
VIRUMIN 3 ZBOŻA  
I SERCE PRACUJE 
JAK TRZEBA  

WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
BŁONNIKA POKARMOWEGO 

ZAWIERA:
•  Kwas foliowy: pomaga w prawidłowej 

produkcji krwi 
•  Żelazo: pomaga w prawidłowej produkcji 

czerwonych krwinek i hemoglobiny, 
pomaga w prawidłowym transporcie tlenu 
w organizmie 

•  Selen: wspiera prawidłową pracę tarczycy, 
pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie 

•  Chrom: pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
poziomu glukozy we krwi 

•  Molibden: przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego 
metabolizmu aminokwasów 
siarkowych 

VIRUMIN GLUKO
CUKIER NA WŁAŚCIWYM POZIOMIE
Produkty rekomendowane przez  
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  

ZAWIERA:
•  Cynamon: wspomaga 

utrzymanie właściwego 
poziomu glukozy we krwi 

•  Żeń-szeń syberyjski: 
wspomaga prawidłowe 
krążenie krwi 

•  Morwa biała: właściwa 
równowaga metaboliczna 

•  Kozieradka nasiona: 
prawidłowy poziom glukozy 
we krwi, przyczynia się do 
normalnego metabolizm 
glukozy i insuliny  

VIRUMIN 
DEHYDRO 
WŁAŚCIWY  
POZIOM WODY  
W ORGANIZMIE   

ZAWIERA:
•  Pokrzywę zwyczajną:  

wspomaga funkcjonowanie  
dróg moczowych 

•  Skrzyp polny: wspiera drenaż 
organizmu 

•  Pietruszkę zwyczajną: usprawnia wydalanie 
przez nerki

59 zł 

75 zł

VIRUMIN IMMUNO
WZMOCNI ODPORNOŚĆ 
ORGANIZMU – HIT ROKU 2021  

ZAWIERA:
•  Owoc dzikiej róży: wsparcie 

naturalnych mechanizmów 
obronnych organizmu 

•  Owoc bzu czarnego: wspiera 
układ immunologiczny 
organizmu

•  Kwiat bzu czarnego: 
pomaga zapobiegać 
przeziębieniom i infekcją 
dróg oddechowych 59 zł 

75 zł

VIRUMIN PULMO
I ODDYCHASZ PEŁNĄ PIERSIĄ 

ZAWIERA:
•  Korzeń Lukrecji: pomaga  

zachować komfort oddychania, 
wspiera utrzymanie drożności  
dróg oddechowych 

•  Liść tymianku: przyczynia się 
do właściwego stanu klatki 
piersiowej i gardła, wspiera 
drogi oddechowe i gardło

•  Liście macierzanki: przynosi 
ulgę w przypadku łaskotania 
w gardle i krtani 

•  Biedrzeniec anyż owoc: 
przyjemnie wpływa na gardło,  
krtań i struny głosowe 59 zł 

75 zł

59 zł 

75 zł

59 zł 

75 zł

P.W.M. GAMA, 42-506 Będzin, ul. Mostowa 16 
www.pwmgama.pl, sklep internetowy: www.naturalne.net

ZAMÓWIENIA: (32) 762 65 10, (32) 762 65 20, kom. 512 220 219

MATERAC  
GRYKO-MED
Wykonany z najwyższej jakości czystej baweł-
ny wypełnionej łuską gryki. 

Posiada wyjątkowe właściwości zdrowotne 
szczególnie dla osób dotkniętych: bólami mię-
śniowymi, dolegliwościami z powodu zmian 
zwyrodnieniowych, reumatycznych i  dysko-
patycznych. 
Dla osób z  bezsennością, 
sztywnością poranną, bó-
lami pleców oraz drętwie-
niem rąk i nóg. Gryko-Med 
to ukojenie bólu i rozdraż-
nienia.

mikołajkowo-gwiazdkowy  
dla Ciebie i Twoich bliskich 
to zdrowie oraz komfort życia

NAJCENNIEJSZY  
PREZENT

POŻEGNAJ BÓL JUŻ DZIŚ

PODUSZKA 
GRATIS

Dostępne 
rozmiary: 

70×185
80×185
90×185

AUTO-GRYK
SIEDZISKO NA FOTEL SAMOCHODOWY 
– HIT ROKU 2020
To pierwsze takie uniwersalne siedzisko na bazie 
łuski gryki i  100 % bawełny dające wybitny kom-
fort dla osób siedzących w  aucie. 

Jest ulgą dla bolącego kręgosłupa, pleców, 
stawów biodrowych i  kolanowych. 

Siedzisko gwarantuje doskonałą wentylację, dzia-
łanie przeciwpotne, jest wielką ulgą dla osób pra-
cujących zawodowo jako kierowcy. 

DOSTĘPNE KOLORY:

239 zł 

399 zł

119 zł 

179 zł



PODUSZKI, 
WAŁKI, ROGALE
To super podparcie dla głowy i kręgów szyjnych 
podczas snu, oglądania TV lub  jazdy autem. Po-
mocne przy bólach głowy np. migrenowych. 

Działają przeciwpotnie. Wyroby służą również 
do podparcia okolic krzyżowo-lędźwiowych oraz 
pod bolące kolana.

ORTOPAS PROSTOKĄTNY
Ortopas zapewnia stały masaż ciała w dolnej par-
tii kręgosłupa usprawniając tym mikrokrążenie. Pas 
pomocny przy problemach ze stanami zapalnymi 
odcinka lędźwiowo- krzyżowego, a także proble-
mach z biodrami.

ORTOPAS 
TRÓJKĄTNY
Bardzo przydatne przy 
dolegliwościach ze strony 
kręgosłupa w odcinku krzy-
żowo-lędźwiowym, kości 
ogonowej, miednicy, bioder 
oraz nerek. Mata dzięki 
paskom z zapięciami może 
być stosowana w  dzień 
i w nocy. 

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA:
Przy zamówieniu 3 opakowań  

dowolnego żelu – czwarte GRATIS!

ŻEL ROZGRZEWAJĄCY 250 ml

Szybkie działanie niwelujące wzmożone 
napięcie mięśniowe, dolegliwości z ty-
tułu nerwobóli, rwy kulszowej, 
sztywności kręgosłupa i sta-
wów spowodowanych zmiana-
mi zwyrodnieniowymi, reuma-
tycznymi i dyskopatycznymi.

ŻEL KOJĄCO- 
-REGENERUJĄCY 250 ml

To szybka pomoc dla osób z problemami 
hemoroidów, skóry trądzikowej 
i zniszczonej. Przyspiesza proce-
sy gojenia blizn, doskonale rege-
neruje, odżywia i  nawilża. Nada-
je skórze jędrność i elastyczność.

ŻEL CHŁODZĄCY 250 ml

Sprawdzone i  potwierdzone szybkie 
działanie przeciwzapalne, przeciwbólo-
we, stanów zapalnych, krę-
gosłupa i mięśni. Ulga dla 
żylaków. Niweluje obrzęki 
nóg i rąk dając przyjemne 
uczucie lekkości.

POLSKIE    ZDROWE    SPRAWDZONE

VIRUMIN MEN
PROSTATA I DROGI MOCZOWE  
DZIAŁAJĄ JAK TRZEBA  

VIRUMIN OPTI 
BY LEPIEJ WIDZIEĆ  

ZAWIERA:
•  Pokrzywa: wspiera  

zdrowie prostaty
•  Nawłoć: lepsze 

funkcjonowanie pęcherza 
moczowego

•  Wrzos: wspieranie układu 
moczowego

•  Wierzbownica 
drobnokwiatowa: 
wspomaga działanie 
prostaty

ZAWIERA:
•  Borówkę czarną: pomaga 

utrzymać prawidłową 
funkcję siatkówki, 
stabilizuje poziom 
kolagenu w oczach

•  Kwiat hibiskusa: wpływa 
pozytywnie na zdrowie 
naczyń krwionośnych i żył 

•  Korzeń marchwi: 
korzystnie wpływa na 
wzrok 

MINISIEDZISKO
To zdrowotna nakładka na taborety kuchenne, 
krzesła komputerowe, fotele samochodowe dla 
osób z  hemoroidami, przerostem gruczołu kro-
kowego. 

Szczególnie przydatne dla osób z  problematyką 
zwyrodnienia stawów biodrowych oraz bólami oko-
lic kości krzyżowej.

3+1 
GRATIS

59 zł 

75 zł

59 zł 

75 zł

VIRUMIN CHOLEST
I MASZ CHOLESTEROL  
POD KONTROLĄ   

VIRUMIN  
DBA O UKŁAD POKARMOWY   

ZAWIERA:
•  Owoc głogu: wspiera 

funkcjonowanie serca 
i układu krwionośnego 

•  Karczoch zwyczajny: 
prawidłowy poziom lipidów 
we krwi 

•  Jemioła: pomaga utrzymać 
fizjologiczny poziom 
cholesterolu we krwi 

WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
BŁONNIKA POKARMOWEGO 

ZAWIERA:
•  Wapń: pomaga w prawidłowym 

funkcjonowaniu enzymów 
trawiennych 

•  Żelazo: przyczynia się do  
utrzymania prawidłowego 
metabolizmu, zmniejsza  
uczucie zmęczenia i znużenia

•  Potas: wspiera układ nerwowy, 
pomaga utrzymać właściwe ciśnienie 

•  Magnez: pomaga w utrzymaniu 
równowagi elektrolitowej organizmu.59 zł 

75 zł

59 zł 

75 zł

VIRUMIN Z ŻURAWINĄ
MASZ CIŚNIENIE W NORMIE 

VIRUMIN VITAL
DBA O UKŁAD KOSTNY 
I NERWOWY   

ZAWIERA:
•  Potas: utrzymuje ciśnienie 

w normie, wspomaga układ 
nerwowy

•  Żelazo: dba o układ 
odpornościowy 

•  Wapń: wspomaga 
prawidłowy metabolizm 

•  Magnez: utrzymanie 
równowagi elektrolitowej 

ZAWIERA:
•  Cynk: zdrowe 

kości, skóra, włosy 
i paznokcie 

•  Magnez: dba o twój 
układ nerwowy 
i mięśnie 

•  Fosfor: zdrowe zęby 
i kości 

59 zł 

75 zł

59 zł 

75 zł

39 zł 

48 zł

49 zł 

76 zł

39 zł 

48 zł

29 zł/szt. 

38 zł/szt.

49 zł 

76 zł

39 zł 

48 zł

43 zł/szt. 

59 zł/szt.


