
Звичайно, при використанні наших продуктів, 
продовжуйте приймати прописані вам медикаменти, 

поки ваш лікуючий лікар не скаже вам зворотне.

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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«Мислення дає вам розумову і емоційну сво-
боду. Неординарне мислення – на початку як 
рабство, але якщо ви наполегливі і послідов-
ні, ви знайдете алмаз мислення. Цей чистий 
камінь може привести вас до синтезу думок, 
коли ви зрозумієте, що в рішенні проблем 
найпростіше рішення – це найкраще рішення. 
Виконуючи свою роботу скромно і смиренно, 
але з високим рівнем знань, відкриваються 
можливості безкорисливо допомагати людям, 
які цього потребують.»

Проф. д-р. Ондраш Берта

ПОШИРЕННІ ЗАПИТАННЯ 
Чи можна приймати продукти Ergeron і Revita-U одночасно? 
Так, всі продукти з лінійки Vitalitae можна комбінувати.

При яких типах раку вже вивчали вплив Procont?
Саркома, меланома, рак молочної залози, рак товстої кишки, гострий 
лімфолейкоз.

Чи можуть продукти застосовуватися при побічних ефектах 
хіміотерапії і променевої терапії? Так, деякі з наших продуктів 
підтримують регенерацію печінки, пошкодженої таким лікуванням 
(наприклад, Ergeron, Revitasol).

Чому продукти Vitalitae випускаються в різних формах? 
Один з них, наприклад, у вигляді капсул, а інший – у вигляді 
рідини. Розробники продукці Vitalitae створили найбільш ефективні 
форми для кожного продукту. Виходячи з результатів експериментів, їх 
поточна форма найбільш ефективна для даних цілей.

Чим корисний вітамін U? Про користь вітаміну U вже було 
опубліковано безліч професійних досліджень. Цей вітамін ефективний 
при лікуванні щонайменше п'ятнадцяти типів захворювань. Дуже 
хороший поглинач вільних радикалів, антиоксидант, а також з його 
допомогою можна поліпшити засвоюваність інших вітамінів.
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Лінійка продуктів „Vitalitae” 
рекомендації щодо

застосування продукції

Продукція Vitalitae виготовлена виключно з 
натуральних інгредієнтів „Сама природа веде до 

цілющих знахідок

Берта Ондраш



 
Origel International – це міжнародна група компаній, яка веде діяльність 
в декількох країнах, а також має зареєстровані дочірні компанії в різних 
частинах світу. Головна мета компанії – просування таких патентів і між-
народних розробок, які будуть не тільки унікальні для ринку, але і при-
несуть значну користь і позитивні зміни для всього людства. Одним з 
наших основних напрямків є медицина, в рамках якої Origel International 
працює над вирішенням таких глобальних проблем, як наприклад, он-
кологічні захворювання. Професор д-р Ондраш Берта є основним парт-
нером компанії Origel. Він розробив унікальну лінійку продуктів, що 
складається з натуральних компонентів. Вся продукція виробляється 

по запатентованим технологіям.

Продукти Vitalitae представляють інноваційні технології, які були визна-
ні на численних професійних конференціях. Наукові здобутки, високий 
рівень фахових знань і спеціальні технології вказують на унікальність 
компанії. Завдяки своєму науковому і практичному досвіду у викорис-
танні препаратів Vitalitae, було прийнято рішення представити асорти-
мент продукції широкому колу зацікавлених у співпраці. З цією метою 
було випущено цей посібник із застосування продукції, який містить ко-
рисну інформацію як для партнерів, так і для дистрибюторів компанії.
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ЗМІСТ
3 Передмова 
4 Виробництво і Продаж  
5 Винахідник 
6 Навчання – Дослідження і патенти
7 Лінійка продукції VITALITAE – Про ракові захворювання 
8 PROCONT – Біологічна складова • Принцип роботи 
10 Механізм дії Procont
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13 Здоров'я печінки
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19 Біологічна складова • Принцип роботи
21 REVITACART KOMPLEX • БІЛЬ У СУГЛОБАХ
22 AEROVITAL • Першопричини проблем дихальної системи
24 PROSTANOVA 7 • Детальніше про активні інгредієнти
26 RENALONUM  • Детальніше про активні речовини
28 THYROID CONTROL  • Про активні речовини
30 REVITAFERR • Дефіцит заліза в організмі
31 Найбільш важливі складові Revitasol  
32 AQUARES  Захист за допомогою натуральних речовин
34 Біологічна складова • Принцип роботи
36 SEDALON • Щоденний стрес в сучасному світі
38 SOMNIFERON • Активні речовини
40   Загальна таблиця рекомендацій по препаратам VITALITAE
44 Холістична лінійка продуктів 
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ВИРОБНИЦТВО І ПРОДАЖ 
Origel International - це міжнародна група 
компаній, яка має дочірні підприємства в 
декількох країнах світу, з головним офісом в 
Швейцарії. Лінійка продуктів, створена докто-
ром Ондрашом Бертою, має загальну назву 
- Vitalitae.

Origel International – зростаюча компанія, 
яка постійно нарощує виробничі потужності. 
Раніше продукція вироблялася на невеликих 
виробничих потужностях з виготовлення 
харчових добавок в Тормафелде, округ Зала 
в Угорщині. Але у відповідь на збільшення 
попиту, будуються нові сучасні великі 
виробничі цехи в Угорщині та Сербії. Існуючі 
виробничі потужності мають сертифікацію ISO 
9001 та ISO 22000.

Всі продукти виготовлені з фармакологічно 
якісних натуральних активних речовин, з 
використанням першокласних технологій 
виробництва. Також доктор Ондраш Берта 
і його дружина біолог Моніка Сірмоі ведуть 
розробку нової продукції, яка органічно 
пов�язана і доповнює попередні одиниці в 
лінійці продуктів.

На сьогоднішній день реалізація продукції 
здійснюється через інтернет-магазин 
компанії або партнерів-посередників Origel 
International. Міжнародні сертифікати та 
дозволи на реалізацію продукції належать 
Origel International і винахіднику професору 
Ондрашу Берта.

ВИНАХІДНИК
 

Професор доктор Oндраш Берта закінчив 
Сегедський медичний університет в 1978 

році за спеціальністю фармацевт. Пізніше, в 
1980 році, отримав докторський ступінь, потім 

закінчив Медичний університет Земмельвайса 
за спеціальностями фармацевт-токсиколог і 

міжнародний експериментальний токсиколог. 
Він працював в експериментальній токсикології 

протягом майже двадцяти років, після чого в 
останні два десятиліття вибрав власний шлях і став 

досліджувати можливості природного зцілення 
людини. В результаті цього професор зареєстрував 

кілька технологічних патентів.
Досвідчений і відомий дослідник не випадково 

залишив передові позиції в області токсикологічних 
досліджень в фармацевтичних компаніях. Про 

причини свого рішення він заявляє: «Протягом своєї 
майже 20-річної практики в токсикології я очолив 
декілька проектів. Серед них були і препарати, які 

потенційно мали б використовуватись в хіміотерапії. 
Доклінічні дослідження на тваринах дають 

відповідь на питання, чи можна застосовувати таку 
хіміотерапію в експериментах на людях.

Іноді рішення не відповідають дійсності, тому після 
такого випадку я задумався про те, щоб вийти 
з інституційних установок і продовжувати свою 

дорогу не в якості токсиколога, а працюючи з 
природними засобами та діючими компонентами.»

З тих пір Ондраш Берта повністю присвятив 
своє життя дослідженням і розробкам власних 

препаратів, в тому числі і дослідженням в області 
онкології. До цього дня він працює разом зі своєю 
дружиною біологом-дослідником Монікою Сірмоі. 
Результатом їх роботи є лінійка продуктів Vitalitae, 

які відносяться до групи харчових добавок.



ПРО ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Більшість пухлин розвиваються шляхом мутації в генетичному 
матеріалі під час ділення клітин. Коли ДНК пошкоджена, якщо 
фермент, який контролює процес розподілу, не працює належним 
чином, клітина з мутацією та невірною 
інформацією буде розмножуватися в цьому 
органі. Кількість шкідливих канцерогенів, 
присутніх в нашому довкіллі і в нашому 
повсякденному житті у багато разів перевищує 
ту кількість, яка була півстоліття тому.  Тим 
часом, завдяки досягненням в медицині, 
сучасна людина може жити набагато довше, 
але, на жаль, це не обов�язково означає 
якісне життя. Останнім часом кількість 
онкологічних захворювань зросла в основному 
через несприятливі фактори навколишнього 
середовища, але погане та нездорове 
харчування і малорухливий спосіб життя також 
сприяють розвитку шкідливих процесів.
У терапії раку найбільш відомими є три з 
так званих західних методів лікування. Перш за все, якщо пухлина 
операбельна, тоді її видаляють. Другий метод – хіміотерапевтичне 
лікування, яке або комбінують з третім застосовуваним методом, 
з променевою терапією, або застосовують окремо. Альтернативні 
методи лікування становлять окрему категорію, яку іноді 
рекомендують як додаткове лікування. Але в більшості випадків 
лікарі навіть не згадують про ці варіанти, оскільки самі не достатньо 
ознайомленні з такою інформацією.

НАВЧАННЯ 
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 pharm. chemistry, toxicology 

Medical University of Szeged 
Doctorate in Pharmaceutics /Degree in Pharmaceutics 

ДОСЛІДЖЕННЯ І ПАТЕНТИ
Спосіб вилучення протипухлинного агента

З�єднання натуральних олій з високим вмістом кисню на епоксидної 
основі, в першу чергу для фармацевтичних препаратів

Препарат, який використовується для загоєння ран при опіках  

Препарат для лікування і діагностики пухлин, зокрема, і для 
виготовлення безліпідних фракцій плазми крові 

Мікрометричне визначення ферментного маркера 5�-нуклеотидази 
для виявлення та відстеження ракових урожень 

Приготування жиророзчинних вітамінів в водорозчинну форму для 
використання людиною і для сільськогосподарських тварин у питній 
системі

Екологічно чисте спалювання залишків перегонки нафти 

Стабільна макромолекулярна дисперсійна система для палива з 
високим вмістом води

Тератологічна оцінка ембріонів в секції Вільсона - автоматизація 

Визначення відносної маси органів експериментальних тварин за 
масою мозку

ЛІНІЙКА ПРОДУКЦІЇ VITALITAE 
На додаток до загального опису

кожного препарату, цей розділ також
містить коротку інформацію про біологічні

складові, пов’язані з продукцією.
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Активна речовина, яка знаходиться в Procont вилучається з біологічної 
системи за запатентованою технологією.

Автор патенту д-р проф. Ондраш Берта - міжнародний 
експериментальний токсиколог і фармацевт. 15 січня 2002 року він 
подав пріоритетну заявку в Патентне відомство Угорщини на винахід 
під назвою «Спосіб вилучення протипухлинного агента». Міжнародний 
патент був зареєстрований 15 січня 2003 р. під номером PCT/HU0300004.

Procont відіграє важливу роль в підтримці організму на будь-
якій стадії захворювання. Залежно від стану людини, різне
дозування дає відповідний ефект. Цей продукт можна приймати
в якості профілактики навіть в разі «вилікуваної» онкології,
оскільки він постійно тримає організм «в свідомості», виявляючи
і знищуючи будь-які клітинні мутації.

Препарат із загальною 
протипухлинною дією

PROCONT БІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА 
ПРИНЦИП РОБОТИ
В ході роботи дослідники виділили дві білкові фракції – раніше невідомі та 
неопубліковані – з природної біологічної системи, які мають протипухлинний 
ефект на два набори генів (перший з яких група генів-супресорів пухлини, 
а другий – це гени, які впливають на програмовану загибель клітин) і через 
них блокують онкологічні процеси.

Ключова роль гена-супресора пухлин в цих процесах була добре відома 
дослідникам і раніше, але не було відомо про існування такої активної 
речовини, яка могла б вплинути на фізіологічний рівень цього гена. Білкова 
фракція в капсулах Procont робить саме це. Підтримуючи фізіологічний 
рівень ферментної групи р53, він розпізнає транскрипційні дефекти в процесі 
поділу клітини і миттєво знищує клітку, яка ще не була розщеплена, тим 
самим запобігаючи ключовий крок в утворенні пухлини.

На основі результатів доклінічних досліджень (на тваринах) 
можна констатувати кілька фактів про активну речовину:

 › Коефіцієнт виживання (при застосуванні цієї активної 
речовини) набагато вище, ніж у випадках прийому 
інших відомих в даний час активних речовин.

 › Результат впливу активної речовини не залежить від 
типу пухлини (ґрунтуючись на п�яти досліджених типах 
пухлин).

 › Навіть при 50-кратному передозуванні не 
спостерігаються токсичні побічні ефекти.

 › Велика різниця між терапевтичною і токсичною дозами.

 › Ефективно навіть при значному розвитку пухлини

 › Основна активна речовина вилучається з природної 
біологічної системи, джерело сировини широко 
доступне.
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МЕХАНІЗМ ДІЇ PROCONT:
Розвиток пухлин завжди є результатом 
накопичення генетичних дефектів. На 
сьогоднішній день відомо, що 5-6 послідовних 
мутацій ведуть до утворення злоякісних 
клітин. Якщо гени-супресори пухлини, такі 
як p53, не функціонують належним чином 
(також через мутації в гені), то цикл поділу 
клітин не припиниться навіть у разі дефекту. 
У цих випадках спрямоване самогубство 
клітин (запрограмована загибель клітин) не 
відбувається, тому уражена клітина може 
почати нескінченно розмножуватись.
Діюча речовина в Procont полягає саме у 
запобіганні необмеженого поділу клітин 
шляхом стимулювання гена-супресору пухлини 
всередині клітини. Якщо рівень ферменту p53 
досягне потрібного рівня, завдяки активному 
інгредієнту в Procont, це може зменшити 
ймовірність утворення нових пухлинних 
клітин. „Доклінічні дослідження (на тваринах) 
показують, що активний компонент Procont має 
загальний протипухлинний ефект, оскільки ми 
виявили статистично значущі позитивні зміни 
у всіх видах раку, які ми досліджуємо. Ми 
не зафіксували жодних отруйних, токсичних 
чи інших несприятливих побічних ефектів”, - 
стверджує винахідник. 
Procont відіграє важливу роль у підтримці 
організму на будь-якій стадії захворювання. 
Дозування та дія Procont-у залежить від стану 
людини. Продукт також використовується 
як профілактичний засіб у разі «зціленої» 
онкологічної проблеми, оскільки він тримає 
організм в постійно «бадьорому» стані, щоб 
виявити та вбити будь-які мутації клітин, які 
можуть виникнути.
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ЦІЛІСНИЙ ПІДХІД 
ДО ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЇ
Доктор Ондраш Берта завжди застосовує цілісний підхід під час 
своєї роботи. Коли ми підтримуємо механізм самовідновлення 
організму та приймаємо Procont, ми навантажуємо нашу 
кровоносну систему, наприклад, продуктами обміну пухлинних 
клітин. Через це ми повинні враховувати вплив на інші ділянки 
організму та забезпечувати необхідну підтримку. Дуже важливо 
допомогати печінці виводити токсини та метаболіти пухлинних 
клітин, які важко розпізнаються. Цю функцію може виконати 
Вітамін U, який міститься у великій кількості в продукті Revita U. 
«Хіміотерапія, променева терапія та регулярні медикаменти дуже 
навантажують нашу видільну систему. Ось чому захист печінки 
є пріоритетним завданням для тих, хто проходить лікування 
онкології. Для захисту печінки я завжди рекомендую приймати 
наш продукт під назвою Ergeron. Ця дієтична добавка завдяки 
амінокислотам сприяє регенерації клітин печінки. Ці 3 препарати 
разом забезпечують ефективне додаткове терапевтичне лікування 
всіх типів раку».

Однак, залежно від типу пухлини, може знадобитися місцева 
підтримка конкретного органу, тому винахідник постійно розширює 
асортимент продукції, щоб забезпечити більш ефективну підтримку 
організму, залежно від типу захворювання. Ось так протягом 
багатьох років створювались додаткові продукти, і професор 
постійно працює над новими ідеями, щоб забезпечити більш 
ефективне додаткове лікування для своїх пацієнтів.

В онкологічних випадках постійне супроводження пацієнтів та їх
спостереження мають першорядне значення, і жоден пацієнт не
повинен залишатися в самоті. Більшість основних причин ураження 
- це психологічні проблеми, тому психологічна підтримка та
дослідження основних причин хвороби обов’язково повинні бути
частиною лікування. За останні 20 років до доктора Ондраша Берти
звернулися понад 15 000 пацієнтів і, на жаль, серед них все більше 
та більше молодих людей.



Основним складовим дієтичної добавки Revita-U є вітамін U (хімічна
назва S-метилметіонін). Ця крихітна органічна молекула здатна
виявляти і виводити «чужорідні» речовини (такі як клітинне сміття,
токсичні продукти обміну (метаболіти) ракових клітин, важкі метали),
присутні в крові і лімфі, які важко або зовсім не виводяться через
печінку. На додаток до вітаміну U, продукт також містить вітамін С і
рутин (вітамін Р).

БІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА • ПРИНЦИП РОБОТИ
Вітамін U здатний відновлювати ураження і недоліки слизової оболонки 
травної системи. Через це властивості Revita-U широко використовуються 
в якості дієтичнoi добавки для пацієнтів з хворобою Крона, з виразками 
шлунка і дванадцятипалої кишки, з колітом. При інших запаленнях, таких 
як артрит, вітамін U зв’язує шкідливі речовини в синовіальній оболонці, 
перешкоджаючи подальшому запаленню. Крім цього, вітамін U широ-
ко використовується для загоєння ран. Продукт також містить вітамін 
Р (рутин), який, в першу чергу, регулює проникність капілярів. Через 
відсутність вітаміну Р підвищена проникність капілярів може привести 
до почервоніння обличчя, розацеа і втрати апетиту, м�язової слабкості, 
гіперчутливості (алергії), а також до запалення і набряків.

REVITA-U ЗДОРОВʼЯ ПЕЧІНКИ
Печінка є унікальним органом нашого організму, що 
виконує різнобічну функцію. Вона відіграє центральну 
роль, поміж іншим, в обміні речовин і детоксикації, 
оскільки відфільтровує і знищує шкідливі або 
надлишкові речовини і молекули. Печінка відносно 
добре переносить несприятливі умови протягом 
тривалого часу, але невиправне ушкодження може 
бути смертельним. Багато захворювань можуть 
привести до пошкодження печінки та порушення її 
функцій (інфекційний гепатит С, алкоголізм і його 
наслідки (наприклад, цироз печінки, рак) і т. д.). 
Крім того, побічні ефекти різних ліків можуть також 
негативно вплинути на цей життєво важливий орган. 
Наприклад, хіміотерапевтичне лікування 
онкохворих має значний вплив на 
печінку.

Хіміотерапевтичні препарати 
мають здатність безпосередньо 
вбивати клітини печінки, а їх 
виведення також є складним 
завданням для організму. В 
результаті вони залишаються в 
кровообігу протягом тривалого 
часу, і згодом накопичення 
токсичних речовин може 
призвести до серйозного 
пошкодження печінки. Тому, в разі 
хіміотерапії, тривалого прийому 
ліків, при різних захворюваннях, 
що вражають печінку, варто 
звернути увагу на стан цього 
органу. Печінка є одним з 
тих органів, який має потужні 
регенеруючі властивості, тому 
варто скористатися цією якістю 
і підкріплювати її натуральними 
активними компонентами.

Дієтичнa добавка, яка містить вітамін U, рутин
і вітамін С. Для очищення крові і лімфатичної
системи
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В останні роки професор д-р Ондраш Берта займався дослідженнями 
з розробки продукту, який, в першу чергу, підтримує роботу і функцію 
печінки. Він шукав природні речовини, відомі в літературі як речовини, 
які активно беруть участь в регенерації або поліпшенні функції печінки. 

В результаті досліджень він знайшов молекулу, яка на це здатна. 
Її перший опис було зафіксовано ще сто років тому. Ця молекула – 
вітамін U. 

Цей вітамін, прикріплюючись до важкодоступних метаболітів, сприяє 
їх виведенню з печінки. Крім того, в капсулу Ergeron були додані інші 
природні амінокислоти, які ще більше, прямо або опосередковано 
підтримують цю функцію.

ERGERON

Дієтична добавка для підтримки 
функції печінки

 › .На додаток до L-глутамінової кислоти і L-аспарагінової 
кислоти, Ergeron також містить орнітин і метіонін, які 
сприяють оптимальному функціонуванню нашого організму. 

 › Орнітин допомагає функціонувати імунній системі, 
підтримує виведення аміаку з організму, сприяє виведенню 
шкідливих речовин і підвищує захист організму від 
різних токсинів. Травми, пошкодження і стресові ситуації 
збільшують потребу організму в орнітині. А також він сприяє 
загоєнню ран.

 › Метіонін – це один з основних елементів білків, потужний 
антиоксидант, що допомагає нарощувати м�язи, запобігає 
їх руйнуванню, підтримує еластичність і здоров’я шкіри, а 
також зміцнює та захищає волосся і нігті. Він також може 
бути корисним при регенерації клітин, пошкоджених 
внаслідок алкоголізму. Метіонін допомагає розщеплювати 
жири, покращує вироблення лецитину в печінці, а лецитин 
запобігає накопиченню небезпечного холестерину в 
кровоносних судинах.
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БІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА
ПРИНЦИП РОБОТИ 
Один з найбільш важливих активних речовин в капсулі Ergeron – вітамін 
U, який, на додаток до раніше описаних властивостей, є відмінним 
помічником в регенерації клітин печінки. Капсула Ergeron також містить 
L-цистеїн, який, крім згаданих вище якостей, здатний нейтралізувати жири 
і побічні продукти розпаду алкоголю і захищає наш організм від побічної 
дії хіміотерапії, тютюнового диму, важких металів і багатьох інших шкідли-
вих речовин, а також опосередковано підтримує функцію печінки.



Продукти Revitasol і Revitasol Junior – це жиророзчинні вітаміни в
водорозчинній формі, що робить їх легкозасвоюваними, при тому,
що інші препарати не здатні на це через дисбаланс в організмі
(хвороби, побічні ефекти ліків, дієта, психічне і фізичне напруження,
грип). Revitasol і Revitasol Junior виготовлені з використанням
запатентованої технології, є абсолютно унікальними і виділяються
серед препаратів, присутніх сьогодні на ринку. Так як абсорбція і
засвоюваність продукту надзвичайно висока, застосування цього
продукту рекомендується не тільки хворим, а й здоровим в якості
підтримки імунітету в зимовий період. А також Revitasol містить
речовини, які здатні стимулювати мозкову діяльність.

Номер заявки міжнародного патенту PCT/HU01/00073 – 02.07.2001.
Дітям також необхідна достатня кількість вітамінів для підтримки 
здоровя, так як вони беруть участь в регуляції життєвих процесів і 
впливають на всі функції організму. Забезпечення дітей вітамінами 
особливо важливо, тому що вітамінний дефіцит може негативно 
позначитися на їх зростанні і розвитку.  

REVITASOL

Унікальна, оптимальна 
комбінація вітамінів 
і амінокислот. 
Надзвичайно ефективна 
формула абсорбції
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НАЙВАЖЛИВІШІ СКЛАДОВІ 
REVITASOL
Вітамін U • Відмінний антиоксидант, блокує утворення 
метастазів при ракових захворюваннях, жиророзчинний 
вітамін, який сприяє абсорбції селену і бета-каротину, зміцнює 
імунну систему.

Інозитол • Використовується для підтримки мозкової 
діяльності. Незамінний для забезпечення якісного сну, 
позитивного, врівноваженого настрою і збалансованого стану.

Холін • Також допомагає в мозковій діяльності. Покращує 
здатність концентруватися і, крім того, допомагає клітинам 
в переробці холестерину, тим самим блокуючи його 
відкладення.

Лецитин • Об’єднує дію інозитолу і холіну.

L-цистеїн • Відмінний антиоксидант, здатний регенерувати 
клітинну мембрану, тим самим зменшуючи гіпоксію і набряки 
(при ракових метастазах клітини завжди гіпоксичні).

L-глутамінова кислота • Покращує роботу мозку.

L-аспарагінова кислота • Сприяє оптимальному 
функціонуванню клітин. Оскільки вона швидко виводиться з 
організму у онкохворих, то повинна регулярно компенсуватися.



Для підтримки здорового стану дітям також необхідна достатня кіль-
кість вітамінів, оскільки вітаміни беруть участь в регуляції життєвих 
процесів і впливають на всі функції організму. Забезпечення дітей віта-
мінами особливо важливо, оскільки їх дефіцит негативно впливає на 
ріст і розвиток. Вік і стать дитини визначає, скільки вітамінів потрібно її 
організму для нормального розвитку.

У Revitasol Junior всі активні речовини знаходяться в дуже добре за-
своюваній формі, тому що, як і Revitasol (розроблений для дорослих), 
він заснований на технології, винайденій та запатентованій доктором 
Ондрашом Бертою.

Виходячи з розчинності, вітаміни поділяють на жиророзчинні (А, D3, Е, 
бета-каротин) і водорозчинні вітаміни. Завдяки запатентованій техно-
логії, в Revitasol Junior жиророзчинні вітаміни присутні в водорозчинній 
формі, що робить їх легкозасвоюваними, при тому, що інші препарати 
не здатні на це через дисбаланс в організмі (хвороби, побічні ефекти 
ліків, дієта, психічне і фізичне напруження, грип).

REVITASOL JUNIOR
БІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА
ПРИНЦИП РОБОТИ 
Окрім вищезгаданої нової запатентованої технології, яка 
сприяє абсорбції, обидва продукти містять унікальну 
оптимальну комбінацію вітамінів і амінокислот. Ці 
активні речовини і окремо один від одного життєво 
важливі для організму. 

До складу продукту Revitasol, крім комбінації активних 
речовин, які містяться в традиційних харчових 
добавках і полівітамінах, також входять такі активні 
речовини, як вітамін U і L-цистеїн, які знижують ризик 
розвитку вторинного раку у онкохворих. Також, 
Revitasol містить інгредієнти, що підвищують мозкову 
активність (інозитол, холін Продукти Revitasol і Revitasol 
Junior – це жиророзчинні вітаміни в водорозчинній 
формі, що робить їх легкозасвоюваними, при тому, 
що інші препарати не здатні на це через дисбаланс в 
організмі (хвороби, побічні ефекти ліків, дієта, психічне 
і фізичне напруження, грип) . Revitasol і Revitasol 
Junior виготовлені з використанням запатентованої 
технології, є абсолютно унікальними і виділяються 
серед препаратів, присутніх сьогодні на ринку. Так як 
абсорбція і засвоюваність продукту надзвичайно висока, 
застосування цього продукту рекомендується не тільки 
хворим, а й здоровим в якості підтримки імунітету в 
зимовий період. А також Revitasol містить речовини, які 
здатні стимулювати мозкову діяльність. Номер заявки 
міжнародного патенту PCT/HU01/00073 – 02.07.2001. 
Дітям також необхідна 
достатня кількість вітамінів 
для підтримки здоров�я, 
так як вони беруть участь в 
регуляції життєвих процесів 
і впливають на всі функції 
організму. Забезпечення 
дітей вітамінами особливо 
важливо, тому що 
вітамінний дефіцит може 
негативно позначитися на їх 
зростанні і розвитку.

Унікальна, 
оптимальна
комбінація вітамінів
і амінокислот.
Надзвичайно 
ефективна
формула абсорбції
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БІЛЬ У СУГЛОБАХ
У багатьох людей є проблеми з хрящем, але серед багатьох 
регенеруючих продуктів важко визначити, який з них найбільш 
підходящий. Хрящова тканина відома, як тканина з низьким 
споживанням. Вона «комунікує» з іншими тканинами і клітинами 
тільки через міжклітинний матрикс. Відповідно, кисень, 
вуглекислий газ, компоненти, необхідні для обміну речовин 
(вода, цукор, жири, амінокислоти і т. д.) і шлаки дуже повільно 
потрапляють і виводяться з тканини через білкову сітку, яка 
забезпечує твердість хряща.

Оскільки в хрящі немає кровоносних судин, в разі пошкодження 
хряща, кровоносні судини з живленням, а також стовбурові 
клітини, що виконують компенсацію, не можуть проникнути 
в місце травми і відновити дефіцит хрящової тканини. Обмін 
речовин здійснюється за допомогою синовіальної рідини, 
але цей процес дуже повільний. Важливий факт – під силою 
гравітації при навантаженнях суглоби видавлюють шлаки, а 
коли ви лягаєте спати і гравітаційний тиск припиняється, суглоби 
починають повільно розширюватися, поглинати і живитись 
рідиною з розчиненими в ній мінералами. Запальні фактори, 
речовини, що виділяються внаслідок пошкодження хряща, 
удари, які беруть на себе суглоби (через дефіцит хрящової 
тканини), подразнюють нерви і генерують нервові імпульси, що 
викликають нестерпний біль.

Препарат для регенерації хряща повинен містити оптимальні 
пропорції і кількість активних речовин, які сприяють нормальній 
функції суглобів, а також натуральні компоненти, що необхідні 
для підтримки здорових суглобів, кісток і хрящів.

REVITACART
KOMPLEX

Дієтична добавка, що підтримує 
відновлення хрящової тканини. 
Містить мінерали, флавоноїди 
і амінокислоти

При створенні продукту Revitacart Komplex фахівці Bertha-Medical Group
намагалися обєднати найважливіші натуральні інгредієнти в один про- 
дукт, призначений для збереження здорових суглобів, кісток і хрящів.
Компенсація гіалуронової кислоти знижує жорсткість суглобів, а глюко-
замін сульфат є складовою частиною хрящового матеріалу. На додаток
до суглобів, також треба дбати про сухожилля та кістки, тому рутин, який
покращує кровообіг, пролін, який грає важливу роль в структурі колагену,
магній і вітамін U є необхідними інгредієнтами продукту. Однак, ці еле-
менти варто приймати не тільки при зношеності хрящової тканини або
запаленні суглобів, а й для профілактики.

Активні речовини капсули Revitacart Komplex: глюкозамін, хрящ акули (МСМ 
= глюкозамін сульфат), вітамін U, вітамін C, оксид магнію, пролін, кальцій з 
водоростей, рутин. Унікальність Revitacart Komplex полягає в тому, що він 
містить найбільш оптимальне 
співвідношення і кількість активних 
речовин, необхідних для регенерації 
суглобів. Не приймайте цей продукт, 
якщо ви чутливі до молюсків і/або 
ракоподібних!

20 2121



від них в даний час добре відомі, тривале застосування 
порушує гормональний баланс організму, тому використання 
кортикостероїдів в довгостроковій перспективі не 
рекомендується.

 

Aerovital - це препарат, який складається з комбінації натуральних 
активних речовин  та зменшує запалення в дихальних системі без 
побічних ефектів. Він перешкоджає накопиченню рідини в грудній 
порожнині і сприяє виведенню катаральних виділень. Підвищує 
проникності альвеол і пригнічує спастичність гладких м'язів 
бронхів і бронхіол, тим самим покращуючи їх проникність. Aerovital 
використовується для додаткового терапевтичного лікування 
пацієнтів з ХОЗЛ (COPD) і при онкології легенів, для полегшення 
симптомів ускладненого дихання, а в деяких випадках навіть для їх 
усунення.

AEROVITAL

Дієтічна добавка, для підтримки
правильного функціонування дихальної
системи
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ПЕРШОПРИЧИНИ ПРОБЛЕМ
ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
У 20-21. століттях забруднюючі речовини все більше обтяжують 
наше навколишнє середовище. Сюди входять і речовини, 
відповідальні за забруднення повітря, які утворюються в основному 
при спалюванні викопного палива.

Незважаючи на те, що норми викидів транспортних засобів 
шорічно посилюються, їх сукупний рівень в атмосфері все ще 
зростає. Оксид вуглецю, двоокис вуглецю, залишкові вуглеводні, 
оксиди азоту або найбільш небезпечні забруднювачі повітря 
(ультрадисперсні частинки діаметром 10-300 нанометрів, які 
в міжнародній літературі згадуються як PM (тверді частинки) 
і є дуже шкідливими для здоров'я) постійно збільшуються в 
атмосфері.

Зростання міського транспортного руху в першу чергу ускладнює 
дихальний процес людини, і її легені відчувають зростаюче 
навантаження. Ультрадисперсні частинки – це частинки, які 
при вдиханні потрапляють в альвеоли і зменшують там 
фізіологічний повітрообмін, зменшуючи активну дихальну 
поверхню.

Ці частинки, як уже доведено, разом з іншими 
продуктами згоряння мінерального масла, мають 
канцерогенні властивості. Це може впливати як на 
дітей, так і на дорослих, викликаючи задишку, 
яка згодом може привести до ХОЗЛ. У таких 
випадках, для зменшення запального 
процесу, медицина використовує 
кортикостероїди. Побічні ефекти 



З віком у чоловіків, через зниження рівня тестостерону паралельно 
з втратою потенції, більш поширеною стає гіпертрофія простати 
(збільшення простати, що вважається нормою під час клімаксу у 
чоловіків). Те, в якому віці це відбувається, є повністю індивідуальним. 
Але все частіше ці симптоми виникають у чоловіків у віці від 20 до 40 
років. При цьому з�являється перевтома, велике навантаження, пов'язане 
з роботою і зниження інтересу до жінок. І все це через понижений рівень 
тестостерону.

При збільшеній простаті характерною є так звана проліферація
клітин (частіший поділ клітин, ніж при нормі). Це призводить
до вищої частоти мутацій в реплікації ДНК. Результатом цього
є те, що в наші дні розвиток пухлини простати стосується все
більш широкого вікового діапазону.
Коли передміхурова залоза збільшується, вона тисне на уретру і сечовий 
міхур, що збільшує частоту сечовипускань, особливо вночі.Препарат 
Prostanova 7 містить активні речовини, які можуть блокувати подальший 
ріст простати. Швидку проліферацію клітин пригнічує активна речовина 
препарату Procont. Таким чином гіпертрофія (ріст) зупиняється і розміри 
простати повертаються до норми.

PROSTANOVA 7

Дієтична добавка, для підтримки 
правильного функціонування 
простати
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ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО 
АКТИВНІ РЕЧОВИНИ:
Екстракт насіння гарбуза використовується для запобігання 
багатьох захворювань: знижує рівень холестерину, очищає 
кров і особливо рекомендується для чоловіків, оскільки його 
антиоксиданти і протизапальні речовини, в тому числі дельта-
7-стерин, захищають чоловіків від захворювань простати, раку, 
запалення і збільшення простати. Також підвищується сексуальне 
бажання і продуктивність.

Сереноа знижує надмірну частоту сечовипускання, викликану 
збільшеною простатою, і зменшує випадіння волосся при 
облисінні у чоловіків. Блокує перетворення тестостерону в 
дигідротестостерон (ДГТ), який є однією з причин збільшення 
простати. Сереноя впливає на вироблення гормонів естрогену 
і прогестерону, які також пов'язані з підвищеним рівнем ДГТ. 
Крім цього, може полегшити больові відчуття і запалення при 
збільшенні простати шляхом інгібування епідермального фактора 
росту. Також корисно для жінок, тому що покращує регулярність 
менструального циклу. 

Хаменерій мілкоцвітна відомий як імуностимулятор, сечогінний 
засіб, також сприяє поліпшенню настрою. При регулярному прийомі 
можна уникнути збільшення простати. Зменшує 
частоту сечовипускання, при цьому збільшуючи 
об'єм виділеної сечі. Завдяки своєму 
протизапальному ефекту, ця рослина 
відмінно підходить для лікування 
запалення і/або дисфункції сечового 
міхура, а також рекомендується 
приймати жінкам з цими ж 
проблемами.

Цинк бере участь у стабілізації 
білкових структур і каталізує певні 
клітинні реакції. У простаті цинк 
допомагає накопичувати цитрат, 
який є одним з компонентів секрету 
передміхурової залози.



Renalonum - це Дієтична добавка, яка підтримує функцію 
нирок і містить тільки натуральні активні речовини. Препарат 
використовується в комплексній терапії при інфекції сечовивідних 
шляхів, для підтримки роботи нирок, в разі патологічних змін або 
інфекцій нирок, при гломерулонефриті або інших захворюваннях 
нирок. При нирковому діалізі препарат, як допоміжний засіб, може 
ефективно підтримувати відновлення фізіологічного рівня нирок.

Результати аналізу крові вказують на те, що при прийомі курсу
Renalonum-у, нормалізуються ниркові показники крові (креатинін, 
сечовина, ШКФ (eGFR)), в деяких випадках, відміняється потреба в 
діалізі.
Нирки є другим за значенням видільним органом, після печінки, 
тому порушення їх функцій означає обмеження роботи видільної 
системи людини. У разі пошкодження нирок, наприклад через 
інфекцію, гломерулонефрит або інше захворювання нирок, традиційна 
медицина призначає лікування антибіотиками.

 

Часто проблеми з нирками супроводжуються інфекціями 

RENALONUM

Дієтична добавка, для підтримки 
правильного функціонування нирок
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сечовивідних шляхів. Існуюче лікування таких проблем 
недостатнє, тому в багатьох випадках це призводить до хронічної 
ниркової недостатності, в результаті чого звужується канал 
сечовипускання, а рівень креатиніну, сечовини і ШКФ (eGFR) 
в крові вказують на ниркову дисфункцію. Якщо цей процес 
ускладнюється, через надмірне підвищення рівня сечовини, 
виникає необхідність в діалізі. На цьому етапі процес стає 
незворотним, а медикаментозне лікування неефективне. У разі, 
якщо обидві нирки пошкоджені приблизно в однаковій мірі, 
процес виділення стає практично неможливим. Вивичаючм 
цю проблему, ми шукали такі натуральні активні речовини, 
комбінація яких могла б відновити ниркову функцію до 
фізіологічного рівня.

Детальніше про активні речовини:
Журавлина: дуже багата антиоксидантами (антоцианідіни, 
дубильні речовини), які можуть запобігти хронічні захворювання, 
такі як атеросклероз, відкладення холестерину, серцевий 
напад, проблеми зі шкірою. Також містить натрій, фосфор, калій, 
кальцій, залізо, магній, марганець, цинк і сірку. Журавлина 
використовується для профілактики і лікування гострих і 
хронічних інфекцій сечовивідних шляхів, а також в якості 
захисного антиоксиданту клітин і судин. 

Ортосифон: в Південно-Східній Азії рослина традиційно 
використовується, як сечогінний засіб при захворюваннях 
нирок і сечового міхура. Прийом ниркового чаю є абсолютно 
нешкідливим і ефективно допомагає тим, хто хоче схуднути. 

Листя берези: сечогінний засіб, регулює функцію нирок, пригнічує 
утворення ниркового піску і каменів в нирках. Також має здатність 
очищати кров.

Золотарник: має сечогінний, протизапальний, спазмолітичний, 
знеболюючий, імуностимулюючий ефект. Використовується в 
сучасній фітотерапії в основному для лікування захворювань 
сечовивідних шляхів.



Thyroid Control – це препарат, який підтримує правильне функціонування 
щитовидної залози. Він був розроблений з метою зменшення або усунення 
споживання штучних гормонів. Рекомендується приймати як при нестачі 
гормонів щитовидної залози (гіпотиреозі), так і при підвищеному вмісті гор-
монів (гіпертиреозі). Під час гормонального лікування захворювань щито-
видної залози можна приймати Thyroid Control, оскільки при його прийманні 
немає взаємодії з лікарськими засобами. Через 3-4 місяці прийому даного 
препарату, можна почати знижувати кількість гормональних препаратів, при 
цьому не змінюючи дозування продукту Thyroid Control. Також цей препарат 
регулярно поповнює фізіологічний рівень йоду, необхідний для хорошої 
функції щитовидної залози. На жаль, порушення функцій щитовидної залози 
є все більш поширеним захворюванням у всьому світі. Препарати, які вико-
ристовують в медицині, можуть змінювати гормональний фон. Тривале вико-
ристання цих препаратів мають негативний вплив на всю нашу гормональну 
систему, оскільки вони діють в гіпофізі, який є центральним органом ендо-
кринної системи, де знаходиться регуляція функції щитовидної залози, регу-
ляція статевих гормонів і центр, відповідальний за гормональне регулювання 
стресових ситуацій. Якщо споживання синтетичного гормону відбувається 
в довгостроковому періоді, функціонування гіпофізу (центру гормональної 
регуляції) буде порушено, і це вплине на всю регуляцію гормонів. Серед 
природних засобів дуже мала кількість препаратів, які кори-
гують функцію щитовидної залози.

ПРО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ:
Креатин: Стимулює вироблення енергії і, як наслідок, може знизити стом-
люваність, пов’язану з гіпотиреозом. Це стимулює зростання і зміцнення 
м'язових волокон. Креатин виробляється нашим організмом природнім 
шляхом (в нирках, печінці та підшлунковій залозі). Енергія, необхідна 
для скорочення м'язів під час фізичних навантажень і тренувань, 
забезпечується високошвидкісним гідролізом АТФ. В результаті цього 
процесу виділяється АДФ (аденозиндифосфат). Фосфатна група, відще-
плена від креатинфосфату, служить поповненням для регенерації АТФ. Це 
не тільки сприяє виробленню енергії, але і прискорює обмін речовин. Креа-
тин підвищує працездатність 

Екстракт меліси: Чай з мелісою є найбільш натуральним седативним 
засобом, який рекомендують при нервових напругах в будь-якій частині 
тіла. Зміцнює нерви, заспокоює серце, знімає судоми, вітрогінний, покра-
щує роботу кишечника. Завдяки своєму противірусному ефекту, він також 
може бути використаний від герпесвірусних інфекцій та оперізувального 
лишаю. Також використовується при метеозалежності. 

Йодистий калій: Угорщина – країна, де населення відчуває дефіцит
йоду. Захворюваннями щитовидної залози найбільше страждають
жінки, і ця схильність може успадковуватися. Щитовидній залозі
необхідний йод, щоб виробляти гормони, що, серед іншого,
відповідають за регуляцію швидкості обміну речовин (обмін
речовин визначає, як швидко ми можемо спалювати кало-
рії). Йод є есенціальним (життєво необхідним) мікроелементом, і
оскільки в організмі він не виробляється, ми повинні компенсувати
його ззовні.

Селеніт натрію: Селен також необхідний для правильного функціонування 
щитовидної залози. Дефіцит селену може призвести до гіпотиреозу 
і автоімунних захворювань щитовидної залози, таких як Тиреоїдит 
Хашимото. Щитовидна залоза містить велику частину селену в на-
шому організмі. Селен допомагає у виробництві гормонів. Клітини 
щитовидної залози виробляють білок, званий тиреоглобуліном, до 
якого повинні приєднуватися атоми йоду для утворення гормонів  Т4 
і Т3. Під час гормоноутворення також утворюються вільні радикали, 
для нейтралізації яких клітини щитовидної залози виробляють два 
ферменти: глутатіонпероксидазу і тіоредоксінредуктазу. Вони мають 
антиоксидантний ефект. Селен є ключовим компонентом у виробництві 
цих двох ферментів.

THYROID CONTROL

Дієтична добавка, для підтримки правильного 
функціонування щитовидної 
залози
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Revitaferr - це дієтична добавка, яка містить залізо, гумінову
кислоту і фульвокислоту для ефективної підтримки рівня
заліза в організмі.

Залізо сприяє нормальному утворенню еритроцитів і гемоглобіну 
і є необхідним для нашого організму в багатьох фізіологічних 
процесах. Revitaferr був розроблений доктором Ондрашом Бертою і 
містить необхідну кількість заліза в тій формі, в якій організм може 
найефективніше його засвоїти.

Може здатися, що відновлення неорганічного елементу, такого як за-
лізо, є простим процесом, але фізіологічно тільки двовалентна форма 
заліза  може надходити в кровотік з тонкої кишки за допомогою 
ферментної системи і підтримувати гемопоез (кровотворення) в 
кістковому мозку.  Двовалентна форма заліза дуже нестабільна 
і дуже швидко окислюється до тривалентної. У такій формі, при 
потраплянні в тонкий кишечник, ферментна система більше не 
розпізнає це залізо, тому воно не засвоюється і виводиться з 
організму через кишковий тракт.

REVITAFERR

Дієтична добавка, для
підтримки рівня заліза
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ДЕФІЦИТ ЗАЛІЗА 
В ОРГАНІЗМІ
Існує безліч причин розвитку анемії, таких як: рясна менструація у 
жінок, велика втрата крові при нещасних випадках, захворювання 
кровотворної системи, побічна дія від ліків та інші. Хіміотерапія, яка 
застосовується при онкології, також може пошкодити кровотворну 
систему в якості побічного ефекту. В цьому випадку запаси 
заліза в організмі швидко виснажуються, а рівень еритроцитів і 
гемоглобіну різко падає. У критичних випадках ці значення можуть 
досягати таких низьких рівнів, коли в циркулюючій крові більше 
немає достатньої кількості гемоглобіну і відбувається недостатнє 
постачання клітин киснем, що призводить до утруднення дихання і 
появи симптомів задухи. 

На ринку представлений широкий асортимент продукції, що 
містить залізо, але дуже мало формул, які засвоюються з хорошою 
ефективністю. Щоб зберегти двовалентну форму заліза, повинна 
бути виготовлена   форма з органічним захисним покриттям, яке 
виключає окислювальні процеси. Найбільш поширеними рішеннями 
цього є хелати. Хелати заліза (II) не надто стабільні, не кажучи вже 
про те, що ця молекула є відносно великою, яку ферментна система 
в тонкій кишці не може повністю розпізнати. Через це погіршується 
засвоюваність заліза.

У Revitaferr захист формули заліза (II) виготовлений не в формі 
хелати, а пов’язаний з невеликою молекулою гуміновой кислоти, 
яка засвоюється безпечно і без будь-яких побічних ефектів. 
Приймаючи залізо в такому вигляді, в короткі терміни підвищується 
рівень еритроцитів і гемоглобіну в організмі до фізіологічного рівня.



ЗАХИСТ ЗА ДОПОМОГОЮ 
НАТУРАЛЬНИХ 
РЕЧОВИН 
Погане харчування і неправильний спосіб життя призводять 
до накопичення шкідливих речовин в нашому організмі. Вільні 
радикали можуть нейтралізуватися організмом у відносно 
широкому діапазоні за допомогою його антиоксидантної системи, 
однак, у міру того як хімічні атаки посилюються в організмі, 
захисні властивості організму слабшають і токсичні речовини 
починають свій негативний вплив. Жиророзчинні вітаміни A, D, E і 
інші життєво важливі природні активні речовини, такі як β-каротин, 
Q10, лецитин, ресвератрол і т. д., можна знайти у багатьох складах 
в формі таблеток, капсул або масел, але показник їх засвоєння 
дуже низький. Відомо, що при нормальному фізіологічному стані 
показник засвоюваності жиророзчинних речовин невисокий в 
порівнянні з водорозчинними речовинами (наприклад, вітаміном 
С), хоча ці речовини також необхідні організму для підтримки 
нашого здоров�я. Засвоюваність і абсорбція жиророзчинних 
речовин залежить від декількох умов. Для процесу абсорбції 
в початковому відділі тонкої кишки (дванадцятипалої кишки) 
фізіологічно одночасно повинні бути присутніми жовчні кислоти 
і секреція підшлункової залози. Якщо ці оптимальні умови не 
виконуються, наприклад, через недоїдання, дієти, основні або 
побічні ефекти деяких препаратів, променеву і хіміотерапію при 
лікуванні онкологічних хворих, післяопераційний стан або інші 
порушення організму, тоді порушується фізіологічно необхідне 
функціонування організму. Використання нової технології може 
стати вирішенням цієї проблеми!

Aquares – це унікальна дієтична добавка у вигляді капсул з
рідиною, яка повністю на 100% засвоюється без використання
енергії організму, оскільки потрапляючи в шлунок, відразу
розчиняється. Завдяки технології, по якій виготовляється Aquares,
активна речовина ресвератрол засвоюється організмом в незмінній
молекулярній структурі, але при цьому в водорозчинній формі.

Ресвератрол має погану розчинність в воді, але добре розчинний 
в жирах. Цю, до сих пір нездоланну, перешкоду було вирішено 
винаходом професора доктора Ондраша Берти. 4 липня 2000 
р. даний винахід було подано для реєстрації в пріоритетному 
порядку в Угорське патентне відомство під назвою «Приготування 
жиророзчинних вітамінів». Цьому патенту було присвоєно номер 
P0002561 - PCT/HU01/00073. Технологія, яка використовується для 
виробництва Aquares, є вдосконаленою версією запатентованої 
технології, розроблена для отримання водорозчинної форми тих 
природних молекул, які нерозчинні або слабо розчинні у воді без 
допоміжних речовин.

AQUARES

Дієтична добавка, яка містить
ресвератрол. Для додаткової терапії
при серцево-судинних захворюваннях,
при діабеті 2 типу
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БІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА · ПРИНЦИП РОБОТИ 
Проста форма ресвератрола міститься в червоному винограді. Активна 
речовина т-ресвератрол, яка в основному є в винах Південної Європи, 

відповідає за так званий «французький парадокс». Це явище було описано 
дослідниками при вивченні показників смертності від серцевих нападів 

в різних країнах. Вони виявили, що у Франції смертність через серцеві 
напади в п�ять разів менша, ніж в інших країнах. Причиною цього яви-

ща виявилась активна речовина т-ресвератрол, яка присутня у великих 
кількостях в винах Південної Європи. Ресвератрол можна знайти в багатьох 

препаратах, проте такі харчові добавки містять жиророзчинні молекули в 
їхній первісній формі. Їх засвоюваність залежить від фізіологічного стану 

дванадцятипалої кишки. У порівнянні з іншими препаратами, Aquares більш 
ефективний завдяки новій запатентованій технології, навіть коли організм 
не перебуває в ідеальному стані для засвоєння жиророзчинних речовин з 

різних причин (хвороби або побічні ефекти інших ліків).

 › Дослідження (численні експерименти на тваринах і клінічні 
дослідження) показали, що ресвератрол дійсно знижує 
ризик інфаркту шляхом прекондиціонування клітин 
серцевого м�яза.

 › Ресвератрол, згідно з дослідженнями, регулює обмін 
речовин, запобігаючи відкладенню жиру в організмі, 
ожиріння і, отже, схильність до діабету.

 › Недавні експерименти показали, що ресвератрол мaє 
позитивний вплив на обмін речовин і вироблення інсуліну. 
Це нове відкриття може представляти новий спосіб 
лікування і профілактики діабету 2 типу.

 › Ресвератрол імітує позитивний вплив, як при обмеженому 
споживанні калорій.

 › У багатьох наукових статтях експерти заявляли про 
позитивний вплив ресвератрола на підвищення 
витривалості.

 › Деякі дослідження показують, що ресвератрол позитивно 
впливає на рівень чоловічих статевих гормонів, а також 
на статеву функцію.

 ›  Ресвератрол має антиоксидантну дію, і, завдяки своїм 
хіміопрофілактичним властивостями, знижує частоту 
виникнення пухлин при певній добовій дозі.

 ›  Ресвератрол може побічно знизити кількість поживних 
речовин і кисню, що надходять в пухлину, і в кінцевому 
результаті зупинити або зменшити швидкість росту 
пухлини.
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Sedalon - це заспокійливий засіб, виготовлений виключно з 
натуральних речовин. Завдяки своєму складу, цей препарат 
допомагає подолати повсякденні стресові ситуації без побічних 
ефектів. Ще однією його перевагою є те, що Sedalon не викликає 
залежності, не притупляє природні рефлекси, не викликає проблем 
при водінні, на відміну від засобів, виготовлених із синтетичних 
матеріалів.

SEDALON ЩОДЕННИЙ СТРЕС В 
СУЧАСНОМУ СВІТІ
У сучасному мінливому світі кожен стикається з 
найрізноманітнішими стресовими ситуаціями. На жаль, це не 
залежить від статі і віку. Особливо це стосується батьків, які 
постійно перебувають в стресовому стані, що дуже впливає на 
виховання їхніх дітей.

У 21-му столітті людина перебуває в стані постійного стресу. 
Дорослих в основному характеризують робочі навантаження і 
речення «у мене немає часу ні на що». І багатьох людей, постійна 
втеча від стресових ситуацій, рано чи пізно приводить до 
прийому заспокійливих засобів.

У медицині використовують широкий спектр найрізноманітніших 
синтетичних седативних засобів. Тимчасово ці препарати можуть 
вирішити проблему в низьких або середніх дозах, але оскільки 
до цих ліків легко звикнути, «нервова людина» вимушена 
приймати все більш  високі дози. В результаті може виникнути 
залежність. Вплив таких препаратів на нервову систему в 
кінцевому результаті не буде заспокійливим, але 
через бажаний «спокійний стан», приймаючи 
все більше і більше таблеток, людина, 
що знаходиться на лікуванні, буде 
позбавлена концентрації та нездатна 
виконувати свої робочі і домашні 
обов'язки.

Дієтична добавка з заспокійливим
ефектом. Завдяки своїм природним
інгредієнтів, він не розвиває залежність,
сонливість або деконцентрацію
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Somniferon - це продукт, що складається виключно з натуральних 
активних інгредієнтів, який регулює всі фази сну - підтримує легкий 
процес засинання і забезпечує спокійний сон протягом всієї ночі. 
Ще однією перевагою препарату є відсутність побічних ефектів при 
пробудженні вранці, на відміну від синтетичних снодійних.

У разі прийому синтетичних снодійних засобів повільне виведення 
активних інгредієнтів і побічні ефекти залишків від метаболічних 
процесів можуть викликати тривалу сонливість, головний біль і 
нездужання у людей після прокидання.

Somniferon не має побічних ефектів, тому після прокидання ви будете 
почувати себе відпочившим і бадьорим.

У разі тривалого захворювання, такого як онкологія, нічний відпочинок 
порушується в переважній більшості випадків через часті прокидання 
і болі, які можуть привести до подальшого виснаження організму. На 
додаток до вже згаданих побічних ефектів синтетичні снодійні можуть 
також посилювати біль, роблячи людину, яка прокидається з поганим 
самопочуттям, ще більш чутливою до навколишнього середовища і 
болю.

SOMNIFERON

Дієтична добавка для
регуляції сну
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АКТИВНІ РЕЧОВИНИ:
Валеріана: її також називають «природним валіумом», оскільки 
має заспокійливі властивості без побічних ефектів. Вона 
також допомагає нашому мозку краще реагувати на стрес і 
збалансувати кількість гормонів, що викликаються стресом в 
організмі. Валеріана, відома як котяча м'ята, присутня в народній 
медицині вже протягом століть. Вона не тільки допомагає 
розслабитися і швидше заснути, але і робить наш сон більш 
тривалим і спокійним. 

Меліса: перш за все відома своїм заспокійливим ефектом. Вона 
зміцнює нервову систему. Використовується при порушеннях 
сну, початкових проявах депресії, серцевих болях, викликаними 
нервовими розладами. Стимулює функцію печінки, покра-
щує травлення, позбавляє від здуття живота. Меліса регулює 
функцію щитовидної залози і знижує нервозність через 
перенавантаження. Також допомагає знизити передменструальне 
нервове напруження. Поліфеноли, що містяться в мелісі, мають 
противірусні властивості, допомагають позбутися герпесу і вдвічі 
скоротити частоту поширення вірусу.

Маракуя: плід і сік маракуї містять вітаміни А, В і С, натрій, 
залізо і калій. Вона особливо ефективна при проблемах зі сном. 
Дослідження показали, що маракуя допомагає лікувати тривожні 
розлади. Корисна для усунення порушень менструального циклу. 
Екстракт маракуї має протипухлинний ефект. Фруктовий відвар 
містить активні речовини, які здатні паралізувати ферменти, 
необхідні раковим клітинам для проникнення в судинну систему 
і лімфатичну циркуляцію, через які вони розсіюються і утворюють 
метастази.

Хміль: Доведено, що хміль є хорошим седативним і снодійним 
засобом. Використовується при анорексії і проблемах шлунково-
кишкового тракту, а також при діареї на нервовому грунті.  
Хміль часто використовується в поєднанні з іншими трав'яними 
седативними засобами (валеріаною).



*Залежить від показників ферментів печінки в аналізі крові (GOT, GPT, GGT, AP, LDH)
**Залежить від показників аналізу крові (лімфоцити абс, моноцити абс,% лімфоцитів, 
кількість еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобін)

Для всіх типів пухлин, якщо потрібна підтримка кровотворних органів (на основі рівня 
еритроцитів, рівня гемоглобіну): 1*1;2*1 REVITAFERR
Для полегшення симптомів тривоги при всіх типах пухлин: 1-3*1-2 SEDALON
Для всіх типів пухлин в якості підтримки спокійного сну: 1*1-2 SOMNIFERON

Загальна таблиця рекомендацiй                       по препаратам VITALITAE
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            LATIN                                     УКРАЇНСЬКА PROCONT REVITA-U ERGERON REVITASOL ДОДАТКОВИЙ 
ПРОДУКТ КОМЕНТАРІ

Зазначене дозування: 
(кількість разів * кількість капсул) 

У таблиці підвищене дозування відзначено червоним!

(жінки-2*1, від 2-го 
тижня  3*1) 

(чоловіки-2*1)

*2 капсули, 
в разі поганих 
показників - 3 

(Приймаємо ввечері)

**1 капсули, 
в разі поганих 
показників 2

Carcinoma cervicis uteri, (HPV) Рак шийки матки 3*2 3*1 2 2

Carcinoma laryngis Рак гортані 3*2 2*1 2 2

Carcinoma mammae Рак молочної залози 2*1 2*1 2 2
Дозування Procont: якщо гормон-

чутлив.- 2-1-2, якщо 
3 негативный - 3*2

Carcinoma pancreatis
Рак підшлункової 
залози ”2-1-2; 3*2” 2*1 3 2

Висока ймовірність метастазів 
в печінці

Carcinoma ventriculi Рак шлунку 3*2 3*1 3 2
Висока ймовірність метастазів в 
печінці, швидко розвивається! 

Потрібно негайно починати терапію!

Chirrhosis Hepatis Цироз печінки 3*2 3*1 4 2

Colorectalis carcinoma (CRC)
Рак товстої кишки рак 
прямої кишки 3*2 3*1 „2-3” 2

У більшості випадків є метастази в 
печінці, від цього 

залежить доза ERGERON!

Glioblastoma
Пухлина головного 
мозку 3*2 2*1 2 1

Hepatocellularis carcinoma (Hepatitis B, C) Рак печінки 
                                                                     (Геп. B, C) ”2-2-3” 3*1 „3-4” 2

Melanoma Меланома 3*2 2*1 2 2

Mioma, Endometriosis Міома 2*2 3*1 2 1 2*2 AQUARES Використання додаткової продукції!

Prostata carcinoma Рак простати „2*2;3*2” в 
залежності від PSA 3*1 2 1

2*1;3*1 Prostanova 7 (в 
залежності від PSA) Свічки

Висока ймовірність метастазів 
в області таза Використання 

додаткової продукції!

Pulmo adeno carcinoma Рак легенів 3*2 2*1 2 2 2*1 AEROVITAL Використання додаткової продукції!

Pulmo carcinoma microcellulare
Дрібноклітинний 
рак легені ”2-2-3” 3*1 2 2 2*1 AEROVITAL Використання додаткової продукції!

Renal carcinoma Рак нирки 3*2 2*1 2 1 2*1 RENALON Використання додаткової продукції!

Thiyreoidea carcinoma Рак щитовидної залози 3*2 2*1 2 2
1*1 THYROID C. Приймати 

через 1 годину після прийому 
гормональних таблеток!

Використання додаткової продукції!

Multiplex metastasis Множинні метастази 3*2 3*1 3 2

Ossealis metastasis Кісткові метастази 3*2 3*1 2 2 3*1 REVITACART Використання додаткової продукції!



Загальна таблиця рекомендацiй                      по препаратам VITALITAE

Цукровий діабет 2 типу Diabetes 2 2*1 1 „3*1;2*2” AQUARES
Дозування Aquares залежить від 

рівня цукру в крові, (якщо вище 10, 
то 2*2)

Інсульт Stroke 2*1 1 2*2 AQUARES Дозування Aquares: 2*1 в перший 
тиждень, 2*2 з другого тижня

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

Виразка шлунка, виразка 
дванадцятипалої кишки

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

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

Хронічний коліт, хвороба Крона Colitis ulcerosa, Chron 3*1 „2*1;3*1;2*2” 1 2

Гіпертонія Hypertonia 2 1 „3*1;2*2” AQUARES
Дозування Aquares залежить від 
артеріального тиску, (якщо вище 

160/100, то 2*2)

Стенокардія (коронарний спазм) Angina pectoris 1 1 „3*1;2*2” AQUARES
Дозування Aquares залежить від 
артеріального тиску, (якщо вище 

160/100, то 2*3)

Гіпотиреоз; гіпертиреоз Hypothyreosis;
Hyperthyreosis 1*1 THYROID CONTROL

Приймайте додатковий продукт 
через 1 годину після прийому 

гормональних таблеток!

Хвороба Паркінсона Parkinson 2*1 2*1 2 2 2*2 AQUARES Підвищена кількість Revitasol!

Розсіяний склероз Sclerosis multiplex (SM) 2*1 2*1 2 2 2*2 AQUARES Підвищена кількість Revitasol!

Інфаркт міокарда Myocardialis infarctus 2*1 1 2*2 AQUARES Дозування Aquares: 2*1 в перший 
тиждень, 2*2 з другого тижня
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УКРАЇНСЬКА LATIN PROCONT REVITA-U ERGERON REVITASOL ДОДАТКОВИЙ 
ПРОДУКТ КОМЕНТАРІ

Зазначене дозування: 
(кількість разів * кількість капсул)

(жінки-2*1, від 2-го 
тижня  3*1) 

(чоловіки-2*1)

*2 капсули, 
в разі поганих 
показників - 3 

(Приймаємо ввечері)

**1 капсула, 
в разі поганих 
показників 2
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THYROID CONTROLTHYROID CONTROL

SOMNIFERONSOMNIFERON
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