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Hakkımızda

ACTO® Pharma; Alman ACTO® GmbH ile 
yaptığı lisans anlaşması gereği 400’e yakın 
ürünün üretimini ve satışını gerçekleştirmek-
tedir. 

ACTO® markası 30 yılı aşkın süredir biriktir- 
diği bilgi birikimi ve deneyimini başta sağlık 
sektörü olmak üzere, toplumun hijyene ihtiyaç 
duyulan her alanı ile paylaşarak sektörde hızla 
büyüme ve gelişme göstermiştir. 

Actomins® markası ile, Gıda Takviyesi Pazarı 
için yenilikçi, rekabetçi ve kaliteli ürünlerin 
profesyonel bir şekilde üretimini ve satışını 
gerçekleştirmektedir.  

Alman standart ve kalitesinde kurulan  
tesislerde; uluslararası yasa, yönetmelik ve 
standartlara uygun koşullarda, son tekno-
loji temiz odalar, laboratuvarlar, makine ve 
ekipmanlar ile üretim ve analiz prosesleri 
yürütülmektedir. 

düzenli hayat, sağlıklı yaşam!
ürünleri ile



Kalite ve Hizmet
Standartlarımız

ACTO® Pharma, ISO 9001, ISO 13485,  ISO 
45001, ISO 10002 yönetim sistem belgelerine 
sahiptir. 

Tesisimiz, son kullanıcıya kadar tüm süreci 
baştan sona ve sondan başa olmak üzere 
denetlemektedir. Bunun göstergesi olarak da 
Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “İyi İmalat 
Uygulamaları” (GMP) belgesine sahiptir.

www.actomins.com

Kalite Kontrol

Üretim proseslerinde kullanılan 
her ambalaj malzemesi, etken 
madde ve yardımcı madde  
girişten başlayarak belirlenen 
spesifikasyonlara göre test 
edilir. Yapılan testler sonucu 
uygun olan ürünler üretim 
sürecine devam ederken, 
uygunsuz bulunan ürünler 
prosedürlere uygun şekilde iade 
veya imha edilir.  
Hangi mevzuat veya standarda 
ait olursa olsun tüm ürünler 
Kimyasal, Fiziksel ve Mikro-
biyolojik olarak belirlenmiş 
ve geçerli kılınmış testlerden 
geçmektedir. 

Yarı Mamül aşamasında  
belirlenen spesifikasyonlara 
uygun olan ürünler dolum ve  
paketleme prosesine geçer,  
bitmiş ürün aşamasında ise 
yapılan analizlerde belirlenen 
spesifikasyonlara uygun olan 
ürünlere serbest bırakma işlemi 
uygulanır.

AR-GE ve
İnovasyon
ACTO® Pharma, konusunda 
uzman bir AR-GE ekibine ve 
kimyasal ve mikrobiyolojik 
tüm testleri gerçekleştire-
bilecek teknolojide bir  
AR-GE laboratuvarına sahip-
tir.   
AR-GE departmanının 
birincil hedefi; sürekli değişen 
pazarı takip etmek, pazara 
bilimsel veriler ışığında yön 
vermek ve müşteri 
ihtiyaçlarına göre yeni 
ürünler geliştirmektir. 

Yeni çıkan teknolojiler ve 
literatürleri takip edilerek 
ürün yelpazesi sürekli gelişti-
rilerek, yenilenmektedir. 
Uluslararası pazardaki güncel 
fikirler ve teknikler, dünyanın 
birçok ülkesinden gelen ürün 
deneyimleri ile birleştirilerek 
sürekli iyileştirilme faali-
yetlerinde girdi olarak kul-
lanılır.  

Fason Üretim

ACTO® Pharma, müşteri 
memnuniyetini esas alan bir 
anlayış ve iyi üretim  
uygulamaları ile yüksek 
kalitede ürünler üretmek 
için fason üretim faaliyetleri 
sürdürmektedir. 

Alman ortaklığı ile kurulan 
tesisimizde ileri teknoloji 
kullanılarak üretilen ürünler, 
en hızlı şekilde müşterilere 
sunulmak üzere hazırlanır. 
Yaklaşık 4.000 m2 kapalı alana 
sahip üretim tesisimiz bünye-
sindeki modern ekipmanları, 
laboratuvarları, ofis alanları 
ile farklı sektörlerin yüksek 
miktarlarda ürün taleplerine 
hızlı cevap verebilecek kapa-
sitededir.
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ACTO® Pharma, tüm proseslerde kalite 
güvence sistemini etkin bir şekilde uygulamak-
ta ve her ürünün üretimini en yüksek
standarda göre gerçekleştirmektedir.



• Çocuklar için güvenli kullanım sunar. 
• Şeker, tatlandırıcı, koruyucu, aroma, renklendirici ve şeker içermez. 
• Ürün üzerinde bulunan damlalık sayesinde kolay kullanım 
   imkânı sunar.
• Koruyucu ve taşıyıcı olarak hakiki zeytinyağı kullanılmaktadır. 
• D vitamini normal kemiklerin korunmasına yardımcı olur. 
• D vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. 
• D vitamini normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur. 
• D vitamini normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur. 

Günlük Alım Dozu: 4-10 yaş arası çocuklarda sabah, tercihen yemek 
zamanından sonra 2 damla içilebilir.
 
Kullanım Şekli: 2 damla ağız yolu ile içilebilir. 

• Yetişkinler için güvenli kullanım sunar. 
• Şeker, tatlandırıcı, koruyucu, aroma, renklendirici ve şeker içermez. 
• Koruyucu ve taşıyıcı olarak hakiki zeytinyağı kullanılmaktadır. 
• Ürün üzerinde bulunan damlalık sayesinde kolay kullanım imkânı sunar.
D3 ve K2 vitamini;
• Normal kemiklerin korunmasında katkıda bulunur.
• Normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur.
• Normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
• Normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur.
• Kalsiyum ve fosforun emilimine/kullanımına katkıda bulunur.
• Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
• Hücre bölünmesinde görevi vardır. 

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde, tercihen sabah, yemek 
zamanından sonra 2 damla içilebilir.

Kullanım Şekli: 2 damla ağız yolu ile içilebilir.

İÇİNDEKİLER: Yardımcı bileşen: Zeytin yağı 
(Sızma), Vitamin E (DL-alfa-tokoferol), 
 Etken madde: Vitamin D3 (Kolekalsiferol).

İÇİNDEKİLER: Yardımcı bileşen: Zeytin yağı, 
Etken madde: Vitamin E (DL-alfa-tokoferol), 
Vitamin K2 (Menakuinon 7) ve Vitamin D3 
(Kolekalsiferol).

Actomins® For Kids D3

Vitamin D3 İçeren Sıvı Takviye Edici Gıda

Actomins® D3 Plus K2

Vitamin D3, Vitamin K2 ve Vitamin E 
İçeren Sıvı Takviye Edici Gıda

Etken Madde Adı Hacmi Değeri % BRD*

Vitamin D3
(Kolekalsiferol) 2 Damla 400 IU

(10.0 mcg) % 200

Etken Madde Adı Hacmi 2 Damla % BRD*

Vitamin E
(DL-alfa-tokoferol) 2 Damla 12.0 mg % 100

Vitamin K2
(Menakuinon 7) 2 Damla 75.0 mcg % 100

Vitamin D3
(Kolekalsiferol) 2 Damla 1000 IU

(25.0 mcg) % 500

Paketleme

Birim Artikel-No.
20 ml 17.6540.20

Paketleme

Birim Artikel-No.
20 ml 17.6550.20
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• Büyüme hormonu üretimini tetiklemeye yardımcı olur. 
• Büyüme faktörü-2'nin ekspresyonunu doku seçici bir şekilde  
   artırmakta ve  kemiklerde dik büyümeyi tetiklemeye yardımcı olur. 
• T4 hormonunun T3'e dönüşümünü hızlandırmaya yardımcı olur.
• Kemik dokusunda igf-1 mRNA ekspresyonunda bir artış  
   sağlamasına  yardımcı olur.
• Kemik dokusunda tgf-1 mRNA ekspresyonunda bir artış     
   sağlamasına yardımcı olur.
• Büyüme hormonunun salınmasını ve igf-1 üretimini  
   desteklemesine  yardımcı olur.
• Tiroid hormonunun salınımını desteklemeye yardımcı olur. 
• Kemiklerdeki dik büyümeyi tetiklemeye yardımcı olur.

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde tercihen yemek 
zamanından sonra olmak üzere sabah 1 adet kapsül alınır.

Kullanım Şekli: 1 adet kapsül oda sıcaklığında bir bardak (200 ml) su 
ile birlikte içilir.

• ACTO® OMEGA KIDS; İçeriğindeki yüksek miktarda Omega-3 yağ  
   asitleri, DHA, EPA ve Vitamin D3 ile çocuğunuzun bağışıklık sistemini  
   güçlendirmeye, bilişsel gelişimini desteklemeye yardımcı olur.
   Balık yağı saflaştırılma işlemi, GMP ve HACCP prensiplerine göre  
   çalışılmıştır.
• Zengin miktarda Omega 3 yağ asidi içerir. Toplamda 375 mg Omega  
   3 yağ asidi içerir.
• Yapay aroma ve tatlandırıcı içermez.
• Her 3 ml’sinde minimum 300 mg DHA ve minimum 75 mg
   EPA vardır.
• İçerisinde saf balık yağı ihtiyacınız olan Vitamin D3 ile birlikte  
   formüle edilmiştir.

Günlük Alım Dozu: 4-11 yaş arası çocuklarda tercihen yemek 
zamanından sonra olmak üzere sabah 1 adet tek kullanımlık tüp (3 ml), 
günde toplam 1 adet tek kullanımlık tüp (3 ml) tüketilebilir. 

Kullanım Şekli: 3 ml’lik tek kullanımlık tüp yeterli miktarda su (yaklaşık 
200 ml) ile tüketilebilir. Ya da 3 ml’lik tek kullanımlık tüp direkt olarak 
içilebilir.

İÇİNDEKİLER: Hacim arttırıcı: Mikrokristalin 
selüloz (E 460i), Etken madde: Astragalus (Çin 
Geveni) Ekstresi, Bitkisel kapsül: Hidroksipropil 
metil selüloz, Etken madde: Angelica Sinensis 
(Çin melek otu), Topaklanmayı önleyici: Yağ 
asitlerinin magnezyum tuzları (E 470 b).

İÇİNDEKİLER: Yardımcı Bileşen: Zeytin Yağı 
(Sızma), Etken Madde: Balık Yağı,  Yardımcı 
Bileşen: DL-alfa-tokoferol (Vitamin E), Aroma 
Verici: Portakal Aroması,  Etken Madde: 
Kolekalsiferol (Vitamin D).

Actomins® Up

Astragalus (Çin Geveni Ekstresi ve Angelica 
Sinensis (Çin Melek Otu) İçeren Kapsül Takviye 
Edici Gıda

Actomins® Acto Omega Kids

Omega 3 ve Vitamin D3 İçeren Sıvı Takviye Edici Gıda

Etken Madde İçerikleri mg / 1 kapsül

Çin Geveni (Astralagus) Ekstresi % 170 mg

Çin Melek Otu (Angelica Sinensis) 80 mg

Etken Madde Adı 3 ml % BRD*

Toplam Omega 3 Yağ Asidi 375 mg **

DHA (Dokosaheksaenoik asit) 300 mg **

EPA (Eikosapentaenoik asit) 75 mg **

Vitamin D 5.0 mcg % 100

Paketleme

Birim Artikel-No.
30 x 16,5 gr 17.6611.30

Paketleme

Birim Artikel-No.
30 x 3 ml 17.5570.30

05



• C vitamini vücut tarafından depolanmadığı için dışarıdan destek  
   olarak alınması önemlidir. 
• Acto® Vit C, C vitaminine ek olarak Çinko ve Zerdeçal ekstresi içerir. 
• C vitamini yoğun fiziksel egzersiz sırasında ve sonrasında bağışıklık  
   sisteminin normal fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur. 
• Kan damarlarının, kemiklerin, kıkırdağın, dişlerin ve diş etlerinin,  
   cildin normal fonksiyonu için gerekli olan kolajen oluşumuna katkıda  
   bulunur.
• Enerji oluşum metabolizmasına, bağışıklığa, yorgunluk ve bitkinliğin  
   azalmasına katkıda bulunur.
• Demir emilimini arttırmaya yardımcı olur.

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde tercihen yemek 
zamanından sonra olmak üzere günde 1 adet efervesan tablet 
tüketilebilir. 

Kullanım Şekli: 1 efervesan tablet oda sıcaklığında bir bardak suda 
(200 ml) eritilerek içilir. 

•  D ve C vitaminine ek olarak Çinko ve Zerdeçal ekstresi içerir. 
D vitamini;
• Normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
• Normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur.
• Normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
• Normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur.
• Kalsiyum ve fosforun emilimine/kullanımına katkıda bulunur.
C vitamini;
• Yoğun fiziksel egzersiz sırasında ve sonrasında bağışıklık sisteminin normal  
   fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur. 
• Kan damarlarının, kemiklerin, kıkırdağın, dişlerin ve diş etlerinin, cildin  
   normal fonksiyonu için gerekli olan kolajen oluşumuna katkıda bulunur.
• Enerji oluşum metabolizmasına, bağışıklığa, yorgunluk ve bitkinliğin  
   azalmasına katkıda bulunur.

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde tercihen yemek zamanından sonra 
olmak üzere günde 1 adet efervesan tablet tüketilebilir. 

Kullanım Şekli: 1 efervesan tablet oda sıcaklığında bir bardak 
suda (200 ml) eritilerek içilir. 

İÇİNDEKİLER: Yardımcı bileşen: Laktoz 
monohidrat, Etken madde: L-Askorbik asit 
(Vitamin C), Asitlik düzenleyici: Sitrik asit, 
Sodyum hidrojen karbonat, Emülgatör: Polietilen 
glikol, Aroma verici: Portakal aroması, Etken 
madde: Çinko asetat (çinko), Tatlandırıcı:  
Sukraloz, Etken madde: Zerdeçal ekstresi. Etken 
madde: Kolekalsiferol (Vitamin D3)

Actomins® ACTO Vit

C Vitamini, Çinko ve Zerdeçal 
Ekstresi İçeren Takviye Edici Gıda

Actomins® Vitamin C, Vitamin D, Çinko 
ve Zerdeçal Ekstresi İçeren Efervesan 
Tablet Takviye Edici Gıda

Vitamin D, Vitamin C, Çinko ve Zerdeçal
Ekstresi İçeren Takviye Edici Gıda

İÇİNDEKİLER: Yardımcı bileşen: Laktoz 
monohidrat, Etken madde: L-Askorbik asit 
(Vitamin C), Asitlik düzenleyici: Sitrik asit, 
Sodyum hidrojen karbonat, Emülgatör: Polietilen 
glikol, Aroma verici: Portakal aroması, Etken 
madde: Çinko asetat (çinko),
Tatlandırıcı: Sukraloz, Etken madde: Zerdeçal 
ekstresi.
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Etken Madde İçerikleri 1 Efervesan Tablet % BRD*

C Vitamini 1000 mg % 1250

Çinko 15 mg % 150

Zerdeçal (Curcuma Longa) 
Ekstresi 10 mg **

Etken Madde İçerikleri 1 Efervesan Tablet % BRD*

C Vitamini 1000 mg % 1250

Çinko 10 mg % 100

Zerdeçal (Curcuma Longa) 
Ekstresi 10 mg **

Vitamin D 25 mcg (1000 IU) % 500

Paketleme

Birim Artikel-No.
15 Adet 17.5380.15

20 Adet 17.5380.20

Paketleme

Birim Artikel-No.
15 Adet 17.6530.15

20 Adet 17.6530.20



• İlgili formülasyonun oluşturulma amacı viral yükün azaltımı sırasında eşzamanlı  
   olarak viral enfeksiyonun yan etkilerinin de baskılanması; destek tedavi bitiminde  
   direkt virüsün kendisinin etkisiz hali getirilmesidir. İlgili icaritin türevi antiviral  
   niteliğini enzim baskılanımı ve viral strüktüre yapısal geri dönüşümsüz tahribat  
   vesilesiyle sergilerken, panaks ginseng hem imünostimulan nitelik hem de direkt  
   virüsidal aksiyonla eşzamanlı olarak bunu gerçekleştirmektedir.
• Epimedium standardize edilmiş hali, çoğu malign hücrenin büyümesini önemli  
   ölçüde inhibe eder. Ayrıca, yeni malign hücrelerin gelişimini tamamen inhibe  
   eden veya ortadan kaldıran önemli antianjiyogenez özelliklerine de sahiptir.
• Ayrıca E. brevicornum ve başlıca biyoaktif bileşen icariinin, osteoproteksiyon,  
   nöroproteksiyon, kardiyovasküler koruma, antienflamasyon, immünoproteksiyon  
   ve üreme fonksiyonu dahil olmak üzere çeşitli farmakolojik eylemler sunduğu  
   bildirilmiştir.

Günlük Alım Dozu: Sabah, öğle, akşam günde 3 kez 3 gün boyunca kullanılması 
tavsiye edilir. (Yada günde 1 kez 9 gün boyunca kullanılması tavsiye edilir.)

Kullanım Şekli: Her bir kapsül bir miktar su ile içilir.

İÇİNDEKİLER: Hacim arttırıcı: Mikrokristalin 
Selüloz. Etken madde: Epimedium sp. Ekstresi. 
Kapsül: Hidroksipropil metil selüloz. Etken 
madde: Kore Ginsengi (Panax Ginseng). 
Topaklanmayı Önleyici: Yağ asitlerinin 
magnezyum tuzları.

Actomins® Actovir

Panaks Ginseng ve Epimedium Ekstresi İçeren 
Takviye Edici Gıda
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Etken Madde Adı Miktar / 3 kapsül

Epimedium sp. Ekstresi 600 mg

Kore Ginsengi (Panax ginseng) Ekstresi 300 mg

Paketleme

Birim Artikel-No.
9 kapsül 6,5 gr 17.5220.9



• 22 çeşit karışım ile hazırlanmış bir gıda takviyesidir. 
• Soğuk fermantasyon yöntemi ile hazırlanmıştır, böylece hazırlanma  
   aşamasında içeriğinde bulunan mineral ve vitaminler yüksek oranda  
   korunmuştur.
• Günde tek monodoz ampul ile rahat kullanım sağlar.
• Antioksidan ve antienflamatuardır.
• Beyin fonksiyonlarını ve bağışıklık sistemini iyileştirmeye
   yardımcı olur.
• Yorgunlukla savaşmaya ve enerji oluşumuna yardımcı olur.
• Cinsel istek, libido ve arzuyu arttırıcı etkisi vardır.

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde yemek zamanından 
sonra 1 tüp (5 ml) alınabilir.

Kullanım Şekli: 5 ml'lik tek kullanımlık tüp yeterli miktarda su (yaklaşık 
200 ml) ile veya direkt içilir.  

İÇİNDEKİLER: Tat verici: Bal. Tat verici: 
Keçiboynuzu özü. Yardımcı bileşen: Deiyonize su. 
Tat verici: Karadut pekmezi. Etkin madde: Kore 
ginsengi (Panax ginseng) ekstresi. Etkin madde: 
Ginkgo yaprağı (Ginkgo biloba) ekstresi. Etkin 
madde: Arı sütü. Etkin madde: Kına Kına ekstresi. 
Etkin madde: Epimedium ekstresi. Etkin madde: 
Polen. Etkin madde: Çakşırotu kökü ekstresi. 
Etkin madde: Çoban çökerten ektresi. Etkin 
madde: Kudret narı ekstresi. Yardımcı bileşen: 
Zerdeçal ekstresi. Yardımcı bileşen: Zencefil 
ekstresi. Yardımcı bileşen: Tarçın ekstresi. 
Yardımcı bileşen: Çörekotu sabit yağı. Yardımcı 
bileşen: Karanfil aromatik yağı. Yardımcı bileşen: 
Hardal sabit yağı. Yardımcı bileşen: İncir çekirdeği 
sabit yağı. Yardımcı bileşen: Kekik aromatik 
yağı. Yardımcı bileşen: Biberiye aromatik yağı. 
Yardımcı bileşen: Karabiber ekstresi.

Actomins® Acto Herbal

Bitki Ekstreleri İçeren Takviye Edici Gıda 
Ginseng ve Ballı
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Etken Maddeler Miktar (1 Tüp) (mg/5 ml)

Kore Ginsengi (Panaks Ginseng) Ekstresi 75,9
Kudret Narı (Momordica charantia) Ekstresi 75,9
Ginkgo  (Ginkgo biloba) Ekstresi 75,9
Arı Sütü 75,9
Kına Kına Ekstresi 75,9
Azgın Teke Otu (Epimedium) Ekstresi 75,9
Polen 75,9
Çakşırotu Kökü (Ferula) Ekstresi 75,9
Çoban Çökerten (Tribulus) Ekstresi 75,9

Paketleme

Birim Artikel-No.
5 x 5 ml 17.4959.5



• 23 çeşit karışım ile hazırlanmış bir gıda takviyesidir. 
• Soğuk fermantasyon yöntemi ile hazırlanmıştır, böylece hazırlanma  
   aşamasında içeriğinde bulunan mineral ve vitaminler yüksek oranda    
   korunmuştur.
• Günde tek monodoz ampul ile rahat kullanım sağlar.
• Sperm sayısını ve kalitesini arttırır.
• Erektil disfonksiyonu (sertleşme sorunu) düzeltilmesine
   yardımcı olur.
• Sperm sayısı ve kalitesi üzerinde etki sağlar ve artırır.
• Cinsel istek, libido ve arzuyu arttırıcı etkisi vardır.

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde yemek zamanından 
sonra 1 tüp (5 ml) alınabilir.

Kullanım Şekli: 5 ml'lik tek kullanımlık tüp yeterli miktarda su (yaklaşık 
200 ml) ile veya direkt içilir.  

Actomins® Acto Herbal Plus

Bitki Ekstreleri İçeren Takviye Edici Gıda
Maca ve Ballı

İÇİNDEKİLER: Tat verici: Bal. Yardımcı bileşen: 
Keçiboynuzu ekstratı. Yardımcı bileşen: Deiyonize 
su. Yardımcı bileşen: Karadut ekstratı. Etkin 
madde: Kore ginsengi (Panax ginseng) ekstresi. 
Etkin madde: Lepidyum (Maca) ekstresi. Etkin 
madde: Ginkgo yaprağı (Ginkgo biloba) ekstresi. 
Etkin madde: Arı sütü. Etkin madde: Kına Kına 
ekstresi. Etkin madde: Epimedium sp. ekstresi. 
Etkin madde: Polen. Etkin madde: Çakşırotu 
kökü ekstresi. Etkin madde: Çoban çökerten 
ektresi. Etkin madde: Kudret narı ekstresi. 
Yardımcı bileşen: Zerdeçal ekstresi. Yardımcı 
bileşen: Zencefil ekstresi. Yardımcı bileşen: Tarçın 
ekstresi. Yardımcı bileşen: Çörekotu sabit yağı. 
Yardımcı bileşen: Karanfil aromatik yağı. Yardımcı 
bileşen: Hardal sabit yağı. Yardımcı bileşen: 
İncir çekirdeği sabit yağı. Yardımcı bileşen: 
Kekik aromatik yağı. Yardımcı bileşen: Biberiye 
aromatik yağı. Yardımcı bileşen: Karabiber 
ekstresi.
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Etken Maddeler Miktar (1 Tüp) (mg/5 ml)

Kore Ginsengi (Panaks Ginseng) Ekstresi 75,9
Lepidyum (Maca) Ekstresi 75,9
Ginkgo  (Ginkgo biloba) Ekstresi 75,9
Arı Sütü 75,9
Kına Kına Ekstresi 75,9
Azgın Teke Otu (Epimedium) Ekstresi 75,9
Polen 75,9
Çakşırotu Kökü (Ferula) Ekstresi 75,9
Çoban Çökerten (Tribulus) Ekstresi 75,9
Kudret Narı (Momordica charantia) Ekstresi 75,9

Paketleme

Birim Artikel-No.
5 x 5 ml 17.4969.5
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• 1 kutuda 30 adet monodoz ampül vardır, her ampül 3 g
   Kolajen içerir.
• Her ampül Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin B2 ve
   Vitamin B6 içerir.
• Her ampül Hyaluronik Asit içerir.
• İçime hazır sıvı formu günde 9 gram Kolajen almanız için  
   tasarlanmıştır.
• Yaşlanmanın ve olumsuz şartların ciltte orataya çıkaracağı etkileri  
   azaltmak ve cildin doğal yapısına destek olmak isteyen yetişkinler için  
   uygundur.
• Vitamin C kolajen üretimini destekler.
• Cilt dokusunun düzelmesi ve sıkılaşmasına yardımcı olur.
• B2 vitamini cildi korur. Eklemleri destekler saçlar ve tırnaklarda  
   faydalıdır.
• B3 vitamini cildin bariyer fonksiyonunu destekler, Akneye yol açan  
   aşırı yağ yapımını engeller.
• E Vitamini, ciltteki ince çizgi, kırışıklık görünümü ve sıkılık
   kaybını azaltır.
• Daha iyi çalışan bir sindirim sistemini tetikler, selülitlerde gözle  
   görünür azalma sağlar.

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde tercihen yemek 
zamanından sonra sabah 1 adet tek kullanımlık tüp (5 ml), öğlen 
1 adet tek kullanımlık tüp (5 ml), akşam 1 adet tek kullanımlık tüp 
(5 ml) olmak üzere toplam günde 3 adet tek kullanımlık tüp (15 ml) 
tüketilebilir.

Kullanım Şekli: 5 ml’lik tek kullanımlık tüp yeterli miktarda su 
(yaklaşık 200 ml) ile içilir.  

İÇİNDEKİLER: Yardımcı bileşen: Deiyonize su. 
Etken madde: Hidrolize kolajen. Emülgatör: 
Polisorbat20. Koruyucu: Sodyum asetatlar 
(TriSodyumSitrat). Etken madde: L-Askorbik asit 
(Vitamin C). Asitlik Düzenleyici: Sitrik asit. Etken 
madde: DL-alfa-tokoferil asetat (α-TE Vitamin 
E). Etken madde: Hyaluronik asit. Koruyucu: 
Potasyum sorbat. Koruyucu: Sodyum benzoat. 
Etken madde: Nikotinamid (NE Vitamin B3 
(Niasin)). Antioksidan: Bütillendirilmiş hidroksi 
toluen. Tatlandırıcı: Sukraloz. Aroma verici: 
Portakal aroması. Etken madde: Riboflavin 
5’- fosfat, sodyum (Vitamin B2).  Etken madde: 
Piridoksin hidroklorür (Vitamin B6 (Piridoksin).

Actomins® Acto Herbal Gen

Hidrolize Kollajen ve Hyaluronik Asit İçeren
Sıvı Takviye Edici Gıda

Etken Maddeler Günlük Porsiyon 
15 ml / (3 Tüp) % BRD*

Hidrolize Kolajen 900 mg **

Vitamin C 120 mg % 150

Hyaluronik Asit 30 mg **

Vitamin E 14,4 mg       α-TE % 120

Vitamin B3 7,2 mg          NE % 45

Vitamin B6 1,5 mg % 107

Vitamin B2 1,5 mg % 107

Paketleme

Birim Artikel-No.
30 x 10 ml 17.4979.30



Sertifikalarımız

ISO 13485:2016
Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi

ISO 10002:2014
Müşteri memnuniyeti

Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi

İyi İmalat Uygulamaları

CE 93/42/EEC
Tam Kalite Güvence Sistemi

ISO 22716:2017 (GMP)
İyi İmalat Uygulamaları

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemi
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Sipariş ve detaylı bilgi için; www.actomarket.com


