
 
 

Tájékoztatás új Goodwill Life termékportfólió forgalmazásáról 

A Goodwill Pharma Orvos- és Gyógyszertudományi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

(székhely: 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32.; cégjegyzékét vezeti a Szegedi Törvényszék Cégbírósága, 

cégjegyzékszám: 06-10-000589; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 

2023.01.23. napján elindította az új, saját fejlesztésű és gyártású Goodwill Life termékportfólió 

forgalmazását, amely a jövőben folyamatosan bővülő kínálatából, jelenleg az alábbi 10 különböző 

készítményt foglalja magában: 

 

1. Goodwill K2-vitamin étrend-kiegészítő kapszula, amely a K2-vitamin révén segíti a normál 

csontozat fenntartását. 

2. Goodwill A-vitamin étrend-kiegészítő kapszula, a látás egészségéért, amely az A-vitamin 

révén hozzájárul a látás, a bőr és a nyálkahártyák normál állapotának fenntartásához.  

3. Goodwill Máriatövis kivonat étrend-kiegészítő kapszula, amely a máriatövis kivonattal 

támogatja a máj méregtelenítő képességét, ezáltal hozzájárul a máj védelméhez, továbbá segít 

fenntartani a májműködést, valamint elősegíti az emésztést és a szervezet megtisztulását. 

4. Goodwill Ginkgo biloba kivonat, Magnéziumot és Ginkgo biloba kivonatot tartalmazó 

étrend-kiegészítő kapszula, amely a Ginkgo biloba kivonattal segíti a korral csökkenő memória és 

a kognitív funkciók megőrzését, valamint támogatja a szellemi teljesítőképességet. A magnézium 

hozzájárul a normál pszichológiai funkciók fenntartásához és az idegrendszer megfelelő 

működéséhez, valamint részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban. 

5. Goodwill Kurkuma kivonat, E-vitamint és növényi kivonatokat tartalmazó étrend-

kiegészítő kapszula, amely segíti a megfelelő emésztés fenntartását. 

6. Goodwill Biotin étrend-kiegészítő kapszula, a haj, a bőr és a köröm egészségéért, amely a 

biotin segítségével részt vesz a makrotápanyagok normál anyagcseréjében, valamint hozzájárul a haj, 

a bőr és a köröm normál állapotának fenntartásához. 

7. Goodwill Szelén étrend-kiegészítő kapszula, a pajzsmirigy egészségéért, amely a szelén révén 

hozzájárul a pajzsmirigy normál működéséhez, továbbá a haj és a köröm normál állapotának 

fenntartásához. 

8. Goodwill Cink étrend-kiegészítő kapszula, amely a cinkkel hozzájárul az immunrendszer 

normál működéséhez és a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. A cink továbbá hozzájárul 

a haj, a bőr és a köröm normál állapotának fenntartásához.  

9. Goodwill Fahéj kivonat, Krómot és fahéj kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula, 

amelyben a fahéj segít fenntartani az egészséges vércukorszintet és a normál vérzsírszintet, támogatja 

a HDL koleszterin termelődését, továbbá fokozza az étvágyat és az emésztést, segít a normál hasi 

komfortérzet fenntartásában, valamint támogatja a keringést is. A króm részt vesz a 

makrotápanyagok normál anyagcseréjében, valamint hozzájárul az egészséges vércukorszint 

fenntartásához. 

10. Goodwill Króm étrend-kiegészítő kapszula, amelyben a króm részt vesz a makrotápanyagok 

normál anyagcseréjében és hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához. 

 

A Goodwill Life termékportfólió fenti készítményei megvásárolhatók a goodwill.hu weboldalon. 

 

Szeged, 2023. január 23. 

Goodwill Pharma Nyrt. 


