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Kas ir PanSalt® ?

Mineralizēta galda sāls ar jodu, 

BET:

daļa no nātrija ir aizstāta ar vērtīgo kāliju un 
magniju. Pansalt satur par 43 % mazāk nātrija 
salīdzinot ar parasto galda sāli vai jūras sāli. 



Suolojen erot

Nātrija hlorīds 57 %

Kālija hlorīds 28 %

Magnija sulfāts

12 %

Lizīna 

hidrohlorīds

2 %
Silicija 

dioksīds 1 %

Pansalt minerālsālī gandrīz ½ 

no Nātriju saturošās daļas ir 

aizvietota ar veselīgākām 

substancēm

Nātrija hlorīds 100 %

Parastā galda sāls

PanSalt®



Pansalt® svara un tilpuma atiecības

5 g parastās galda vai jūras 

sāls = 1 tējkarote

5 g Pansalt® tilpums ir par 28% 

lielāks = 1.5 tējkarote

Tas pats svars, tā pati garša! BET ar Pansalt Jūs apēdat 75% 

mazāk Nātrija kā ar parasto sāli
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g/100 g g/100 g
Parastā galda vai jūras   
sāls

PANSALT

Salīdzinošs minerālvielu daudzums 100g parastās 
un Pansalt sāls



Mencu aknu eļļas

4 kapsulās Omega-3:
84 mg EPS
112 mg DHS

A Vit.: 440 µg (36% IDD)
D3 Vit.:  6 µg (120% IDD)

Iepakojumā 100 kapsulas

10ml Omega-3:
700 mg EPS
900 mg DHS

A Vit.: 460 µg (58% IDD)
D3 Vit.: 18.4 µg (368% IDD)
E Vit.: 9.2 mg (76% IDD)

Iepakojumā 240 ml

10ml Omega-3:
750 mg EPS
1300 mg DHS

A Vit.: 275 µg (34% IDD)
D3 Vit.: 18.4 µg (368% IDD)
E Vit.: 9.2 mg (77% IDD)

Iepakojumā 240 ml

EPS un DHS veicina normālu sirds darbību. Labvēlīgo ietekmi uz veselību panāk, ikdienā lietojot vismaz 250mg EPS un DHS



Omega-3 zivju eļļas

1 kapsulā: 1000 mg zivju eļļas, no tās

620 mg Omega-3:
310 mg EPS
205 mg DHS

Iepakojumā 64 kapsulas (2 mēn.)

5 ml: 

1540 mg Omega-3: 
736 mg EPA
483 mg DHA

Patīkama citronu garša 240 ml 

EPS un DHS veicina normālu sirds darbību. Labvēlīgo ietekmi uz veselību panāk, ikdienā lietojot vismaz 250mg EPS un DHS



Omega-3 zivju eļļas

2 kapsulās:  800 mg Omega-3:
400 mg EPS
266 mg DHS

D Vit.: 15 µg (300% IDD)
E Vit.:  10 mg (83% IDD)

Iepakojumā 100 kapsulas (2 mēn.)

2 kapsulās:  800 mg Omega-3:
160 mg EPS
100 mg DHS

D Vit.:  20 µg (400% IDD)

Iepakojumā 120 kapsulas (3 mēn.)

EPS un DHS veicina normālu sirds darbību. Labvēlīgo ietekmi uz veselību panāk, ikdienā lietojot vismaz 250mg EPS un DHS



Vēsture
1916 – Vācu ārsts Otto Greither (1867-1930)  

dibināja uzņēmumu SALUS Haus Vācijā, Bavārijas reģionā

1945 – Viņa dēls, Otto Greither jun., 
pārņēmis kompānijas vadību



Ģimenes uzņēmums « SALUS 

Haus»  dibināts 1916.g.



Salus Filozofija

• Iet roku rokā ar dabu

• Augsti kvalitātes standarti
Salus pamatā ir veselīga dzīvesveida koncepcija – cilvēks ir daļa no 

dabas un dabā ir viss, kas mums nepieciešams, lai justos labi.

EU eco-audit ISO 14001

Lacon – certification of 
organic products

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCsqStg6jQAhXJCSwKHaQSA1MQjRwIBw&url=https://adamevenevenadam.wordpress.com/2014/09/03/fresh-a-different-perspective-on-the-survival-of-humanity/&psig=AFQjCNHsIShC0OXuoWDvwpPzfHXx5WltTA&ust=1479205302930047


Floradix® DZELZS

Palīdz uzturēt dzelzs līmeni 
organismā

Sastāvā:

• Dzelzs (II) glikonāts šķidrā formā;

• Augu ekstrakti un sulu koncentrāti 
(kvieši, mežrozītes, nātres, fenhelis, 
burkāni, bumbieri, vīnogas, upenes, 
apelsīni, kazenes, ķirši)

• C vitamīns, B1, B2, B6, B12

Dzelzs saturs: 
20 ml = 15 mg  



Floradix® DZELZS
Katra sastāvdaļa ir pievienota ar mērķi:

Augi, kas dabīgi satur Dzelzi un/vai veicina 
Dzelzs uzsūkšanos:

– nātre, spināti, jūraszāles, mežrozīšu augļu 
ekstrakts, kazeņu ekstrakts, kviešu dīgļu 
ekstrakts un citi.

Augi, kas palīdz gremošanas sistēmai, aizsarga 
kuņģa sieniņu un uzlabo fermentu sekrēciju:
-Fenhelis, meža malvas ziedi, ložņu vārpatas.

Augļu un ogu sulu koncentrāti, kas nodrošina 
izcilu garšu, sastāvā esošās organiskās 
augļskābes veicina uzsūkšanos:

- bumbieru, vīnogu, upeņu, ķiršu, sarkano 
biešu, citronu sulas.



Floradix® DZELZS

 Ātri un pilnvērtīgi uzsūcas:
+ dzelzs glikonāts ir jau izšķīdušā veidā

+ absorbēts īpaša veida pārtikas raugā. 

 Nav blakusefektu

 Labāks effekts tiek panākts ar 

mazāku devu

 nelielais dzelzs daudzums paātrina 

uzsūkšanos un mazina blakusparādības, 

piemēram, aizcietējumus vai sāpes vēderā, 

kas bieži izpaužas, lietojot dzelzi saturošos 

preparātus



Floradix
Ikvienam… spēkam un vitalitātei!

Lietošana:

Bērniem no 1-5 gadiem pa 5ml vienreiz dienā

Bērniem no 6-12 gadiem pa 10ml vienreiz dienā

Pieaugušiem pa 10 ml-20 ml pirms brokastīm un vakariņām

Nesatur alkoholu, dzīvnieku valsts derivātus, sintētiskas 

piedevas, ķīmiskos konservantus un krāsvielas.

Mērķauditorija:

Sievietes, reproduktīva vecumā;

Grūtnieces un barojošās māmiņās;

Bērni, pusaudži augšanas laikā;

Sportisti un fiziski aktīvi cilvēki, vecāki cilvēki.

Floradix® DZELZS



Floradix
Ikvienam… spēkam un vitalitātei!

Mijiedarbība:

- antacīdi, algināti vai holesteramīns samazina 

dzelzs uzsūkšanos

- kafijā un tējā esošie tannīna aģenti nomāc 

dzelzs uzsūkšanos, 

ja tiek lietoti vienlaicīgi

- vit. E nomāc dzelzs uzsūkšanos

- lietojot augstāk minētās vielas– dzelzs 

preparātus ieteicams lietot vismaz 30 min. 

pirms tam.

Floradix® DZELZS



Floradix® MAGNESIUM

Sastāvā ietilpst:

-Augļu koncentrāti no ananāsu 

sulas, bumbieru sulas, aprikožu 

sulas, mango sulas, vīnogu sulas, 

ābolu sulas un citronu sulas;

-Augu ekstrakti;

-Magnija glikonāts, magnija citrāts, 

medus.

20 ml 1xdienā

Nesatur alkoholu, dzīvnieku valsts derivātus, 
sintētiskas piedevas, ķīmiskos konservantus un krāsvielas

«tīra» Magnija deva 20 ml = 250 mg



Floradix® MAGNESIUM

Vairāku augļu sulu

koncentrāti un atlasītu

augu ekstrakti veicina

magnija uzsūkšanos

organismā. 

FLORADIX ® MAGNESIUM –

vairāk nekā Magnijs!

Magniju organiskā formā organisms

dabīgi un labi uzsūc. Magnija

glikonātam un citrātam piemīt augsta

biopieejamība, pateicoties labākai

šķīdībai salīdzinājumā ar neorganiskām

magnija formām.



Paldies par uzmanību!


