
 
 

 
 

Vitajte na stránkach spoločnosti MULTILAB Pharma divízia. 

Spoločnosť MULTILAB je výhradným dovozcom ajurvédskych produktov americkej 

spoločnosti Ayush Herbs® do Európy. Dovoľte, aby sme vám predstavili vysokokvalitné 

produkty, ktoré môžu riešiť aj vaše starosti v oblasti zdravia. 

 

Už viac ako dvadsať rokov, Ayush Herbs® materská spoločnosť spoločnosti RUVED®, ponúka 

ajurvédske bylinné produkty, vitamíny a minerály tej  najvyššej kvality pre spotrebiteľov. 

Záväzkom spoločnosti Ayush Herbs® je poskytovať to najlepšie, čo matka príroda ponúka v 

kombinácii s najnovším vedeckým výskum, a preto sme hrdí na to, čo môže spoločnosť  

RUVED® ponúknuť pre spotrebiteľov. S istotou môžeme povedať, že každý výrobok a ich 

zložky sú vynikajúcej kvality od svojho začiatku až po koniec. 

  

RUVED® zakladá svoje formulácie na tradične používaných kombináciách ajurvédskych  bylín. 

Byliny sú pestované prirodzene vo svojej nedotknutej himalájskej lokalite bez použitia 

pesticídov, insekticídov, herbicídov alebo chemických hnojív. Výrobky spoločnosti  RUVED® 

sú certifikované ako organické produkty a podobne výroba je certifikovaná podľa zásad 

správnej výrobnej praxe (GMP) a ISO štandardov. RUVED® udržuje najvyšší stupeň kontroly 

kvality v priemysle rastlinných doplnkov výživy. Zloženie produktov je navrhnuté 

ajurvédskymi lekármi a lekármi prírodnej medicíny a sú vyrobené zo štandardizovaných 

rastlinných extraktov, čo  zabezpečuje ich kvalitu a účinnosť.  Výrobky spoločnosti RUVED® 

sú bezpečné, účinné a sú prirodzenou súčasťou zdravého životného štýlu. 

 

 

 

 



Spoločnosť RUVED® spája prastaré princípy Ajurvédskej medicíny s najnovšími vedeckými 

poznatkami, aby mohla poskytnúť produkty najvyššej kvality. Ajurvéda doslovne znamená 

"veda života" a spoločnosť RUVED® bola založená ajurvédskymi lekármi a lekármi prírodnej 

medicíny, ktorí veria v zdravé bytie (žitie)  tela, mysle a ducha. Sme tiež verní k zachovávaniu 

noriem kontroly kvality v priemysle výroby bylinných potravinových doplnkov. Spoločnosti 

Ayush Herbs® a RUVED® udržujú tieto štandardy od ich založenia a našou politikou je 

pokračovať v tejto tradícii, aby sme uspokojili potreby našich zákazníkov aj v budúcnosti. 

 

 

 

Štandardy výroby. 

Všetky produkty spoločnosti RUVED® sú vyrábané v Spojených štátoch zo surovín 

vypestovaných na vlastných farmách a spracované vo svojich závodoch v Nagrota Bagwan, 

Himachal Pradesh, India. Výrobné zariadenia sú certifikované podľa systémov kvality ISO a 

GMP beží pod dohľadom pána Jitender Sodhi. Celá výroba je pod dohľadom vlastného tímu 

vedcov a lekárov. Výroba prebieha v kontrolovaných miestnostiach s riadenou teplotou, 

vlhkosťou a množstvom častíc, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii a poškodeniu 

produktu. Okrem toho je každý kus výrobného zariadenia samostatne sterilizovaný pred 

každým spustením výroby. Cieľom všetkých týchto opatrení je, aby spoločnosť RUVED® 

ponúkala výrobok, ktorý je čerstvý, prírodný, hygienický a bez prímesí všetkého druhu. 

 

 

 

 

 

 



Kvalita je dôležitá. 

Všetky byliny sú pestované a zbierané v najvyššej kvalite odpovedajúcej štandardom  

výhradne pre spoločnosť RUVED®. Pozornosť sa obzvlášť venuje zdraviu a vývoju každej 

rastliny v každom aspekte, vrátane jej celkového stavu, veľkosti koreňa a načasovania zberu 

tak, aby sa zaistila jej optimálna účinnosť a kvalita. Vlastná domáca výroba, laboratórne 

skúšky a kontrola prítomnosti ťažkých kovov u všetkých bylín vypestovaných v regióne 

Himachal Pradesh potvrdzuje, že táto oblasť, ktorá je prirodzeným prostredím pre väčšinu 

Ajurvédskych bylín, im prináša tú najvyššiu kvalitu. Tieto byliny sú vhodné pre použitie ako 

doplnky k posilneniu dobrého zdravia podľa 5000 rokov starej ajurvédskej tradície. 

 

 

 

 


