
Természetesen termékeink használata mellett a 
saját háziorvosa által előírt gyógyszereit szedje 
tovább, amíg orvosa másképp nem rendelkezik!

www.origel.ch



„A gondolkodás szellemi és érzelmi szabadságot ad. A másképp 
gondolkodás kezdetben rabszolgasághoz hasonlít, de ha kitartó 
vagy és következetes, akkor megtalálod a gondolkodás gyémánt-
ját. Ez a tiszta kő elvihet a gondolatok szintéziséhez, amikor meg-
érted, hogy a problémák megoldásában a legegyszerűbb a legjobb 
megoldás. A tudomány legjobb eredményei a másképpen gondol-
kodók szintéziseinek a legegyszerűbb megoldásainak alappillérei. 
Ha a munkádat szerényen és alázattal, de a legmagasabb szintű 
tudásoddal végzed, úgy megnyílik a lehetőséged, hogy a rászoruló 
embereken önzetlenül segíteni tudj.”  Prof. Dr. Bertha András
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„A gondolkodás szellemi és érzelmi 

szabadságot ad. A másképp gondolkodás 

kezdetben rabszolgasághoz hasonlít, de ha 

kitartó vagy és következetes, akkor megtalálod 

a gondolkodás gyémántját. Ez a tiszta kő 

elvihet a gondolatok szintéziséhez, amikor 

megérted, hogy a problémák megoldásában a 

legegyszerűbb a legjobb megoldás. A tudomány 

legjobb eredményei a másképpen gondolkodók 

szintéziseinek, legegyszerűbb megoldásainak 

alappillérei. Ha a munkádat szerényen és 

alázattal, de a legmagasabb szintű tudásoddal 

végzed, úgy megnyílik a lehetőséged, hogy a 

rászoruló embereken önzetlenül segíteni tudj.”

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK 
Lehet-e az Ergeron és a Revita-U termékeket párhuzamosan, 
együtt szedni? Igen, mert a Vitalitae termékcsalád bármelyike 
kombinálható egymással. 

Melyik daganattípus esetében vizsgálták már a Procont hatásait?  
Szarkóma, melanoma, emlődaganat, vastagbéldaganat, akut limfoid 
leukémia. 

Alkalmazhatók-e a készítmények a kemoterápia és 
sugárkezelések mellékhatásaira? Igen, egyes készítményeink 
kifejezetten támogatják az ilyen kezelésektől károsodott máj regenerációját 
(például Ergeron, Revitasol). 

A Vitalitae készítmények kiszerelése miért olyan sokféle, miért 
különbözőek? Az egyik például kapszula, a másik meg folyadék. 
A Vitalitae készítmények fejlesztői a leghatásosabb formákat dolgozták 
ki az egyes készítményeknél. A kísérleti eredményeik alapján a jelenlegi 
formájuk a leghatásosabb az adott célokra. 

Miért jó az U-vitamin?  Az U-vitamin jótékony hatásairól már nagyon sok 
szakmai tanulmány jelent meg. Legalább tizenöt féle betegség kezelésében 
találták hatékonynak. Nagyon jó gyökfogó, antioxidáns, és más vitaminok 
felszívódásának az arányát is növelni lehet vele.



A Vitalitae termékcsalád valamennyi készítménye 
természetes alapanyagok felhasználásával készült 

és készül a jövőben is. „A természet elvezet 
a gyógyír megtalálásához.”  

Bertha András

A Vitalitae termékcsalád  
terméktájékoztató kézikönyve



Az Origel International svájci központtal működő nemzetközi 
cégcsoport, mely több országban rendelkezik leányvállalatokkal a világ 
különböző részein. A részvénytársaság célja felkarolni olyan nemzetközi 
fejlesztéseket, szabadalmakat, melyek egyedüliek a piacon és az 
emberiség számára jelentős változást, fejlődést képesek létrehozni. 
A szakmai irányok közül egyik a gyógyászat, melyen belül az Origel 
International a legnagyobb kihívásokkal próbál szembenézni, mint pl. az 
onkológiai problémákra adandó hatékony választerápia. A cégcsoport 
célja inkubátorházképpen a szakmai vívmányok üzleti sikerességre 
juttatása, miközben az emberiség fejlődését támogatja. Az Origel 
cégcsoport kiemelt együttműködő partnere Prof. Dr. Bertha András, aki 
szabadalmaztatott technológiái alapján, természetes alapanyagokból 

állított elő egyedülálló termékcsaládot.  

A Vitalitae készítmények olyan speciális, új technológiák képviselői, 
amelyek méltán vívták ki az elismerést számos szakmai konferencián. 
A cégcsoport számára a tudományos eredmények, a magas szintű 
szakmai tudás, valamint a speciális technológia az egyediség garanciája 
a piacon. A Vitalitae készítmények kiváló tudományos és gyakorlati 
tapasztalatai miatt a cégcsoport nemrég úgy döntött, hogy eljött az idő a 
Vitalitae termékcsalád széles körben történő megismertetésére. Ennek 
érdekében készült ez a kézikönyv is, amely hasznos információkkal 
szolgál a cég együttműködő partnerei és forgalmazói számára egyaránt.
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Az Origel International svájci központtal 
működő nemzetközi cégcsoport több ország-
ban rendelkezik leányvállalatokkal a világ 
különböző részein. A Prof. Dr. Bertha András 
által megalkotott összes terméket Vitalitae 
termékcsaládnak hívjuk. Az Origel cégcsoport 
folyamatosan növeli gyártókapacitását. 
A termékek korábban a feltaláló által 
létrehozott Zala megyei Tormaföldén az 
étrendkiegészítő kis méretű gyártóüzemben 
készültek, azonban a megnövekdett 
értékesítési igényekre válaszul új korszerű 
nagyüzemi gyártócsarnokok épülnek a 
kapacitás növelésére Magyarország és 
Szerbia területén. A kisüzemi gyártórészleg 
is rendelkezik ISO 9001, és ISO 22000 
minősítésékkel. Minden termék magas 
színvonalú gyártási technológiával készül 
gyógyszerkönyvi minőségű természetes 
hatóanyagokból. Prof. Dr. Bertha András 
és felesége Szirmai Mónika biológus 
további új készítmények kifejlesztésén is 
dolgozik, melyek szervesen kapcsolódnak 
a termékcsalád korábbi termékeihez, azok 
kiegészítéseképpen. A kutatásfejlesztés a 
tormaföldi üzemben történik. A termékek 
nemzetközi értékesítése az Origel International 
cégcsoporton keresztül történik a világ 
számos országába, a cég saját webshopja 
által vagy viszonteladói partnereken keresztül. 
A termékek forgalmazásához szükséges 
nemzetközi engedélyek az Origel International, 
és a feltaláló Prof. Dr. Bertha András 
tulajdonában vannak. Ezek száma és területi 
lefedettsége folyamatosan növekszik a várható 
új piaci értékesítési célországok függvényében. 

A feltaláló 
Prof. Dr. Bertha András a Szegedi Orvostudományi 

Egyetemen 1978-ban Gyógyszerészként 
diplomázott. Később, 1980-ban doktorált (PhD), 

majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 
toxikológus szakgyógyszerészi és nemzetközi 

experimentális toxikológusi diplomákat is szerzett. 
Közel húsz évet dolgozott az experimentális 

toxikológiában, míg az elmúlt két évtizedben a saját 
útján járva a természetes gyógyulás lehetőségeit 

kutatta és ennek eredményeként számos 
technológiai szabadalma látta meg a napvilágot. 

A tapasztalt és elismert kutató nem véletlenül lépett 
ki a gyógyszergyárak toxikológiai kutatásainak 

élvonalából. Döntésének okáról így nyilatkozott: 
“A közel 20 éves toxikológiai gyakorlatom vége 

felé több projektnek voltam a vezetője. Ezek között 
voltak kemoterápia-várományos gyógyszerjelöltek 

is. Az elvégzett preklinikai állatkísérletek adják meg 
a választ arra, hogy egy kemoterápia-várományos 

gyógyszerrel humán kísérletet végezhetnek-e. A 
döntések néha nem egyeznek a valósággal, egy 

ilyen alkalom után gondoltam azt, hogy kilépek az 
intézményes keretek közül és nem toxikológusként 

járom tovább az utamat, hanem a természetes 
gyógymódok és hatóanyagok között.” 

Életét azóta teljes mértékben saját készítményei 
kutatásfejlesztésének és a daganatos betegségek 

kutatómunkájának szentelte. Munkáját felesége, 
Szirmai Mónika kutató biológus együttműködésével 

végzi mindmáig. Munkájuk eredménye a Vitalitae 
termékcsalád, az étrend-kiegészítők csoportjába 

tartozó készítmények.



A DAGANATOS BETEGSÉGEKRŐL 
A daganatok többsége úgy alakul ki, hogy sejtosztódáskor a 
genetikai anyagban mutáció történik. A DNS károsodásakor, ha az 
osztódás folyamatát ellenőrző enzim nem megfelelően működik, 
akkor a szabálytalan mutáns rossz információjú sejtek szaporodni 
fognak és elindul egy daganatos folyamat. 
Környezetünkben, a hétköznapjainkban is jelen 
lévő káros, karcinogén anyagok mennyisége 
sokszorosa a fél évszázaddal korábbinak. 
Mindeközben az orvostudomány fejlődésének 
köszönhetően a ma embere jóval tovább élhet, 
de sajnos ez nem feltétlenül jelent minőségi 
szempontból meghosszabbított életet. A 
daganatos megbetegedések száma leginkább 
a káros környezeti tényezők miatt nőtt meg az 
utóbbi időben, de a helytelen és egészségtelen 
táplálkozás, valamint a mozgásszegény 
életmód még inkább segíti a kialakult káros 
folyamatokat. A daganatterápiában az 
úgynevezett nyugati gyógymódok közül három ismert leginkább. Az 
elsődleges, hogy ha operábilis egy daganat, akkor azt megműtik. A 
második lehetőség a kemoterápiás kezelés, illetve annak kombinációi 
kiegészítve a sugárkezeléssel, vagy önállóan alkalmazva. Az alternatív 
kezelések egy külön kategóriát képeznek, amit jó esetben kiegészítő 
kezelésként ajánlanak, rossz esetben pedig meg sem említik az 
orvosok a betegnek ezeket a lehetőségeket, hiszen ők maguk sem 
ismerik kellőképpen.

tanulmányok 
Semmelweis Medical University 
Degree in International Experimental Toxicology 

Semmelweis Medical University 
Degree in Pharmaceutics and Toxicology 

Medical University of Szeged 
Doctorate in Pharmaceutics /Ph. D. in pharmaceutical chemistry, toxicology 

Medical University of Szeged 
Doctorate in Pharmaceutics /Degree in Pharmaceutics 

kutatások és szabadalmak
Eljárás tumorellenes hatóanyag kinyerésére 

Epoxi-kötésű magas oxigéntartalmú természetes olaj 
vegyületek, elsősorban gyógyászati készítményekhez 

Égési sérülések sebgyógyulását elősegítő gyógyászati készítmény 

Gyógyászati készítmény elsősorban tumoros megbetegedések gyógyítására és 
diagnosztizálására és eljárás vérplazma lipid-mentes frakcióinak előállítására 

5’ nukleotidáz enzimatikus tumormarker mikromódszerrel történő 
meghatározás daganatos elváltozások kimutatására és követésére 

Zsíroldható vitaminok vízoldhatóvá tétele humán alkalmazásban és 
haszonállatok részére, itatásos rendszerben történő alkalmazásra 

Kőolaj desztillációs maradékainak vizes (mazut) környezetkímélő elégetése 

Magas víztartalmú üzemanyagok stabil makromolekuláris diszperz rendszere 

Teratológiai embrióértékelés Wilson-sectióban – automatizálás 

Kísérleti állatok relatív szervsúlyának meghatározása agytömegre vonatkoztatva

VITALITAE TERMÉKCSALÁD 
Az egyes készítmények általános 

leírása és bemutatása mellett ez a fejezet 
rövid tájékoztatást nyújt a termékekkel 

összefüggő biológiai háttérről is.
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A Procont hatóanyagát nemzetközi szabadalom által védett 
technológiával nyerjük ki, a hatóanyag biológiai rendszerből származik. 
A hatóanyag mögött álló szabadalom birtokosa Prof. Dr. Bertha András 
nemzetközi experimentális toxikológus, gyógyszerész, aki 2002. január 
15-én elsőbbséggel jelentette be az „Eljárás tumorellenes hatóanyag 
kinyerésére” című találmányt a Magyar Szabadalmi Hivatalnál. 
A nemzetközi szabadalom 2003. január 15-én PCT/HU0300004 
számmal lett bejegyezve. 

A Procont a betegség bármelyik stádiumában fontos szerepet tölt be 
a szervezet támogatása szempontjából. Természetesen a betegség 
állapotától függően eltérő dozirozásban biztosítja a szervezet számára a 
megfelelő hatást.  A termék már “gyógyult” onkológiai probléma esetén 
is szedhető megelőzés jelleggel, hiszen a szervezetet állandó éber 
állapotban tartja, hogy az esetlegesen előforduló sejtmutációkat azonnal 
felismerje és elpusztítsa.

BIOLÓGIAI HÁTTÉR
MŰKÖDÉSI ELV 
A vizsgálatok során a kutató természetes biológiai rendszerből izolált 
egy olyan eddig nem ismert és nem publikált fehérje frakciót, amely két 
géncsoporton is daganat gátló hatást fejt ki, az egyik a tumorszupresszor 
gének csoportja, a másik a programozott sejthalált befolyásoló géneké és 
ezeken keresztül gátolja a daganatos folyamatokat. A tumorszupresszor 
gén kulcsszerepét a daganatos folyamatokban már jól ismerték eddig is 
a kutatók, de máig olyan hatóanyagról nem tudtak, ami ennek a génnek a 
fiziológiás szintjét befolyásolná. A Procont készítményben megtalálható 
fehérje frakció pedig éppen erre képes. A p53 enzim csoport fiziológia 
szintjét fenntartva, a sejtosztódás folyamatában felismeri a transzkripciós 
hibákat, és azonnal elpusztítja a még ketté nem osztódott sejtet, 
megakadályozva ezzel egy kulcsfontosságú lépést a tumorképződésben.

Általános daganatellenes 
hatású készítmény

PROCONT

A lezárt preklinikai (állatkísérletes) vizsgálatok 
eredményei  alapján kijelenthetjük, hogy a 
hatóanyag: 

 › Túlélési mutatója többszörösen meghaladja a ma 
ismert hatóanyagokét. Az eddig vizsgált ötféle 
daganattípus alapján nem rákspecifikus. 

 › Toxikus mellékhatás ötvenszeres túladagolásnál 
sincs. 

 › Terápiás és toxikus dózisa közötti távolság nagy. 
 › A daganat jelentősen előrehaladott állapotában is 
hatásos. 

 › Biológiai rendszerből állítható elő, az 
alapanyagforrás széles körben megtalálható.
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A PROCONT HATÁS-
MECHANIZMUSÁRÓL:

A daganatok kialakulása minden esetben 
a genetikai hibák felhalmozódásának 
következménye. A sejtek rosszindulatú 
elfajulásához - jelenlegi ismereteink szerint 
- 5-6 egymást követő mutáció szükséges. 
Ha a daganatelnyomó gének - például a már 
említett p53 - nem működnek megfelelően 
(szintén a gént érintő mutációk miatt), 
akkor a sejtosztódási ciklus hiba esetén 
sem fog leállni. Ilyenkor nem következik 
be a sejtek irányított öngyilkossága (a 
programozott sejthalál), így az érintett sejt 
korlátlan szaporodásba kezdhet. A Procont 
hatóanyaga éppen a korlátlan sejtosztódás 
beindulását próbálja megakadályozni 
azáltal, hogy serkenti a daganatelnyomó 
gént a sejten belül. Ha a p53 enzim szintje 
- a Procont hatóanyagának köszönhetően - 
eléri a megfelelő szintet, akkor csökkenhet 
az esélye a további daganatsejtek 
keletkezésének. „Az állatokon végzett 
preklinikai vizsgálatok szerint a Procont 
hatóanyaga általános daganatellenes 
hatással rendelkezik, mert minden általunk 
vizsgált daganattípusban statisztikailag 
is értékelhető pozitív változásokat 
találtunk. Nem tapasztalunk semmilyen 
mérgező, toxikus hatást, vagy egyéb káros 
mellékhatást” – állítja a feltaláló. 
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Holisztikus szemlélet 
az onkológiai kezelésben
Dr. Bertha András munkája során a szervezetet mindig holisztikusan 
szemléli. Amennyiben a szervezet öngyógyító mechanizmusát támogatjuk, 
és a Procont termék hatására a keringési rendszerünket megterheljük 
például a daganatsejtek anyagcsere termékeivel, gondolni kell a szervezet 
egyéb területeire tett hatásokra, és a szükséges támogatásra. Fontos, hogy 
a máj számára nehezen felismerhető méreganyagok és a daganatsejtek 
anyagcsere-termékeinek kiürülését segítsük. Ebben játszhat szerepet az 
U-vitamin, ami a Revita U készítményben található meg nagy mennyiségben.  
„A kemoterápia, a sugárkezelés és a rendszeresen szedett gyógyszerek 
súlyos terhet rónak a kiválasztószerveinkre. Ezért a máj védelme is kiemelt 
szerepet kap azoknál, akik onkológiai kezelés alatt állnak. A májvédelem 
érdekében minden esetben javaslom az Ergeron nevű készítményünk 
szedését is. Ez az étrend-kiegészítő – a benne lévő aminosavak által – segíti 
a májsejtek regenerációját.  Az említett 3 termék minden daganattípus 
esetén együtesen biztosít hatásos kiegészítő terápiás kezelést.

Azonban daganat típustól függően, áttétek esetében szükséges lehet 
az adott szerv lokális támogatása, ezért a feltaláló folyamatosan bővített 
termék palettáját, hogy betegség típustól függően mind hatékonyabb 
támogatást tudjon a szervezet számára biztosítani. Így születtek meg 
az évek során további termékek, és a professzor folyamatosan dolgozik 
újabb és újabb ötletein, hogy a naponta kezelt betegei számára mind 
hatékonyabb kiegészítő kezeléseket tudjon biztosítani.

Az onkológiai esetek esetében kiemelt fontosságú a beteg folyamatos 
támogatása, és állapotának nyomonkövetése, sosem szabad magára 
hagyni egyetlen pácienst sem. Az elváltozások hátterében legtöbbször 
lelki eredetű problémák húzódnak, a mentális támogatás, a betegség 
kiváltó okainak feltárása is a kezelés részét kell hogy képezze. Az elmúlt 
20 évben több mint 15,000 páciens fordult meg Dr. Bertha Andrásnál, 
sajnos az idősebb korosztály mellett egyre többször fiatalok is.



A Revita-U étrend-kiegészítő fő összetevője az U-vitamin (kémiailag S-me-
til-metionin). Ez a pici szerves molekula olyan, a vér- és nyirokkeringésben 
jelen lévő „idegen” anyagokat (pl. sejttörmelékek, daganatsejtekből szárma-
zó mérgező anyagcsere-termékek, nehézfémek) képes megkötni, amik csak 
nehezen vagy egyáltalán nem tudnak a májon keresztül kiürülni. A készít-
mény az U-vitaminon kívül C-vitamint és Rutint (P vitamin) is tartalmaz. 

BIOLÓGIAI HÁTTÉR • MŰKÖDÉSI ELV 
Az U-vitamin képes regenerálni az emésztőszervrendszer nyálkahártya-
sérüléseit és hiányosságait. Ezért a Revita-U-t, mint étrend-kiegészítőt 
Crohn-betegek, gyomor- és nyombélfekélyesek és colitisben szenvedők is 
széles körben használják. Más – például ízületi – gyulladásoknál az U-vi-
tamin az ízületi tokban keletkező káros anyagokat köti meg, így azok nem 
generálnak további gyulladásokat. Az U-vitamint emellett a sebgyógyulás 
elősegítésére is használják. A készítmény tartalmaz P-vitamint (rutin) is, ez 
elsősorban a hajszálerek  áteresztőképességét szabályozza. P-vitamin hiá-
nyában a hajszálerek áteresztőképességének  fokozódása miatt piros arc-
szín, rezes-erezett orr jöhet létre, valamint étvágytalanság,  izomgyengeség, 
túlérzékenység (allergia) és gyulladásokra, vizenyőre való hajlam léphet  fel.

REVITA-U A máj 
egészsége

A máj szervezetünk egyik kitüntetett szerve, amely 

rendkívül sokoldalú funkcióval rendelkezik. Központi 

szerepet játszik – többek között – az anyagcserében és a 

méregtelenítésben, hiszen kiszűri és lebontja a szervezetbe 

került káros vagy feleslegessé vált anyagokat, molekulákat. 

A kedvezőtlen körülményeket sokáig viszonylag jól tűri, de 

végleges károsodása akár végzetes is lehet. Sok betegség 

következményeként májkárosodás,   A kemoterápiás 

szerek közvetlenül is képesek 

elpusztítani a májsejteket, és 

kiválasztásuk is nehéz feladat a 

szervezet számára. Emiatt hosszú 

ideig a keringésben maradnak, 

egy idő után pedig a toxikus 

anyagok felhalmozódása súlyos 

májkárosodáshoz vezethet. 

Kemoterápia, hosszú-távú 

gyógyszerszedés, a májat vagy azt 

is érintő különböző betegségek 

esetében tehát érdemes fokozottan 

figyelni a máj egészségére. A máj 

az egyik legnagyobb regenerációs 

képességgel rendelkező szervünk, 

ezért érdemes kihasználni és 

támogatni ezt a tulajdonságát 

természetes hatóanyagokkal.

U-vitamint, Rutin-t és C-vitamint tartalmazó 
étrend-kiegészítő kapszula a vér- és nyirok-
renszerből az idegen anyagok 
kitisztítására

13



A kemoterápia, a sugárkezelés és a rendszeresen szedett gyógyszerek 
súlyos terhet rónak a kiválasztószerveinkre. Ezért a máj védelme is 
kiemelt szerepet kap azoknál, akik onkológiai kezelés alatt állnak. Ez az 
étrend-kiegészítő - a benne lévő aminosavak által - segíti a májsejtek 
regenerációját.Az elmúlt években Prof. Dr. Bertha András kutatómunkája 
során egy olyan készítmény kifejlesztésén dogozott, ami elsősorban 
a máj működését és annak funkcióit támogatja. Olyan természetes 
anyagokat keresett, amelyek a szakirodalomban regeneráló illetve 
májfunkciókat javító hatóanyagként szerepelnek. Munkája során talált 
egy, az utóbbi időben feledésbe merült, de az irodalomban már száz éve 
leírt molekulát, ami képes erre, az U-vitamint. Ez a vitamin a nehezen 
kiürülő metabolitokhoz hozzákapcsolódva segíti azok kiürítését a májon 
keresztül. Ezen kívül olyan más természetes aminosavakat tett bele még 
az Ergeron® kapszulába, amelyek még inkább ezt a funkciót igyekeznek 
közvetlenül vagy közvetve támogatni. 

ERGERON

Májműködést támogató 
étrend-kiegészítő kapszula

 › L-glutaminsavon és L-aszparaginsavon kívül tartalmaz 
még ornitint és metionint is, amelyek egyaránt segítik 
szervezetünk optimális működését. 

 › Az Ornitin segíti az immunrendszer működését, 
támogatja az ammónia kiürülését a szervezetből, 
elősegíti a káros anyagok detoxikálását, és növeli a test 
toxinokkal szembeni védekező képességét. Trauma, 
sérülések és stresszes állapotok megnövelik a szervezet 
ornitin igényét. Elősegíti a sebek gyóyulását is. 

 › A Metionin a fehérjék egyik építőköve, erős 
antioxidáns, segíti az izmok építését, megelőzi azok 
lebomlását, támogatja a bőr rugalmasságának és 
egészségének megőrzését, valamint erősíti, védi a 
hajat és a körmöket. Hasznos lehet az alkoholizmus 
következtében károsodott sejtek regenerálódásban 
is. Segíti a zsírok lebontását, javítja a máj lecitinképző 
képességét, a lecitin pedig a veszélyes koleszterol 
felhalmozódást akadályozza meg az erekben.
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BIOLÓGIAI HÁTTÉR
MŰKÖDÉSI ELV 
Az Ergeron® kapszulában meglévő hatóanyagok közül az egyik 
legfontosabb az U-vitamin, amely a már korábban említett hatásai 
mellett kiválóan segíti a májsejtek regenerációját. Az Ergeron® kapszula 
tartalmaz ezen kívül még L-ciszteint, amely a már említett hatásain kívül 
képes a zsírok és az alkohol emésztése során keletkező melléktermékek 
semlegesítésére, valamint megvédi szervezetünket a kemoterápia, a 
dohányfüst, a nehézfémek és sok más káros anyag hatásától, valamint 
más úton közvetve is támogatja a májfunkciókat.



A Revitasol és a Revitasol Junior nevű készítményekben a zsírban 
oldódó vitaminok vízoldható formában vannak jelen, ezáltal a zsíroldé-
kony vitaminok felszívódásra alkalmassá válnak akkor is, amikor más 
készítmények erre a szervezet belső egyensúlyának felborulása miatt 
nem képesek (betegségek, gyógyszerek mellékhatásai, fogyókúra, 
szellemi és fizikai leterheltség, influenza). Ezek a termékek egy nemzet-
közi szabadalommal védett technológiával készülnek, teljesen egye-
dülállóak, és kiemelkednek a jelenleg piaci forgalomban lévő termékek 
közül. A készítmény felszívódása és hasznosulása rendkívüli, ezért sok 
egészséges ember is fogyasztja téli időszakban a szervezet immun-
rendszerének támogatására. A Revitasol agyműködést serkentő össze-
tevőket is tartalmaz. A nemzetközi szabadalom bejelentés száma PCT/
HU01/00073 – 2001.07.02. Az egészség megőrzéséhez a gyerekeknek 
is megfelelő mennyiségű vitaminra van szükségük, hiszen a vitaminok 
életfolyamatok szabályozásában vesznek részt, hatással vannak a szer-
vezet valamennyi működésére. A gyerekek vitaminellátottsága különö-
sen fontos, mert az esetleges hiányállapot növekedésüket, fejlődésüket 
károsan érintheti.

REVITASOL

Egyedülálló, optimális 
kombinációja 
vitaminoknak és 
aminosavaknak. 
Rendkívül hatékony 
felszívódási formula

Vízoldású 
vitaminformulák

 › U vitamin • Kiváló antioxidáns, daganatos 
betegségeknél gátolja az áttétképződést, zsíroldékony 
vitaminhordozó, szelén és ß-karotin felszívódást 
elősegítő, immunrendszer erősítő vitamin. 

 › Inozit • Az agy karbantartására szolgál. A minőségi 
alváshoz, pozitív, kiegyensúlyozott hangulathoz és a 
nyugodt állapothoz elengedhetetlen. 

 › L-aszparaginsav • Hozzájárul a sejtek optimális 
működéséhez, daganatos betegeknél gyorsan ürül a 
szervezetből, ezért rendszeresen pótolni kell.

 › Kolin • Szintén az agytevékenységet segíti. Javítja 
a koncentráló képességet, és emellett segíti a 
koleszterin felhasználását a sejtek számára, ezáltal 
gátolja annak lerakódását. 

 › Lecitin • Az inozit és a kolin hatásait egyesíti. 
 › L-cisztein • Nagyon jó antioxidáns, sejthártya 

regeneráló, ezáltal csökkenti a hipoxiát és az ödémát 
(rákos áttéteknél a sejtek minden esetben hipoxiásak). 

 › L-glutaminsav • Javítja az agyműködést. 
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Az egészség megőrzéséhez a gyerekeknek is megfelelő mennyiségű 
vitaminra van szükségük, hiszen a vitaminok életfolyamatok 
szabályozásában vesznek részt, hatással vannak a szervezet valamennyi 
működésére. A gyerekek vitaminellátottsága különösen fontos, mert 
az esetleges hiányállapot növekedésüket, fejlődésüket károsan érinti. 
A gyerekeknél a kor, és a nem határozza meg, hogy mennyi vitaminra 
van szüksége szervezetüknek a zavartalan fejlődéshez. A Revitasol 
Juniorban megtalálható hatóanyagok mindegyike nagyon jól felszívódó 
formában van jelen, mert a felnőtteknek kifejlesztett Revitasolhoz 
hasonlóan a Dr. Bertha András által feltalált és szabadalmaztatott 
technológia alapján készül. A vitaminokat oldhatóságuk alapján 
különböztetjük meg, így vannak zsírban oldódó (A, D3, E, béta-karotin) 
és vízben oldódó vitaminok. A szabadalmaztatott technológia által a 
zsírban oldódó vitaminok vízoldható formában vannak jelen a Revitasol 
Junior folyadék részében, ezáltal a zsíroldható vitaminok felszívódásra 
alkalmassá válnak akkor is, amikor más készítmények erre a szervezet 
belső egyensúlyának felborulása miatt nem képesek (betegségek, 
gyógyszerek mellékhatásai, fogyókúra, szellemi és 
fizikai leterheltség, influenza). 

REVITASOL JUNIOR
Vitaminfelszívódás 

a legyengült szervezetben
A zsírban oldódó vitaminokat kiváló gyökfogónak, immunerősítőnek 
tartjuk, viszont a feldolgozásukhoz szükséges szerveket (például vese, 
máj, hasnyálmirigy) egy kemoterápiás vagy sugárkezelés során jelentős 
károsodás éri. Ebből kifolyólag, különösen fontosak ezek a vitaminok 
azoknál a daganatos betegeknél, akik kemoterápiás- és/vagy sugárke-
zelésben részesülnek, így immunszupresszív hatás (ezek a kezelések 
gátolják az immunrendszer működését) alakul ki náluk. A további mel-
lékhatások (például szédülés, hányás) miatt is fontos, hogy a vitaminok 
és aminosavak akadálytalanul tudjanak felszívódni a már egyébként 
is meggyöngült szervezetben. A zsíroldékony anyagok felszívódása 
és hasznosulása – ahogyan már korábban is leírta ez a kézikönyv – 
több feltételtől is függ. A vékonybél kezdeti szakaszában (duodenum) 
a felszívódáshoz fiziológiásan jelen kell lennie az epesavaknak és a 
hasnyálmirigy szekrétumána is egyidőben. Ha ezek az optimális fel-
tételek nem adottak, például nem megfelelő táplálkozás, fogyókúra, 
bizonyos emésztésre ható gyógyszerek fő- vagy mellékhatásai, dagana-
tos betegek sugár- és kemoterápiás kezelése következtében, műtétek 
utáni állapotban, legyengült szervezetek esetén – akkor a szervezet 
élettanilag szükséges működése zavart szenved. A vitaminokon kívül a 
vitaminok előanyagai (például ß-karotin) és más hatóanyagok közül is 
sok csak zsírban oldódik. A béta karotin egy tökéletesen egészséges, 
húsz éves, káros szenvedélyektől mentes embernél maximum 18%-
ban szívódik fel, míg a vízben 
oldódó C vitamin 75-100%-ban. 
Látható, hogy a zsírban oldódó 
vitaminok eleve lényegesen 
rosszabbul szívódnak fel, mint a 
vízben oldódók, ha pedig a már 
említett optimális feltételek sem 
adottak például egy betegség 
miatt, akkor ez az arány ennél 
lényegesen rosszabb.

Egyedülálló, optimális 
kombinációja a 
vitaminoknak és 
aminosavaknak. 
Rendkívül hatékony 
felszívódási formula
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Fájó ízületek
Sok embernek van porcproblémája, de a számtalan porcregeneráló 
között nehéz manapság eligazodni, hogy melyik is lenne a 
legmegfelelőbb. A porcszövet ismerten „kisfogyasztású” szövet. 
Más szövetekkel, sejtekkel csak a sejtközötti állományon keresztül 
„kommunikál”. Ennek megfelelően az oxigén, a széndioxid és 
az anyagcseréhez szükséges alapanyagok (víz, cukrok, zsírok, 
aminosavak stb.) és a termelt salakanyagok csak lassan, a porc 
keménységét adó fehérjehálón keresztül áramolva jutnak be 
illetve ki a szövetből. Mivel a porcban nincsenek erek, bármely 
porcsérülés esetén nem tudnak a tápláló erek, s azokkal együtt a 
pótlást végző őssejtek beáramlani a sérülés helyére, a porchiányt 
nem tudják helyreállítani. Minden anyag ki- és beáramlása az 
ízületi folyadékon keresztül történik lassú áramlással. Ezért is 
fontos, hogy a gravitáció hatására az összenyomódó ízületek a 
salakanyagokat kipréselik magukból. Lefekvéskor pedig, mikor 
a nehézségi erő hatására fellépő préselés megszűnik, az ízület 
lassan tágulni kezd, és a környezetében lévő folyadékot, a benne 
oldott ásványi anyagokkal felveszi, táplálkozik. 
A porc sérülését követően felszabaduló gyulladásos faktorok, 
anyagok a környezetben található idegeket ingerlik, a csontot érő 
közvetlen nagy ütések (porc hiánya miatt) apró repedéseket, idegi 
impulzusokat generálnak, és ez okozza a kínzó fájdalmat, amivel 
sokan kénytelenek hosszú ideig együttélni. A porcregenerácót 
elősegítő készítménynek optimális arányban és mennyiségben 
kell tartalmaznia az ízületek normál működését elősegítő 
hatóanyagokat, valamint azokat a természetes alkotó elemeket, 
amelyek az egészséges ízületek, csontok és porcok megőrzése 
érdekében egyaránt elengedhetetlenek.

REVITACART
KOMPLEX

Porcerősítést támogató 
étrend-kiegészítő kapszula 
Ásványi anyagokat, 
flavonoidot és aminosavat 
tartalmazó készítmény

A Revitacart Komplex megalkotása során a szakértők éppen arra 
törekedtek, hogy egy készítményben egyesítsék a legfontosabb ter-
mészetes alkotóelemeket az egészséges ízületek, csontok és porcok 
megőrzése érdekében. A hyaluronsav pótlása az ízületi merevséget 
csökkenti, a glükózamin-szulfát rendkívül fontos alkotóeleme a 
porc alapanyagának. Az ízületek mellett az ínakra és a csontokra is 
gondolni kell, ezért a vérkeringést javító rutin, a kollagén felépítésé-
ben fontos szerepet játszó prolin, a magnézium, az U-vitamin is mind 
nélkülözhetetlen alkotóelemek. Ezeket az összetevőket azonban 
nem csak a már kialakult, fájdalmas porckopás vagy ízületi gyulladás 
diagnosztizálását követően érdemes alkalmazni, hanem megelő-
zésként is. A Revitacart komplex titka alapvetően az, hogy a lehető 
legjobb arányban és mennyiségben tartalmazza az ízületi regeneráci-
óhoz szükséges hatóanyagokat. A készítményt tengeri kagylókra és/
vagy rákfélékre érzékenyek nem szedhetik!
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Az Aerovital készítmény olyan természetes hatóanyagok kombinációja, 
ami mellékhatás nélküli gyulladáscsökkentésre alkalmas a légzőszerv-
ben. A mellkasban a folyadék felgyülemlését gátolja, elősegíti a hurutos 
váladék távozását. A tüdőhólyagocskák átjárhatóságát segíti, továbbá 
a bronhusok és bronhiolusok simaizmainak görcskészségét gátolja, így 
azok átjárhatóságát is segíti. A készítmény alkalmas lehet a COPD-s, és 
tüdő daganatban szenvedő betegek kiegészítő terápiás kezelésére, a 
nehéz légzés tüneteinek enyhítésére, bizonyos helyzetekben akár azok 
megszüntetésére.

 

AEROVITAL

Étrend-kiegészítő kapszula a légzőrendszer 

megfelelő működésének támogatására
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A légzőszervi 
panaszok háttere
A 20-21. századokban a szennyező anyagok egyre nagyobb mértékben 
terhelik a környezetünket. Ide tartoznak a légszennyezésért felelős 
anyagok is. A levegőben lebegő szennyező részecskék elsősorban a 
fosszilis üzemanyagok elégetésével keletkeznek. Mindazok ellené-
re, hogy évről-évre szigorodnak a közlekedési eszközök károsanyag 
kibocsátási normái, a légkörben ezek együttes szintje folyamatosan 
emelkedik. A szén-monoxid, szén-dioxid, a maradék szénhidrogének, 
a nitrogén-oxidok, vagy a legveszélyesebb légszennyező anyagok 
(a 10-300 nanométer átmérőjű ultrafinom részecskék, amelyeket a 
nemzetközi szakirodalomban PM-ként (Particulate matter) jelölnek, és 
amelyek nagyon súlyos egészségügyi károkat okoznak) folyamatosan 
növekednek a légkörben. A növekvő nagyvárosi közlekedés elsősor-
ban az ott élő emberek légzését nehezíti, a tüdőjüket egyre nagyobb 
mértékben terheli. A ultrafinom részecskék azok, amiket belélegezve a 
tüdőhólyagocskákba (alveolusokba) bejutnak és ott az aktív légző-
felületet csökkentve akadályozzák a fiziológiás légcserét. Ezek a 
többi ásványolaj égéstermékkel együtt rákkeltő tulajdonságúak. 
Ez hatással lehet a gyermekekre és a felnőttekre egyaránt, 
nehézlégzést előidézve, ami a későbbiekben akár COPD 
betegségbe is torkollhat.  Ilyen esetekben a gyulladásos 
állapot mérséklésére döntő többségben mellékvese-
kéreghormonokat (kortikoszteroidatokat) alkalmaz 
az orvostudomány.  Ezek mellékhatásai ma már 
jól ismertek, hosszútávon alkalmazva felborul 
a szervezet hormonegyensúlya, így a kor-
tikoszteroidok használata hosszútávon 
nem javasolt. 
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A férfiaknál a kor előrehaladtával a tesztoszteron szint csökkenése miatt 
a potencia elvesztése mellett napjainkban egyre gyakoribbá vált a prosz-
tatahipertrófia. Ez az idős férfiak normálisnak tekinthető változókorában 
bekövetkező testi változás – a prosztata megnagyobbodása. Az, hogy 
ez mikor következik be, teljesen egyéni. Egyre gyakoribb, hogy a 20- 30- 
vagy 40-es éveikben járó férfiaknál is megjelenik ez a kórkép. Náluk a 
tesztoszteron csökkenésének az oka a túlterheltség, a munkával kap-
csolatos nagy terhek és a női nem felé irányuló érdeklődés tompulása. A 
megnagyobbodott prosztatára jellemző az úgynevezett sejtproliferáció 
(a normálisnál fokozottabb sejtosztódás), aminek következtében a DNS 
lánc replikációjakor előforduló mutációk megjelenése gyakoribbá válik. 
Ennek következménye lehet a napjainkban egyre magasabb és egyre 
szélesebb rétegeket érintő prosztatadaganat kialakulása. Ha a prosz-
tata megnagyobbodik, akkor nyomást gyakorol a húgycsőre és a húgy-
hólyagra, ennek következtében különösen éjszaka a vizelési ingerek 
száma megnő. A Prostanova 7 természetes hatóanyagaival a prosztata 
további növekedését gátolhatjuk; a sejtproliferációt pedig a Procont ha-
tóanyagával – így a hipertrófia (növekedés) visszafordul. 

PROSTANOVA 7

Étrend-kiegészítő kapszula a prosztata 

megfelelő működésének támogatására.
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A hatóanyagokról 
bővebben
A tökmag kivonatát számos betegség megelőzésében használják: csök-
kenti a koleszterinszintet, vértisztító hatású, férfiak számára különösen 
ajánlható, mert antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatóanyagai, köztük 
a Delta-7 fitoszterol védi őket a prosztatabetegségekkel, a daganattal, 
a gyulladással és a prosztatamegnagyobbodással szemben. Ezenkívül 
növeli a szexuális vágyat és a teljesítményt. 
A fűrészpálma csökkenti a túl gyakori vizelést, amit a megnagyobodott 
prosztata okoz, csökkenti a hajhullást férfias kopaszodás esetén. Aka-
dályozza a tesztoszteron dihydrotestosteronné (DHT) alakulását, ami az 
egyik oka a prosztata megnagyobbodásnak, úgy hogy több tesztoszte-
ron alakul DHT-vá. A fűrészpálma képes befolyásolni az ösztrogén és 
progeszteron hormonok termelődését, amit szintén összefüggésbe hoz-
nak a DHT megnövekedett szintjével. A fűrészpálma enyhítheti a prosz-
tata növekedését az epidermális növekedési faktor gátlásán keresztül, 
így a fájdalmat és gyulladást is. De nőknél is jótékony lehet, javíthatja a 
menstruációs ciklus rendszerességét.
A kisvirágú füzike ismert mint immunerősítő, vízhajtó, hangulatjavító. 
Rendszeres használatával elkerülhető a prosztata megnagyobbo-
dás. Csökkenti az éjszakai vizelések számát, lehetővé 
téve a nyugodt pihenést. Az ürített vizelet meny-
nyiségét is növeli. Gyulladáscsökkentő hatása 
miatt hólyaggyulladás, hólyagműködési elég-
telenség esetén is kiválóan használható, 
nőknek is ajánlott ezekre a problémákra.
A cink részt vesz a fehérjestruktúrák sta-
bilizálásában, emellett bizonyos sejtszin-
tű reakciókat katalizál. A prosztatában a 
cink segíti a citrát – az ondó egyik alko-
tóeleme – felhalmozódását. 
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A májunk után a vese a fő kiválasztó szervünk, károsodása a kiválasz-
tás lehetőségét beszűkíti. Ilyenkor gyakran antibiotikus kezeléseket 
alkalmaz a hagyományos orvoslás, például glomerulonephritis vagy 
egyéb nephritis esetén. Olyan húgyúti fertőzéseknél, ahol a kezelésre 
nincs széles gyógyszerspektrum, gyakran krónikus vesekárosodás ala-
kul ki. Ha ez a folyamat tovább mélyül, akkor a beteg dialízisre kerül. Ez-
után gyógyszeres kezelésre már nincsen lehetőség. Amikor ezt a prob-
lémakört megvizsgáltuk, olyan természetes hatóanyagokat állítottunk 
össze, amivel a veseműködés még visszaállítható a fiziológiás szintre. 
A Renalonum csak természetes hatóanyagokat tartalmazó veseműkö-
dést támogató étrend-kiegészítő termék. A készítmény alkalmas húgy-
úti fertőzések kiegészítő kezelésére, a vese támogatására, kóros elvál-
tozások esetén, kóros infekciókban, glomerulonephrotos vagy egyéb 
nephritis esetén. Vesedialízis esetén a termék mint kiegészítő kezelés 
hatékonyan támogathatja a vese fiziológiás szintjének visszaálltását. 
A termék kúraszerű alkalmazásakor a vizsgált betegek vérképében a 
vesére jellemző értékek (kratinin, karbamid, EGFR) nem egyszer teljesen 
normalizálódtak, de olyan humán tapasztalat is előfordult, amikor a dia-
lízist is be lehetett fejezni.
 

RENALONUM

Étrend-kiegészítő kapszula a vese 

megfelelő működésének támogatására26

A hatóanyagokról 
bővebben
Vörösáfonya: A vörös áfonya igen gazdag antioxidánsokban 
(antocianidinek, tanninok), melyekkel megelőzhetők krónikus 
betegségek, mint az érelmeszesedés, koleszterinlerakódás, szívinfarktus, 
bőrproblémák. Nátriumot, foszfort, káliumot, kalciumot, vasat, 
magnéziumot, mangánt, cinket, ként is tartalmaz. Akut és krónikus 
húgyúti fertőzések megelőzésére, kezelésére, valamint sejt és érvédő 
antioxidánsként használják, a gyógyszertárakban is kapható kapszula 
formájában. 
Jávatea: Délkelet-Ázsiában a növényt hagyományosan vizelethajtóként, 
vese- és húgyhólyag-megbetegedések esetében használják. Használata 
teljesen kockázatmentes, és hatékonyan segít a fogyni vágyóknak is. Az 
orthosiphon megszárított, összetört levele és gyökerének felszíne a növény 
hatóanyagokat tartalmazó része.
Nyírfalevél: kiváló vízhajtó, szabályozza a veseműködést, gátolja a 
vesehomok- és vesekőképződést. Vértisztító hatása is ismert.
Az aranyvessző vizelethajtó (diuretikus), gyulladáscsökkentő (antiflogiszti-
kus), görcsoldó (spasmolyticus), fájdalomcsillapító (analgetikus), immunsti-
muláns. A modern fitoterápiában főleg a húgyúti megbetegedések kezelé-
sére használják.



A Thyroid control a pajzsmirigy helyes működését támogatja. 
Összetétele úgy lett kialakítva, hogy a mesterséges hormonbevitel 
csökkenthető vagy elhagyható legyen. Ez igaz a pajzsmirigy alulmű-
ködésére (hypothyreosis) és a túlműködésre (hyperthyreosis) is. Ha 
valaki be van állítva a hormonkezelésében, mellette a Thyroid control 
mint kiegészítő terápia használható. 3-4 hónap elteltével az esetek 
döntő többségében a hormonkészítmény lassú csökkentése elin-
dítható változatlan Thyroid control dozírozás mellett. A termék a jó 
pajzsmirigyműködéshez szükséges jód fiziológiás szintű folyamatos 
pótlását is megoldja. A pajzsmirigy alul- vagy túlműködése egyre gya-
koribb megbetegedés. A terápiákban használt termékek hosszútávú 
alkalmazása hatással van teljes hormonrendszerünkre, hiszen a hipo-
fízisben, a hormonvezérlő központban fejtik hatásukat, ahol a pajzs-
mirigyműködés szabályozása, a nemi hormonok szabályozása, és a 
stresszhelyzetek hormonális kezeléséért felelős központ található. 
Amennyiben hosszútávon szintetikus hormonbevitel történik, akkor az 
agyalapi mirigy (a hormonális szabályozás központja) működése zavart 
szenved és ez hatással lesz az egész hormonszabályozásra. 
A természetes gyógymódok között a pajzsmi-
rigy működését szabályozó és azt 
beállító készítmények 
száma kevés. 

A hatóanyagokról: 
Kreatin: A kreatin stimulálja az energiatermelést, ezért csökkentheti a 
pajzsmirigyalulműködéssel járó fáradtságot. Az izomrostok növekedését 
és erősödését segíti. A kreatint a testünk természetes úton állítja elő a 
vesékben, a májban és a hasnyálmirigyben. A fizikai terhelés, edzés során 
az izmok összehúzódásához szükséges energiát az ATP nagy sebességű 
hidrolizációja biztosítja. A folyamat eredményeként ADP (adenozin-di-
foszfát) szabadul fel. Az ATP regenerálódásához kreatin-foszfátból leha-
sadó foszfátcsoport szolgál utánpótlásul. Nem csak az energiatermelést 
segíti elő, hanem az anyagcsere gyorsítását is. A kreatin fokozza a szer-
vezet teljesítményét és előmozdítja a robbanékonyságot.
Citromfű kivonat: A citromfű a legtermészetesebb nyugtató, a szerve-
zetben bármelyik területen fellépő ideges feszültségből eredő betegség 
teája. Erősíti az idegeket, nyugtatja a szívet, oldja a görcsöket, szélhajtó, 
bélműködést javító. Antivirális hatása miatt használhatjuk övsömörnél 
és herpesz vírus fertőzés esetén is. Jól alkalmazható időjárás eredetű 
panaszoknál, időjárás-érzékenységben és fronthatásoknál.
Kálium-jodid: Magyarország erősen jódhiányos . A pajzsmirigybetegség 
leginkább a nőket sújtja, és a hajlam örökölhető. Tudni kell, hogy ennek 
a szervnek jódra van szüksége ahhoz, hogy tudja termelni azokat a hor-
monokat, amelyek többek között az anyagcsere sebességének irányí-
tásáért felelősek (az anyagcsere pedig meghatározza, milyen gyorsan 
tudunk kalóriákat égetni. A jód egy esszenciális ásványi anyag, tehát a 
szervezet nem tudja előállítani, ezért kívülről kell bevinnünk.
Nátrium-szelenit: A szelén is nélkülözhetetlen a pajzsmirigy megfelelő 
működéséhez. A szelénhiány pajzsmirigy alulműködéshez, és olyan 
autoimmun pajzsmirigy betegségekhez vezethet, mint például a Hashi-
moto thyreoiditis. A pajzsmirigy tartalmazza szervezetünkben a legtöbb 
szelént. A szelén segíti a hormontermelést. A pajzsmirigy sejtek egy 
thyreoglobulin nevű fehérjét állítanak elő, a jód ehhez kötődik, mert csak 
így tud aztán T4 és T3 hormon képződni. A hormonképződés során sza-
bad gyökök is keletkeznek, melyek leküzdésére a pajzsmirigy sejtek két 
enzimet termelnek: glutation-peroxidázt és tioredoxin reduktázt. Ezek 
antioxidáns hatással bírnak. A szelén kulcsfontosságú összetevője e két 
enzim előállításának.

THYROID CONTROL

Étrend-kiegészítő kapszula a pajzsmirigy 

megfelelő működésének támogatására
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A Revitaferr termék vasat, huminsavat és fulvosavat tartalmazó 
étrend-kiegészítő kapszula, a szervezet vasháztartásának hatékony 
támogatására. A vas hozzájárul a normál vörösvérsejt- és hemoglo-
bin-képződéshez és számos élettani folyamatban nélkülözhetetlen 
szervezetünk számára. A Revitaferr készítményt Dr. Bertha András úgy 
tervezte, hogy a nélkülözhetetlen vasat megfelelő mennyiségben tar-
talmazza olyan formában, hogy azt a szervezet a leghatékonyabban 
hasznosíthassa. Úgy gondolnánk, hogy egy szervetlen elem, mint a vas 
visszapótlása egyszerű folyamat, viszont élettanilag csak a vas két ve-
gyértékű formája képes a vékonybélből egy enzimrendszer segítségével 
a véráramba jutni és a felhasználás helyén a csontvelőben a vérképzést 
támogatni. A vas két vegyértékű formája nagyon labilis és nagyon gyor-
san három vegyértékűvé oxidálódik, amelyet a vékonybélbe jutva az 
enzimrendszer már nem ismer fel, igy nem szívódik fel és a bélrendsze-
ren keresztül távozik is.
 

REVITAFERR

Étrend-kiegészítő kapszula a 

szervezet vas háztartásának 

hatékony támogatására.
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A szervezet 
vashiánya
A vérszegénység, másnéven az anémia kialakulásának számos 
oka lehet, mint például: nőknél az erős menstruáció, nagy mennyi-
ségű vérvesztés balesetek esetén, a vérképző rendszer betegsé-
gei, gyógyszer mellékhatások stb. A daganatos betegek esetében 
alkalmazott kemoterápiás készítmények mellékhatásként a vér-
képző rendszert is károsíthatják. Ilyen eseteben a szervezet vas-
raktárai gyorsan kiürülnek, a vörösvérsejt és a hemoglobin szintje 
rohamosan zuhan.  Kritikus esetben ezen értékek olyan alacsony 
szintet is elérhetnek, amikor már nincs megfelelő mennyiségű 
hemoglobin a keringő vérben, és az oxigén szállítása a sejtekhez 
nem megfelelő mértékű, melynek hatására nehézlégzés és fulla-
dásos tünetek lépnek fel. Számos vaskészítmény létezik a piacon, 
széles a termékpaletta, viszont jó biztonsággal felszívódó formula 
nagyon kevés van. Ahhoz, hogy a vas két vegyértékű formáját 
megőrizzük egy szerves védőburokkal ellátott, az oxidatív folya-
matokat kiküszöbölő formát kell előállítani. Leggyakoribb megol-
dások erre a kelátok. A vas2 tartalmú kelátok nem igazan stabilok, 
arról nem is beszélve, hogy viszonylag nagy ez a molekula, amit a 
vékonybélben lévő enzimrendszer nem képes teljes mértékben fel-
ismerni, igy a felszívódás akadályozott.  A Revitaferr készítmény-
ben a vas2 formula védelme nem kelát formában van elkészítve, 
hanem kis molekulájú huminsavhoz kötött, ami akadálytalanul 
és minden mellékhatás nélkül biztonságosan tud felszívódni. Az 
ebben a formában bevitt vas rövid időn belül képes újra fiziológiás 
szintre emelni a szervezet vörösvértest és hemoglobin szintjét.

31



Védekezés
természetes 
hatóanyagokkal 
A helytelen táplálkozás, a nem megfelelő életmód következtében 
szervezetünkben felhalmozódnak a káros anyagok. A szabadgyököket 
a szervezet viszonylag tág határokon belül képes kompenzálni 
az antioxidáns rendszerével, azonban a kémiai támadások 
sokasodásával a védekezőképesség gyengül, és a mérgező 
anyagok kifejtik hatásukat. A zsírban oldódó A, D, E vitaminok 
és más életfontosságú természetes hatóanyagok, mint például a 
ß-karotin, Q10, lecitin, resveratrol stb., sok különböző készítményben 
megtalálhatóak tabletta, kapszula vagy olaj formájában, de 
felszívódásuk, illetve hasznosulásuk aránya kicsi. Ismert tény, hogy 
normális élettani állapotban a zsíroldható anyagok hasznosulása 
nagyon alacsony százalékban történik meg a vízoldékony anyagokhoz 
képest (például C vitamin), pedig szervezetünknek ezekre az 
anyagokra is szüksége van az egészségünk megőrzése érdekében. A 
zsíroldékony anyagok felszívódása és hasznosulása több feltételtől is 
függ. A vékonybél kezdeti szakaszában (duodenum) a felszívódáshoz 
fiziológiásan j elen k ell l ennie a z e pesavaknak é s a hasnyálmirigy 
szekrétumának is egyidőben. Ezek a feltételek nem adottak például 
nem megfelelő táplálkozás, fogyókúra, bizonyos emésztésre ható 
gyógyszerek fő- vagy mellékhatásai, daganatos betegek sugár- és 
kemoterápiáskezelése következtében, műtétek utáni állapotban, 
különböző okokból legyengült szervezetek esetén – így a szervezet 
élettanilag szükséges működése zavart szenved. Egy új technológia 
megoldást jelenthet!

Az Aquares olyan egyedülálló étrend-kiegészítő folyadékkapszula, 
amely 100%-ban a szervezet energiáinak bevetése nélkül szívódik fel, 
mivel a gyomorban vízzel találkozva azonnal oldott állapotba kerül. Az 
Aquares új technológiával készül, amely lehetővé teszi, hogy a benne 
lévő resveratrol hatóanyagot a szervezet változatlan molekulastruktú-
rában, de vízoldható formában vegye fel. Eredetileg a resveratrol ható-
anyag vízoldhatósága rossz, zsírban viszont jól oldódik. Ezt az eddig 
legyőzhetetlen akadályt hidalta át Prof. Dr. Bertha András találmánya. 
A találmányt 2000. július 4.-én elsőbbséggel jelentette be a feltaláló 
„Készítmény zsírban oldódó vitaminok bevitelére” címmel a Magyar 
Szabadalmi Hivatalnál szabadalmaztatási eljárásra, a szabadalom a 
P0002561–PCT/HU01/00073 számot kapta. Az Aquares készítésében 
alkalmazott technológia ennek a szabadalomnak a továbbfejlesztett 
változata, amely elsősorban olyan természetes molekulák vízoldhatóvá 
tételére dolgoztak ki, amelyek nem, vagy csak kismértékben oldódnak 
segédanyagok nélkül vízben.

AQUARES

Resveratrol tartalmú folyadékkapszula a 
szív és érrendszeri panaszok kiegészítő 
kezelésére 2-es típusú diabétesz kiegészítő 
kezelésére
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VÉDEKEZÉS 
RESVERATROLLAL 

A Resveratrol egyszerű változata a vörösborszőlőkben is megtalálható. 
A főként a dél-európai borokban található t-resveratrol hatóanyag 
tehető felelőssé az úgynevezett „francia paradoxonnak” nevezett 

jelenségért. Ezt a jelenséget írták le ugyanis a kutatók, amikor a 
szívinfarktus halálozási arányait vizsgálták az egyes országokban és 

kiderült, hogy a franciáknál ötször kevesebben halnak meg ebben a 
betegségben. A jelenség oka a t-resveratrol hatóanyag, ami nagyobb 

mennyiségben van jelen a dél-európai borokban. Resveratrolt 
sok készítményben találhatunk, ugyanakkor a jelenleg használt 

táplálékkiegészítők a zsírban oldódó molekulákat eredeti formában 
tartalmazzák. Felszívódásuk attól függ, hogy a duodenumban 

bevitelükkor milyen élettani állapot uralkodik. Az Aquares ezekhez 
képest az új, szabadalmaztatott technológia révén hatékony akkor 

is, amikor a szervezet állapota betegség, vagy más gyógyszerek 
mellékhatása miatt nem ideális a zsírban oldódó anyagok felvételére. 

 › A kutatások (számos állatkísérlet és klinikai vizsgálat) 
igazolták, hogy a resveratrol valóban csökkentheti az 
infarktus veszélyét azáltal, hogy a szívizomsejteket 
prekondicionálja (előtréningezi) a szűkült koszorúerek 
által szállított kevesebb vér, azaz a viszonylagos 
oxigénhiány elviselésére. 

 › A resveratrol a kísérletek szerint az anyagcsere-háztartást 
módosítva akadályozza meg a testben a zsírlerakódást, az 
elhízást, és ezzel a cukorbetegség-hajlamot is. 

 › Az újabb kísérletek szerint kedvezően hat az 
anyagcserére és az inzulintermelésre is. Ez az 
új felfedezés egyszerre jelentheti a kettes típusú 
cukorbetegség új kezelési és megelőzési módját is. 

 › Számos cikkben nyilatkoztak a szakértők a resveratrol 
állóképességet növelő hatásáról. 

 › A resveratrol a kalóriamegvonás pozitív hatásait 
látszik utánozni. Egyes vizsgálatok azt valószínűsítik, 
hogy a resveratrol kedvezően befolyásolja a férfi nemi 
hormon szintjét és ivarszerveik működését.

 ›  A resveratrol antioxidáns hatású, így kemopreventív 
hatásánál fogva meghatározott napi dózisban 
csökkenti a daganatok gyakoriságát.

 ›  A resveratrol gátolva egy érnövekedési faktor 
termelődését képes közvetve a tumor tápanyag- és 
oxigénellátottságát csökkenteni és végsősoron a 
daganatnövekedés tempóját visszafogni.
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A Sedalon nevű készítmény kizárólag természetes hatóanyagokból 
összeállított nyugtató hatású termék, természetes hatóanyagai miatt 
mellékhatásoktól mentes, mely segíthet a mindennapok stresszhely-
zeteinek leküzdésében. A készítmény további előnye, hogy a kizárólag 
természetes hatóanyagok miatt nincs hozzászokási veszélye, a termé-
szetes reflexek nem tompulnak el, a termék nem okoz problémát a gép-
kocsivezetésben, ellentétben a szintetikus alapanyagú termékekkel.

SEDALON Stressz 
a mindennapjainkban
Napjaink rohanó világában a legváltozatosabb stresszhelyzetekkel ta-
láljuk szembe magunkat. Sajnos nemre, és korra tekintet nélkül, hiszen 
ha a szülők folyamatos stresszhelyzetben élnek, ez a gyermeknevelésre 
is keményen rányomja a bélyegét. Mondhatnánk azt is, hogy a 21.század 
egy túlterhelt, stresszelt állapotot jelent minden egyes nap. A felnőttek-
nél elsősorban a munkahelyi terhek, és a semmire sincs időm mondatok 
jellemzőek. Sok ember számára előbb utóbb ez a kemény stresszes 
állapotból való menekülés a nyugtatók felé vezető utat jelenti. Az orvos-
lásban széles a spektruma a legkülönfélébb szintetikus nyugtatóknak, 
kinek mi a szimpatikusabb azt választja magának. Átmenetileg ezek a 
szerek alacsony vagy közepes dozírozásban megoldást nyújtanak, de 
mivel ezekhez a hatóanyagokhoz könnyen hozzá lehet szokni, így egyre 
magasabb dózisokat fog beszedni az „ideges ember”. Tehát a hozzászo-
kás veszélye, a függőség kialakulása ezekkel a szerekkel szemben 
könnyen fennáll. Az idegrendszerre gyakorolt hatásuk 
hosszútávon nem nyugtató hatású lesz, hanem az 
egyre több tabletta beszedésével elérni kívánt 
„nyugodt állapot” miatt a kezelt személy 
dekoncentrált lesz, nem fogja tudni 
teljesíteni a munkahelyi es az otthoni 
kötelezettségeit. 

Étrend-kiegészítő termék, a nyugodt élet 
mindennapi tevékenységeinek támogatására.
Természetes összetevői miatt nem alakul ki 
függőség, álmosság vagy dekoncentráltság.
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A Somniferon nevű készítmény kizárólag természetes hatóanyagokból 
összeállított termék, mely támogathatja a könnyed elalvást és az egész 
éjszakai nyugodt alvást. A készítmény további előnye, hogy a reggeli 
ébredéskor semmilyen mellékhatás nem jelentkezik, ellentétben a szin-
tetikus alapanyagú altatókkal.
A szintetikus altatók esetében a hatóanyagok lassú kiürülése es a me-
tabolikus folyamatokból származó maradék anyagok mellékhatásai, az 
ébredést követően hosszan elnyúló álmosságérzetet, esetleg fejfájást, 
rossz közérzetet okozhat az ébredő embereknek. 
A Somniferonnak semmilyen mellékhatása nincs, így az ébredés után, 
mind a közlekedésben, mind a munkában mellékhatásoktól mentesen, 
kipihenten indítható a nap.
Tartós betegség esetén, például daganatos folyamatoknál, az éjszakai 
pihenés az esetek döntő többségében zavart, a gyakori ébredés és a 
fájdalom miatt, amely a szervezet további kimerüléséhez vezethet. A 
szintetikus altatók a már említett mellékhatásokon túl a fájdalmat is 
erősíthetik, így az állandó rossz közérzettel ébredő ember fokozottan a 
környezetre és a fájdalomra még érzékenyebb lesz.

SOMNIFERON

Étrend-kiegészítő 

kapszula segítségképpen az egész 

éjszakán át tartó, nyugodt alváshoz
38

A hatóanyagokról
Valeriána: A „természet váliumának” is szokták nevezni, mivel mellékha-
tások nélkül nyugtatja az idegeket. Emellett segít abban, hogy agyunk 
jobban reagáljon a stresszre, illetve segít egyensúlyban tartani a stressz 
hatására termelődő hormonok mennyiségét a szervezetben.A valeriána, 
vagy más néven macskagyökér évszázadok óta jelen van a népi gyógyá-
szatokban. A valeriána nemcsak abban segíthet, hogy gyorsabban alud-
junk el, hanem abban is, hogy alvásunk hosszabb ideig tartson és pihen-
tetőbb legyen.
Citromfű: Elsősorban idegerősítő és nyugtató hatása ismert. Alvási zava-
rokra, kezdődő depresszióra, ideges eredetű szívpanaszokra használják. 
Serkenti a máj működését, emésztésjavító, puffadásgátló. Szabályozza a 
pajzsmirigy működését és csökkenti a túltermelésből adódó idegességet. 
Menstruáció előtti idegfeszültség csökkentésére is alkalmas.  A benne 
található polifenolok antivirális tulajdonságúak,ajakherpeszgyógyulását 
segítik és felére csökkentik a vírus kialakulásának gyakoriságát.
Maracuja: A gyümölcs, és leve A-, B- és C-vitamint, nátriumot, vasat és 
káliumot is tartalmaz, különösen hatásosan kezeli, az elvalvási problémá-
kat. Kutatások alátámasztották, hogy segít a szorongásos betegségek és 
hangulatzavarok kezelésében. Alkalmas a menstruációs zavarok enyhí-
tésére. A maracujából készült kivonat tumorgátló hatással rendelkezik. A 
gyümölcs főzete olyan hatóanyagokat tartalmaz, melyek képesek béníta-
ni azokat az enzimeket, melyek ahhoz szükségesek, hogy a rákos sejtek 
bejussanak az érpályába és a nyirokkeringésbe, ezen keresztül szétszó-
ródjanak, és rákos áttéteket képezzenek.
Komló: A komló bizonyítottan jó nyugtató- és altatószer, de használják ét-
vágytalanság és gyomorpanaszok ellen, továbbá idegi eredetű hasmenés 
esetén is. Gyakran más növényi nyugtatókkal (macskagyökérrel) együtt 
alkalmazzák.
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            LATIN                                 MAGYAR PROCONT REVITA-U ERGERON REVITASOL
KIEGÉSZTŐ 

TERMÉK
MEGJEGYZÉS

A dozirozás megadva: (alkalom*tabletta szám) 
A táblázatban az emelt szintű dozírozás 

piros színnel jelölve!

(nők 2*1, 
de 2. héttől 3*1) 

(férfi 2*1)

*2, rossz értékek 
esetén 3 

(A terméket este 
fogyasszuk!)

**1, rossz értékek 
esetén 2

Carcinoma cervicis uteri, (HPV)   Méhnyakrák 3*2 3*1 2 2

Carcinoma laryngis  Gégerák 3*2 2*1 2 2

Carcinoma mammae  Emlődaganat „2-1-2; 3*2” 2*1 2 2 Procont adagolás: ha hormonérzékeny 
2-1-2, ha tripla negatív 3*2 

Carcinoma pancreatis  Hasnyálmirigy daganat 3*2 2*1 3 2 Legtöbb esetben áttét képződés 
előfordulhat a májra!

Carcinoma ventriculi  Gyomor daganat 3*2 3*1 3 2 Valószínű májáttét, nagyon gyors lefo-
lyású! Azonnali kezelés megkezdése!

Chirrhosis Hepatis  Májzsugor 3*1 3*1 4 2

Colorectalis carcinoma (CRC)  Vastagbélrák,Végbélrák 3*2 3*1 „2-3” 2 A legtöbb esetben májáttét, ERGERON 
dozirozása ettől függően!

Glioblastoma  Agydaganat 3*2 2*1 2 1

Hepatocellularis carcinoma (Hepatitis B, C) Májtumor „2-2-3” 3*1 „3-4” 2

Melanoma  Bőrrák 3*2 2*1 2 2

Mioma, Endometriosis  Mióma 2*2 3*1 2 1 2*2 AQUARES Kiegészítő termék használata!

Prostata carcinoma  Prosztata daganat „2*2;3*2” PSA érték alapján 3*1 2 1 2*1;3*1 Prostanova 7 (PSA 
érték alapján) Cinkes kúp

Gyakori kismedencei áttát. 
Kieg. termék használata!

Pulmo adeno carcinoma  Tüdő daganat 3*2 2*1 2 2 2*1 AEROVITAL Kiegészítő termék használata!

Pulmo carcinoma microcellulare  Tüdő kissejtes daganat „2-2-3” 3*1 2 2 2*1 AEROVITAL Kiegészítő termék használata!

Renal carcinoma  Vese daganat 3*2 2*1 2 1 2*1 RENALONUM Kiegészítő termék használata!

Thiyreoidea carcinoma  Pajzsmirigy daganat 3*2 2*1 2 2 1*1 THYROID CONTROL Szedése 
a hormon tablették után 1 orával!

Kiegészítő termék használata!

Multiplex metastasis                                   Multiplex áttét 3*2 3*1 3 2

Ossealis metastasis                                     Csontáttét 3*2 3*1 2 2 3*1 REVITACART Kiegészítő termék használata!

* Vérkép májenzim értékek alapján (GOT, GPT, GGT, AP, LDH) 
** Vérkép alapján (abs. limfocita, abs. monocita, % limfocita, vörösvértestszám, fehérvérsejtszám,  

hemoglobin) 

Minden daganat típus esetében a vérképző  szervek támogatásának szükségessége esetén  
 (vörösvértestszint, Hemoglobinszint alapján): 1*1;2*1 REVITAFERR 

Minden daganat típus esetében a szorongásos tünetek enyhítésére: 1-3*1-2 SEDALON 
 Minden daganat típus esetében a nyugodt alvás támogatására: 1*1-2 SOMNIFERON

Adagolási útmutató
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HU                                LATIN PROCONT REVITA-U ERGERON REVITASOL
KIEGÉSZTŐ 

TERMÉK
MEGJEGYZÉS

               A dozirozás megadva: (alkalom*tabletta szám)
(nők-2*1, 

de 2. héttől 3*1) 
(férfi-2*1)

*2, rossz értékek 
esetén 3 

(A terméket este 
fogyasszuk!)

**1, rossz értékek 
esetén 2

2-es típusú cukorbetegség Diabetes 2  2*1 1 „3*1;2*2” AQUARES
Aquares adagolás vércukorszint 

-függő, (10 fölött 2*2)

Agyvérzés Stroke 2*1 1 2*2 AQUARES
Aquares adagolás: első héten 

2*1, második héttől 2*2

Depresszió Depression 2*1 1 3*1;4*1 SEDALON

Gyomorfekély,  Ulcus ventriculi, Duodenal ulcer
Nyombélfekély 2*1 2*1; 2*2 1 1

Krónikus izületi gyulladás Rheumatoid arthritis (RA, PCP) 2*1; 3*1 1 3*1 REVITACART

Krónikus vastagbélgyulladás Colitis ulcerosa, Chron
Chron betegség 3*1 2*1; 3*1; 2*2 1 2

Magas vérnyomás Hypertonia 2 1 „3*1;2*2” AQUARES
Aquares adagolás vérnymás 

függő,160/100 fölött 2*2

Magas vérnyomás                    Angina pectoris
(koszorúérgörcs) 1 1 „3*1;2*2” AQUARES

Aquares adagolás vérnymás 
függő, 160/100 fölött 2*3

Pajzsmirigy rendellenesség Hypothyreosis; Hyperthyreosis 1*1 THYROID CONTROL
A Kiegészítő termék szedése a 
hormontablették után 1 orával!

Parkinson kór  Parkinson 2*1 2*1 2 2 2*2 AQUARES Emelt Revitasol értékek!

Sclerosis multiplex (SM) Sclerosis multiplex (SM) 2*1 2*1 2 2 2*2 AQUARES Emelt Revitasol értékek!

Szívinfarktus Myocardialis infarctus 2*1 1 2*2 AQUARES
Aquares adagolás: első héten 

2*1, második héttől 2*2

Adagolási útmutató
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AQUARESAQUARES

SEDALONSEDALON

PROSTANOVA 7PROSTANOVA 7

RENALONUMRENALONUM

THYROID CONTROLTHYROID CONTROL

SOMNIFERONSOMNIFERON

AEROVITALAEROVITAL

REVITACARTREVITACART
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