ALOE VERA-VAL — 100 ML
Az Aloe vera, a teafa olaj és egyéb gyógynövényeket tartalmazó fluor-
mentes fogkrém teljes körű szájhigiéniát nyújt. Az Aloe vera egy jól is-
mert gyógynövény, amely természetes módon védi a fogínyt, felveszi a 
küzdelmet a fogszuvasodás ellen és erős, egészséges fogakat biztosít.

FOGÁPOLÁS 

FLUORMENTES FOGKRÉMEK
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Dabur Piros Rózsavíz
Különleges, kézzel szedett rózsaszirmok olajából készült igen finom esszencia. Széles 
körben alkalmazzák illatosító és lemosó szerként a kényes területek, például a szem-
környék finom bőrének ápolására. Az arc bőrére gyakorolt tonizáló hatása egyedülálló. 
A rózsaolajat már régóta használják a parfüm- és kozmetikai iparban, de gyógyhatása 
is ismert, mivel görcsök, gyomorpanaszok esetén illetve máj- és epebántalmak csillapí-
tására is alkalmas. Külsőleg borogatásként alkalmazzák mellmirigy-gyulladás tünete-
inek csillapítására, bőr- és ajakberepedés ellen. Rózsaolajat használnak a napjainkban 
virágkorát élő aromaterápiában is, mivel az olaj jótékonyan hat a szervezet túlterhelt 
lelki és fizikai állapotára. Különösen a keleti konyha használja ételek, italok, desszertek 
ízesítésére.

JAVALLATOK KÜLSŐ HASZNÁLATRA:
 • Kis mennyiségű rózsavizet tegyünk az egész 

fürdővízbe így egész nap friss érzetet biztosít.
 • Adjunk rózsavizet kis mennyiségű glicerinhez 

és közvetlenül a fürdés után kenjük be vele 
testünket, így megvédhetjük bőrünket a kiszá-
radástól.

 • Magas láz esetén alkalmazott hűtőborogatás-
nál is célszerű a rózsavíz alkalmazása, a gyor-
sabb enyhülés érdekében.

 • Szemkörnyék és egyéb kényes testrészek tisz-
títására, dezodorálásra. 

 • Légfrissítésre szobákban, zsúfolt helyiségek-
ben, illatosításra 1-2 kupaknyit.

JAVALLATOK BELSŐ HASZNÁLATRA:
 • Optimalizálja a nyári italok szomjúság elleni 

hatását, ha kevés rózsavizet adagolunk hozzá-
juk. Limonádék ízesítésére kiváló.

 • Kellemes ízt, illatot ad édes ételeknek, sodók-
nak, pudingoknak, szirupoknak és fagylaltnak.

 • Olyan szájon át bevehető gyógyszereknél, 
amelyeknek kellemetlen, keserű ízük van ró-
zsavíz adagolásával kellemesebbé tehetjük a 
bevételüket.

ARCÁPOLÁS 

SOKOLDALÚ RÓZSAVÍZ
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Az indiai nők évezredek óta őrzik szépségük titkát, melyet nem a méregdrága kozmetikumoknak 
köszönhetnek. Hagyományos kencéket használnak, a formulákat az Ayurveda szövegei is leírták. 
Az Ayurvéda titka nem csak a növényi összetevőkben, hanem azok egymást erősítő hatásában is 
rejlik. Segítik a bőrt a regenerálódásban és az öngyógyításban. Az Ayurveda természetes kozme-
tikumokat használ a bőr fiatalságának megőrzéséért. A gyógynövény szappanok széles választéka 
támogatja a gyengéd, bőrápolást. Használjunk szantálfa, mandula, neem, fekete kömény tartalmú 
készítményeket.

DABUR DERMOVIVA BLACK SEED TISZTÍTÓ SZAPPAN 
A fekete kömény évezredek óta ismert egészségre gyakorolt jótékony ha-
tásairól. A vitaminokban és más nélkülözhetetlen tápanyagokban gazdag 
fekete kömény segít helyreállítani a bőr szerkezetét és teljeskörű védel-
met biztosít a mindennapokban. Hidratálja a bőrt és fiatalos kisugárzást 
kölcsönöz. A fekete kömény a benne lévő természetes olajoknak köszön-
hetően hidratálja a bőrt.

DABUR DERMOVIVA NEEM ANTI-BAKTERIÁLIS SZAPPAN 
Neem és egyéb gyógynövényeket tartalmazó anti-bakteriális szappan, 
mely segít eltávolítani a szennyeződéseket a bőrről. Hatékonyan tisztítja 
és egészségessé varázsolja a bőrt. A Neem anti-bakteriális, mélytisztító 
tulajdonságairól ismert gyógynövény, melyet évszázadok óta használnak 
a különböző bőrproblémák kezelésére. 

DABUR DERMOVIVA ALMOND HIDRATÁLÓ SZAPPAN 
Mandulával és gyógynövényekkel gazdagított szappan, mely hidratálja, 
puhává és egészségtől ragyogóvá varázsolja a bőrét. A mandula hatékony 
bőrápoló tulajdonságairól ismert. Egészségessé, hidratálttá varázsolja a 
bőrt. Használata minden bőrtípusra ajánlott.

DABUR VATIKA DERMOVIVA SZANTÁLFA SZAPPAN 
A szantálfa olajnak köszönhetően természetesen ragyogóvá teszi, revitali-
zálja a bőrt, revitalizálja és késleltetheti a bőr öregedését. A fáradt bőrnek 
egészséges kisugárzást kölcsönöz és erős tisztító hatással rendelkezik. 

BŐRÁPOLÁS 

 AYURVEDIKUS SZAPPANOK
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AYURVEDIKUS TANÁCSADÁS 

Az Ayurveda egyénre szabott terápiák alkalmazásával ér 
el jelentős pozitív változást egyes elváltozások esetén, 
egészségmegőrzésre is alkalmas.

A Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány szakértője: 

Csizmadia Ágnes (Ayu. Tud. Dr.)

KIEMELT TERÜLETEI:
 • pszichés problémák
 • fáradékonyság, alvászavarok
 • emésztőrendszeri betegségek
 • testsúly problémák
 • magas vérnyomás, cukorbetegség
 • légzőszervi betegségek

 • hormonális kibillenések
 • nőgyógyászati betegségek
 • prosztata problémák, potenciazavar
 • húgyúti fertőzések
 • krónikus gyulladások

EGYÉNRE SZABOTT TERÁPIÁK:
 • ayurvedikus alkat, illetve az ettől való  

eltolódás meghatározása
 • egyensúlyi állapot visszaállítása
 • öngyógyító folyamatok aktiválása

Egy-egy konzultáció segít akár a katalógusban szereplő termékek alkalmazását az egyéni  
állapothoz és alkathoz illeszteni, a megfelelő, leghatékonyabb kombinációt megtalálni.

Forduljon szakértőnkhöz bizalommal, ha tanácsra, konzultációra, okfeltárásra van szüksége.

ELÉRHETŐSÉG: 
Csizmadia Ágnes (Ayu.Tud.Dr.) Ayurvéda szakértő

Tel.: +36-30/383-2023, Email: garuda@garuda.hu • agicsizmadia@gmail.com
Rendelés: 1136 Budapest, Tátra u. 24. • 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 4/B.

KÉPZÉSEK: 
www.ayurveda.hu • www.ayurvedakepzes.hu

MÓDSZEREK: 
 • tisztító eljárások – pancha karma, satkarma
 • táplálkozás alkathoz való beállítása, nyomon 

követése
 • jóga gyakorlatok személyre szabottan
 • relaxáció, meditáció



Kizárólagos importőr és forgalmazó:
GARUDA TRADE KFT.

Iroda: 1136 Budapest, Tátra u. 24. II/2.
+36-1-331-2316, +36-30-506-3474 

garuda@garuda.hu 

Gyártók: 
Dabur India Ltd., Baidyanath Goodcare Pharma Pvt. Ltd., 

Siddhayu Ayurvedic Reserach Foundation

A katalógusban szereplő termékek elérhetők  
gyógynövény-szaküzletekben, bioboltokban, nagyobb  

patikákban, gyógynövény-nagykereskedésekben

www.garuda.hu • www.ayurveda.hu
Facebook, Instagram, YouTube: Garuda Ayurveda

GARUDA  AYURVEDA®


