SLO

– vrhunski toniki od leta 1916
Hiša zdravja Salus Haus je prvi dobitnik evropskega certifikata za ekološko
proizvodnjo. Naše zeliščne vitaminsko-mineralne tonike odlikujejo:
• vrhunska kakovost, brez konzervansov in barvil,
• popolnoma naravni zeliščni izvlečki,
• tekoča oblika, ki zagotavlja boljšo absorpcijo ter
• dober okus in prijaznost do prebavil.
Floradix
EPRESAT ENERGETIKUM Multivitamin
Naravni multivitaminski tonik vsebuje osem pomembnih vitaminov in izvleček korenine ameriškega
slamnika za zdravje in vitalnost. Tonik je slastnega
okusa in ne vsebuje alkohola.
Namenjen je otrokom po 6. letu starosti ter odraslim ob
večjih telesnih in duševnih obremenitvah, v obdobju
prehladov, kroničnih boleznih in med okrevanjem.
Floradix
KINDERVITAL ZA OTROKE
Deset vitaminov s kalcijem v zeliščnem toniku
prijetnega okusa za krepitev odpornosti in zdrav
razvoj naših malčkov že od 6. meseca starosti dalje.
Odličen je pomešan z vodo ali jabolčnim sokom.
Kindervital ne vsebuje alkohola, kvasa in glutena.

Floradix
KALCIJ, MAGNEZIJ IN CINK Z VITAMINOM D
Naraven vitaminsko-mineralni tonik z zeliščnimi
izvlečki in sadnimi koncentrati je okusen pripravek s
kalcijem, magnezijem, cinkom in vitaminom D.
Združuje pomembne elemente za močne kosti, zdrave
zobe in pravilno delovanje telesnih celic. Tonik ne
vsebuje alkohola in glutena. Primeren je tako za
odrasle kakor tudi za otroke.
Floradix FLORAVITAL ŽELEZO, VITAMINI IN ZELIŠČA
Zeliščni tonik Floravital je namenjen vsem, ki so nagnjeni
k slabokrvnosti. Primeren je tudi za nosečnice in otroke že
od 1. leta starosti, saj je prijazen za želodec in ne
povzroča prebavnih težav, ki pogosto spremljajo uporabo
drugih oblik železa. Tekoče železo v obliki železovega
II-glukonata se najbolje vsrkava iz prebavil v kri. Moč
železa dodatno podpira odlična kombinacija z vitamini B
in C. Tonik ne vsebuje alkohola, kvasa in glutena.
ALPENKRAFT Medeni tonik
Za lajšanje dražečega suhega kašlja in kot pomoč pri
izkašljevanju so v ljudskem zdravilstvu zeliščni sirupi že
dolgo znani. Medeni tonik Alpenkraft vsebuje eterična
olja in dvanajst rastlinskih izvlečkov, ki blagodejno
vplivajo na sluznico dihalnih poti. Primeren je predvsem
v obdobju prehladnih obolenj in pozimi, ko je zrak v
ogrevanih prostorih zelo suh. Tonik je prijetnega okusa.
Priporočamo ga odraslim in otrokom po šestem letu
starosti.
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Proizvajalec:

Ekologija
s pogledom v
prihodnost
Dr. Greither, ustanovitelj podjetja Salus, je že na začetku 20. stoletja
podpiral ekološko pridelavo rastlin brez uporabe kemikalij in umetnih
gnojil. V Salusovi filozofiji zdravja kakovost predstavlja več kakor le
zanesljivost in varnost izdelkov – kakovost pomeni tudi odgovorno
sooblikovanje prihodnosti s spoštljivim odnosom do narave. Ekologija
je naša prihodnost!

„Zdravje je naš cilj“

Podjetje Salus je predano ekološkemu dogovoru med generacijami:
varovanje okolja z namenom ohranjanja naravnih vrednot lahko dosežemo le
s sodelovanjem med generacijami – današnji trud bo poplačan v
prihodnosti.
Proizvodnja Salusovih izdelkov v celoti podpira okolju prijazen poslovni
model: uporabljamo izključno rastline, ki ustrezajo evropskim ekološkim
standardom in so vzgojene na ekoloških kmetijah ali nabrane na preverjenih
divjih rastiščih, s čimer zmanjšujemo škodljive vplive na okolje (čezmerno
gnojenje prsti, onesnaževanje podtalnice) in prispevamo k ohranjanju
biološke raznovrstnosti.
Pri pridobivanju rastlinskih sestavin se ne poslužujemo sintetičnih
pesticidov, gnojil, genetskih modifikacij rastlin in rastlin, ki so bile v času rasti
izpostavljene kakršnemukoli sevanju. Salusovi izdelki so brez konzervansov.
Salusova ekološka proizvodnja zdravilnih rastlin povsod po svetu poteka v
okviru različnih ekoloških projektov, ki prispevajo k zaščiti ogroženih
rastlinskih vrst in podpirajo manjše kmetije (zagotavljajo stalen prihodek,
delovna mesta in pomoč pri opremljanju).
Optimalne rezultate pri gojenju divjih rastlin, izbiri semen in zdravilnih rastlin
zagotavlja tesno sodelovanje med kmetovalci, kmetijskimi inženirji, biologi in
farmacevti. Salusovi znanstveniki določijo tako najprimernejši čas za žetev
kakor tudi načine za najboljšo obdelavo in sušenje.
Salusov daljnosežno usmerjeni ekološki način proizvodnje omogoča
izdelovanje vrhunskih naravnih izdelkov za dobro ljudi in okolja, v katerem
živimo.
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