
 

 

ЕКСКЛУЗИВЕН УВОЗНИК И ЗАСТАПНИК ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА БИОФАРМ, 

ЗАГРЕБ, ЗА МАКЕДОНИЈА. 

 

 

BIOFARM е Хрватска фармацевтска компанија основана во 1992 год. која произведува 

природни билни производи со исклучиво висок квалитет за здрав и природен начин на 

живот. 

 

 

 
ПРОИЗВОДНИ ЛИНИИ: 

 ADRIA SPA, 

 BABY BALM, 

 BIOSEPT, 

 MEDIPLAST, 

 ЧАЕВИ, 

 NATURA LINE. 



 
 

 Нова линија на козметички производи за капење и нега на тело, 

 Со мирис и свежина на Јадранската обала, 

 Се користат исклучиво природни состојки кои во себе не содржат парабен, 

 Производи наменети за сите типови на кожа. 

 

 

 

1. Лаванда/маслинка 

 Лавандата се користи уште од многу одамна во козметиката поради својот 

природен мирис. 

 Уште во 17 век кога чумата се ширела низ Европа,било забележано дека 

работниците кои работеле на полињата со лаванда не биле погодени од лошата 

болест. 

 Многубројните истражувања коишто биле направени во Германија и Франција од 

страна на познати лекари докажале дека лавандата помага при: 

 Несоница, 

 Депресија, 

 Вознемиреност и нервоза. 

 Смирувачкото дејство на нервниот систем се должи на етеричните масла,кои се 

ослободуваат во топлата вода,така што кожата може да ги впие. 

 Во комбинација со маслинката,лавандата ја смирува, храни и лечи кожата. 

1.Гел/пена за туширање со единствена технологија која го претвора гелот во богата 

пена. Го спречува сушењето на кожата и помага во зачувување на природната 

влажност, етеричното масло од лавнада создава чуство на опуштеност. 



 

2.Гел за миење на коса и тело  

 

 

3.Течен сапун за раце кој е наменет за често миење на рацете, бидејки неговата блага 

формула не дозволува сушење на рацете, со неутрален pH фактор. 

 

 

 

4.Миризлива вреќичка со лаванда- со смирувачко дејство и ефикасна против молци. 

 

5.Пенест крем за тело кој лесно се размачкува, комбинација на шеа путер, природни 

билни масла,витамини A, C, E кој ја храни кожата и ја отстранува напнатоста. 



  

6.Пилинг за тело со морска сол и масло од маслинки,етерично масло од лаванда и 

витамин Е,кој го отстранува површнскиот слој од кожата и поттикнува создавање на 

нови клетки. 

 

7.Морска сол за капење- со суви билки и етерично масло, делува смирувачки и и 

опушта, го отстранува уморот и го подобрува расположението. 

 

8.Хранлива крема за раце која во себе содржи маслиново, арганово и масло од јојба, 

збогатено со витамин А и Е. Благотворно делува на сува кожа. 

 

 

 

 

 



 

2. Лимон/смиљ 

 Смилот делува против брчки, ја ревитализира и убрзува регенерацијата на 

уморна и зрела кожа која е изложена на надворешен и внатрешен стрес.  

 Маслото од смиљ се користи кај проширени вени кои се воспалени,кај 

испукани капилари,белези и стрии.  

1.Гел/пена за туширање со единствена технологија го претвора гелот во богата 

пена. С својот сладок мирис на лимон и остар мирис на смиљ создава единствена 

комбинација која благотвроно делува на уморна и исцрпена кожа. 

 

2.Гел за миење на телото и кожата ја обезбедува потребната влага и ја штити 

кожата од прерано стареење. 

 

3.Течен сапун за раце наменет за често миење на рацете, не ја суши кожата и е со 

неутрален pH фактор. 

 

 

 



4.Пенест крем за тело  

 

 

5.Шеќерен благ пилинг за тело со додаток на мелени семки и масло од кајсијам 

масло од невен и витамин Е. Ја подобрува прокрвавеноста. 

 

6.Морска сол за капење со додаток на суви блики од смиљ и природни етерични 

масла ос лимон, портокал  и смиљ. 

 

7.Миризлива вреќичка која е одлична за умор и стрес и влијае позитивно на 

вашите емоции. 

 

8.Крема за раце која во себе содржи масло од макадамија и јојоба во комбинација 

со етерично масло од смиљ. 

 

 



 

 

 

Лимонската трева делува липотонично на поткожното масно ткиво па се користи во 

мешавините против целулит. Го подига расположението, ја зголемува концентрацијата, го 

смалува стресот а се користи и кај спортските повреди и истегнувања. 

Гел/пена за туширање со свежа цитрусна комбинација и природни етерични масла од 

лимонска треба и портокал. 

 

Гел за миење на тело и коса со додаток на етерично масло од лимонска трева. 

 

Течен сапун за раце наменет за често миење на рацете,не дозволува сушење на кожата. 

 

 

 



 

 

Морска сол за капење со додаток на сушени билки од лимонска трева и етерични масла 

од портокал, мандарина и рузмарин. 

 

Пенест крем за тело кој лесно се размачкува,одлична комбинација на шеа путер, 

природни билни масла и витамини  А, Ц, Е. Благотворно делува на намалување на 

масните клетки на целулитот и се подобрува тонусот на кожата. 

 

Пилинг за тело кој ја тонира кожата и делува липолитично,па е корисен во борбата 

против целулитот. 

 

Миризлива вреќичка која е одлична за освежување на просторијата. 

 

Крема за раце која во себе содржи масло од семки од грозје, масло од невен и масло од 

кантарион. Помага за зараснување на раните и ја храни кожата. 

 

 



 

 

 

 

Широк спектар на етерични масла  

          

 Бергамот, 

 Бор, 

 Цитронела, 

 Лаванда, 

 Лимон, 

 Лимонска трева, 

 Мандарина, 

 Мента, 

 Портокал, 

 Рузмарин, 

 Јасмин, 

 Маточина, 

 Ружа. 

 

 



 

Нашите ADRIA SPA сетови можат да бидат одличен подарок за било која прилика, без 

разлика дали се работи за Вашите бизнис партнери, или пак подарок за гости и купувачи. 

Заедно со сетовите би можеле да Ви доставиме и маркици со различни натписи за 

престојните празници, со кои Вашите вработени би ги залепиле на самиот сет, во 

зависност од желбата на купувачот. 

 

      

 

                 

 

 



 

 

Balm e природна детска козметика која благотворно делува на Baby 

осетливата детска кожа. При нејзина изработка се користени 

производи од ПРИРОДНО потекло и комбионација на масла развиени за 

нга на новороденчиња. 

 ПОГОДНА ЗА КОРИСТЕЊЕ УШТЕ ОД ПРВИОТ ДЕН ОД РАЃАЊЕТО НА 

БЕБЕТО. 

 ЦЕЛАТА ЛИНИЈА Е: 

 БЕЗ ПАРАБЕНИ 

 БЕЗ ПЕТРОЛАТИ 

 БЕЗ СУЛФАТИ 

 БЕЗ БОИ 

 БЕЗ СИНТЕТИЧКИ МИРИСИ 

 

 

 

 



Balm козметиката во себе содржи: Baby 

 Маслиново масло, 

 Сончогледово масло, 

 Масло од семки од грозје, 

 Соја глицин, 

 Витамини A,C,E 

 Омега-3 и Омега-6 масни киселни- неопходни за развој на 

заштитниот слој на кожата кај бебињата. 

Balm детската маст (100 ml.) Со пријатен мирис и лесно се 1.Baby 

размачкува.  

Делува антисептички и помага во спречување на пеленскиот осип. 

Погодна е и за користење на атописки дерматит. 

 

 

Balm заштитен крем (100 мл.) кој делотворно ја штити 2.Baby 

кожата кај бебињата во регијата на пелените. Го смирува 

црвенилото и отстранува пеленскиот осип (дерматит) којшто се 

јавува како резултат на допир на бебешката кожа со влагата и 

нечистотиите од пелената. 

 



 

 

 

Balm шампонот (200 ml.) со посебно осмислена што не ја 3.Baby 

иритира ниту кожата ниту очите, а после миењето косата станува 

мека,лесна за расчешлување. 

 

Balm крем купка (200 ml.) Посебно блага кремаста купка која е 4 .Baby 

направена на база на прочистени природни билни масла. Нејзината 

кремаста структура дава чуство на капење во млеко.Не е потребно 

да се плакне со вода. 

 

Balm лосион за тело (200 ml.). Кој во себе содржи какао путер 5.Baby 

заедно со Омега-3 и Омега-6 масните кислени ја хидрира, смирува и 

негува кожата. 



 

 

 

Balm маслото за тело (200 ml.). Во себе содржи исклучиво билни 6.Baby 

масла- сончогледово, маслиново, семки од грозје, масло од кокос, соја 

глицин и витамин Е. 

 

Balm емулзија за чистење на телото (200 ml.) за благо чистење 7.Baby 

на нежната детска кожа без додатно плакнење. Се користи како 

замена за влажни марамици и за разлика од нив, е целосно природна 

  

Balm физиолошки раствор (10 ампули×5 ml.). Стерилен раствор 8.Baby 

во ампули за чистење на носната шуплина кај деца и новороденчиња. 

Растворот е изотоничен па така не ја иритира слузницата.  



 

 

 

 

Balm пудра во стик (50 gr.) Ја апсорбира влагата и ја штити 9.Baby 

кожата од воспланија. Она што е интересно за него е тоа што, за 

разлика од другите детски пудри, со Baby Balm пудрото во потполност 

се избегнува вдишување на микрочестиските од пудрото кои можат да 

доведат до несакани нуспојави. 

 

 

Balm сапун (3 ×30 gr.) Рачно изработен, направен со 10.Baby 

традиционална метода и комбинација на маслиново и кокосово 

масло.  

 



                                   

        За најнежната бебешка кожа уште од првиот ден! 
 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

Биосепт програмата се состои од природни препарати кои се одлични за 

организмот, за  деновите кога владеат настинки, вирози, грип и кивавица. 

 

1)БИОСЕПТ БАЛЗАМ ЗА ДЕЦА (50 gr.) 

 

 

 Комбинација од билни масла, еукалиптус и лаванда. 

Уште во почетните детски денови при појава на грип, настинка, 

кивавица, покачена телесна температура и потешкотии во дишењето. 

 

 



2)БИОСЕПТ ПАСТИЛИ ЗА ДЕЦА (a18) 

Со прополис и мед за деца над 4 год. возраст, одлична прва помош за 

убалжување на болки во грлото. 

 

3)БИОСЕПТ КАПКИ ЗА ИНХАЛАЦИЈА (10 ml.) 

Комбинација од еукалиптус, бор, мента, етерично масло од рузмарин и 

бергамот кои делуваат антисептички и го олеснуваат дишењето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1)COLD GEL (150 ml. и 75 ml.) - во својот состав содржи ментол и етерично 

масло од еукалиптус и рузмарин. 

 Кај главоболки, настинки и грип лесно се масира, 

 За отстранување на болки кај спротски спортски повреди, 

 Болни нозе и слаба циркулација на крвта, 

 Отоци, 

 Убод од инсекти и лесни опекотини 

 Покачена телесна темепратура. 

 

2)HOT GEL (75 ml.) – содржи екстракт од лута пиперка,ментол и етерично 

масло од клинче. 

 Кај ревматски тегоби, 

 Кај болки од ревматоиден артритис и невралгија, 

 Кај хронични мускулни болки и болки во грбот. 

 

 



3)Neutro Cream (75ml.)- За омекнување на тврда и испукана кожа- 

дланки, нокти, петици, лакти, колена, со антисептичко делување.  

Без парабени! Без петролати! 

                      Состав: 

 Сончогледово масло, 

 Маслиново масло, 

 Масло од семки од грозје, 

 Витамин Е. 

 

4)Deo gel (75 ml.) - Посебно осмислена формула за масажа на уморни 

и болни нозе после напорен ден,   истовремено отстранува 

непријатен мирис и не дозволува потење на стапaлата.  

          Состав: 

 Чајно дрво + нане 

 

 

 

 

 



 

5)Proven Cream (75ml.) -Помага кај проширени и воспалени вени, луѓе 

кои што имаат слаба циркулација со крвта и болни нозе. 

                 Состав: 

 Комбинација на див костен и невен, 

 Масло од семки од грозје, 

 Лешниково масло, 

 Витамин Е. 

 

6)Sport Gel (75 ml.) 

Состав: 

 Лаванда и рузмарин 

Посебно осмислена рецептура која ја: 

 Смалува напнатоста, 

 Болката и 

 Воспалението на мускулите и ја зголемува проквареноста. Се 

препорачува кај спортисти! 

 

 



ЧАЕВИ 

 

 

Приказната за чајот започнала во античка Кина пред 5000 години. Оваа 

магична напивка по својот пат низ историјата си најде место во секој дом. 

Непресушен извор на задоволство, здравје и освежување.  

Чај филтер кесички е модерно решение прилагодено за брз и лесен начин 

на подготовка. 

Дел од нив содржат сушени и фрагментирани индивидуални видови на 

растенија или мешавина на билки, сецкани овошје или зеленчук. 

 

    

 АРОНИА 

 АКАИ 

 АГРУМИ + C ВИТАМИН 

 АЛОЕ ВЕРА/ПОРТОКАЛ 

 БРУСНИЦА 30% 

 ЃУМБИР/ПОРТОКАЛ 



 ЕХИНАЦЕА/МАЛИНА 

 ЖЕНШЕН/ЛИМОН 

 ЗЕЛЕН ЧАЈ 

 

 

 БРУСНИЦА 10% 

 РЕЛАКС 

 ГИНКО 

 КАМИЛИЦА 

 

 
 БРУСНИЦА 50% 

 КАМИЛИЦА ЦВЕТ 

 КОПРИВА 

 МАЈЧИНА ДУШИЦА 

 МАРОЧИНА ЛИСТ 

 НЕВЕН ЦВЕТ 

 ШИПКА 

 ТАХЕБО ЧАЈ 

 ЗЕЛЕН ЧАЈ 

 

 

 

 



 

 

1)Брокула (80 капсули) – позната како кралица на здравјето затоа што 

содржи биолошки важни комбинации во себе и во себе ги содржи скоро сите 

главни антиоксиданси. 

 Антикангероген ефект 

 Го зголемува имунитетот 

 Помага кај инфекции со Helicobakter pulori 

 Богата со витамини, минерали и билни влакна. 

 

 

 

 

 

 



 

2)Брусница (80 капсули) Плодот на бурсницата традиционално се користи 

како помош во разни здравствени проблеми, а најмногу го штити здравјето 

на уринарниот тракт.  

 Успешно се користи во превенција на уринарните инфекции, 

  Зајакнување на имунитетот на уринарниот систем и целиот 

организам, 

 Ја намалува можноста за создавање на камен во бубреогт, 

 Содржи многу C-витамин и билофлавониди со силно 

антиоксидантно дејство. 

 

 

3)Лук (60 капсули) – Се вбројува во најстарите лековити растенија. Неговата 

ефективност е спомнувана во најстарите литературни дела, а уште од 1858 

година, Луј Пастер го потврдил антибактериското дејство на лукот. Најважна 

активна состојка на лукот е алицин, за кого е докажан позитивниот ефект.  

  позитивен ефект на циркулацијата на крвта,  

 стабилизација на висок крвен притисок, 

 заштита на клетките и силни антибактериски својства. 

 



4)Пивски квасец (80 капсули) – Пивскиот квасец настанува при процесот на 

производство на пиво. Со негова изолација и сушење се добива намирница 

богата со протеини од неживотинско потекло (45%), витамини од Б групата, 

како и минерали како што се хром, калиум, калциум, магнезиум, железо и 

фосфор.  

 Пивскиот квасец помага во зачувувањето на здравјето на 

организмот. 

 Одличен за зајакнување на ноктите, нечиста и проблематична 

кожа, и против опаѓање на косата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5)Јаболков оцет + Cr + Коприва (40, 80 капсули) – Јаболковиот оцет се 

користи како лек и превенција за многу болести скоро 100ина години. 

Направените испитувања покажаа дека јаболковиот оцет помага за 

зајакнување на срцето, стабилизација на шеќерот во крвта и го намалува 

ризикот од многу видови рак.  

 Топење на масти, 

 Стимулација на дигестивните процеси, 

 Намалување на триглицериди и холестерол во крвта, 

 Помошно средство при слабеење, разградба на целулит и 

детоксикациски третмани на организмот. 

 

 

 

6)Омега 3 (60 капсули)– Маслото од лененото семе е природен извор на 

Омега 3 масни киселини од растително потекло, а за разлика од останатите 

масла содржи висока концентрација на алфа линоленски киселини (ALA), кои 

често се наречени „универзални“ антиоксиданси затоа што се раствораат и 

во масти и во вода. Маслото од лен е богат извор на линани, споеви кои со 

својата структура личат на естрогените хормони, па затоа се нарекуваат 

фитоестрогени. 

 

 



ГАВЕЗ МАСТ (50 gr.) 

Гавезот е уверлив доказ за тоа колку е природата чудесна и како со малку трпение 

може да се излечат и најтврдокорните болки. Гавезот е изразито низинска билка која може 

да се најде на влажни места (покрај рабовите на шумите, бреговите на каналите, влажни 

ливади...). Коренот на гавезот (кој е однадвор црн, а внатре бел) продира длабоко во тлото каде 

црпи големи количини хранливи материи – во коренот на гавезот се најважните состојки. 

 Го забрзува зараснувањето на ткивата и коските, 

 Болки во грбот, 

 Се користи кај исчашувања, нагмечувања, истегнувања на мускули и тетиви. 

 Помага кај деформација на палец-лекувањето за овој проблем може да трае и до 

година дена, но мора да се биде упорен. 

 Псоријаза, егземи, дерматитис, лишаи, акни, 

 Чирови, 

 Проширени вени, 

 Ревматски болки и артритис, 

 Надворешни и внатрешни рани, 

 Скршеници и крварења, 

 Отоци и гребаници. 

 

 

 

 

 


