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„Ойлау сізге ақыл-ой мен эмоционалды еркіндік 
береді. Ерекше ойлау - бастапқыда құлдық сияқты, 
бірақ, егер сіз табанды және дәйекті болсаңыз, 
сіз ойлаудың гауһарын табасыз. Бұл таза тас 
сізді түсінген кезде ойлардың синтезіне әкелуі 
мүмкін мәселелерді шешуде ең қарапайым шешім 
ең жақсы шешім болып табылады. Өз жұмысын 
кішіпейілділікпен, бірақ жоғары білім деңгейімен 
жүзеге асыра отырып,
мүмкіндіктерге мұқтаж адамдарға жанқиярлықпен 
көмектесуге жол ашылады.”

Проф. д-р. Ондраш Берта



U-vitamin...
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ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР
Ия, барлық Vitalitae өнімдерін біріктіруге болады.
Procont-ты қатерлі ісігі қандай түрлері үшін зерттелген? 

Саркома, меланома, сүт безі қатерлі ісігі, ішектің қатерлі ісігі, 
жедел лимфолейкоз.
Өнімдер химиотерапиядан және сәулелік терапиядан жанама әсерлер үшін 
қолданыла ала ма?

Ия, біздің кейбір өнімдеріміз осы емдеу кезінде зақымдалған 
бауырдың қалпына келуін қолдайды (мысалы, Ergeron, 
Revitasol).
Неліктен Vitalitae өнімдері әртүрлі формада қол жетімді? Мысалы, біреуі капсула 
түрінде, ал екіншісі сұйық күйінде.

Vitalitae өнімінің әзірлеуші әр өнім үшін ең тиімді пішіндерді 
жасады. Тәжірибелер нәтижелеріне сүйене отырып, олардың 
қазіргі формасы осы мақсаттар үшін ең тиімді болып 
табылады.

U-дәруменнің қандай пайдасы бар?

U-дәруменінің артықшылықтары туралы көптеген кәсіби 
зерттеулер жарияланған. Бұл дәрумен аурудың кем дегенде он 
бес түрін емдеуде тиімді. Өте жақсы бос радикалды тазартқыш, 
антиоксидант және басқа дәрумендердің сіңуін жақсарта алады.
О пользе витамина U уже было опубликовано множество профессиональных 
исследований. Этот витамин эффективен при лечении по меньшей мере 
пятнадцати типов заболеваний. Очень хороший поглотитель свободных 
радикалов, антиоксидант, а также с его помощью можно улучшить усвояемость 
других витаминов. 



„Емдік табыстарға табиғаттың өзі жетелейді”

Ондраш Берта 

“Vitalitae” өнім желісі
 Өнімдерді пайдалану 
бойынша ұсыныстар

Барлық Vitalitae өнімдері тек табиғи 
ингредиенттерден жасалған
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КІРІСПЕ
Origel International - бұл бірнеше елдерде жұмыс істейтін, сондай-
ақ әлемнің әртүрлі бөліктерінде тіркелген еншілес компаниялары 
бар халықаралық компаниялар тобы. Компанияның басты 
мақсаты - нарық үшін бірегей болып қана қоймай, бүкіл адамзат 
үшін айтарлықтай пайда мен оң өзгерістер әкелетін осындай 
патенттер мен халықаралық әзірлемелерді ілгерілету. Біздің 
негізгі бағыттарымыздың бірі медицина болып табылады, оның 
шеңберінде Origel International онкологиялық аурулар сияқты 
жаһандық мәселелерді шешу үшін жұмыс істейді. Профессор д-р 
Ондраш Берта Origel компаниясының негізгі серіктесі. Ол табиғи 
компоненттерден тұратын бірегей өнім желісін әзірледі.

Барлық өнім патенттелген технологиялар бойынша өндіріледі. 
Vitalitae өнімдері көптеген кәсіби конференцияларда танылған 
инновациялық технологияларды ұсынады. Ғылыми жетістіктер, 
кәсіби білімнің жоғары деңгейі және арнайы технологиялар 
компанияның бірегейлігі туралы айтады. Vitalitae препараттарын 
қолданудағы ғылыми және практикалық тәжірибесінің арқасында, 
Vitalitae өнімдерінің ассортиментін ынтымақтастыққа мүдделі кең 
ауқымды ұсынуға шешім қабылданды. Осы мақсатта компанияның 
серіктестер және дистрибьюторлар үшін пайдалы ақпаратты 
қамтитын өнімді пайдалану бойынша осы нұсқаулық шығарылды. 
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ӨНДІРУ ЖӘНЕ САТУ
Origel International –әлемнің бірнеше елінде 
еншілес кәсіпорындары бар, бас кеңсесі 
халықаралық компаниялар тобы
Швейцарияда бар. Vitalitae – бұл доктор 
Ондраш Берта жасаған өнімдер желісінің 
жалпы атауы. Origel International өндіріс 
қуатын үнемі арттыратын өсіп келе жатқан 
компаниясы. Бұрын Тормафелде, Венгриядағы 
Зала округі, өнімдер тамақ қоспаларын 
өндіруге арналған шағын өндіріс орнында 
өндірілген. Сұраныстың артуына орай 
Венгрия мен Сербияда жаңа заманауи ірі 
өндіріс орындары салынуда. Бар өндірістік 
нысандар ISO 9001 және ISO22000 
сертификатталған. Барлық өнімдер бірінші 
класты өндіріс технологияларын пайдалана 
отырып, фармакологиялық сапалы табиғи 
белсенді заттардан жасалған. Сондай-ақ, 
доктор Ондраш Берта және оның жұбайы 
биолог Моника Сирмои органикалық түрде 
байланысқан және өнім желісіндегі алдыңғы 
бірліктерді толықтыратын жаңа өнімді 
әзірлеуде. Бүгінгі күні компанияның өнімдері 
интернет-дүкені немесе Origel International 
делдал серіктестері арқылы сатылады. Өнімді 
сатуға арналған халықаралық сертификаттар 
мен рұқсаттар Origel International және 
өнертапқыш профессорге Ондраш Берта 
иеленеді. 
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     ӨНЕРТАПҚЫШ

Профессор доктор Ондраш Берта 1978 жылы Сегед 
медициналық университетін фармацевт мамандығы 

бойынша бітірді. Кейінірек, 1980 жылы докторлық 
дәрежесін алды, содан кейін Земмельвайс медициналық 
университетін фармацевт-токсиколог және Халықаралық 

эксперименттік токсиколог мамандықтары бойынша 
оқуды бітірді. 

Ол эксперименттік токсикологияда жиырма жылға 
жуық жұмыс істеді, содан кейін соңғы екі онжылдықта 

ол өз жолын таңдап, адамдардағы табиғи емдеу 
мүмкіндіктерін зерттей бастады, нәтижесінде бірнеше 

технологиялық патенттерді тіркеді. Тәжірибелі және
белгілі зерттеуші фармацевтикалық компаниялардағы 

токсикологиялық зерттеулер саласында алдыңғы 
қатардан шығуы кездейсоқ емес. Ол өз шешімінің 

себебін осылай мәлімдейді:
«Токсикологиядағы 20 жылға жуық тәжірибе 

барысында мен бірнеше жобаларды басқардым. 
Олардың арасында химиотерапияда қолданылуы мүмкін 

препараттар да болды. Клиникаға дейінгі
жануарларды зерттеу мұндай химиотерапияны 
адам тәжірибелерінде қолдануға бола ма деген 

сұраққа маған жауап береді. Кейде шешім шындыққа 
жанаспайды, сондықтан мұндай жағдайдан кейін мен 

институционалды көзқарастардан шығып, табиғи дәрі-
дәрмектермен және белсенді компоненттермен жұмыс 

істей отырып, токсиколог ретінде емес, жолымды 
жалғастыру туралы ойладым.“ Содан бері

пор Ондраш Берта өз өмірін өзінің дәрі-дәрмектерін, 
соның ішінде онкология саласындағы зерттеулерді 

зерттеуге және дамытуға арнады. Осы күнге дейін ол 
әйелімен биолог-зерттеуші Моника Сирмоимен бірге 

жұмыс істейді. Олардың жұмысының нәтижесі - Vitalitae 
тағамдық қоспалар тобы өнім желісі.
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ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ПАТЕНТТЕР
Ісікке қарсы агентті алу әдісі

Табиғи майлардың құрамында эпоксидті негіздегі оттегі көп, ең алдымен 
фармацевтикалық препараттар үшін 

Күйік кезінде жараларды емдеу үшін қолданылатын препарат

Ісіктерді емдеуге және диагностикалауға және қан плазмасының липидсіз 
фракцияларын өндіруге арналған препарат

Қатерлі ісіктердің зақымдануын анықтау және бақылау үшін 5 ›-нуклеотидазаның 
ферментативті маркерін микрометриялық анықтау

Суда еритін формада майда еритін витаминдерді адам үшін және ауылшаруашылық 
жануарлары үшін ішу жүйесінде майдың дистилляциясы қалдықтарының 
экологиялық таза жануы

Су мөлшері жоғары жанармайға арналған тұрақты макромолекулалық дисперсиялық жүйе

Вильсон секциясында эмбриондарды тератологиялық бағалау-автоматтандыру

Эксперименттік жануарлар мүшелерінің салыстырмалы массасын ми массасы 
бойынша анықтау

Определение относительной массы органов экспериментальных животных по 
массе мозга
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ОНКОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАР ТУРАЛЫ
Ісіктердің көпшілігі жасушалардың бөлінуі кезінде генетикалық 
материалдағы мутация арқылы дамиды. ДНҚ зақымдалған кезде, 
егер бөлу процесін басқаратын фермент дұрыс жұмыс істемесе, 
дұрыс емес ақпараты бар жасуша сол органда көбейеді. Зиянды 
канцерогендердің саны, біздің қоршаған орта мен күнделікті өмірімізде 
жарты ғасыр бұрын болған мөлшерден 
бірнеше есе көп. Медицинадағы жетістіктердің 
арқасында қазіргі адам әлдеқайда ұзақ өмір 
сүре алады, бірақ, өкінішке орай, бұл сапалы 
өмірді білдірмейді. Соңғы уақытта қатерлі ісік 
аурулары көбінесе қоршаған ортаның қолайсыз 
факторларына байланысты өсті, бірақ нашар 
және дұрыс емес тамақтану және отырықшы 
өмір салты зиянды процестердің дамуына 
ықпал етеді. Қатерлі ісік терапиясында 
батыстық деп аталатын үш емдеу әдісі ең 
танымал.
Ең алдымен, егер ісік ота жасауға мүмкідігі бар 
болса, онда оны алып тастайды. Екінші әдіс-
химиотерапиялық емдеу, ол үшінші әдіспен, 
сәулелік терапиямен біріктіріледі немесе бөлек 
қолданылады. Балама емдеу жеке категорияны құрайды, оны кейде 
қосымша емдеу ретінде ұсынады. Бірақ көп жағдайда дәрігерлер бұл 
нұсқалар туралы тіпті айтпайды, өйткені олар мұндай ақпаратпен 
жеткілікті таныс емес.
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VITALITAE ӨНІМДЕРІНІҢ ЖЕЛІСІ 
КІРІСПЕ • Әр препараттың жалпы 

сипаттамасынан басқа, бұл тарауда өніммен 
байланысты биологиялық компоненттер 

туралы қысқаша ақпарат бар.
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Procont табылған белсенді зат биологиялық жүйеден патенттелген 
технология арқылы алынады.

Патент иесі доктор профессор Ондраш Берта-халықаралық 
эксперименталды токсиколог және фармацевт. 2002 жылғы 15 
қаңтарда ол Венгрияның патенттік кеңсесіне «Ісікке қарсы агентті алу 
әдісі» деп аталатын өнертабысқа басымдық берді.
Халықаралық патент 2003 жылдың 15 қаңтарында PCT/HU0300004 
нөмірімен тіркелді.

Procont аурудың кез-келген кезеңінде ағзаны қолдауда маңызды 
рөл атқарады. Адамның жағдайына байланысты әр түрлі доза 
тиісті әсер береді. Бұл өнімді «емделген» онкология жағдайында 
да профилактика ретінде қабылдауға болады, өйткені ол кез-келген 
жасушалық мутацияны анықтап, жойып, денені үнемі «саналы» 
ұстайды.

Жалпы ісікке қарсы әсері 
бар препарат

PROCONT
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БИОЛОГИЯЛЫҚ КОМПОНЕНТ
• ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ
Зерттеу барысында зерттеушілер екі ақуыз фракциясын анықтады 
– бұрын белгісіз және жарияланбаған – табиғи биологиялық 
жүйеден екі ген жиынтығына (ДНҚ-ны қалпына келтіру гендері және 
бағдарламаланған жасуша өліміне әсер ететін гендер) және олар 
арқылы онкологиялық процестерді тоқтатады.

Бұл процестердегі ісік басатын геннің негізгі рөлі зерттеушілерге бұрын-
соңды белгілі болған, бірақ бұл геннің физиологиялық деңгейіне әсер 
етуі мүмкін белсенді заттың бар екендігі оларғы белгісіз болған. Procont 
капсулаларындағы ақуыз фракциясы дәл осылай жасайды. Ісік генінің 
физиологиялық деңгейін ұстап тұру, ол жасушаның бөліну процесінде 
транскрипция ақауларын таниды және әлі бөлінбеген жасушаны бірден 
жояды, осылайша ісіктің пайда болуының негізгі қадамын болдырмайды.

Клиникаға дейінгі зерттеулердің нәтижелері негізінде (жануарларға) 
белсенді зат туралы бірнеше фактіні айтуға болады:

 › Өмір сүру коэффициенті (оны қолданған кезде) қазіргі уақытта 
белгілі басқа белсенді заттарды қабылдаған жағдайларға 
қарағанда әлдеқайда жоғары.

 › Белсенді заттың әсер ету нәтижесі ісік түріне байланысты емес 
(зерттелген бес ісік түріне негізделген).

 › Тіпті 50-ден есе артық дозаланғанда да уытты жанама әсерлер 
байқалмайды.

 › Терапиялық және уытты дозалар арасындағы үлкен айырмашылық.

 › Ісіктің айтарлықтай дамуымен де тиімді

 › Негізгі белсенді зат табиғи биологиялық жүйеден алынады, шикізат 
көзі кеңінен қол жетімді.
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PROCONT ӘРЕКЕТ ЕТУ 
МЕХАНИЗМІ:
Ісіктердің дамуы әрқашан генетикалық ақаулардың 
жинақталуының нәтижесі болып табылады. Бүгінгі 
қатарынан 5-6 дәйекті екені белгілі
мутация қатерлі жасушалардың пайда болуына 
әкеледі. Егер p53 сияқты ісік супрессорлары 
дұрыс жұмыс істемесе (сонымен қатар гендегі 
мутация арқылы), онда ақау болған жағдайда да 
жасушалардың бөліну циклі тоқтамайды.
Мұндай жағдайларда жасушалардың бағытталған 
өзін-өзі өлтіруі (бағдарламаланған жасуша өлімі) 
болмайды, сондықтан зардап шеккен жасуша 
шексіз көбейе бастайды. Procont құрамындағы 
белсенді зат жасуша ішіндегі ісік супрессорының 
генін ынталандыру арқылы жасушалардың шексіз 
бөлінуіне жол бермейді. Егер P53 ферментінің 
деңгейі Procont құрамындағы белсенді ингредиенттің 
арқасында қажетті деңгейге жетсе, ол жаңа ісік 
жасушаларының пайда болу ықтималдығын 
азайтады.
„Клиникаға дейінгі зерттеулер (жануарларға 
арналған) Procont белсенді компонентінің жалпы ісікке 
қарсы әсері бар екенін көрсетеді, өйткені біз зерттеп 
жатқан барлық қатерлі ісік түрлерінде статистикалық 
маңызды оң өзгерістерді таптық. Біз ешқандай улы, 
уытты немесе басқа жағымсыз жанама әсерлерді 
тіркеген жоқпыз ”, - өнертапқыш бекітеді. Procont 
аурудың кез-келген сатысында денені сақтауда 
маңызды рөл атқарады. Procont-тың дозасы мен 
әсері адамның жағдайына байланыстыка. Өнім 
сонымен қатар „сауыққан” қатерлі ісік ауруының 
алдын-алу құралы ретінде қолданылады, өйткені ол 
пайда болуы мүмкін кез-келген жасуша мутациясын 
анықтау және өлтіру үшін денені үнемі „сергек” күйде 
ұстайды.
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ОНКОЛОГИЯЛЫҚ 
ЕМДЕУДІҢ ТҰТАС 
ТӘСІЛДЕМЕСІ
Доктор Ондраш Берта әрқашан өз жұмысында біртұтас тәсіл қолданады. 
Дененің өзін-өзі емдеу механизмін қолдайтын және Procont қабылдаған 
кезде біз қан айналым жүйесін, мысалы, ісік жасушаларының 
метаболикалық өнімдерін жүктейміз. Сондықтан біз дененің басқа 
аймақтарына әсерін ескеріп, қажетті қолдауды қамтамасыз етуіміз керек. 
Бауырға тану қиын ісік жасушаларының токсиндері мен метаболиттерін 
жоюға көмектесу өте маңызды. Бұл функцияны Revita U өнімінде көп 
мөлшерде кездесетін U дәрумені орындай алады. «Химиотерапия, 
сәулелік терапия және тұрақты дәрі-дәрмектер біздің шығаратын 
жүйемізді қатты жүктейді. Сондықтан бауырды қорғау бірінші кезектегі 
міндет болып табылады онкология емінен өтетіндер үшін. Бауырды 
қорғау үшін мен әрқашан Ergeron деп аталатын өнімді қабылдауға кеңес 
беремін. Бұл диеталық қосымша аминқышқылдарының арқасында 
бауыр жасушаларының қалпына келуіне ықпал етеді. Осы 3 препарат 
бірге қатерлі ісіктің барлық түрлерін тиімді қосымша терапевтік емдеуді 
қамтамасыз етеді».

Алайда, ісік түріне байланысты белгілі бір органның жергілікті қолдауы 
қажет болуы мүмкін, сондықтан өнертапқыш аурудың түріне байланысты 
ағзаға тиімді қолдау көрсету үшін үнемі өнім түрлерін кеңейтіп отырады. 
Осылайша, көптеген жылдар бойы қосымша өнімдер жасалды және 
профессор өз пациенттеріне тиімді қосымша терапияны қамтамасыз ету 
үшін үнемі жаңа идеялармен жұмыс істейді.
Онкологиялық жағдайларда пациенттерді үнемі сүйемелдеу және оларды 
бақылау өте маңызды, сондықтан ешбір пациент жалғыз қалмауы керек. 
Зақымданудың негізгі себептерінің көпшілігі психологиялық проблемалар 
болып табылады, сондықтан психикалық қолдау және аурудың негізгі 
себептерін зерттеу қажет, емдеудің бір бөлігі болуы керек. Соңғы 20 жыл 
ішінде доктор Ондраш Бертеге 15000-нан астам пациент жүгінді, өкінішке 
орай, олардың арасында жастар көп.



Revita-U диеталық қоспасының негізгі ингредиенті-U дәрумені (химиялық 
атауы S-метилметионин). Бұл кішкентай органикалық молекула қан мен 
лимфада кездесетін «бөтен» заттарды (мысалы, жасушалық қоқыс, 
рак клеткаларының улы метаболикалық өнімдері (метаболиттер), ауыр 
металдар) анықтауға және шығаруға қабілетті, олар бауыр арқылы қиын 
немесе мүлдем шығарылмайды. U дәруменінен басқа, өнімде С дәрумені 
мен рутин (Р дәрумені) бар.

БИОЛОГИЯЛЫҚ КОМПОНЕНТ
• ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ
U дәрумені ас қорыту жүйесінің шырышты қабығының зақымдануы мен 
кемшіліктерін қалпына келтіре алады. Осы қасиеттің арқасында Revita-U 
кеңінен Крон ауруы бар, асқазан және он екі елі ішек жаралары бар, колиті бар 
пациенттерге арналған биологиялық белсенді қоспа ретінде қолданылады. 
Артрит сияқты басқа қабынуларда U дәрумені синовиальды мембранадағы 
зиянды заттарды байланыстырады, әрі қарай қабынуды болдырмайды. 
Сонымен қатар, U дәрумені жараларды емдеу үшін кеңінен қолданылады. 
Сондай-ақ, өнімде Р дәрумені (рутин) бар, ол ең алдымен капиллярлардың 
өткізгіштігін реттейді. Р витаминінің болмауына байланысты капиллярлардың 
өткізгіштігінің жоғарылауы беттің қызаруына, қызыл иек пен тәбеттің жоғалуына, 
бұлшықет әлсіздігіне, жоғары сезімталдыққа (аллергияға), сондай-ақ қабыну мен 
ісінуге әкелуі мүмкіндік бар.
 

REVITA-U

Қан мен лимфа жүйесін тазартуға арналған 
U дәрумені, рутин және С дәрумені бар 
диеталық қосымша



БАУЫР ДЕНСАУЛЫҒЫ
Бауыр-жан-жақты функцияны орындайтын біздің ағзамыздың ерекше 
органы. Ол метаболизм мен детоксикацияда орталық рөл атқарады, 
өйткені ол зиянды немесе артық заттар мен молекулаларды сүзіп 
жояды. Бауыр ұзақ уақыт бойы қолайсыз жағдайларға шыдайды, 
бірақ қалпына келтірілмейтін зақым өлімге әкелуі мүмкін. Көптеген 
аурулар бауырдың зақымдалуына, оның функциясының бұзылуына 
әкелуі мүмкін (С гепатиті, маскүнемдік және оның салдары (мысалы, 
бауыр циррозы, қатерлі ісік және т. б.). Сонымен қатар, әртүрлі дәрі-
дәрмектердің жанама әсерлері осы өмірлік маңызды органға теріс 
әсер етуі мүмкін. Мысалы, қатерлі ісікпен ауыратын науқастарды 
химиотерапиялық емдеу бауырға айтарлықтай әсер етеді.

Химиотерапиялық препараттар бауыр жасушаларын тікелей 
өлтіруге және оларды жоюға қабілетті, сондай-ақ, 
организм үшін күрделі міндет. Нәтижесінде 
олар ұзақ уақыт қан айналымында 
қалады және уақыт өте келе улы 
заттардың жиналуы бауырдың 
ауыр зақымдалуына әкелуі мүмкін. 
Сондықтан, химиотерапия, ұзақ 
мерзімді дәрі-дәрмектер, бауырға 
әсер ететін түрлі аурулар болған 
жағдайда, осы органның сау 
жағдайына назар аударған жөн. 
Бауыр қуатты қалпына келтіретін 
қасиеттерге ие мүшелердің бірі, 
сондықтан бұл қасиетті пайдаланып, 
оны табиғи ингредиенттермен. 
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Соңғы жылдары профессор доктор Ондраш Берта өнімді әзірлеу 
бойынша зерттеулермен айналысты, ол ең алдымен бауыр жұмысты  
және функциясын қолдайды. Ол әдебиетте бауыр функциясын қалпына 
келтіруге немесе жақсартуға белсенді қатысатын заттар ретінде белгілі 
табиғи заттарды іздеді.

Зерттеу нәтижесінде ол оған қабілетті молекуланы тапты. Оның алғашқы 
сипаттамасы жүз жыл бұрын болған. Бұл молекула U дәрумені. Бұл 
дәрумен, жетуі қиын метаболиттерге жабысып, олардың бауырдан 
шығарылуына ықпал етеді. Сонымен қатар Ergeron капсуласына осы 
функцияны тікелей немесе жанама түрде қолдайтын басқа табиғи 
аминқышқылдары қосылды.

ERGERON

Бауыр функциясын 
қолдауға арналған 
диеталық қосымша



L-глутамин қышқылы мен L-аспарт қышқылынан басқа, Ergeron 
құрамында орнитин мен метионин бар, олар біздің ағзамыздың оңтайлы 
жұмыс істеуіне ықпал етеді.
Орнитин иммундық жүйенің жұмысына көмектеседі, аммиактың ағзадан 
шығарылуын қолдайды, зиянды заттардың кетуіне ықпал етеді және 
организмнің қорғаныс қабілетін әр түрлі токсиндерден арттырады. 
Жарақаттар, зақымданулар және стресстік жағдайлар ағзаның 
орнитинге деген қажеттілігін арттырады. Ол сонымен қатар жараларды 
емдеуге ықпал етеді. Метионин-ақуыздардың негізгі элементтерінің бірі, 
күшті антиоксидант,
бұлшықетті құруға көмектеседі, олардың бұзылуын болдырмайды, 
терінің серпімділігі мен денсаулығын сақтайды, сонымен қатар шаш 
пен тырнақты нығайтады және қорғайды. Сондай-ақ, маскүнемдіктен 
зақымдалған жасушаларды қалпына келтіруде пайдалы болуы мүмкін.
Метионин майларды ыдыратуға көмектеседі, бауырда.
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БИОЛОГИЯЛЫҚ КОМПОНЕНТ
• ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ
Ergeron капсуласындағы ең маңызды белсенді заттардың бірі-U дәрумені, 
ол бұрын сипатталған қасиеттерден басқа, бауыр жасушаларын қалпына 
келтіруде тамаша көмекші болып табылады.Ergeron капсуласының 
құрамында L-цистеин бар, ол жоғарыда аталған қасиеттерден 
басқа, алкогольдің ыдырауының майлары мен жанама өнімдерін 
бейтараптандыруға қабілетті және денемізді химиотерапияның, темекі 
түтінінің, ауыр металдардың және басқа да зиянды заттардың жанама 
әсерлерінен қорғайды, сонымен қатар бауыр функциясын жанама түрде 
қолдайды.



Продукты Revitasol и Revitasol Revitasol және Revitasol Junior өнімдері 
- бұл суда еритін түрдегі майда еритін дәрумендер, оларды оңай 
сіңіруге мүмкіндік береді, басқа препараттар ағзадағы теңгерімсіздікке 
байланысты мүмкін емес (аурулар, дәрі-дәрмектердің жанама 
әсерлері, диета, психикалық және физикалық стресс, тұмау). Revitasol 
және Revitasol Junior патенттелген технологияны қолдана отырып 
жасалған, мүлдем бірегей және бүгінгі күні p-де бар препараттар 
арасында ерекшеленеді. Өнімнің сіңуі мен сіңімділігі өте жоғары 
болғандықтан, бұл өнімді тек науқастарға ғана емес, сонымен қатар 
сау адамдарға қыста иммунитетті қолдау ретінде қолдану ұсынылады. 
Revitasol құрамында мидың белсенділігін ынталандыратын заттар бар.

Халықаралық патент өтінімінің нөмірі PCT/HU01/00073 – 2001.07.02.
Балаларға денсаулықты сақтау үшін жеткілікті дәрумендер қажет, 
өйткені олар өмірлік процестерді реттеуге қатысады және дененің 
барлық функцияларына әсер етеді. Балаларды дәрумендермен 
қамтамасыз ету өте маңызды, өйткені дәрумен тапшылығы олардың 
өсуіне және дамуына теріс әсер етуі мүмкін.

REVITASOL

Дәрумендер мен амин 
қышқылдарының ерекше, 
оңтайлы үйлесімі. Сіңірудің 
өте тиімді формуласы.
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REVITASOL-ДЫҢ 
ЕҢ МАҢЫЗДЫ 
ҚҰРАУШЫЛАРЫ
U дәрумені • Өте жақсы антиоксидант, қатерлі ісік метастаздарының 
пайда болуын тежейді, селен мен бета-каротиннің сіңуіне ықпал ететін 
майда еритін витамин, иммундық жүйені нығайтады.           
Инозитол • Ми қызметін қолдау үшін қолданылады. Сапалы ұйқыны, 
оң, теңгерімді көңіл-күйді және теңгерімді күйді қамтамасыз ету үшін 
қажет.
Холин • Сондай-ақ ми қызметіне көмектеседі. Шоғырлану қабілетін 
жақсартады, сонымен қатар холестерин жасушаларын өңдеуге 
көмектеседі, осылайша оның тұндырылуына жол бермейді.
Лецитин • Инозитол мен холиннің әсерін біріктіреді. L-глутамин 
қышқылы • Мидың жұмысын жақсартады.
L-цистеин • Тамаша антиоксидант жасуша мембранасын қалпына 
келтіре алады, осылайша гипоксия мен ісінуді азайтады (рак 
метастаздарында жасушалар әрқашан гипоксикалық болады).
L-аспарагин қышқылы• жасушалардың оңтайлы жұмыс істеуіне 
ықпал етеді. Қатерлі ісікпен ауыратын науқастарда денеден тез 
шығарылатындықтан, оны үнемі өтеу керек.
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Денсаулықты сақтау үшін балаларға жеткілікті дәрумендер қажет, өйткені 
дәрумендер өмірлік процестерді реттеуге қатысады және дененің барлық 
функцияларына әсер етеді. Балаларды дәрумендермен қамтамасыз ету 
өте маңызды, өйткені олардың жетіспеушілігі өсу мен дамуға теріс әсер 
етеді. Баланың жасы мен жынысы оның денесі қалыпты дамуы үшін 
қанша дәрумендер қажет екенін анықтайды.

Revitasol Junior-да барлық белсенді заттар жақсы сіңірілетін түрде болады, 
өйткені Revitasol (ересектерге арналған) сияқты, доктор Ондраш Берта 
ойлап тапқан және патенттеген технологияға негізделген.

Ерігіштікке сүйене отырып, дәрумендер майда еритін (A, D3, E, бета-
каротин) және суда еритін дәрумендерге бөлінеді. Патенттелген 
технологияның арқасында Revitasol Junior-да майда еритін витаминдер бар
суда еритін түрінде болады, бұл оларды оңай сіңіреді, ал басқа 
препараттар организмдегі белгілі бір теңгерімсіздікке байланысты мүмкін 
емес (аурулар, дәрі-дәрмектердің жанама әсерлері, диета, психикалық 
және физикалық стресс, тұмау).

REVITASOL JUNIOR

Дәрумендер мен 
аминқышқылдарының 
ерекше, оңтайлы үйлесімі. 
Сіңірудің өте тиімді 
формуласы



ДӘРУМЕНДЕРДІҢ СІҢУІ
ӘЛСІРЕГЕН АҒЗАСЫНДА
Майда еритін дәрумендер бос радикалдардың тамаша сіңіргіштері 
және иммунитетті күшейтушілер болып саналатыны белгілі, бірақ 
олардың сіңуіне қатысатын органдар (бүйрек, бауыр, ұйқы безі) 
химиотерапия немесе сәулелену кезінде қатты зақымдалады. 
Сондықтан бұл дәрумендер химиотерапия және/немесе сәуле 
алатын қатерлі ісік аурулары үшін өте маңызды, өйткені мұндай 
әдістер иммуносупрессивті әсерге әкеледі (иммундық жүйені басады). 
Дәрумендер мен аминқышқылдарының әлсіреген денеде еркін сіңуі 
маңызды тағы бір себеп-бұл қосымша жанама әсерлер (мысалы, бас 
айналу, құсу). Бұрын сипатталғандай, майда еритін заттардың сіңуі 
және сіңімділігі бірнеше жағдайларға байланысты. Аш ішектің (он екі елі 
ішектің) бастапқы бөлігінде сіңіру процесі үшін физиологиялық түрде бір 
уақытта өт қышқылдары мен ұйқы безінің секрециясы болуы керек. Егер 
бұл оңтайлы жағдайлар орындалмаса, мысалы, дұрыс тамақтанбау, 
диета, белгілі бір препараттардың негізгі немесе жанама әсерлері, 
онкологиялық науқастарды емдеудегі радиациялық және химиотерапия, 
операциядан кейінгі жағдай немесе дененің басқа бұзылыстары болса, 
онда дененің физиологиялық тұрғыдан қажетті жұмысы бұзылады. 
Дәрумендерден басқа, олардың көптеген прекурсорлары (мысалы, 
β-каротин) және басқа да белсенді заттар тек майда ериді. Дені 
сау, 20 жастағы жаман әдеттері жоқ адамда β-каротиннің сіңімділігі 
максималды 18%, ал суда еритін С дәрумені-75-100%. Майда еритін 
дәрумендер суда еритін дәрумендерге қарағанда едәуір аз мөлшерде 
сіңірілетіні анық, егер 
жоғарыда аталған оңтайлы 
жағдайлар, мысалы, ауруға 
байланысты қамтамасыз 
етілмесе, онда бұл көрсеткіш 
одан да жаман.
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REVITACART
KOMPLEX

Шеміршекті қалпына 
келтіруді қолдайтын 
диеталық қосымша. 
Құрамында минералдар, 
флавоноидтар және амин 
қышқылдары бар 

Revitacart Komplex өнімін жасау кезінде Bertha-Medical Group мамандары 
ең маңызды табиғи ингредиенттерді сау буындарды, сүйектер мен 
шеміршектерді сақтауға арналған бір өнімге біріктіруге тырысты. Гиалурон 
қышқылының өтемі буындардың қаттылығын төмендетеді, ал глюкозамин 
сульфаты шеміршек материалының ажырамас бөлігі болып табылады. 
Буындардан басқа, сіңірлер мен сүйектерге күтім жасау керек, сондықтан 
қан айналымын жақсартатын рутин, коллаген құрылымында маңызды 
рөл атқаратын пролин, магний және U дәрумені өнімнің маңызды 
ингредиенттері болып табылады. Алайда, бұл элементтерді шеміршек 
тінінің және буындар нашарлауы немесе қабыну жағдайында ғана 
қабылдау керек, сонымен қатар алдын-алу үшін. 

Revitacart Komplex капсулаларының белсенді заттары: глюкозамин, 
акуланың шеміршегі (МСМ = глюкозамин сульфаты), U дәрумені, С 
дәрумені, магний оксиді, пролин, балдырлардан алынған кальций, рутин. 
Revitacart Komplex бірегейлігі оның құрамында ең оңтайлы арақатынаста 
және мөлшерде буындарды қалпына келтіру үшін қажетті белсенді заттар 
бар. Егер сіз ұлуларға және / немесе шаян тәрізділерге сезімтал болсаңыз, 
бұл өнімді қабылдамаңыз!
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БУЫНДАРДЫҢ АУРУЫ
Көптеген адамдарда шеміршек проблемалары бар, бірақ көптеген 
қалпына келтіретін тағамдардың ішінде қайсысы қолайлы екенін 
анықтау қиын. Шеміршек тіндері аз тұтынылатын тін ретінде белгілі. 
Ол басқа тіндермен және жасушалармен тек жасушааралық 
матрица арқылы «байланысады». Тиісінше, оттегі, көмірқышқыл 
газы, метаболизмге қажетті компоненттер (су, қант, майлар, амин 
қышқылдары және т. б.) және шлактар өте баяу еніп, шеміршектің 
қаттылығын қамтамасыз ететін ақуыз торы арқылы ұлпадан 
шығарылады.

Шеміршекте қан тамырлары болмағандықтан, шеміршек зақымданған 
жағдайда, қан тамырларын нәрлендіретін шеміршек, сондай-ақ өтемақы 
жасайтын бағаналы жасушалар жарақат алған жерге еніп, шеміршек 
жетіспеушілігін қалпына келтіре алмайды. Метаболизм синовиальды 
сұйықтық арқылы жүзеге асырылады, бірақ бұл процесс өте баяу. 
Маңызды факт - ауырлық күшінің әсерінен буындар шлактарды сығып 
алады, ал сіз ұйықтап, гравитациялық қысым тоқтаған кезде буындар 
баяу кеңейе бастайды және онда еріген минералдары бар сұйықтықпен 
сіңіп кетеді. Қабыну факторлары, шеміршектің зақымдануынан пайда 
болатын заттар, буындарды қабылдайтын соққылар (шеміршек тінінің 
жетіспеушілігінен) нервтерді тітіркендіреді және ауырсынуды тудыратын 
жүйке импульстарын тудырады.

Шеміршекті қалпына келтіруге арналған препарат буындардың қалыпты 
жұмысына ықпал ететін белсенді заттардың оңтайлы пропорциялары 
мен мөлшерін, сондай-ақ сау буындарды, сүйектер мен шеміршектерді 
сақтау үшін қажет табиғи компоненттерді қамтуы керек.
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Aerovital - бұл табиғи белсенді заттардың қосындысынан тұратын және 
тыныс алу жүйесіндегі қабынуды жанама әсерлерсіз төмендететін 
дәрі. Бұл кеуде қуысында сұйықтықтың жиналуына жол бермейді және 
катаральды секрецияларды жоюға көмектеседі. Альвеолалардың 
өткізгіштігін жоғарылатады және бронхтар мен бронхиолалардың 
тегіс бұлшықеттерінің спастикасын басады, сол арқылы олардың 
өткізгіштігін жақсартады.Aerovital ХОБЛ (COPD) науқастары 
мен өкпенің қатерлі ісігі кезінде қосымша терапия үшін, ентігу 
симптомдарын жою үшін, тіпті кейбір жағдайларда оларды жою үшін 
қолданылады.

AEROVITAL

Тыныс алу жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін 
қамтамасыз ететін диеталық қосымша
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ТЫНЫС АЛУ 
ПРОБЛЕМАЛАРЫНЫҢ 
СЕБЕПТЕРІ
20-21 ғасырларда ластаушы заттар қоршаған ортаға көбірек ауыртпалық 
түсіреді. Бұған негізінен қазбалы отынды жағу кезінде пайда болатын 
ауаны ластайтын заттар кіреді.

Көлік құралдары шығарындыларының нормалары жыл сайын 
қатаңдатылатынына қарамастан, олардың атмосферадағы жиынтық 
деңгейі әлі де өсуде. Көміртегі тотығы, көміртектің қос тотығы, қалдық 
көмірсутектер, азот оксидтері немесе ауаның ең қауіпті ластағыштары 
(диаметрі 10-300 нанометр болатын ультра дисперсті бөлшектер, олар 
халықаралық әдебиеттерде PM (қатты бөлшектер) деп аталады және 
денсаулыққа өте зиянды) атмосферада үнемі артып келеді. Қалалық көлік 
қозғалысының өсуі, ең алдымен, адамның тыныс алу процесін қиындатады, 
және оның өкпесі өсіп келе жатқан жүктемені сезінеді. Ультра дисперсті 
бөлшектер-бұл деммен жұту кезінде альвеолаларға түсіп, физиологиялық 
ауа алмасуды азайтып, белсенді тыныс алу бетін төмендететін бөлшектер. 
Бұл бөлшектер бірге дәлелденген минералды майдың басқа жану 
өнімдерімен канцерогендік қасиеттерге ие.
Бұл балаларға да, ересектерге де әсер етуі мүмкін, бұл кейіннен 
ӨСОА-ға әкелуі мүмкін.

Мұндай жағдайларда қабыну процесін азайту үшін медицина 
кортикостероидтарды қолданады. Олардың жанама әсерлері 
қазіргі уақытта жақсы белгілі, ұзақ мерзімді қолдану 
дененің гормоналды тепе-теңдігін бұзады, сондықтан 
кортикостероидтарды қолдану
ұзақ мерзімді перспективада ұсынылмайды.



Ер адамдарда тестостерон деңгейінің төмендеуіне байланысты, 
потенциалды жоғалтумен қатар, простата гипертрофиясы жиі кездеседі 
(еркектерде менопауза кезінде қалыпты болып саналатын простата 
ұлғаюы). Бұл қай жаста болады, толығымен жеке. Бірақ бұл белгілер 
20 жастан 40 жасқа дейінгі ер адамдарда жиі кездеседі. Бұл жағдайда 
шамадан тыс жұмыс, жұмысқа байланысты үлкен жүктеме және 
әйелдерге деген қызығушылықтың төмендеуі байқалады. Мұның бәрі 
тестостерон деңгейінің төмендеуіне байланысты. 

Қуық асты безінің ұлғаюымен жасушалардың көбеюі деп аталады 
(қалыпты жағдайға қарағанда жасушалардың жиі бөлінуі). Бұл 
ДНҚ репликациясында мутацияның жоғарылауына әкеледі. Мұның 
нәтижесі осы күндері простата ісіктерінің дамуы жас ұлғайған сайын 
әсер етуі мүмкін. Простата безі ұлғайған кезде уретра мен қуыққа 
қысым жасайды, бұл зәр шығару жиілігін арттырады, әсіресе түнде. 
Prostanova препаратының құрамында простата безінің одан әрі өсуін 
тежейтін белсенді заттар бар. Procont препаратының белсенді заты 
жасушалардың жылдам пролиферациясын басады. Осылайша, 
гипертрофия (өсу) тоқтайды және простата мөлшері қалпына келеді.

PROSTANOVA 7

Простата безінің дұрыс жұмыс істеуін 
қолдау үшін диеталық қосымша
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БЕЛСЕНДІ 
ИНГРЕДИЕНТТЕР 
ТУРАЛЫ
Асқабақ тұқымының сығындысы көптеген аурулардың алдын алу үшін 
қолданылады: холестеринді төмендетеді, қанға тазартқыш әсер етеді 
және әсіресе ерлерге ұсынылады, өйткені оның антиоксиданттары мен 
қабынуға қарсы заттары, соның ішінде дельта-7-стерин, еркектерді простата 
ауруларынан, қатерлі ісіктен, қабынудан және простатаның кеңеюінен 
қорғайды. Сондай-ақ, жыныстық ықылас пен өнімділікті арттырады.

Сереноя қуық асты безінің ұлғаюынан туындаған зәр шығарудың 
шамадан тыс жиілігін төмендетеді және ерлерде шаштың түсуін азайтады. 
Тестостеронның дигидротестостеронға (DHT) айналуын блоктайды, бұл 
простата ұлғаюының себептерінің бірі болып табылады. Сереноя эстроген 
мен прогестерон гормондарының түзілуіне әсер етеді, олар сондай-ақ, DHT 
деңгейінің жоғарылауымен байланысты. Сонымен қатар, эпидермальды 
өсу факторын тежеу арқылы простата ұлғаюы кезінде ауырсыну мен 
қабынуды жеңілдетеді. Сондай-ақ, әйелдер үшін пайдалы, себебі ол етеккір 
циклінің жүйелілігін жақсартады. Кішкентай гүлді күреңот иммуностимулятор, 
диуретик ретінде де белгілі, көңіл-күйді жақсартуға көмектеседі. Тұрақты 
қабылдау кезінде простата ұлғаюын болдырмауға болады. Зәр 
шығару жиілігін азайтады, сонымен қатар шығарылған 
зәрдің көлемі. Қабынуға қарсы әсері арқасында, күреңот 
қабынуды және/ немесе қуықтың дисфункциясын 
емдеу үшін өте жақсы, сондай-ақ осындай 
проблемалары бар әйелдерге қабылдау 
ұсынылады.

Мырыш ақуыз құрылымдарын 
тұрақтандыруға қатысады және 
белгілі бір жасушалық реакцияларды 
катализдейді. Простатада мырыш простата 
секрециясының құрамдас бөліктерінің 
бірі болып табылатын цитратты жинауға 
көмектеседі.
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Renalonum-бұл тек табиғи белсенді заттардан тұратын бүйрек қызметін 
қолдайтын диеталық қосымша. Препарат зәр шығару жолдарының 
инфекциясы үшін кешенді терапияда, бүйректің жұмысын қолдау үшін, 
патологиялық өзгерістер немесе бүйрек инфекциясы жағдайында, 
гломерулонефрозда немесе бүйректің басқа ауруларында 
қолданылады. Бүйрек диализінде препарат көмекші құрал ретінде 
бүйректің физиологиялық деңгейін қалпына келтіруді тиімді қолдай 
алады. Деректер Renalon курсын қабылдаған кезде бүйрек қанының 
көрсеткіштері (креатинин, несепнәр, ЕАВ (eGFR)), кейбір жағдайларда 
диализді тоқтатқанға дейін қалыпқа келетінін көрсетеді. Бүйрек 
бауырдан кейінгі екінші маңызды орган болып табылады, сондықтан 
олардың функцияларын бұзу адамның экскреторлық жүйесінің 
жұмысын шектеуді білдіреді. Бүйрек зақымданған жағдайда, мысалы, 
инфекция, гломерулонефрит немесе бүйректің басқа аурулары, 
дәстүрлі медицина антибиотикпен емдеуді тағайындайды.

RENALONUM

Бүйректің дұрыс жұмыс істеуін қолдау үшін 
диеталық қосымша  
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өбінесе бүйрек проблемалары зәр шығару жолдарының 
инфекцияларымен бірге жүреді. Мұндай проблемаларды дәрі-
дәрмектердің өте тар спектрімен емдеу жеткіліксіз, сондықтан 
көптеген жағдайларда бұл созылмалы бүйрек жеткіліксіздігіне әкеледі, 
нәтижесінде зәр шығару арнасы тарылып, қандағы креатинин, мочевина 
және СКФ (eGFR) деңгейі бүйрек дисфункциясын көрсетеді. Егер бұл 
процесс несепнәр деңгейінің шамадан тыс жоғарылауына байланысты 
нашарласа, диализ қажет болады. Бұл кезеңде процесс қайтымсыз 
болады және дәрі-дәрмекпен емдеу тиімсіз болады. Егер екі бүйрек 
шамамен бірдей дәрежеде зақымдалған болса, оқшаулау процесі іс 
жүзінде мүмкін болмайды. Осы мәселені зерттей отырып, біз табиғи 
белсенді заттарды іздедік, олардың комбинациясы бүйрек қызметін 
физиологиялық деңгейге дейін қалпына келтіре алар еді.

Белсенді заттар туралы:
Мүкжидек: атеросклероз, холестеринді тұндыру, инфаркт, тері 
проблемалары сияқты созылмалы аурулардың алдын алатын 
антиоксиданттарға (антоцианидиндер, таниндер) өте бай. Сондай-ақ 
құрамында натрий, фосфор, калий, кальций, темір, магний, марганец, 
мырыш және күкірт бар. Мүкжидек зәр шығару жолдарының жедел және 
созылмалы инфекцияларының алдын-алу және емдеу үшін, сонымен 
қатар жасушалар мен қан тамырларының қорғаныс антиоксиданты 
ретінде қолданылады.
Ортосифон: Оңтүстік-Шығыс Азияда өсімдік дәстүрлі түрде бүйрек 
және қуық аурулары үшін диуретик ретінде қолданылады. Бүйрек шайын 
қабылдау мүлдем зиянсыз және салмақ тастағысы келетіндерге тиімді 
көмектеседі.
Қайың жапырақтары: диуретик, бүйрек қызметін реттейді, бүйрек құмы 
мен бүйрек тастарының пайда болуына жол бермейді. Сондай-ақ, қанды 
тазарту мүмкіндігі бар.
Алтын: диуретикалық, қабынуға қарсы, антиспазмодикалық, 
анальгетикалық, иммуностимуляторлық әсері бар. Қазіргі шөп 
медицинасында негізінен зәр шығару жолдарының ауруларын емдеу үшін 
қолданылады. 



Thyroid Control – бұл қалқанша безінің дұрыс жұмыс істеуін қолдайтын 
препараты. Ол жасанды гормондарды тұтынуды азайту немесе тоқтату 
мақсатында жасалған. Қалқанша безінің гормондарының жетіспеушілігімен 
(гипотиреоз) және гормондардың жоғарылауымен (гипертиреоз) қабылдауға 
кеңес беріледі. Қалқанша безінің ауруларын гормондық емдеу кезінде оған 
қосымша Thyroid Control қабылдауға болады, өйткені оны қабылдау кезінде 
дәрі-дәрмектермен өзара әрекеттесу жоқ. Осы препаратты қабылдағаннан 
кейін 3-4 айдан кейін Thyroid Control өнімінің дозасын өзгертпей, гормоналды 
препараттардың санын біртіндеп азайтуға болады. Бұл препарат қалқанша 
безінің жақсы жұмыс істеуі үшін қажет йодтың физиологиялық деңгейін 
толықтырады. Өкінішке орай, қалқанша безінің бұзылуы бүкіл әлемде 
жиі кездесетін ауруға айналуда. Медицинада қолданылатын препараттар 
гормоналды жүйеге әсер етеді. Бұл препараттарды ұзақ уақыт қолдану біздің 
бүкіл гормоналды жүйемізге әсер етеді, өйткені олар гипофизде әрекет етеді, 
эндокриндік жүйенің орталық органы, қалқанша безінің жұмысын реттеу, 
жыныстық гормондарды реттеу және стресстік жағдайларды гормоналды 
реттеуге жауапты орталық. Егер синтетикалық гормонды тұтыну ұзақ мерзімді 
пайда болса,перспективада гипофиздің (гормоналды реттеу орталығы) 
жұмысы бұзылады және бұл гормондардың барлық реттелуіне әсер етеді.
Барлық заттай құралдар бар өте қалқанша безінің қызметін реттейтін 
препараттардың аз саны бар.

 

THYROID CONTROL

Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істеуін қолдау 
үшін диеталық қосымша 
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БЕЛСЕНДІ ЗАТТАР 
ТУРАЛЫ:
Креатин: энергия өндірісін ынталандырады, сондықтан гипотиреозға байланысты 
шаршауды азайтады. Бұл бұлшықет тінінің өсуіне және нығаюына әкеледі. Креатинді 
ағзамыз табиғи жолмен шығарады (бүйректе, бауырда және ұйқы безінде). Физикалық 
жаттығулар мен жаттығулар кезінде бұлшықеттің жиырылуына қажетті Энергия жоғары 
жылдамдықты АТФ гидролизімен қамтамасыз етіледі. Осы процестің нәтижесінде АДФ 
(аденозиндифосфат) шығарылады. Креатин фосфатынан бөлінген фосфат тобы АТФ 
қалпына келтіру үшін қосымша қызмет етеді. Бұл энергия өндіруге ықпал етіп қана қоймай, 
метаболизмді тездетеді. Креатин дененің жұмысын жақсартады.
Мелисса сығындысы: Мелисса шайы-бұл дененің кез-келген аймағында 
жүйке кернеуі үшін ұсынылатын табиғи седатив. Нервтерді нығайтады, жүректі 
тыныштандырады, құрысуды жеңілдетеді, карминативті, ішек жұмысын жақсартады. 
Вирусқа қарсы әсерінің арқасында герпесвирус инфекциясы мен герпес зостерін емдеуде 
де пайдалы болуы мүмкін. Метеожағдайға тәуелділік үшін де қолданылады.
Калий йодиді: Венгрия – йод тапшылығы бар ел. Қалқанша безінің аурулары көбінесе 
әйелдерге әсер етеді және бұл бейімділік мұра болуы мүмкін. Қалқанша безі метаболизм 
жылдамдығын реттеуге жауап беретін гормондарды шығару үшін йод қажет (метаболизм 
калорияларды қаншалықты тез күйдіретінімізді анықтайды). Йод-бұл маңызды (өмірлік 
маңызды) микроэлементтер, сондықтан организмде ол өндірілмегендіктен, біз оны 
сырттан өтеуіміз керек.
Натрий селениті: Селен қалқанша безінің дұрыс жұмыс істеуі үшін де қажет. Селен 
тапшылығы гипотиреозға және Хашимото Тиреоидиті сияқты аутоиммунды қалқанша 
безінің ауруларына әкелуі мүмкін. Қалқанша безі біздің денемізде селеннің көп бөлігін 
қамтиды. Селен гормондарды өндіруге көмектеседі. Қалқанша безінің жасушалары 
тироглоглобулин деп аталатын ақуыз шығарады, оған T4 және T3 гормондарын 
қалыптастыру үшін йод атомдары қосылуы керек. Гормондардың түзілуі кезінде бос 
радикалдар пайда болады, оларды бейтараптандыру үшін қалқанша безінің жасушалары 
екі фермент шығарады: глутатион пероксидаза және тиоре - доксинредуктаза. Олар 
антиоксидантты әсерге ие. Селен - осы екі ферментті өндірудегі негізгі компонент. 
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Revitaferr – бұл организмдегі темір деңгейін тиімді қолдау үшін темір, гумин 
қышқылы және фульвоқышқылы бар диеталық қосымша.

Темір эритроциттер мен гемоглобиннің қалыпты түзілуіне ықпал етеді және 
көптеген физиологиялық процестерде біздің ағзамыз үшін қажет. Revitaferr-
ді доктор Ондраш Берта жасаған және құрамында темірдің қажетті мөлшері 
бар, оны организм оны тиімді сіңіре алады.

Темір сияқты бейорганикалық элементті толтыру қарапайым процесс болып 
көрінуі мүмкін, бірақ физиологиялық тұрғыдан темірдің тек екі валентті 
формасы ферменттік жүйе арқылы аш ішектен қанға еніп, сүйек кемігінде 
гемопоэзді (қан түзуді) қолдайды. Темірдің екі валентті формасы өте 
тұрақсыз және өте тез үш валенттілікке дейін тотығады. Бұл формада аш 
ішекке енген кезде ферменттік жүйе бұл темірді енді танымайды, сондықтан 
ол сіңірілмейді және ішек жолдары арқылы шығарылады.

 

REVITAFERR

Темір деңгейін қолдау үшін диеталық 
қосымша
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ДЕНЕДЕГІ ТЕМІР 
ТАПШЫЛЫҒЫ
Нарықта құрамында темір бар өнімдердің кең спектрі бар, бірақ 
мұндай формуласы бар өнімдер өте аз, олар жақсы тиімділікпен 
сіңеді. Темірдің екі валентті формасын сақтау үшін тотығу процестерін 
болдырмайтын органикалық қорғаныс жабыны бар пішінді жасау 
керек. Мұның ең көп таралған шешімі-хелаттар. Темір (II) хелаттары 
өте тұрақты емес, бұл молекула салыстырмалы түрде үлкен, оны аш 
ішектегі ферменттік жүйе толық тани алмайды. Осыған байланысты 
темірдің сіңімділігі нашарлайды.

Revitaferr-де темір (II) формуласының қауіпсіздігі хелат түрінде жүзеге 
асырылмайды, бірақ қауіпсіз және жанама әсерлерсіз сіңетін гумин 
қышқылының кішкентай молекуласымен байланысты. Темірді осы 
формада қабылдай отырып, қысқа мерзімде ағзадағы эритроциттер 
мен гемоглобин деңгейі физиологиялық деңгейге дейін көтеріледі.

Анемияның дамуының көптеген себептері бар, мысалы: әйелдерде 
етеккірдің көп болуы, жазатайым оқиғалар кезінде қанның көп жоғалуы, 
гемопоэтическая жүйенің аурулары, дәрі-дәрмектердің жанама 
әсерлері және басқалар. Онкологияда қолданылатын химиотерапия 
жанама әсер ретінде гемопоэтикалық жүйені зақымдауы мүмкін. 
Бұл жағдайда ағзадағы темір қоры тез таусылып, эритроциттер 
мен гемоглобин деңгейі күрт төмендейді. Қиын жағдайларда, бұл 
мәндер қан айналымында гемоглобин жеткіліксіз болған кезде және 
жасушаларды оттегімен жеткіліксіз қамтамасыз еткенде, тыныс алудың 
қиындауына және тұншығу белгілерінің пайда болуына әкелетін төмен 
деңгейге жетуі мүмкін.
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Aquares-бұл сұйықтық бар капсула түріндегі ерекше диеталық 
қосымша, ол дененің энергиясын пайдаланбай толығымен 100% 
сіңеді, өйткені ол асқазанға түсіп, бірден ериді. Aquares өндіретін 
технологияның арқасында резвератролдың белсенді заты организм 
өзгермейтін молекулалық құрылымда, бірақ суда еритін түрінде сіңеді.

Резвератролдың суда ерігіштігі нашар, бірақ майларда жақсы ериді. 
Осы уақытқа дейін шешілмейтін кедергі профессор доктор Ондраш 
Бертаның өнертабысымен шешілді. 2000 жылғы 4 шілдеде осы 
өнертабыс басым тәртіппен тіркеу үшін берілді және Венгрияның 
патенттік кеңсесінде «майда еритін дәрумендерді дайындау»деп 
аталады. Бұл патентке P0002561 нөмірі берілді - PCT/HU 01/00073. 
Aquarius өндірісінде қолданылатын технология-бұл суда ерімейтін 
немесе әлсіз еритін табиғи молекулалардың суда еритін формасын алу 
үшін жасалған, патенттелген технологияның жетілдірілген нұсқасы.

AQUARES

Құрамында резвератрол бар диеталық 
қосымша. Жүрек-қан тамырлары үшін 
қосымша терапия үшін
2 типті қант диабетіндегі ауруларға арналған
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ТАБИҒИ ЗАТТАРМЕН 
ҚОРҒАУ 
Нашар тамақтану және дұрыс емес өмір салты 
денемізде зиянды заттардың жиналуына әкеледі. Еркін 
радикалдарды организм салыстырмалы түрде кең ауқымда 
бейтараптандыруы мүмкін
оның антиоксиданттық жүйесімен, химиялық шабуылдар 
организмде күшейген сайын, дененің қорғаныс қабілеті 
әлсірейді және улы заттар теріс әсер етеді.
Майда еритін A, D, E дәрумендері және β-каротин, Q10, 
лецитин, резвератрол және т.б. сияқты басқа да табиғи 
белсенді заттар көптеген формулаларда таблетка, капсула 
немесе май түрінде болады, бірақ олардың сіңу деңгейі 
өте төмен. Қалыпты физиологиялық жағдайда суда еритін 
заттармен (мысалы, С дәрумені) салыстырғанда майда 
еритін заттардың сіңімділігі төмен екендігі белгілі, дегенмен 
бұл заттар ағзаға денсаулығымызды сақтау үшін де қажет. 
Май еритін заттардың сіңімділігі мен қолданылуы бірнеше 
жағдайларға байланысты.
Аш ішектің (он екі елі ішектің) бастапқы бөлігінде сіңу процесі 
үшін физиологиялық түрде бір уақытта өт қышқылдары мен 
ұйқы безінің секрециясы болуы керек. Егер бұл оңтайлы 
жағдайлар, мысалы, дұрыс тамақтанбау, диета, кейбір 
дәрі-дәрмектердің негізгі немесе жанама әсерлері, қатерлі 
ісік ауруын емдеудегі радиациялық және химиотерапия, 
операциядан кейінгі жағдай немесе дененің басқа бұзылулары 
салдарынан орындалмаса, онда дененің физиологиялық 
тұрғыдан қажетті жұмысы бұзылады.
Жаңа технологияны қолдану бұл мәселені шешуі мүмкін!
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БИОЛОГИЯЛЫҚ КОМПОНЕНТ
• ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ
Резвератролдың қарапайым формасы қызыл жүзімде кездеседі. 
Негізінен Оңтүстік Еуропаның шараптарында кездесетін 
т-резвератролдың белсенді заты «француз парадоксы»деп аталады. 
Бұл құбылысты зерттеушілер әртүрлі елдердегі инфаркттан болатын 
өлім-жітімді зерттеу кезінде сипаттаған. Олар Францияда инфаркт 
салдарынан болатын өлім басқа елдерге қарағанда бес есе аз екенін 
анықтады. Бұл құбылыстың себебі Оңтүстік Еуропаның шараптарында 
көп мөлшерде кездесетін т-резвератролдың белсенді заты болды. 
Резвератролды көптеген препараттардан табуға болады, бірақ 
қазіргі уақытта қолданылатын тағамдық қоспаларда майда еритін 
молекулалар бастапқы түрінде болады. Олардың сіңімділігі он екі елі 
ішектің физиологиялық жағдайына байланысты. Басқа препараттармен 
салыстырғанда, Aquares жаңа патенттелген технологияның арқасында 
тиімдірек, тіпті организм әртүрлі себептермен (ауру немесе ауру) 
майда еритін заттарды сіңіру үшін  өте жақсы күйде болмаса да басқа 
дәрілердің жанама әсерлері.

 › Исследования (многочисленные эксперименты на животных и клинические 
исследования) показали, что Резвератрол жүрек бұлшықетінің жасушаларын 
алдын-ала қою арқылы инфаркт қаупін азайтады.

 › Зерттеулерге сәйкес, резвератрол метаболизмді реттейді, майдың, 
семіздіктің және қант диабетіне бейімділіктің алдын алады.

 › Соңғы тәжірибелер резвератролдың метаболизмге және инсулин өндірісіне 
оң әсер ететіндігін көрсетті. Бұл жаңа жаңалық 2 типті қант диабетін емдеудің 
және алдын-алудың жаңа әдісін ұсынуы мүмкін.

 › Көптеген ғылыми мақалаларда сарапшылар резвератролдың төзімділіктің 
жоғарылауына оң әсер ететіндігін мәлімдеді.



 › Резвератрол калорияны шектеулі тұтыну сияқты оң әсерді еліктейді.

 › Кейбір зерттеулер резвератролдың ерлердің жыныстық гормондарының 
деңгейіне, сондай-ақ жыныстық функцияға оң әсер ететіндігін көрсетеді.

 › Резвератрол антиоксидантты әсерге ие және химиопрофилактикалық 
қасиеттерінің арқасында белгілі бір тәуліктік дозада ісіктердің пайда болу 
жиілігін төмендетеді.

 › Резвератрол ісікке түсетін қоректік заттар мен оттегінің мөлшерін жанама 
түрде азайтып, ісіктердің өсу қарқынын тоқтатады немесе төмендетеді.

35



Sedalon - бұл тек табиғи заттардан жасалған седативті зат. Құрамына 
байланысты бұл препарат күнделікті стресстік жағдайларды жанама 
әсерлерсіз жеңуге көмектеседі. Оның тағы бір артықшылығы-Sedalon 
синтетикалық материалдардан жасалған өнімдерден айырмашылығы, 
тәуелділікті тудырмайды, табиғи рефлекстерді төмендетпейді, көлік 
жүргізу кезінде қиындық туғызбайды.

SEDALON

Седативті әсері бар диеталық қосымша. 
Табиғи ингредиенттерінің арқасында 
тәуелділікті, ұйқышылдықты немесе 
деконцентрацияны дамытпайды
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ҚАЗІРГІ ӘЛЕМДЕГІ 
КҮНДЕЛІКТІ КҮЙЗЕЛІС
Қазіргі тез өзгеретін әлемде әркім әртүрлі стресстік жағдайларға тап 
болады. Өкінішке орай, бұл жынысы мен жасына байланысты емес. 
Бұл әсіресе үнемі күйзеліске түсетін ата-аналарға қатысты, бұл ата-ана 
тәрбиесіне қатты әсер етеді.

21 ғасырда адам үнемі күйзеліске ұшырайды. Ересектер негізінен жұмыс 
жүктемелері «менде уақыт жоқ» ұсыныстарын сипаттайды. Көптеген 
адамдар ерте ме, кеш пе стресстік жағдайлардан үнемі қашып кетеді, 
бұл седативтерді қабылдауға әкеледі.

Медицинада әртүрлі синтетикалық седативтердің кең спектрі 
қолданылады. Уақытша, бұл дәрі-дәрмектер төмен немесе орташа 
мөлшерде мәселені шеше алады, бірақ бұл дәрі-дәрмектерге 
үйрену оңай болғандықтан, «жүйке адам» жоғары дозаларды 
қабылдауға мәжбүр болады. Нәтижесінде тәуелділік пайда болуы 
мүмкін. Мұндай препараттардың жүйке жүйесіне әсері ақыр соңында 
тыныштандырмайды, бірақ қажетті «тыныштық жағдайына» 
байланысты, таблеткаларды көбірек қабылдау арқылы емделіп жатқан 
адам шоғырланудан және шоғырланудан айырылады 
өзінің жұмыс және үй міндеттерін орындай 
алмайды
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Somniferon – бұл тек табиғи белсенді ингредиенттерден тұратын 
өнім, ол ұйқының барлық фазаларын реттейді-ұйықтап қалудың 
оңай процесін қолдайды және түні бойы тыныш ұйқыны қамтамасыз 
етеді. Препараттың тағы бір артықшылығы-синтетикалық ұйықтайтын 
таблеткалардан айырмашылығы, таңертең оянғанда жанама 
әсерлердің болмауы.

Синтетикалық ұйықтайтын таблеткалар жағдайында белсенді 
ингредиенттердің баяу шығарылуы және метаболизм процестерінің 
қалдықтарының жанама әсерлері ояту кезінде адамдарда ұзақ 
ұйқышылдық, бас ауруы және әлсіздік тудыруы мүмкін.

Somniferum жанама әсерлері жоқ, сондықтан оянғаннан кейін сіз 
өзіңізді тыныш және сергек сезінесіз.

Онкология сияқты ұзақ мерзімді ауру жағдайында түнгі тынығу жиі 
ояну мен ауырсынудың салдарынан бұзылады, бұл дененің одан әрі 
сарқылуына әкелуі мүмкін. Жоғарыда айтылған жанама әсерлерден 
басқа, синтетикалық ұйықтайтын таблеткалар ауырсынуды күшейте 
алады, бұл тұрақты аурумен оянатын адамды қоршаған ортаға және 
ауырсынуға одан да сезімтал етеді.

SOMNIFERON

Ұйқыны реттеуге арналған диеталық 
қосымша
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БЕЛСЕНДІ ЗАТТАР:
Валериан: оны» табиғи валиум « деп те атайды, өйткені ол жанама 
әсерлерсіз седативті қасиеттерге ие. Сондай-ақ, бұл біздің миымызға 
стресске жақсы жауап беруге және ағзадағы стресстен туындаған 
гормондардың мөлшерін теңестіруге көмектеседі. Мысық жалбызы деп 
аталатын валериан халықтық медицинада ғасырлар бойы болған. Бұл 
демалуға және тез ұйықтауға көмектесіп қана қоймай, ұйқымызды ұзақ 
және тыныш етеді.
Мелисса: ең алдымен оның тыныштандыратын әсерімен танымал. Ол 
жүйке жүйесін нығайтады. Ұйқының бұзылуы, депрессиядан бастап, 
жүйке бұзылуларынан туындаған жүрек ауруы үшін қолданылады.
Бауырдың қызметін ынталандырады, ас қорытуды жақсартады, ентігуді 
жеңілдетеді. Мелисса қалқанша безінің жұмысын реттейді және 
шамадан тыс жүктеме салдарынан жүйке ауруын азайтады. Сондай-ақ, 
етеккір кезеңінің алдындағы жүйке ширығуын төмендетуге көмектеседі. 
Оның құрамындағы полифенолдар вирусқа қарсы қасиетке ие, герпестен 
арылуға және вирустың таралуын екі есе азайтуға көмектеседі.
Маракуйя: маракуйя жемісі мен шырынында А, В және С дәрумендері, 
натрий, темір және калий бар. Бұл әсіресе ұйқы проблемалары үшін 
тиімді. Зерттеу құмарлықтың құмарлығы мазасыздықты емдеуге 
көмектесетінін көрсетті. Етеккір циклінің бұзылуын жою үшін пайдалы. 
Маракуйя сығындысы ісікке қарсы әсерге ие. Жеміс сорпасында қатерлі 
ісік жасушаларына тамыр жүйесі мен лимфа айналымына ену үшін 
қажетті ферменттерді парализдейтін белсенді заттар бар, олар арқылы 
олар бөлініп, метастаздар түзеді.
Құлмақ: құлмақ жақсы седативті және ұйықтайтын таблеткалар екендігі 
дәлелденді. Анорексия және асқазан-ішек жолдарының проблемалары, 
сондай-ақ жүйке топырағында пайда болған диарея үшін қолданылады. 
Құлмақ көбінесе басқа шөптік седативтермен бірге қолданылады
(мысалы, валерианамен).
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* Қан анализіндегі бауыр ферменттерінің көрсеткіштеріне байланысты (GOT, GPT, GGT, AP,LDH)
** Қан анализінің көрсеткіштеріне байланысты (ABS лимфоциттері, ABS моноциттері, % 

лимфоциттер, эритроциттер, лейкоциттер, гемоглобин)

LATIN ҚАЗАҚША PROCONT REVITA-U ERGERON REVITASOL ҚОСЫМША ӨНІМ ТҮСІНІКТЕМЕЛЕР 

Көрсетілген доза: (рет саны*капсула саны)
Кестеде жоғары доза қызыл түспен белгіленген!

(әйелдер-2 * 1, 2-ші 
аптадан бастап 3 * 1) 

(ерлер-2*1) 

* 2 капсула,
Нашар көрсеткіштер 
болған жағдайда-3

(кешке қабылдаймыз)

** 1 капсула,
2 көрсеткіштері
нашар болған 

Carcinoma cervicis uteri, (HPV) Жатыр мойны обыры 3*2 3*1 2 2

Carcinoma laryngis Көмей обыры 3*2 2*1 2 2

Carcinoma mammae Сүт безі обыры „2-1-2; 3*2” 2*1 2 2
Procont дозасы: егер гормон-

2 сезім.- 2-1-2, егер 3 теріс болса-3*2
 

Carcinoma pancreatis                                  Ұйқы безінің қатерлі ісігі  
                                                                                      3*2 2*1 3 2 Бауырдағы метастаздардың жоғары 

ықтималдығы!

Carcinoma ventriculi Асқазан қатерлі ісігі 3*2 3*1 3 2
Бауырдағы метастаздардың 

жоғары ықтималдығы, тез дамиды! 
Терапияны дереу бастау керек!

Chirrhosis Hepatis Бауыр циррозы 3*1 3*1 4 2

Colorectalis carcinoma (CRC)                          Тоқ ішек қатерлі 
                                                                                                                 ісігі тік ішек қатерлі ісігі 3*2 3*1 „2-3” 2

Көптеген жағдайларда бауырда 
метастаздар бар, ERGERON дозасы 

осыған байланысты! 

Glioblastoma Ми ісігі 3*2 2*1 2 1

Hepatocellularis carcinoma ( Hepatitis B, C) Бауыр қатерлі ісігі 
(Гепатит B, C) „2-2-3” 3*1 „3-4” 2

Melanoma Меланома 3*2 2*1 2 2

Mioma, Endometriosis Миома 2*2 3*1 2 1 2*2 AQUARES Қосымша өнімдерді пайдалану 
продукции!

Prostata carcinoma Өкпе обыры PSA-ға байланысты 
„2*2;3*2” 3*1 2 1 2*1;3*1 PROSTANOVA (PSA-ға 

байланысты) тығындәрілері
Жамбас аймағында метастаздардың 

жоғары ықтималдығы. Қосымша 
өнімдерді пайдалану!

Pulmo adeno carcinoma Өкпенің ұсақ 
жасушалық қатерлі ісігі 3*2 2*1 2 2 2*1 AEROVITAL Использование дополнительной 

продукции!

Pulmo carcinoma microcellulare                    Бүйрек қатерлі ісігі „2-2-3” 3*1 2 2 2*1 AEROVITAL Использование 
дополнительной продукции!

Renal carcinoma Рак почки 3*2 2*1 2 1 2*1 RENALON Қосымша өнімдерді пайдалану

Thiyreoidea carcinoma Қалқанша безінің қатерлі 
ісігі 3*2 2*1 2 2

1*1 THYROID CONTROL
Гормоналды таблеткаларды 

қабылдағаннан кейін 1 сағаттан кейін 
қабылдаңыз!

Қосымша өнімдерді пайдалану

Multiplex metastasis                                        Бірнеше метастаздар 3*2 3*1 3 2

Ossealis metastasis Сүйек метастаздары 3*2 3*1 2 2 3*1 REVITACART Қосымша өнімдерді пайдалану

VITALITAE препараттары                                        бойынша ұсынымдардың 



Ісіктердің барлық түрлері үшін, егер гемопоэтикалық мүшелерді қолдау қажет болса 
(эритроциттер деңгейіне, гемоглобин деңгейіне негізделген):   1*1;2*1 REVITAFERR 
Барлық ісік түрлерінде мазасыздық белгілерін жеңілдету үшін: 1-3 * 1-2 SEDALON 
барлық ісік түрлері үшін және тыныш ұйқыны қолдау ретінде: 1*1-2 SOMNIFERON

LATIN ҚАЗАҚША PROCONT REVITA-U ERGERON REVITASOL ҚОСЫМША ӨНІМ ТҮСІНІКТЕМЕЛЕР 

Көрсетілген доза: (рет саны*капсула саны)
Кестеде жоғары доза қызыл түспен белгіленген!

(әйелдер-2 * 1, 2-ші 
аптадан бастап 3 * 1) 

(ерлер-2*1) 

* 2 капсула,
Нашар көрсеткіштер 
болған жағдайда-3

(кешке қабылдаймыз)

** 1 капсула,
2 көрсеткіштері
нашар болған 

Carcinoma cervicis uteri, (HPV) Жатыр мойны обыры 3*2 3*1 2 2

Carcinoma laryngis Көмей обыры 3*2 2*1 2 2

Carcinoma mammae Сүт безі обыры „2-1-2; 3*2” 2*1 2 2
Procont дозасы: егер гормон-

2 сезім.- 2-1-2, егер 3 теріс болса-3*2
 

Carcinoma pancreatis                                  Ұйқы безінің қатерлі ісігі  
                                                                                      3*2 2*1 3 2 Бауырдағы метастаздардың жоғары 

ықтималдығы!

Carcinoma ventriculi Асқазан қатерлі ісігі 3*2 3*1 3 2
Бауырдағы метастаздардың 

жоғары ықтималдығы, тез дамиды! 
Терапияны дереу бастау керек!

Chirrhosis Hepatis Бауыр циррозы 3*1 3*1 4 2

Colorectalis carcinoma (CRC)                          Тоқ ішек қатерлі 
                                                                                                                 ісігі тік ішек қатерлі ісігі 3*2 3*1 „2-3” 2

Көптеген жағдайларда бауырда 
метастаздар бар, ERGERON дозасы 

осыған байланысты! 

Glioblastoma Ми ісігі 3*2 2*1 2 1

Hepatocellularis carcinoma ( Hepatitis B, C) Бауыр қатерлі ісігі 
(Гепатит B, C) „2-2-3” 3*1 „3-4” 2

Melanoma Меланома 3*2 2*1 2 2

Mioma, Endometriosis Миома 2*2 3*1 2 1 2*2 AQUARES Қосымша өнімдерді пайдалану 
продукции!

Prostata carcinoma Өкпе обыры PSA-ға байланысты 
„2*2;3*2” 3*1 2 1 2*1;3*1 PROSTANOVA (PSA-ға 

байланысты) тығындәрілері
Жамбас аймағында метастаздардың 

жоғары ықтималдығы. Қосымша 
өнімдерді пайдалану!

Pulmo adeno carcinoma Өкпенің ұсақ 
жасушалық қатерлі ісігі 3*2 2*1 2 2 2*1 AEROVITAL Использование дополнительной 

продукции!

Pulmo carcinoma microcellulare                    Бүйрек қатерлі ісігі „2-2-3” 3*1 2 2 2*1 AEROVITAL Использование 
дополнительной продукции!

Renal carcinoma Рак почки 3*2 2*1 2 1 2*1 RENALON Қосымша өнімдерді пайдалану

Thiyreoidea carcinoma Қалқанша безінің қатерлі 
ісігі 3*2 2*1 2 2

1*1 THYROID CONTROL
Гормоналды таблеткаларды 

қабылдағаннан кейін 1 сағаттан кейін 
қабылдаңыз!

Қосымша өнімдерді пайдалану

Multiplex metastasis                                        Бірнеше метастаздар 3*2 3*1 3 2

Ossealis metastasis Сүйек метастаздары 3*2 3*1 2 2 3*1 REVITACART Қосымша өнімдерді пайдалану

VITALITAE препараттары                                        бойынша ұсынымдардың 
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ҚАЗАҚША LATIN PROCONT REVITA-U ERGERON REVITASOL ҚОСЫМША ӨНІМ ТҮСІНІКТЕМЕЛЕР

Көрсетілген доза: 
(рет саны*капсула саны)

(әйелдер-2 * 1, 2-ші 
аптадан бастап 3 * 1) 

(ерлер-2*1)

* 2 капсула,
Нашар көрсеткіштер 
болған жағдайда-3 

(кешке қабылдаймыз)

** 1 капсула, нашар 
көрсеткіштер болған 
жағдайда 2 капсула

2 типті қант диабеті Diabetes 2 2*1 1 „3*1;2*2” AQUARES
Aquares дозасы қандағы қант 
деңгейіне байланысты (егер 

10-нан жоғары болса, онда 2*2)

Инсульт Stroke 2*1 1 2*2 AQUARES Aquares дозасы: бірінші аптада 
2*1, екінші аптадан бастап 2*2

Ауру адамның жабығуы Depression 2*1 1 3*1;4*1 SEDALON

Асқазан жарасы, он екі елі ішек 
жарасы

Ulcus ventriculi, 
Duodenal ulcer 2*1 „2*1;2*2” 1 1

Созылмалы артрит                                  Rheumatoid arthritis 
                                                                               (RA ,PCP) „2*1;3*1” 1 3*1 REVITACART

Созылмалы колит, Крон ауруы Colitis ulcerosa, Chron 3*1 „2*1;3*1;2*2” 1 2

Гипертония Hypertonia 2 1 „3*1;2*2” AQUARES
Aquares дозасы қан қысымына 
байланысты (егер 160/100-ден 

жоғары болса, онда 2*2)

Стенокардия (коронарлық спазм) Angina pectoris 1 1 „3*1;2*2” AQUARES
Aquares дозасы қан қысымына 
байланысты (егер 160/100-ден 

жоғары болса, онда 2*3)

Гипотиреоз; гипертиреоз Hypothyreosis;
Hyperthyreosis 1*1 THYROID CONTROL

Гормоналды таблеткаларды 
қабылдағаннан кейін 1 сағаттан 
кейін қосымша өнімді алыңыз!

Паркинсон ауруы Parkinson 2*1 2*1 2 2 2*2 AQUARES Revitasol санының артуы!

Шашыраңқы склероз Sclerosis multiplex 
(SM) 2*1 2*1 2 2 2*2 AQUARES Revitasol санының артуы!

Миокард инфарктісі Myocardialis infarctus 2*1 1 2*2 AQUARES Дозировка Aquares: 2*1 в первую 
неделю, 2*2 со второй недели

VITALITAE препараттары бойынша            ұсынымдардың жалпы кестесі



ҚАЗАҚША LATIN PROCONT REVITA-U ERGERON REVITASOL ҚОСЫМША ӨНІМ ТҮСІНІКТЕМЕЛЕР

Көрсетілген доза: 
(рет саны*капсула саны)

(әйелдер-2 * 1, 2-ші 
аптадан бастап 3 * 1) 

(ерлер-2*1)

* 2 капсула,
Нашар көрсеткіштер 
болған жағдайда-3 

(кешке қабылдаймыз)

** 1 капсула, нашар 
көрсеткіштер болған 
жағдайда 2 капсула

2 типті қант диабеті Diabetes 2 2*1 1 „3*1;2*2” AQUARES
Aquares дозасы қандағы қант 
деңгейіне байланысты (егер 

10-нан жоғары болса, онда 2*2)

Инсульт Stroke 2*1 1 2*2 AQUARES Aquares дозасы: бірінші аптада 
2*1, екінші аптадан бастап 2*2

Ауру адамның жабығуы Depression 2*1 1 3*1;4*1 SEDALON

Асқазан жарасы, он екі елі ішек 
жарасы

Ulcus ventriculi, 
Duodenal ulcer 2*1 „2*1;2*2” 1 1

Созылмалы артрит                                  Rheumatoid arthritis 
                                                                               (RA ,PCP) „2*1;3*1” 1 3*1 REVITACART

Созылмалы колит, Крон ауруы Colitis ulcerosa, Chron 3*1 „2*1;3*1;2*2” 1 2

Гипертония Hypertonia 2 1 „3*1;2*2” AQUARES
Aquares дозасы қан қысымына 
байланысты (егер 160/100-ден 

жоғары болса, онда 2*2)

Стенокардия (коронарлық спазм) Angina pectoris 1 1 „3*1;2*2” AQUARES
Aquares дозасы қан қысымына 
байланысты (егер 160/100-ден 

жоғары болса, онда 2*3)

Гипотиреоз; гипертиреоз Hypothyreosis;
Hyperthyreosis 1*1 THYROID CONTROL

Гормоналды таблеткаларды 
қабылдағаннан кейін 1 сағаттан 
кейін қосымша өнімді алыңыз!

Паркинсон ауруы Parkinson 2*1 2*1 2 2 2*2 AQUARES Revitasol санының артуы!

Шашыраңқы склероз Sclerosis multiplex 
(SM) 2*1 2*1 2 2 2*2 AQUARES Revitasol санының артуы!

Миокард инфарктісі Myocardialis infarctus 2*1 1 2*2 AQUARES Дозировка Aquares: 2*1 в первую 
неделю, 2*2 со второй недели

VITALITAE препараттары бойынша            ұсынымдардың жалпы кестесі
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