
Витамин Б1 го поддржува  нормалниот енергетски метаболизам

Витамин Б6 придонесува за намалување на заморот и исцрпеност

Витамин Б6
придонесува за одржување на нормалниот метаболизам на 

протеини и гликоген 

2 Хардкор Шоп ДООЕЛ
CREA POWDER - 

500g  без вкус
Креатин 

ги зголемува физичките перформанси при последователни рафали 

на краткотрајни, интензивни физички вежби
УП 1 бр. 20-436 05.02.2019 27.03.2019

3 Хардкор Шоп ДООЕЛ

Muscle Whey 

COMPLEX - 

2000g - со вкус 

на ванила

Протеини Придонесуваат за раст и одржување на мускулната маса УП 1 бр. 20-434 05.02.2019 27.03.2019

4
Медлифе Гроуп ДООЕЛ 

експорт-импорт 

NUTRIBEN 

HIDROLIZADA 1, 

400gr

Високо хидролизирани 

протеини 

придонесуваат за намалување на ризикот од алергии на млечен 

протеин
УП 1 бр. 20-169 17.01.2019 15.03.2019

Високо хидролизирани 

протеини 

придонесуваат за намалување на ризикот од алергии на млечен 

протеин

Железо придонесуваа за нормален конгнитивен развој кај децата

Калциум придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата

Витамин Д придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата

Јод придонесуваа за нормален конгнитивен развој

Селен придонесува за заштита на клетките од оксидативен стрес

Цинк придонесува за нормална функција на имуниот систем 

Тиамин придонесува за нормална функција на нервниот систем 

Риблофлавин придонесува за нормален енергетски метаболизам

Пантотенска киселина придонесува за нормален енергетски метаболизам

Железо придонесуваа за нормален конгнитивен развој кај децата

Калциум придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата

Витамин Д придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата

Јод придонесуваа за нормален конгнитивен развој

Селен
придонесува за заштита на клетките од оксидативен стрес ( 

заштита на ДНК)

Цинк придонесува за нормална функција на имуниот систем 

Витамин А придонесува за нормална функција на имуниот систем

Тиамин придонесува за нормална функција на нервниот систем

Витамин Ц придонесува за намалување на заморот и исцрпеност

Витамин Ц придонесува за нормална функција на имуниот систем 

Витамин Ц придонесува за нормален енергетски метаболизам

Витамин Ц придонесува за намалување на заморот и исцрпеност

Витамин Ц придонесува за нормална функција на имуниот систем 

Витамин Ц придонесува за нормален енергетски метаболизам

Витамин Д придонесува за нормално ниво на калциум во крвта

Витамин Д придонесува за одржување на нормални коски

Витамин Д придонесува за одржување на нормална мускулна функција

Витамин Д придонесува за одржување на нормални заби

Витамин Д придонесува за нормална функција на имунолошкиот систем

Витамин Д учествува во процесот на делбата на клетките

Витамин К придонесува за нормална коагулација на крвта

Витамин К придонесува за одржување на здрави коски

Калциум е потребен за  одржување на нормални коски

Калциум е потребен за  одржување на нормални заби

Фосфор допринесува за одржување на нормални коски

Фосфор допринесува за одржување на нормални заби

Витамин Д допринесува за одржување на нормални коски

Витамин Д допринесува за одржување на нормални заби

Витамин Д
допринесува за нормално апсорбирање и искористување на 

калциумот и фосфорот

Калциум допринесува за одржување на нормална функција на мускулите

Витамин Д допринесува за одржување на нормална функција на мускулите

Витамин Ц допринесува за нормална функција на имуниот систем

Витамин А допринесува за нормална функција на имуниот систем

Витамин Д допринесува за нормална функција на имуниот систем

Витамин Ц допринесува за нормална функција на имуниот систем

Витамин Ц допринесува  за заштита на клетките од оксидативен стрес 

Витамин Д придонесува за нормална функција на имунолошкиот систем 

Витаминот Ц придонесува за намалување на заморот и исцрпеност

заменување на два дневни оброци  во енергетски ограничена исхрана со 

замена на оброци придонесува за намалување на телесната тежина

заменување на еден дневен оброк во енергетски ограничена исхрана со 

замена на оброци придонесува за одржување на телесната тежина по 

намалувањето на телесната тежина.

Витамин Д придонесува за нормална функција на имунолошкиот систем 

Витамин Ц придонесува за намалување на заморот и исцрпеност

заменување на два дневни оброци  во енергетски ограничена исхрана со 

замена на оброци придонесува за намалување на телесната тежина

заменување на еден дневен оброк во енергетски ограничена исхрана со 

замена на оброци придонесува за одржување на телесната тежина по 

намалувањето на телесната тежина.

11
ДМ Дрогерие Маркет 

Дооел

Mivolis Vitamin 

C, 20 шумливи 

таблети

Витамин Ц придонесува за нормална функција на имунолошкиот систем УП 1 бр. 20-554 12.02.2019 27.03.2019

Витамин Д3
придонесува за нормална апсорпција и искористување на 

калциумот

Витамин Д3 придонесува за одржување на нормални коски и заби

Калциум придонесува за одржување на нормални коски и заби

Калциум придонесува за одржување на нормални коски 
13 27.03.201919.02.2019УП 1 бр. 20-651

Mivolis Calcium 

20 

Brausetabletten 

82g

ДМ Дрогерие Маркет 

Дооел

27.03.201912.02.2019УП 1 бр. 20-550

Mivolis Calcium 

+ D3, 300 

таблети (нето 

270г)

ДМ Дрогерие Маркет 

Дооел

09.01.2019 27.03.201910
МТС ИНТЕРНЕШНЕЛ 

ДООЕЛ Скопје

HERBALIFE 

NUTRITION 

Formula 1 

Nutritional shake 

mix - со вкус на 

café latte, 550 g.

28.11.2018 27.03.2019

9
МТС ИНТЕРНЕШНЕЛ 

ДООЕЛ Скопје

HERBALIFE 

NUTRITION 

Formula 1 

Nutritional shake 

mix - со вкус на 

spiced apple, 550 

g.

УП 1 бр. 20-48 09.01.2019 27.03.2019

28.11.2018 27.03.2019

10.01.2019 15.03.2019

NUTRIBEN 

HIDROLIZADA 2, 

400gr

Медлифе Гроуп ДООЕЛ 

експорт-импорт 

9 ТД  Геопром Дооел

Dr. Leo Baby D3 

+ K1, 30 twist-

off, капсули

УП 1 бр. 20-54 10.01.2019 27.03.2019

5

27.11.2018 27.03.2019

26.07.2018 15.02.2019

8
„МЕДИКУС“ ДООЕЛ 

експорт - импорт

„ЕСИ ГИНСЕНГ 

ПЛУС“ 16 

ќесички 

УП 1 бр. 20-3180 26.07.2018 15.02.2019

               
              

                                                                                                                         

1 Хардкор Шоп ДООЕЛ

BCAA POWDER 

8:1:1 - 300g без 

вкус

УП 1 бр. 20-435 05.02.2019 27.03.2019

УП 1 бр. 20-46

12

6
Медлифе Гроуп ДООЕЛ 

експорт-импорт 

„NUTRIBEN 

CRECIMIENTO 

PRO + “ 800 g

УП 1 бр. 20-4927 

7
„МЕДИКУС“ ДООЕЛ 

експорт - импорт

„ЕСИ ГИНСЕНГ 

ПЛУС“ 30 

натуркапс

УП 1 бр. 20-3184

УП 1 бр. 20-56

10
„Тиенс Македонија“ 

ДООЕЛ Скопје

Tiens Nutrient 

Super Calcium 

Powder 100g (10 

кесички x 10g)

УП 1 бр. 20-4951

УП 1 бр. 20-4948

Tianshi Cell 

Rejuvenation ( 

TIENS ИКАН 

КАПСУЛИ) 45g 

(150 капсули x 

0.3g)

„Тиенс Македонија“ 

ДООЕЛ Скопје
8



Калциум придонесува за одржување на нормални заби

14
ДМ Дрогерие Маркет 

Дооел

Mivolis Eisen + 

Витамин Ц, 20 

шумливи 

таблети

Железо придонесува за нормален енергетски метаболизам УП 1 бр. 20-553 12.02.2019 27.03.2019

Витамин А придонесува за нормална функција на имуниот систем

Витамин Ц придонесува за нормална функција на имуниот систем

Цинк придонесува за нормална функција на имуниот систем

Селен придонесува за нормална функција на имуниот систем

консумирањето храна која содржи ксилитол наместо шеќер 

придонесува за одржување на забната минерализација

Витамин Д придонесува за одржување на нормални коски

Витамин Д придонесува за одржување на нормални заби

Витамин Ц придонесува за нормална функција на имуниот систем

консумирањето храна која содржи ксилитол наместо шеќер 

придонесува за одржување на забната минерализација

Витамин Д придонесува за одржување на нормални коски

Витамин Д придонесува за одржување на нормални заби

Витамин Ц придонесува за нормална функција на имуниот систем

консумирањето храна која содржи ксилитол наместо шеќер 

придонесува за одржување на забната минерализација

Витамин Д придонесува за одржување на нормални коски

Витамин Д придонесува за одржување на нормални заби

Витамин Ц придонесува за нормална функција на имуниот систем

19 ЗЕГИН ДОО Скопје

natures aid 

Glucosamine 

MSM & 

Chondroitin x 90 

таблети и 180 

таблети 

Витамин Ц
придонесува за нормално создавање  на колаген потребен за 

нормална функција на р`скавицата
УП 1 бр. 20-40 08.01.2019 15.03.2019

Витамин А придонесува за нормална функција на имуниот систем

Витамин Ц придонесува за нормална функција на имуниот систем

Витамин Д придонесува за нормална функција на имуниот систем

Калциум придонесува за нормален раст и развој на коските кај децата

Фосфор придонесува за нормален раст и развој на коските кај децата

Железо придонесува за нормален когнитивен развој кај децата

Цинк придонесува за нормална когнитивна функција

Јод придонесува за нормална когнитивна функција

21
Атлантиц Траде ДОО 

Скопје

„Hipp HA 

Combiotic-HA 1 

Infant Formula“ 

350g 

Високо хидролизирани 

протеини 

придонесува за намалување на ризикот од алергии на млечен 

протеин 
УП 1 бр.20-4758 15.11.2018 27.03.2019

Витамин Д придонесува за нормална функција на имунолошкиот систем

Витамин Ц придонесува во намалување на исцрпеноста и заморот

заменување на два класични оброци во денот со два заменски 

оброци придонесува за регулирање на тежината

заменување на еден класичен оброк во денот со заменски оброк 

придонесува за одржување на оптимална тежина

Витамин Д придонесува за нормална функција на имунолошкиот систем

Витамин Ц придонесува во намалување на исцрпеноста и заморот

заменување на два класични оброци во денот со два заменски 

оброци придонесува за регулирање на тежината

заменување на еден класичен оброк во денот со заменски оброк 

придонесува за одржување на оптимална тежина

Протеини Придонесуваат за раст и одржување на мускулната маса

Протеини придонесуваат за одржување на нормални коски

ниската количина на заситени масти придонесува за одржување на 

нормално ниво на холестерол

Протеини Придонесуваат за раст и одржување на мускулната маса

Протеини придонесуваат за одржување на нормални коски

Јаглехидрати
придонесуваат за  обновување на нормалната мускулна функција 

по високо интензивен и долготраен физички напор 

Бета-глукан
од овесот како дел од оброкот придонесуваат за намалено 

покачување на количеството на гликоза во крвта

Бета-глукан
од овесот како дел од оброкот придонесуваат за намалување на 

холестеролот во крвта

Протеини Придонесуваат за раст и одржување на мускулната маса

Протеини придонесуваат за одржување на нормални коски

Растителни влакна придонесуваат за намалување на времето на интестинален транзит

Незаситени масни 

киселини

придонесуваат  за одржување на нормално ниво на холестерол во 

крвта

Протеини Придонесуваат за раст и одржување на мускулната маса

Витамин А придонесува за нормална функција на имуниот систем

Витамин Ц придонесува за нормална функција на имуниот систем

Витамин Д придонесува за нормална функција на имуниот систем

Калциум придонесува  за нормален раст и развој на коските кај децата

Фосфор придонесува  за нормален раст и развој на коските кај децата

Железо придонесува за нормален когнитивен развој кај децата

Цинк придонесува за нормална когнитивна функција

Јод придонесува за нормална когнитивна функција

Витамин Д придонесува за апсорпција на калциумот и фосфорот

Витамин Д е потребен за нормален раст и развој на коските

Железо придонесува за нормална когнитивна функција

Цинк придонесува за нормална когнитивна функција

Протеини Придонесуваат за раст и одржување на мускулната маса

Растителни (оризови) 

влакна
придонесуваат за нормална функција на дебелото црево

Ниска количина на 

заситени масти 
придонесува за одржување на нормално ниво на холестерол

Протеини Придонесуваат за раст и одржување на мускулната маса

Протеини Придонесуваат за одржување на нормални коски

Ниска количина на 

заситени масти 
придонесува за одржување на нормално ниво на холестерол

Витамин Ц придонесува за нормална функција на имуниот систем

Витамин Ц ја зголемува апсорпцијата на железото

Селен помага во одржување на нормални коса и нокти

Селен придонесува за нормална функција на имуниот систем

Витамин Е придонесува за заштита на клетките од оксидативен стрес

Селен ја одржува нормалната функција на штитната жлезда

Селен ја помага нормалната сперматогенеза

Селен придонесува за заштита на клетките од оксидативен стрес

35

Гемелине ДООЕЛ17

УП 1 бр. 20-179 18.01.2019 15.03.2019
TOOTHPOP 

лижавче, 6гр
Гемелине ДООЕЛ18

15.03.2019

УП 1 бр. 20-181 18.01.2019 15.03.2019
TOOTHPOP 

лижавче, 6гр

16 Гемелине ДООЕЛ
TOOTHPOP 

лижавче, 6гр
УП 1 бр. 20-180 18.01.2019

13

27.03.201914.12.2018УП 1 бр. 20-5210

natures aid BETA-

GLUCANS/ Бета - 

Глукани 30 

таблети и 90 

таблети 

ЗЕГИН ДОО Скопје15

27.03.201919.02.2019УП 1 бр. 20-651

Mivolis Calcium 

20 

Brausetabletten 

82g

ДМ Дрогерие Маркет 

Дооел

УП 1 бр.20-708 22.02.2019 02.04.2019

„HERBALIFE 

NUTRITION 

Formula 1 

Nutritional shake 

mix - со вкус на 

strawberry 

delight“ 550g

МТС ИНТЕРНЕШНЕЛ 

ДООЕЛ Скопје
23

20
НЕСТЛÉ АДРИАТИК 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

„NAN OPTIPRO 3 

JEB018 Tin“ 

6x800g 

УП 1 бр.20-882 07.03.2019 11.04.2019

22
МТС ИНТЕРНЕШНЕЛ 

ДООЕЛ Скопје

„HERBALIFE 

NUTRITION 

Formula 1 

Nutritional shake 

mix - со вкус на 

fruits of the 

forest“ 550g

УП 1 бр.20-709 22.02.2019 02.04.2019

„ Овесни 

снегулки Coach 

Josif“ 500g

ЕПТИМ - ЈД ТП Велес26 УП 1 бр.20-467 06.02.2019 12.04.2019

24 ЕПТИМ - ЈД ТП Велес

„протеин со 

грашок Coach 

Josif“ 500g

УП 1 бр.20-468 06.02.2019 11.04.2019

25 ЕПТИМ - ЈД ТП Велес
„ Хумус Coach 

Josif“ 200g
УП 1 бр.20-471 06.02.2019 12.04.2019

27 ЕПТИМ - ЈД ТП Велес

„ Интегрални 

ротини Coach 

Josif“ 300g

УП 1 бр.20-470 06.02.2019 12.04.2019

28 ЕПТИМ - ЈД ТП Велес

„ Путер од 

кикирики Coach 

Josif“ 200g

УП 1 бр.20-469 06.02.2019 12.04.2019

УП 1 бр.20-465 06.02.2019 11.04.201932 ЕПТИМ - ЈД ТП Велес

Козја сурутка 

Coach Josif, 500 

g

NAN 4 BL 

JrDHAProbioLEB

029 A-3 6x800g

НЕСТЛÉ АДРИАТИК 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

СКОПЈЕ

29 УП 1 бр.20-883 07.03.2019 11.04.2019

УП 1 бр.20-883 07.03.2019 11.04.2019
Nesquik ref. 

12354883

НЕСТЛÉ АДРИАТИК 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

СКОПЈЕ

30

31 ЕПТИМ - ЈД ТП Велес

Тестенини од 

хељда Coach 

Josif, 300 g

УП 1 бр.20-466 06.02.2019 11.04.2019

33
Атлантиц Траде ДОО 

Скопје

Бебивита каша, 

малина во 

јаболко -190гр

УП 1 бр.20-499 07.02.2019 15.03.2019

34 ДТУ Киберг ДООЕЛ 

VITAMIX Селен 

со витамин Е - 

60 таблети 

УП 1 бр.20-5243 19.12.2018 27.03.2019



1 Хардкор Шоп ДООЕЛ
Ai- BURN 

HARDCORE - 
Зелен чај промовира рамнотежа на телесна тежина УП 1 бр. 20-5263 20.12.2018 15.03.2019

Гума од семето на ргач

придонесува за намалување на проблемите со регрутација или 

гастрофагеален рефлукс

Калциум придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата

Витамин Д придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата

Железо придонесуваа за нормален конгнитивен развој кај децата

Јод придонесуваа за нормален конгнитивен развој

Селен

придонесува за заштита на клетките од оксидативен стрес (заштита 

на ДНК)

Цинк придонесува за нормална функција на имуниот систем

Витамин А придонесува за нормална функција на имуниот систем

Тиамин придонесува за нормална функција на нервниот систем

Рибофлавин придонесува за нормален енергетски метаболизам

Пантотенска киселина придонесува за нормален енергетски метаболизам

Витамин Д придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата

Железо придонесуваа за нормален конгнитивен развој кај децата

Калциум придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата

Јод придонесуваа за нормален конгнитивен развој

Селен
придонесува за заштита на клетките од оксидативен стрес (заштита 

на ДНК)

Цинк придонесува за нормална функција на имуниот систем

Витамин А придонесува за нормална функција на имуниот систем

Тиамин придонесува за нормална функција на нервниот систем

Рибофлавин придонесува за нормален енергетски метаболизам

Пантотенска киселина придонесува за нормален енергетски метаболизам

Линоленска киселина 

(LA)
придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата

Линоленска алфа 

киселина (ALA)
придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата

Витамин Д придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата

Железо придонесуваа за нормален конгнитивен развој кај децата

Калциум придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата

Јод придонесуваа за нормален конгнитивен развој

Селен
придонесува за заштита на клетките од оксидативен стрес (заштита 

на ДНК)

Цинк придонесува за нормална функција на имуниот систем

Витамин А придонесува за нормална функција на имуниот систем

Тиамин придонесува за нормална функција на нервниот систем

Рибофлавин придонесува за нормален енергетски метаболизам

Пантотенска киселина придонесува за нормален енергетски метаболизам

Линоленска киселина 

(LA)
придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата

Линоленска алфа 

киселина (ALA)
придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата

Пантотенска киселина придонесува за нормален енергетски метаболизам

Линоленска киселина 

(LA)
придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата

Линоленска алфа 

киселина (ALA)
придонесува за правилен раст и развој на коските кај децата

Гринделија има балсамичен и емолиентен ефект

Гринделија делува олеснувачки на орофарингеалната мукоза

Еукалиптус има балсамичен и емолиентен ефект

Еукалиптус делува олеснувачки на орофарингеалната мукоза

Росилката го разводенува бронхиалниот секрет

Ментата е корисна за добра функција на респираторните патишта

7
„Тиенс Македонија“ 

ДООЕЛ Скопје

"Tiens  

Cordyceps" 100 

капсули x 595 

mg (59,5g)

Cordyceps sinensis 

(Кордицепс мицелиум)

допринесува за одржување  на нормални нивоа на живост и 

издржливост
УП 1 бр.20-4950 28.11.2018 27.03.2019

Цинк придонесува за одржување на нормална слузокожа

Цинк ја одржува нормалната функција на штитна жлезда

Цинк придонесува за намалување на чувството на замор и исцрпеност 

Цинк
е есенцијален  ко-фактор во метаболизмот на масни киселини кои 

влијаат на хормоналното здравје 

Цинк го помага одржувањето на здрав кардиоваскуларен систем

Цинк помага во одржување на здрава простата

Витамин Е помага во нормалниот имунолошки систем

Витамин Е е неопходен за здрави заби, коски, коса, кожа и нокти

15.03.2019

3
Медлифе Гроуп ДООЕЛ 

експорт-импорт 

NUTRIBEN BAJO 

PESO, 400gr
УП 1 бр. 20-794 28.02.2019 15.03.2019

16.01.20192
Медлифе Гроуп ДООЕЛ 

експорт-импорт 

NUTRIBEN A.R. 

800gr
УП 1 бр. 20-141

15.02.20196
„МЕДИКУС“ ДООЕЛ 

експорт - импорт

„Propolaid Flu“ 

10 ќесички
УП 1 бр.20-3181 26.11.2018

NUTRIBEN 

NATAL PRO - α 2, 

400g и 800g

УП 1 бр.20-4928 27.11.2018

27.03.20194
Медлифе Гроуп ДООЕЛ 

експорт-импорт 

NUTRIBEN 

NATAL PRO - α 1 

- млеко за 

доенчиња од  

самото 

раѓање до 6 

месеци, во 

пакување од 

400 g и 800g

УП 1 бр.20-4929 27.11.2018

27.03.20195
Медлифе Гроуп ДООЕЛ 

експорт-импорт

8 ДТУ Киберг ДООЕЛ

Витамикс цинк 

со витамин 

А.Ц.Е

УП 1 бр.20-239 23.01.2019 15.03.2017


