
 

 

  

www.hepaoffice.gr 

Anti COVID-19 

Ενίσχυση του Ανοσοποιητικού  
και Πρόληψη  

 

 Συσκευή Εισπνοής Ξηρού αλατιού 

 Συμπληρώματα Διατροφής  

 Πολυβιταμίνες 

 Gel πρόληψης και έγκαιρης θεραπείας ιογενών λοιμώξεων 

http://www.hepaoffice.gr/
http://www.hepaoffice.gr/


 

 

Contents 
INHALO DSI HUNGARY ............................................................................................................................................ 1 

NATURLAND ............................................................................................................................................................... 1 

VITAKING ..................................................................................................................................................................... 1 

PANNONPHARMA ..................................................................................................................................................... 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

file:///C:/Users/Iro/Desktop/Main%20Folder/Main%20Folder/Main%20Folder/Main%20Folder/2019/HU%20COMPANIES%20PROMO/2020/ANTI%20COVID-19%20PROMOTION/ANTICOVID%20CATALOGUES/ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ/ANTI%20COVID-19%20%20ΕΝΙΣΧΥΣΗ%20ΤΟΥ%20ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ%20ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.docx%23_Toc51675843
file:///C:/Users/Iro/Desktop/Main%20Folder/Main%20Folder/Main%20Folder/Main%20Folder/2019/HU%20COMPANIES%20PROMO/2020/ANTI%20COVID-19%20PROMOTION/ANTICOVID%20CATALOGUES/ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ/ANTI%20COVID-19%20%20ΕΝΙΣΧΥΣΗ%20ΤΟΥ%20ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ%20ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.docx%23_Toc51675843
file:///C:/Users/Iro/Desktop/Main%20Folder/Main%20Folder/Main%20Folder/Main%20Folder/2019/HU%20COMPANIES%20PROMO/2020/ANTI%20COVID-19%20PROMOTION/ANTICOVID%20CATALOGUES/ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ/ANTI%20COVID-19%20%20ΕΝΙΣΧΥΣΗ%20ΤΟΥ%20ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ%20ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.docx%23_Toc51675844
file:///C:/Users/Iro/Desktop/Main%20Folder/Main%20Folder/Main%20Folder/Main%20Folder/2019/HU%20COMPANIES%20PROMO/2020/ANTI%20COVID-19%20PROMOTION/ANTICOVID%20CATALOGUES/ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ/ANTI%20COVID-19%20%20ΕΝΙΣΧΥΣΗ%20ΤΟΥ%20ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ%20ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.docx%23_Toc51675844
file:///C:/Users/Iro/Desktop/Main%20Folder/Main%20Folder/Main%20Folder/Main%20Folder/2019/HU%20COMPANIES%20PROMO/2020/ANTI%20COVID-19%20PROMOTION/ANTICOVID%20CATALOGUES/ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ/ANTI%20COVID-19%20%20ΕΝΙΣΧΥΣΗ%20ΤΟΥ%20ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ%20ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.docx%23_Toc51675845
file:///C:/Users/Iro/Desktop/Main%20Folder/Main%20Folder/Main%20Folder/Main%20Folder/2019/HU%20COMPANIES%20PROMO/2020/ANTI%20COVID-19%20PROMOTION/ANTICOVID%20CATALOGUES/ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ/ANTI%20COVID-19%20%20ΕΝΙΣΧΥΣΗ%20ΤΟΥ%20ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ%20ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.docx%23_Toc51675845
file:///C:/Users/Iro/Desktop/Main%20Folder/Main%20Folder/Main%20Folder/Main%20Folder/2019/HU%20COMPANIES%20PROMO/2020/ANTI%20COVID-19%20PROMOTION/ANTICOVID%20CATALOGUES/ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ/ANTI%20COVID-19%20%20ΕΝΙΣΧΥΣΗ%20ΤΟΥ%20ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ%20ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.docx%23_Toc51675846
file:///C:/Users/Iro/Desktop/Main%20Folder/Main%20Folder/Main%20Folder/Main%20Folder/2019/HU%20COMPANIES%20PROMO/2020/ANTI%20COVID-19%20PROMOTION/ANTICOVID%20CATALOGUES/ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ/ANTI%20COVID-19%20%20ΕΝΙΣΧΥΣΗ%20ΤΟΥ%20ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ%20ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.docx%23_Toc51675846


 
 

 
 
 

 
 

Συσκευή Εισπνοής Ξηρού αλατιού 
 

Η INHALO DSI HUNGARY είναι η μια Ουγγρική εταιρεία που παράγει και διανέμει προϊόντα βρογχικής και 

ρινικής εισπνοής. Το INHALO DSI είναι μια συσκευή εισπνοής ξηρού αλατιού: διατίθεται σε δύο εκδόσεις 

ως βρογχική και ως ρινική συσκευή εισπνοής. Λόγω των αντιβακτηριακών ιδιοτήτων του, το αλάτι 

σκοτώνει τα βακτήρια. Αν και δεν μπορούν να σκοτωθούν όλα τα βακτήρια απευθείας, το αλάτι καταφέρνει 

να εξουδετερώσει πολλούς τύπους βακτηρίων αφαιρώντας το νερό από αυτά μέσω της διαδικασίας της 

ώσμωσης. Χωρίς νερό, τα ένζυμα δεν μπορούν να λειτουργήσουν και τελικά το κύτταρο καταρρέει. Η θεραπεία 

με το άλας είναι πολύ ευεργετική για τη γενική ευεξία, καθώς αφαιρεί την τοξικότητα από το αναπνευστικό 

σύστημα, βελτιώνοντας τη λειτουργία και ενισχύοντας το  αναπνευστικό και συνολικά το ανοσοποιητικό 

σύστημα,  βοηθώντας την πρόληψη κατά των ιών και του COVID-19. 

Η παραγωγή του INHALO DSI  πραγματοποιείται σε σύγχρονη παραγωγική μονάδα , που πληρεί όλους τους 

αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ISO, TÜV & CE). Η 

μονάδα παραγωγής τους κέρδισε τον τίτλο “Factory of the Year” το 2017. Η συσκευασία του είναι μικρή και 

εύχρηστη, σχεδιασμένη να ταιριάζει σε οποιαδήποτε τσέπη. Τα οφέλη της θεραπείας είναι πολλά καθώς είναι 

100% φυσική, προλαμβάνει λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, βοηθά στη μείωση των επιθέσεων 

άσθματος, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και δεν έχει παρενέργειες. Τα προϊόντα είναι ιδανικά για 

καπνιστές και ανθρώπους που υποφέρουν από άσθμα. 

 

Πλεονεκτήματα: Το προϊόν έχει πιστοποιήσεις / εγκρίσεις από Γερμανία και ΕΕ (Ελεύθερο Πιστοποιητικό 

Πωλήσεων, CE, ISO & TÜV), επίσης, καταχώρηση FDA για τις ΗΠΑ, η συσκευασία του INHALO DSI έχει 

πάρει τα βραβεία σχεδίασης «Red Dot» και «Hungarian Design Award» . Η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει 

και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τα προϊόντα της υπάρχουν σε αγορές όπως η Γερμανία, Αυστρία, Τουρκία, 

Ισραήλ και Ρωσία.  

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της INHALO DSI HUNGARY, είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές 

εταιρείες διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 

 

 

 

 
 
 

 

INHALO DSI HUNGARY 
 
 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/en/matchmaking-platform/business-listing/anti-covid-19-en/inhalo-dsi-respiratory-aid/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 
 
 
 
 
 
 

 
 

Συμπληρώματα Διατροφής 
 

Η NATURLAND είναι μια φαρμακευτική εταιρεία παραγωγής φυσικών θεραπειών, φυτικών φαρμάκων και 

συμπληρωμάτων διατροφής με έδρα τη Ζυρίχη και εργοστασιακές εγκαταστάσεις στην Βουδαπέστη. Τα 

συμπληρώματα διατροφής της NATURLAND (βιταμίνες C,D, echinacea, κ.α.) συμβάλλουν στη φυσιολογική 

λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος ενισχύοντας τη πρόληψη κατά των ιών και του COVID-19, ενώ 

παράλληλα διαθέτει τα απαραίτητα για την εποχή αντισηπτικά χεριών. 

 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Naturland έχει αναπτύξει και καταχωρίσει πάνω από 45 παραϊατρικά και 40 

φαρμακευτικά προϊόντα στο Εθνικό Ινστιτούτο Φαρμακευτικής. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο προϊόντων της 

Naturland περιλαμβάνει φαρμακευτικά έτοιμα προϊόντα και πρώτες ύλες, παραϊατρικά, συμπληρώματα 

διατροφής, τσάι βοτάνων και φρούτων, καλλυντικά καθώς και αιθέρια έλαια, ενώ συνολικά περιλαμβάνει πάνω 

από 300 προϊόντα. Τα πιο γνωστά και Best seller προϊόντα της Waterland είναι το Swedish Bitter που είναι 

μια φόρμουλα με περισσότερα από 27 βότανα και διατίθεται ως συμπλήρωμα διατροφής και επίσης ως 

καλλυντικό, η οικογένεια προϊόντων Inno Rheuma που βοηθούν στις ρευματικές παθήσεις που διατίθεται σε 

διάφορα σκευάσματα και επίσης σαν μίγμα τσαγιού και τα συμπληρώματα διατροφής όπως τα Cranberry 

Complex Capsules και Cranberry Echinacea Tea. Η παραγωγή συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ακολουθεί τα πρότυπα ISO 9001: 2000, 

συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής παρασκευής και τις αρχές HACCP. 

 

Πλεονεκτήματα: Άμεση επαφή με διεθνείς χονδρεμπόρους φαρμάκων και φαρμακεία, εισαγωγείς 

αντιπροσώπους πωλήσεων σε διάφορες χώρες, προϊόντα τους βρίσκονται εντός υπεραγορών& supermarket 

( όπως στα Tesco, Spar, Auchan, Coop) τοπικές αλυσίδες και αλυσίδες φαρμακείων, μεγάλη αποθήκη και 

παραγωγική ικανότητα, γρήγορος χρόνος παράδοσης. 

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της NATURLAND, είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές εταιρείες 

διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

 

NATURLAND 
 
 

https://www.hepaoffice.gr/en/matchmaking-platform/business-listing/anti-covid-19-en/naturland-food-supplements/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 

 

 

  
 

Συμπληρώματα Διατροφής - Πολυβιταμίνες 

 

Η VITAKING είναι μια Ουγγρική Φαρμακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συμπληρωμάτων 

διατροφής. Παρέχει αξιόπιστα, υψηλής ποιότητας, value for money προϊόντα. Ειδικεύεται σε προϊόντα που 

ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, το δέρμα, τον εγκέφαλο, την καρδιά, το καρδιολογικό σύστημα, τις 

αρθρώσεις ενώ διαθέτει και σκευάσματα κατά του διαβήτη. Τα συμπληρώματα διατροφής του VITAKING 

(βιταμίνες C, D, Echinacea κ.λπ.) συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος 

ενισχύοντας την πρόληψη των ιών και του COVID-19. 

 

Συμπληρώματα διατροφής κατά του COVID-19 

  

SCORBIC ACID POWDER (150 και 400g): Το Vitaking Ascorbic Acid είναι 100% φαρμακευτική βιταμίνη C, 

ένα βασικό συστατικό ευεργετικό για τη γενική υγεία του σώματος. Αυτή η εξαιρετικά διαλυτή μορφή βιταμίνης 

C παρέχει αντιοξειδωτική προστασία στο ανοσοποιητικό σύστημα. 

  

VITAMIN C-1000 (30 και 100 δισκία): Η βιταμίνη C έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη θεραπεία διαφόρων 

προβλημάτων υγείας και παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού 

συστήματος.  

  

VITAMIN D3 4000IU (90 κάψουλες): Η βιταμίνη D3 βοηθά στην πρόσληψη του ασβεστίου και του φωσφόρου, 

διατηρώντας την ποσότητα του ασβεστίου στο αίμα και ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα. 

  

 ECHINACEA (90 κάψουλες): Το Echinacea χρησιμοποιείται  εδώ και αιώνες από τους ιθαγενείς Ινδιάνους, 

για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ως φυτικό συμπλήρωμα, το Echinacea είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλές κατά τη διάρκεια εποχιακών αλλαγών.  

 

Daily One ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΗ (90 δισκία): Το Daily One είναι μια μοναδική πολυβιταμίνη που βοηθά στην 

προστασία του ανοσοποιητικού συστήματος με τη σωστή αναλογία βιταμινών, μετάλλων και βοτάνων σε ένα 

δισκίο. 

Διαβάστε περισσότερα 

  

Πλεονεκτήματα: Η VITAKING προσφέρει κατάλληλα προϊόντα για όλες τις ομάδες όλων ηλικιών - παιδιά, 

έφηβοι, ενήλικες και ηλικιωμένοι. Έχει διεθνή παρουσία σε Γερμανία,  Αυστρία, Δανία και Ρουμανία. 

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της VITAKING, είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές εταιρείες 

διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 

 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 

 

 

 

VITAKING 
 
 

https://www.hepaoffice.gr/wp-content/uploads/files/vitaking_2020_brochure.pdf
https://www.hepaoffice.gr/en/matchmaking-platform/business-listing/anti-covid-19-en/vitaking-health-supplements/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 

 

 

 

 

Gel πρόληψης και έγκαιρης θεραπείας ιογενών λοιμώξεων 

 

Η PANNONPHARMA είναι μια Ουγγρική φαρμακευτική εταιρεία που κατασκευάζει φάρμακα από το 1995, 

ενώ παράλληλα παρέχει φαρμακευτική ανάλυση, αναπτύσσει αναλυτικές μεθόδους και επενδύει συστηματικά 

στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της PannonPharma μετρά περισσότερα από 

εβδομήντα προϊόντα, σε μορφές δισκίου, κάψουλας, διαλύματος, αλοιφής και ένεσης.  

 

Το EGIFERON Gel της PANNONPHARMA συμβάλλει στην πρόληψη και την έγκαιρη θεραπεία κατά των 

ιογενών λοιμώξεων και συνιστάται για χρήση στην πρόληψη του COVID-19. 

 

EGIFERON gel 50 000 IU /Interferon-Alpha 

 

Το EGIFERON gel βοηθά στην πρόληψη και την έγκαιρη θεραπεία των ιογενών λοιμώξεων, καθώς η επίδραση 

της δραστικής ουσίας ιντερφερόνης-άλφα προκαλεί το ανοσοποιητικό σύστημα λειτουργώντας σαν 

εσωτερικός συναγερμός που ενεργοποιεί την άμυνα του ανοσοποιητικού κατά των ιών.  

  

Πλεονεκτήματα: Η PANNONPHARMA είναι μέλος της Ουγγρικής Ένωσης Φαρμακευτικών Κατασκευαστών 

(MAGYOSZ). Το Egiferon gel κυκλοφορεί στην αγορά εδώ και 24 χρόνια και αποτελεί το μόνο καταχωρημένο  

προϊόν ιντερφερόνης-άλφα σε όλο τον κόσμο, που συνιστάται και για χρήση στην πρόληψη του COVID-19. 

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της PANNONPHARMA, είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές 

εταιρείες διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANNONPHARMA 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/en/matchmaking-platform/business-listing/anti-covid-19-en/pannonpharma-virus-infection-prevention-gel/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f

