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Фармацевтска Индустрија
“Интер-Еврогенекс” е основана  12 декември 
1998 година, од страна на М-р Иван Ѓорѓиев.

Во 1999 година компанијата отпочнува 
со примарно производство на сопствени 
патентирани хербални лекови.

Производството и контролата на 
производите се изведува во согласност 
со сите интернационални стандарди и 
барањата на GMP (Добра Производна 
Пракса) што е потврдено од страна на 
Министерството за Здравство на Република 
Македонија, а со тоа се гарантира сигурноста 
и квалитетот на нашите производи.

Денес Интер-Еврогенекс ги поседува 
и највисоките ISO стандарди, со што 
се гарантира системот за заштита на 
околината (ISO 14 001:2004) и системот за 
контрола на квалитет на производите (ISO 
9001:2008). Стандардите се издадени од 
страна на интернационалната компанија 
за инспекција, верификација, тестирање и 
сертифицирање,     TÜV (TÜV  NORD CERT)
од Германија.

Производите на Интер-Еврогенекс се 
регистрирани како хербални лекови, гранични 
производи како и додатоци во исхраната, а 
нивниот квалитет постојано е контролиран  
од страна на Институтот за Јавно Здравје 
на Република Македонија и Фармацевтскиот 
Факултет во Скопје.

Интер-Еврогенекс остварува редовна, 
континуирана соработка со многу значајни 
институции во земјата и странство. 
Позначајни од нив се следните институции:

- Институт за Јавно Здравје на Република   
Македонија

-  Фармацевтски Факултет Скопје

- Бугарска Академија на Науки

- Фармацевтски Факултет Софија

- Медицински Факултет Скопје

- Фармацевтски Факултет Белград

- Природно-Математички Факултет Скопје

- Факултет за земјоделски Науки и Храна 
Скопје

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
ÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈJÀÒÀ

Хербалните лекови на Интер-Еврогенекс се 

регистрирани од ФДА ( FDA Food Facility USA ) 

за слободен извоз во С.А.Д. 

ФДА Број 18060520592



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
ÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈJÀÒÀ



хербален лек во форма на орален раствор

моќен и ефикасен

извонредно безбеден

не содржи алкохол

не содржи шеќер

препорачлив е со стандардната 
хемотерапија и радиотерапија

Ефикасноста на лекот е потврдена со 
изработка на повеќе клинички студии. 

Лекувањето трае најмалку 4 недели, а 
првите резултати се видливи уште после 
првата доза.

Инфо линија:
+389 70 259 222; +389 2 3215 800;

varumin@t.mk
www.interevrogeneks.com;

www.varumin.com.mk



Терапевтски индикации:  Терапија и лекување на тумори, со и без метастатски 
промени, од сите видови и со најразлична локализација и фаза на раст. Може да 
се користи како додаток на стандардната терапија на некои акутни и хронични 
заболувања и состојби кои се карактеризираат со нарушен имунитет и лоша општа 
состојба. Употребата на Варумин® е препорачлива и при мултипла склероза и HPV 
инфекции. Не постои никаква опасност од интеракции доколку Варумин® се употреби 
паралелно со стандардната терапија за малигни болести. Ваквата употреба дури е и 
препорачлива, заради забрзување на процесот на закрепнување. Варумин® може да 
се користи за време и после хемотерапија, радиотерапија, имунотерапија и хируршки 
зафати на тумори.

Дозирање и начин на употреба:  Возрасни: Варумин® 1 се зема еднократно на 
почетокот од терапијата, 1 час пред јадење. 6 часа подоцна се започнува со земање 
на Варумин® 2, четири пати дневно по една супена лажица, 1 час пред јадење. 
Потешки случаи и метастазирани тумори на цврсти ткива: Варумин® 2 се зема 
пет пати дневно по една супена лажица, 1 час пред јадење. Деца: содржината на 
Варумин® 1 се зема на два пати во рок од 6 часа, 1 час пред јадење. 6 часа подоцна 
се започнува со земање на Варумин® 2, три пати дневно по една супена лажица, 1 
час пред јадење. Сепак, за употреба кај деца помлади од 10 години, препорачлива е 
консултација со лекар или фармацевт.

Времетраење на терапијата:
Варумин® се зема континуирано во период од најмалку 4 недели. Подобрената 
состојба на пациентот и подобрените резултати од анализите се добар показател за 
продолжување со терапијата.

За било какви дополнителни информации, обратете се од стручните лица на 
Интер-Еврогенекс.



ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИ
ОД КЛИНИЧКИ СТУДИИ

1.Varumin®
antiкancer supresiven preparat

Клиничкото испитување е извршено од 
страна на  Проф. Др. Сци. Сибин 
Илиќ, познат експерт за онкологија и 
гинекологија. 

Заклучок од испитувањето:
 
“Врз основа на повеќегодишното 
искуство со ординирањето на Варуминот, 
сметам дека овој лек покажува поволни 
субјективни и објективни ефекти (без 
неповолни додатни ефекти) и истиот може 
да се применува без билo каков тераписки 
ризик во лечењето на разни онколошки и 
имунодевијантни оболувања. ”

Проф. Др. Сци. Сибин Илиќ, 
- експерт за онкологија и гинекологија. 

хербален лек во форма
на орален раствор



ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИ
ОД КЛИНИЧКИ СТУДИИ

2. Клиничко испитување на тераписката ефикасност, подносливост и безбедност 
на перорални раствори Варумин® 1 и 2 кај биолошки докажана HPV инфекција од 
високо ризичен тип со или без биопсиски докажан CIN I.



Заклучок од испитувањето:

“Нашиот заклучок е дека испитуваното средство има фаворибилен учинок во третманот 
на ХПВ лезиите од високо-ризичен тип. Времето потребно за негативизација на наодот 
од HPV PCR типизацијата сигнификантно е скратено. Процентот на нормализирани 
колпоскопски и PAP наоди е поголем кај групата третирана со испитуваното средство. 
Во однос на безбедноста, испитуваното средство сметаме дека е безбедно и како 
самостоен третман.”

Асистент Др. Горан Димитров
Спец. Гинеколог

Др. Милан Ристески
Спец. Онколог

ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИ
ОД КЛИНИЧКИ СТУДИИ

хербален лек во форма
на орален раствор



ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИ
ОД КЛИНИЧКИ СТУДИИ

хербален лек во форма
на орален раствор

3. Ефикасност безбедност на Варумин®  во третман 
на Sclerosis multiplex (мултипла склероза)

Студијата е работена врз 10 пациенти од кои 7 жени 
и 3 мажи од различна возрастна група. Сите пациенти 
имаат позитивна анамнеза на болеста со повеќе 
егзацербации и ремисија на невролошките симптоми.

Терапијата траеше година дена, по упатството 
издадено од Комисијата за регистрација на лекови 
при Министерството за Здравство.



Приказ пред земањето на 
терапијата со Варумин® ÏÐÅÄ



Приказ по земањето на 
терапијата со Варумин®ÏÎÒÎÀ



ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИ
ОД КЛИНИЧКИ СТУДИИ

Заклучок од испитувањето:

“Кај сите пациенти се забележува видно подобрување во однос на општата состојба 
и невролошките функции.

Подобрување на функционалноста. Ефикасноста на Варуминот се констатира после 
вториот месец и се одржуваше за цело време на терапијата.

Варумин има извонреден безбедносен профил.”

Д-р Драган Петровски
Спец. нервопсихијатар

Д-р Томе Х. Христовски
Спец. нервопсихијатар

Д-р Калиопи К. Пили-Кузева
Спец. нервопсихијатар



Состав: Allii ursini herba, Bursae pastoris 
herba, Leonuri herba, Milefolii herba, Visci 
herba

Употреба:
Се употребува како дополнителна терапија 
кај кардиоваскуларни пореметувања и тоа

Форма:
Билни таблети х 50
Билен чај - 100 гр.

Дозирање:
Таблети - се зема три пати на ден по две 
таблети пред јадење со чаша вода.

Билен чај - една супена лажица од 
чајната мешавина се прелива со 200 мл 
врела вода и се остава да се олади. Чајот 
се процедува и се пие незасладен три 
пати на ден.

хербален лек во форма
на таблети и чај за намалување на 

зголемен крвен притисок

како дополнителна терапија
кај пациенти со зголемен крвен притисок;

коронарни срцеви заболувања;

зголемени липиди во крвта;

покачено ниво на холестерол.

ÂÀÐÓÒÅÍÑÈÍ ®



Состав: Trifolii herba, Bursae pastoris herba, 
Leonuri herba, Visci herba, Cellendulae  os, 
Hyperici  herba

Употреба: При употреба

Форма:
Билни таблети х 50
Билен чај - 100 гр.

Дозирање:
Таблети - се зема три пати на ден по две 
таблети пред јадење со чаша вода.

Билен чај - една супена лажица од 
чајната мешавина се прелива со 200 мл 
врела вода и се остава да се олади. Чајот 
се процедува и се пие незасладен три 
пати на ден.

хербален лек во форма на таблети и чај за 
ублажување на менопаузални симптоми

ги ублажува менопаузалните симптоми 
(разни менструални пореметувања)

ги намалува напливите од топли бранови

го намалува ризикот од кардиоваскуларни 
заболувања

го намалува ризикот од развој на
остеопороза кај жените во менопауза

Форма:

оми 

ранови

куларни 

ÂÀÐÓÊËÈÌ ®



Состав: Phaseoli fructus cortex, Gleditsiae 
fructus, Cynodon rhizoma, Visci herba, Сув 
екстракт од алое

Употреба:
Се употребува како:

Форма:
Билни таблети х 50
Билен чај - 100 гр.

Дозирање:
Таблети - се зема три пати на ден по две 
таблети пред јадење со чаша вода.

Билен чај - една супена лажица од 
чајната мешавина се прелива со 200 мл 
врела вода и се остава да се олади. Чајот 
се процедува и се пие незасладен три 
пати на ден.

хербален лек во форма на таблети 
и чај за дополнителна терапија кај 

пациенти со diabetes mellitus

дополнителна терапија кај пациенти со
дијабетес

може да се употребува
истовремено со инсулин или 
други орални антигликемици

Форма:

ÃËÓÊÎÍÎÐÌÈÍ
ÔÎÐÒÅ ®



Состав: Urticae radix, Tribuli herba, Visci 
herba, Stigmata maydis, Hyperici herba

Употреба: При употреба

Форма:
Билни таблети х 50
Билен чај - 100 гр.

Дозирање:
Таблети - се зема три пати на ден по две 
таблети пред јадење со чаша вода.

Билен чај - една супена лажица од 
чајната мешавина се прелива со 200 мл 
врела вода и се остава да се олади. Чајот 
се процедува и се пие незасладен три 
пати на ден.

хербален лек во форма на таблети и чај 
за отежнато мокрење и заболување на простата

намалува честота на мокрење

ги намалува симптомите на хроничен 
простатитис

ги намалува симптомите на бенигна 
хипертрофија на простата

активните состојки на Urtica dioica 
покажуваат диуретично антимикробно
и антиинфламаторно дејство со што се 
зголемува микциониот волумен и се
покачува максималниот уринарен проток.

Инфо линија:
+389 70 259 222; +389 2 3215 800;

varumin@t.mk
www.interevrogeneks.com;

www.varumin.com.mk

ÂÀÐÓÏÐÎÑÒÈÍ ®



наменето за третман на парадентоза

хроничен гингивитис

парадентални абсцеси

постекстракциони рани

Состав: Alii sativa bulbus, Urticae folium, 
Calendulae  os, Menthae piperitae 
aetheroleum

Употреба:
При употреба е

Форма:
Раствор 50 ml

Дозирање:
Може да се употребува со нанесување 
на компреси кои се аплицираат на 
воспалената гингива или да се гаргара:

Апликација на компреси: натопена 
стерилна компреса со Парадентал се 
става на воспалената гингива и се остава 
да стои 10 до 30 минути, 2 до 3 пати на 
ден.
Гаргара: 5 ml (една кафена лажица) од 
Парадентал се гаргара 1 до 2 минути, 2 до 
3 пати на ден.

хербален лек во форма
на раствор за парадентоза

на

Со

ae

Уп

ÏÀÐÀÄÅÍÒÀË ®



Состав: Inule radix, Visci herba, Cornus 
cortex, Calendulae  os, Milefolii herba, 
Cynodon rhizome, Hyperici herba

Употреба:

Форма:

Дозирање:
Билен чај - една супена лажица од 
чајната мешавина се прелива со 250 ml 
ладна вода. Се загрева до вриење и се 
остава да отстои 2 часа во покриен сад. 
Чајот се процедува и се пие незасладен 
три пати на ден.

хербален лек во форма на чај
за зголемување на имунитетот

како дополнителна терапија кај
пациенти со малигни заболувања;

го зголемува имунитетот;

ја подобрува општата состојба
на организмот при исцрпеност;

при акутни и хронични заболувања;

состојби на намален имунитет;

заздравување на кожни лезии.

Форма:
Билен ча .

ÂÀÐÓÌÈÍ 
ÕÅÐÁÀË ®

Билен чај - 100 гр.



Состав: Chenopodii albi herba

Употреба:

Форма:
Билен чај - 100 гр.

Дозирање:
Билен чај - една супена лажица од 
чајната мешавина се прелива со 250 ml 
ладна вода. Се загрева до вриење и се 
остава да отстои 2 часа во покриен сад. 
Чајот се процедува и се пие незасладен 
три пати на ден.

хербален лек во форма на чај
за исфрлање на течност

традиционално се употребува за 
исфрлање на течности од организмот

ÂÀÐÓAÑÖÈÒÎÔÈÍ ®



Состав: Ferula assafoetida
Visci herba

Употреба:

Форма:
Раствор - 200 ml

Дозирање:
ВАРУФЛУ® се зема на секои 8 (осум) 
часа по 10 ml пред јадење.

хербален лек во форма раствор

за третман на хепатит Ц вирус,

за третман на херпес симплекс вирус тип 1,

за третман на инфлуенца тип А (грип).

ÂÀÐÓÔËÓ ®

за третман на хроничен бронхит, астма,

голема кашлица.

при сезонски грип.



Состав: Tribulus Terrestis

Употреба:

Форма:
Билни таблети х 50

Дозирање:
Варупотент® се зема три пати на ден по 
две таблети пред јадење со чаша вода. 
Лечењето треба да трае најмалку 90 

хербален лек во форма на таблети 
за стимулирање на половиот систем 

и подобрување на либидото

подигнување на либидото

ерективна дисфункција

продолжување на јачината 
и траењето на ерекцијата

фригидност

стерилност кај мажи 
(стерилност врз база на идиопатична 
олигоастенотератозооспермија, намалено 
количество и квалитет на 
сперматозоидите)

климактерични тегоби кај жени

се препорачува како за мажи, така и за 
жени

дена.

ÂÀÐÓÏÎÒÅÍÒ ®



Состав: Alii sativa bulbus, Urticae folium, 
Calendulae  os, Menthae piperitae 
aetheroleum

Употреба:

Форма:
Раствор 50 ml

Дозирање:
Варухемороидал® растворот е наменет 
за локална апликација на перианалниот 
простор. Може да се употребува со 
нанесување на компреси: натопената 
компреса со Варухемороидал® раствор 
се остава да стои 30 до 60 минути, 2 - 3  
пати на ден.

хербален лек во форма на раствор за 
надворешна употреба за лечење на хемороиди

за  третман на хемороиди  и други 
инфламаторни заболувања во аналната регија

ÂÀÐÓÕÅÌÎÐÎÈÄÀË ®



Состав: Ocinum basilicum, Rhizoma Graminis, 
Onanidis spinosa, Betuelae pubesceus, 
Zea mays  

Употреба:

Граничен производ  
Во форма на таблети кој помага и се препорачува 
при проблеми со Ешерихија коли.

Граничниот производ Ешерихија помага и се

препорачува при инфективни заболувања на

мокрачните патишта предизвикани од разни

микроорганизми особено уринарни инфекции

предизвикани од Ешерихија коли.

INFO LINE:

www.varumin.com.mk

®

Форма:
Билни Таблети х 50

Дозирање:

Ешерихија се зема три пати на ден по

две таблети пред јадење со чаша вода.  

ÅØÅÐÈÕÈJÀ



Состав: Tanacetum parthenium, Mentha piperita, 
Salix alba, Zingiberum ofcinalis, Lavandula ofcinalis.  

Употреба:

Граничен производ  
Во форма на таблети кој помага и се препорачува 
при главоболки и настинки.

Граничниот производ Antimigren помага и се

препорачува за 

-Мигренозни главоболки

-Главоболки од разна етиологија

-Стостојби пропратени со високи температури

(настинки)

INFO LINE:

www.varumin.com.mk

®

Форма:
Билни Таблети х 50

Дозирање:

Антимигрен се зема три пати на ден по

две таблети пред јадење со чаша вода.  

ÀÍÒÈÌÈÃÐÅÍ



Состав: Melissae folium, Hyperici herba, 
Crataegi os.  

INFO LINE:

www.varumin.com.mk

®

Форма:
Билни Таблети х 50

Дозирање:

Варусан се зема три пати на ден по

две таблети пред јадење со чаша вода.  

ÂÀÐÓÑÀÍ

Melissae Folium се употребува при акутна и

хронична несоница, предизвикана од премореност 

или од нервни пречки, нервни слабости, неуралгии.  

Hyperici Herba се употребува при состојби на

емоционална нерамнотежа.  

Crataegi Flos се употребува за смирување, против

несоница и за релаксирање.  

Додаток во исхрана  
Во форма на таблети 



Додаток на исхраната

Состав: Горка диња, конзерванс

Препорачано за дијабетичари.

Форма:
Густа кашеста форма - 210 ml

Начин на употреба:

Горка Диња е хербален додаток во
исхраната наменет за орална употреба.
Се употребува 2x1 кафено лажиче на ден.
не се препорачува употреба на Горка Диња
кај бремени жени и доилки.



ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÈ



Инфо лини�а:
+389 70 259 222; +389 2 3215 800;

varumin@t.mk
www.interevrogeneks.com;

www.varumin.com.mk

+389 70 259 222; +389 2 3215 800;
Инфо линија:






