
* A prezentációban felhasznált fényképek a Helvex Kft. tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva 2019-2022.



A vállalat

• Alapítva 2017-ben

• Székhely: Szeged

• Gyártó létesítmény 26 km-re 
a városközponttól



A tervezéssel kódolt 
minőség

• Az élelmiszergyártás minőségi 
követelményein felül teljesítünk. (GMP 
alapokon nyugvó gyártási folyamatok.)

• Gyógyszerész szakértelem.
• Nyersanyagok beszerzése a világ 

minden szegletéből, megbízható 
partnereken keresztül.

Ellenőrzött beszállítók: személyes 
látogatások és rendszeres 
ellenőrzés független, akkreditált 
laboratóriumok által.

• Független és akkreditált 
laboratóriumi vizsgálatok gyártás 
előtt és után.



Stratégia és vízió

• Új termékeink néhány elengedhetetlen tulajdonsága
1. Innovatív/új összetevő, vagy kombináció
2. Komplex hatóanyag mátrix 
3. Fejlett technológiai megvalósítás
4. Modern külső megjelenés 

• Célunk minden meghatározó étrend-kiegészítő kategóriában saját vagy bérgyártott 
termékkel megjelenni a már létező készítményeink mellett.

• Célcsoport: aktív, 18 évnél idősebb felnőttek, a termékek által meghatározott 
célcsoporton belül.



SAJÁT 
MÁRKÁS 

REFERENCIA 
TERMÉKEINK



A HX Immunity egy olyan étrend-kiegészítő, amely 13 
hatóanyagot tartalmazó komplex összetételével – az 

abban található vitaminokkal és szerves forrásból 
származó nyomelemekkel – hozzájárul az 
immunrendszer egészséges működéséhez.

• 500 mg nyújtott hatóanyag-leadású C-vitamin mikropelletek mutatós, 
átlátszó kapszulában

• Béta-1,3/1,6-glükán az Immunrendszer további támogatásáért élesztőből
• Hagyományos és potens Echinacea- és Szibériai ginzeng kivonatok.

60 kapszula/fogyasztói kiszerelés, 30 nap odaadó gondoskodás.

Nettó tömeg: 49,7 g



EFSA által 
elfogadott állítások

• Az A-vitamin, a B12-vitamin, a B6-
vitamin, a cink, a C-vitamin, a D-vitamin, 

a folát, a réz, a szelén és a vas 
hozzájárulnak az immunrendszer 

egészséges működéséhez.
• Az A-vitamin hozzájárul a 

nyálkahártyák normál állapotának 
fenntartásához és szerepet játszik a 

sejtek differenciálódásában.

• A B12- és a B6-vitamin hozzájárul a 
fáradtság és a kifáradás

csökkentéséhez.

HATÓANYAGOK

C-vitamin
Echinacea kivonat
Szibériai ginzeng 
kivonat, amelyből 
eleuterozidok
Béta-1,3/1,6-glücán
Vas
Cink
B6-vitamin
Réz
A-vitamin
Folsav
D3-vitamin

Selenium
Vitamin B12

MENNYISÉG*

500,0 mg
150,0 mg
150,0 mg

1,2 mg
100,0 mg
14,0 mg
10,0 mg
2,0 mg
1,0 mg

800,0 µg
800,0 µg
75,0 µg 

(3000 NE***)
55,0 µg
25,0 µg

NRV%**

625%
-
-

-
-

100%
100%
143%
100%
100%
400%

1500%

100%
1000%

*1 átlátszó és 1 fehér kapszula tartalma
**NRV%: Vitaminok és ásványi anyagok napi beviteli referencia

érték %-a (felnőtt esetében) 
***NE: Nemzetközi Egység



Komplex hatóanyag-tartalmú étrend-kiegészítő
felnőtteknek, magnéziummal, vitaminokkal, 
káliummal, rézzel és galagonya kivonattal.

• 250 mg nyújtott hatóanyag leadású magnézium mikropelletek mutatós, 
átlátszó kapszulában

• Szerves magnézium-laktát tartalommal a jobb biohasznosulás érdekében
• Biotin
• Szív és vérnyomás: hagyományos és potens galagonya kivonat,

káliummal és B1-vitaminnal.

60 kapszula/fogyasztói kiszerelés, 30 nap odaadó gondoskodás.

Nettó tömeg: 49,7 g



EFSA által
elfogadott állítások

• A biotin, a réz, a magnézium, a niacin, a riboflavin, a 
tiamin, a B12 vitamin és a B6 vitamin hozzájárulnak 
az idegrendszer normál működéséhez és a normál 

pszichológiai funkció fenntartásához.

• A réz és a riboflavin hozzájárul a sejtek oxidatív
stresszel szembeni védelméhez.

• A niacin, a magnézium, a riboflavin, a B6-vitamin és a 
B12-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás

csökkentéséhez.

• A magnézium hozzájárul a normál 
izomműködéshez.

• A tiamin hozzájárul a szív megfelelő működéséhez.

• A kálium részt vesz a normál vérnyomás
fenntartásában.

HATÓANYAGOK

Kálium
Magnézium
Galagonya kiv.
ebből flavonoidok
Niacin

B6-vitamin
B2-vitamin
B1-vitamin
Réz
Biotin
B12-vitamin

MENNYISÉG*

300,0 mg
250,0 mg
60,0 mg
15,0 mg

10,0 mg NE 
(niacin 

ekvivalens)
2,8 mg
1,4 mg
1,1 mg

1000,0 µg
50,0 µg
25,0 µg

NRV%**

15%
66,7%

-
-

63%

200%
100%
100%
100%
100%

1000%

*1 átlátszó és 1 fehér kapszula tartalma
**NRV%: Vitaminok és ásványi anyagok napi beviteli referencia

érték %-a (felnőtt esetében) 
***NE: Nemzetközi Egység



Komplex hatóanyag-tartalmú étrend-kiegészítő
esszenciális omega-3 zsírsavakkal, 

E- és B1-vitaminnal.

• 250 mg DHA kapszulánként (a napi adagban) stabilizált, szilárd por 
formájában, amely ellenálló az avasodással és a bomlással szemben, 
valamint szinte teljesen szagtalan lenyelés előtt és után is. 

• E-vitaminnal kombinálva, amely hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel
szembeni védelméhez.

• B1-vitaminnal, amely hozzájárul a szív egészséges működéséhez.

30 kapszula/fogyasztói kiszerelés, 30 nap odaadó gondoskodás.

Nettó tömeg: 20,1 g



EFSA által
elfogadott állítások

• Az EPA és a DHA hozzájárul a szív megfelelő 
működéséhez, valamint a dokozahexaénsav (DHA) 
hozzájárul a normál agyműködés és a normál látás 

fenntartásához. A kedvező hatás 250 mg 
dokozahexaénsav (DHA) napi bevitelével érhető el. 

• Az anya szervezetéből vagy az anyatejből felvett 
dokozahexaénsav (DHA) hozzájárul a magzat és az 

anyatejjel táplált csecsemő megfelelő agyi 
fejlődéséhez, valamint szemének megfelelő 

működéséhez. A kedvező hatás eléréséhez az omega-
3-zsírsavakból felnőttek számára ajánlott napi adagon 

(azaz 250 mg DHA és eikozapentaénsav – EPA) felül 
további 200 mg DHA-t kell naponta fogyasztaniuk. 

• Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel
szembeni védelméhez.

• A tiamin hozzájárul a szív megfelelő működéséhez.

HATÓANYAGOK

Szárított halolaj por, 
ebből
DHA
EPA
E-vitamin

B1-vitamin

MENNYISÉG*

520,8 mg

250,0 mg
12,5 mg

12,0 mg ɑ-TE 
(17,88 NE***)

1,1 mg

NRV%**

-

-
-

100%

100%

*1 fehér kapszula tartalma
**NRV%: Vitaminok és ásványi anyagok napi beviteli referencia

érték %-a (felnőtt esetében) 
***NE: Nemzetközi Egység



Komplex hatóanyag-tartalmú étrend-kiegészítő
felnőtteknek vitaminokkal, ásványi anyagokkal, 

nyomelemekkel, növényi kivonatokkal és
melatoninnal, amely segít csökkenteni az elalváshoz

szükséges időt.

• 1 mg melatonin amely segít csökkenteni az elalváshoz szükséges időt.
• Nagy dózisú macskagyökér kivonat, citromfű kivonat, komló és 

golgotavirág kivonat egy termékben.
• Álombogyó (Withania somnifera) kivonat.
• Káliummal, amely hozzájárul az egészséges vérnyomás fenntartásához.
• Hozzáadott B1-vitaminnal, amely hozzájárul a szív egészséges

működéséhez.

60 kapszula/fogyasztói kiszerelés, 30 nap odaadó gondoskodás.

Nettó tömeg: 47,5 g



EFSA által
elfogadott állítások

• A melatonin segít csökkenteni az elalváshoz
szükséges időt, amely hatás úgy érhető el,

ha 1 mg melatonint fogyaszt a lefekvéshez közeli
időben.

• A B12-vitamin, a B6-vitamin, a C-vitamin és a 
magnézium hozzájárul a normál pszichológiai 

funkció fenntartásához, a fáradtság és a 
kifáradás csökkentéséhez, valamint az 

idegrendszer normál működéséhez.
• A cink, a jód, a vas hozzájárul a normál szellemi 

működés fenntartásához.

• Az tiamin hozzájárul a szív megfelelő 
működéséhez.

• A kálium részt vesz a normál vérnyomás
fenntartásában.

HATÓANYAGOK

Kálium
Valeriana kivonat
Citromfű kivonat
Golgotavirág kivonat 
Komló kivonat
C-vitamin
Magnézium
Ashwagandha kiv.
Vas
Cink
B6-vitamin
B1-vitamin
Réz
Melatonin
B12-vitamin

MENNYISÉG*

300,0 mg
240,0 mg
80,0 mg
80,0 mg
80,0 mg
80,0 mg
60,0 mg
24,0 mg
14,0 mg
10,0 mg
2,0 mg
1,1 mg

1000,0 µg
1,0 mg
20,0 µg

NRV%**

15%
-
-

-
-

100%
16%

-
100%
100%
143%
100%
100%

-
1000%

*2 fehér kapszula tartalma
**NRV%: Vitaminok és ásványi anyagok napi beviteli referencia

érték %-a (felnőtt esetében) 
***NE: Nemzetközi Egység



Komplex hatóanyag-tartalmú étrend-kiegészítő
leendő édesanyáknak vitaminokkal, ásványi

anyagokkal, nyomelemekkel és esszenciális omega-3 
zsírsavakkal.

• 250 mg omega-3 (DHA) zsírsav (szagtalanul, az érzékeny időszakokra)
• Magas dózisú folsav és kiváló biohasznásulású kalciu-L-metilfolát
• 30 mg vas, szerves vas-fumarátból
• A-vitamin bevitele beta-karotin forrásból
• D3-vitaminnal kiegészítve

60 kapszula/fogyasztói kiszerelés, 30 nap odaadó gondoskodás.

Nettó tömeg: 45,9 g



EFSA által
elfogadott állítások

• A folát a terhesség alatt részt vesz az anyai
szövetek növekedésében. A kiegészítő folsav

bevitel növeli az anyai folátellátottság szintjét. Az 
alacsony anyai folátszint a fejlődő magzat

velőcsőzáródási rendellenessége kialakulásának
kockázati tényezője. Fogamzóképes korú nőknek, 

a jótékony hatás napi 400μg, a fogamzást
megelőzően legalább egy hónapig, és a 

fogamzást követően három hónapig folytatott
kiegészítő folsav bevitellel érhető el.

• Az anya szervezetéből vagy az anyatejből felvett
dokozahexaén-sav (DHA) hozzájárul a magzat és

az anyatejjel táplált csecsemő megfelelő agyi
fejlődéséhez, valamint szemének megfelelő
fejlődéséhez. A kedvező hatás eléréséhez az

omega-3-zsírsavakból felnőttek számára ajánlott
napi adagon (azaz 250 mg DHA és

eikozapentaénsav – EPA) felül további 200 mg 
DHA-t kell naponta fogyasztaniuk.

• 40-nél több állítás érhető el.

HATÓANYAGOK

DHA
EPA
Kalcium
C-vitamin
Magnézium
Vas
E-vitamin

Cink
Niacin
B5-vitamin
B6-vitamin
Mangán
B2-vitamin
B1-vitamin
Réz
A-vitamin
Folsav
L-metilfolát
Biotin
Szelén
D3-vitamin
B12-vitamin

MENNYISÉG*

250,0 mg
12,5 mg

160,0 mg
100,0 mg
100,0 mg
30,0 mg

15,0 mg ɑ-TE 
(17,88 IU***)

15,0 mg
10,0 mg NE

10,0 mg
2,6 mg
2,0 mg
1,8 mg
1,6 mg

1500,0 µg
1050,0 µg RE

400,0 µg
400,0 µg
200,0 µg
60,0 µg

12,5 µg (500 NE)
4,0 µg

NRV%**

-
-

20%
125%

27%
214%
125%

150%
63%

167%
186%
100%
129%
145%
150%
131%
200%
200%
400%
109%
250%
160%

*2 fehér kapszula tartalma **NRV%: Vitaminok és ásványi anyagok napi
beviteli referencia érték %-a (felnőtt esetében)  ***NE: Nemzetközi Egység



Komplex hatóanyag-tartalmú étrend-kiegészítő
felnőtteknek vitaminokkal, nyomelemekkel, koenzim

Q10-zel, kollagénnel és hialuronsavval, valamint
növényi kivonatokkal.

• 400 mg hidrolizált I-es típusú kollagén
• 100 mg hialuronsav
• Kolosszális antioxidáns kapacitás
• Rezveratrol, szőlőmag és baktövis kivonat
• 60 mg koenzim Q10, 35 mg E-vitamin

60 kapszula/fogyasztói kiszerelés, 30 nap odaadó gondoskodás.

Nettó tömeg: 42,5 g



EFSA által
elfogadott állítások

• A biotin, a szelén és a cink hozzájárul a haj 
normál állapotának fenntartásához. 

• A biotin, a niacin, a cink, az A-vitamin és a 
riboflavin hozzájárul a bőr normál 

állapotának fenntartásához.

• A C-vitamin hozzájárul a megfelelő 
kollagénképződéshez és ezen keresztül a bőr 

normál állapotának, működésének 
fenntartásához.

• A cink és a szelén hozzájárulnak a köröm
normál állapotának fenntartásához.

• A réz hozzájárul a haj és a bőr normál 
pigmentációjához.

HATÓANYAGOK

Kollagén peptid
Szőlőmag kivonat, 
ebből OPC
Baktövis kivonat
Ebből poliszacharidok
Hialurosav
C-vitamin
Koenzim Q10
E-vitamin

Niacin
B5-vitamin
Cink
B2-vitamin
A-vitamin
Réz
Transz-rezveratrol
Biotin
Szelén
B12-vitamin

MENNYISÉG*

400,0 mg
100,0 mg
95,0 mg

100,0 mg
50,0 mg

100,0 mg
100,0 mg
60,0 mg

35,0 mg ɑ-TE 
(52,15 NE***)

10,0 mg NE
20,0 mg
20,0 mg
2,8 mg

1050,0 µg RE
1000,0 µg
1000,0 µg
300,0 µg
60,0 µg
4,0 µg

NRV%**

-
-
-
-
-
-

125%
-

292%

63%
333%
200%
200%
131%
100%

-
600%
109%
160%

*2 fehér kapszula tartalma **NRV%: Vitaminok és ásványi anyagok napi
beviteli referencia érték %-a (felnőtt esetében)  ***NE: Nemzetközi Egység



Komplex hatóanyag-tartalmú étrend-kiegészítő
kizárólag felnőtt férfiaknak vitaminokkal, ásványi

anyagokkal, nyomelemekkel, koenzim Q10-zel, 
aminosavakkal és növényi kivonatokkal.

• Vitalitás. Teljesítmény. Termékenység.
• Kolosszális antioxidáns kapacitás (60 mg koenzim Q10, 50 mg L-glutation)
• Sáfrány kivonat, extrém magas krocin tartalommal
• 350 mg L-arginin
• Perui zsázsa és ginzeng

60 kapszula/fogyasztói kiszerelés, 30 nap odaadó gondoskodás.

Nettó tömeg: 48,6 g



EFSA által
elfogadott állítások

• A cink szerepet játszik a normál 
termékenység és szaporodás fenntartásában, 

hozzájárul a normál DNS-szintézishez, a vér 
normál tesztoszteronszintjének 

fenntartásához, az immunrendszer normál 
működéséhez, a sejtek oxidatív stresszel
szembeni védelméhez, valamint szerepet 

játszik a sejtosztódásban.

• A B6-vitamin hozzájárul a hormonális 
aktivitás szabályozásához, az immunrendszer 
normál működéséhez, valamint részt vesz a 
normál fehérje és glikogén anyagcserében.

• A szelén részt vesz a normál 
spermaképződésben

Több mint 100 elérhető, jóváhagyott állítás.

HATÓANYAGOK

L-arginin
Maka extr.
E-vitamin
C-vitamin
Magnézium
Koenzim Q10
Ginzeng extr.
L-glutation
Cink
Vas
Niacin
B5-vitamin
Sáfrány extr.
B6-vitamin
Mangán
B2-vitamin
B1-vitamin
Réz
A-vitamin
Folsav
L-metilfolát
Szelén
B12-vitamin
D3-vitamin

MENNYISÉG*

350,0 mg
200,0 mg

80,0 mg ɑ-TE
80,0 mg
75,0 mg
60,0 mg
60,0 mg
50,0 mg
40,0 mg
14,0 mg

10,0 mg NE
10,0 mg
5,0 mg
2,6 mg
2,0 mg
1,8 mg
1,6 mg

1500,0 µg
1050,0 µg RE

400,0 µg
400,0 µg
60,0 µg
25,0 µg
25,0 µg

NRV%**

-
-

667%
100%

20%
-
-
-

400%
100%

63%
167%

-
186%
100%
129%
145%
150%
131%
200%
200%
109%

1000%
500%

*2 fehér kapszula tartalma **NRV%: Vitaminok és ásványi anyagok napi
beviteli referencia érték %-a (felnőtt esetében)  ***NE: Nemzetközi Egység



Komplex hatóanyag-tartalmú étrend-kiegészítő
felnőtteknek kollagénnel, hialuronsavval, 

vitaminokkal, nyomelemekkel, valamint növényi
kivonatokkal.

• Porc komplex az új lendülethez.
• Magas dózisú II-es típusú (400 mg) és I-es típusú (200 mg) hidrolizált kollagén
• Hialuronsav
• Kurkumin és Boswell-sav
• Piperin, ami kurkumin biohasznosulásának javításáért
• Citrus bioflavonoids a reaktív oxigén gyökök ellen

60 kapszula/fogyasztói kiszerelés, 30 nap odaadó gondoskodás.

Nettó tömeg: 53,8 g



EFSA által
elfogadott állítások

• A mangán hozzájárul a normál csontozat
fenntartásához és a normál kötőszövet-

képződéshez.

• A C-vitamin hozzájárul a normál 
kollagénképződéshez és ezen keresztül a 

porcok, az erek, a bőr normál állapotának, 
működésének fenntartásához.

• A réz részt vesz a kötőszövetek normál 
állapotának fenntartásában.

HATÓANYAGOK

II-es típusú kollagén
I-es típusú kollagén
Hialuronsav
C-vitamin

Keserű narancs extr.
Ebből bioflavonoidok

Boswellia serrata extr.
Ebből Boswell-sav

Curcuma longa extr.
Ebből kurkumin

Fekete bors extr.
ebből piperin

E-vitamin
Mangán
Réz

MENNYISÉG*

400,0 mg
200,0 mg
100,0 mg
100,0 mg

100,0 mg
50,0 mg

222,0 mg
200,0 mg

105,3 mg
100,0 mg

15,2 mg
15,0 mg

12,0 mg ɑ-TE
2,0 mg

1000,0 µg

NRV%**

-
-
-

125%

-
-

-
-

-
-

-
-

100%
100%
100%

*2 fehér kapszula tartalma **NRV%: Vitaminok és ásványi anyagok napi
beviteli referencia érték %-a (felnőtt esetében)  ***NE: Nemzetközi Egység



BÉRGYÁRTÁS
-”SAJÁT MÁRKÁS” TERMÉKEK-

“Az ügyfeleink elképzeléseit keltjük életre.”

Nem csak a HX portfólió termékeit értékesítjük, hanem 
lehetőséget kínálunk ügyfeleinknek az általunk történő 
termékfejlesztésre egyéni igényeiknek megfelelően



Alapelvek

Kutatás és fejlesztés
Olyan hatóanyag-kombinációk fejlesztése, amely 
szemlélteti progresszív gondolkodásunkat.

HACCP vezérelt, GMP alapú folyamatok

Gyógyszerészi szakértelem a fejlesztésben és a 
gyártásban egyaránt

A modern megjelenés és az innovatív
beltartalom ötvözése



A termékfejlesztés lépései

TERVEZÉS AZ
ÖTLETEKTŐL

A RECEPTÚRA
MEGALKOTÁSA

KIS LÉPTÉKŰ
GYÁRTÁS

CÍMKE ÉS 
CSOMAGOLÁSTERV

Így keltjük életre ügyfeleink termékeit, a tervezésben megfogalmazott gondolatok így 
öltenek fizikai alakot.



Bérgyártás

• Alap- és csomagolóanyag beszerzés

• Tárolás megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú körülmények között

• Keverés
• Kapszula töltés

• Kapszula portalanítás, fényesítés, válogatás (automatikus módszerrel)
• Primer és szekunder csomagolás (bliszter, flakon, faltkarton)



Referenciák

• Magyarországon széles körben ismert vállalatok termékeinek gyártása

• Kb. 70 féle étrend-kiegészítő termék folyamatos gyártása

• Éves szinten 250.000 bérgyártott termék

• Bérgyártott termékeink megjelennek a magyarországi gyógyszertár hálózatok
polcain, a bio-boltok, reformházak kínálatában és drogériákban is.



Adatok
• HELVEX Gyógyszerészeti Kutató, Gyártó és Forgalmazó Kft.

• Székhely: H-6725 Szeged, Kálvária sugárút 87.

• Gyártás: H-6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 64-70.

• Adószám: 26182056-2-06

• EU adószám.: HU26182056

• Cégj. szám: 06-09-023947

• Stat. szám: 26182056-1089-113-06

• FELIR: AA6371030



Elérhetőség

• www.helvex.eu

• Email: info@helvex.eu

• Telefon: +36305424474

• Tulajdonos, ügyvezető: dr. Jovan Péter

• Email: jovan.peter@helvex.eu

• Telefon: +36303382423
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