
Okrem používania našich produktov samozrejme 
pokračujte v užívaní liekov predpísaných vašim

 praktickým lekárom, kým vám lekár neurčí inak! 

www.origel.ch





“Myslenie ti dáva duševnú a emocionálnu slobodu. 
Myslenie sa zo spočiatku podobalo otroctvu, ale ak 
ste vytrvalí a dôslední, nájdete diamant myslenia. 
Tento čistý kameň vás môže priviesť k syntéze 
myšlienok, keď pochopíte, že počas riešení problémov 
je najjednoduchšie vybrať to najlepšie riešenie, ktorá 
spočívá v našich schopnostiach. Najlepšie výsledky 
vedy sú základnými kameňmi syntéz a najjednoduchších 
riešení disidentov. Ak budete svoju prácu vykonávať 
skromne a pokorne, ale s najvyššou úrovňou vedomostí, 
budete mať príležitosť nezištne pomôcť ľuďom v núdzi. “

  Prof. dr Andraš Berta



U-vitamin...
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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 
Môžu sa Ergeron a Revita-U produkty brať paralelne?
Áno, pretože ktorúkoľvek z produktových radov Vitalitae je možné navzájom 
kombinovať. 

Pre ktoré typy nádorov sa skúmali účinky Procontu? 
Sarkóm, melanóm, rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva, akútna lymfocytová 
leukémia.

Môžu sa výrobky používať na vedľajšie účinky chemoterapie a 
ožarovania? 
Áno, niektoré z našich produktov špecificky podporujú regeneráciu pečene 
poškodenej takýmto ošetrením (napr. Ergeron, Revitasol). 

Prečo sú zloženia prípravkov Vitalitae také rozmanité, v čom sa 
líšia? 
Napríklad jedna je kapsula a druhá tekutina. Vývojári formulácií Vitalitae vyvinuli 
najefektívnejšie formy pre každú formuláciu. Na základe ich experimentálnych 
výsledkov je ich súčasná podoba najefektívnejšia pre dané účely. 

Prečo je vitamín U dobrý?
O priaznivých účinkoch vitamínu U už bolo publikovaných veľa odborných 
štúdií. Zistilo sa, že je účinný pri liečbe najmenej pätnástich druhov chorôb. 
Je to veľmi dobrý čistič radikálov, antioxidant a môže tiež zvýšiť rýchlosť 
absorpcie ďalších vitamínov. 



„Príroda ťa vedie k ceste, ktorá ťa privedie k správnému lieku.“ 

András Bertha

Príručka s informáciami 
o produktovej rodine 

Vitalitaeza 
primenu proizvoda

Všetky výrobky z rodiny 
výrobkov Vitalitae boli 

a budú vyrobené 
z prírodných ingrediencií. 
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PREDSLOV
Origel International je švajčiarska medzinárodná skupina spoločností 
s pobočkami v niekoľkých krajinách po celom svete. Cieľom akciovej 
spoločnosti je prijať medzinárodný vývoj a patenty, ktoré sú jediné 
na trhu a sú schopné vytvárať významné zmeny a vývoj pre ľudstvo. 
Jedným z odborných smerov je aj medicína, v rámci ktorej sa Origel 
International snaží čeliť najväčším výzvam, ako napr. efektívna 
terapia, ktorá prináša odpovede na onkologické problémy. Ako 
inkubátorová skupina si kladieme za cieľ prinášať profesionálne 
úspechy do obchodných úspechov a zároveň podporovať rozvoj 
ľudstva. Kľúčovým spolupracujúcim partnerom skupiny Origel je 
profesor Dr. András Bertha, ktorý na základe svojich patentovaných 
technológií vyrobil jedinečnú skupinu výrobkov z prírodných surovín. 

Formulácie Vitalitae sú zástupcami špeciálnych nových technológií, 
ktoré si zaslúžene získali uznanie na mnohých odborných 
konferenciách. Pre skupinu sú vedecké výsledky, vysoká úroveň 
odborných znalostí a špeciálna technológia zárukou jedinečnosti 
na trhu. Vďaka vynikajúcim vedeckým a praktickým skúsenostiam 
s prípravkami Vitalitae sa skupina nedávno rozhodla, že nastal čas 
široko predstaviť rodinu výrobkov Vitalitae. Za týmto účelom bola 
tiež pripravená táto príručka, ktorá poskytuje užitočné informácie pre 

spolupracujúcich partnerov aj distribútorov spoločnosti. 
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VÝROBA A PREDAJ

Origel International, švajčiarska medzinárodná 
skupina , má dcérske spoločnosti v niekoľkých 
krajinách po celom svete. Všetky produkty 
vytvorené prof. Dr. Andrásom Berthom patria do 
rodiny produktov Vitalitae. Skupina Origel neustále 
zvyšuje svoju výrobnú kapacitu.
 Produkty boli predtým zhotovované v malom 
závode na výrobu doplnkov výživy v Tormafölde 
v okrese Zala, ktorý vytvoril vynálezca, ale v 
reakcii na zvýšené požiadavky na predaj sa stavajú 
nové moderné veľkovýrobné haly na zvýšenie 
kapacity v Maďarsku a Srbsku. Malé výrobné 
oddelenie je tiež certifikované podľa ISO 9001 a ISO 
22000. Všetky produkty sú vyrobené z prírodných 
liečivých látok vysokej kvality s vysoko kvalitnou 
výrobnou technológiou. Profesor Dr. András Bertha 
a jeho manželka, biologička Mónika Szirmai tiež 
pracujú na vývoji ďalších nových produktov, ktoré 
organicky súvisia s predchádzajúcimi produktmi 
a sú nimi komplementárne. Výskum a vývoj 
sa uskutočňuje a koná v prevádzke ktorá sa 
nachádza v Tormaföld. Výrobky sa predávajú 
medzinárodne prostredníctvom skupiny spoločností 
Origel International do mnohých krajín sveta, 
prostredníctvom vlastného internetového obchodu 
spoločnosti alebo prostredníctvom obchodných 
partnerov. Medzinárodné licencie potrebné na 
distribúciu produktov vlastní spoločnosť Origel 
International a vynálezca prof. Dr. András Bertha. 
Ich počet a územné pokrytie sa neustále zvyšuje v 
závislosti od očakávaných nových 
cieľových krajín predaja na trhu. 
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VYNÁLEZCA

Prof. Dr. András Bertha absolvoval Lekársku 
univerzitu v Szegede v roku 1978 ako farmaceut. 

Neskôr, v roku 1980, získal doktorát a potom absolvoval 
štúdium toxikológie a medzinárodnej experimentálnej 
toxikológie na Semmelweis University of Medicine. V 
experimentálnej toxikológii pracoval takmer dvadsať 
rokov, zatiaľ čo posledné dve desaťročia sa vydal na 

vlastnú cestu výskumu možností prírodného liečenia a 
vďaka tomu vyšlo najavo jeho množstvo technologických 

patentov.

Nie je náhodou, že skúsený a uznávaný výskumník 
vystúpil z čela toxikologického výskumu vo 

farmaceutických spoločnostiach. Dôvod svojho 
rozhodnutia uviedol: „Ku koncu svojich takmer 20 

rokov toxikologickej praxe som bol vedúcim niekoľkých 
projektov. Patrili k nim chemoterapiou očakávaní 

kandidáti na lieky. Predklinické štúdie na zvieratách 
poskytujú odpoveď na to, či je možné uskutočniť ľudský 

experiment s chemoterapiou očakávaným liekom. 
Rozhodnutia niekedy nezodpovedajú realite, po takejto 

príležitosti som si myslel, že vystúpim z inštitucionálneho 
rámca a nebudem pokračovať v ceste toxikológa, ale 

chcem sa zameriavať na prírodné liečby a účinnými 
látkami. “ 

Odvtedy celý svoj život venoval výskumu vlastných 
prípravkov a výskumu rakovinových chorôb. Jeho práca 
sa stále realizuje v spolupráci s manželkou, výskumnou 

biologičkou Mónikou Szirmai. Výsledkom ich práce sú 
výrobky patriace do skupiny výrobkov Vitalitae, čo je 

skupina doplnkov výživy.



6



ŠTÚDIE 
Semmelweis Medical University
Titul v odbore medzinárodná experimentálna toxikológia 

Semmelweis Medical University
Titul z farmácie a toxikológie 

Lekárska univerzita v Szegede. Doktorát z farmácie / Ph. D. 
vo farmaceutickej chémii, toxikológii 

Lekárska univerzita v Szegede. Doktorát z farmaceutického priemyslu
Titul z farmaceutického priemyslu výskum a patenty 

SPÔSOB ZÍSKANIA PROTINÁDOROVÉHO LIEKU 
Epoxidovo viazané vysoko kyslíkové zlúčeniny prírodného oleja, hlavne pre 
liečivá 

Liečivo na hojenie popálenín 

Farmaceutický prípravok hlavne na liečbu a diagnostiku nádorových 
ochorení a na spôsob výroby lipidových frakcií krvnej plazmy 

Mikrometrické stanovenie 5\›-nukleotidázového enzymatického nádorového 
markera na detekciu a sledovanie rakovinových lézií 

Dosahovanie rozpustnosti vitamínov rozpustných v tukoch vo vode pre 
napájanie ľudí a hospodárskych zvierat 

Ekologické spaľovanie zvyškov ropnej destilácie (mazut) 

Stabilný makromolekulárny disperzný systém pre palivá s vysokým 
obsahom vody 

Vyhodnotenie teratologického embrya v sekcii Wilson - automatizácia 

Stanovenie relatívnej orgánovej hmotnosti pokusných zvierat vo vzťahu k 
hmotnosti mozgu 

1985

1984

1980

1978

2002

2001

2000

2000

2000

1997

1996

1986

1984



O RAKOVINOVÝCH CHOROBÁCH 
Väčšina nádorov sa vyvíja mutáciou genetického materiálu počas delenia 
sa  buniek. Ak je DNA poškodená, ak enzým, ktorý riadi proces delenia, 
nefunguje správne, potom sa nepravidelné mutantné zlé informačné bunky 
množia a začne sa nádorový proces. 
Množstvo škodlivých karcinogénov prítomných v našom prostredí, dokonca 
aj v každodennom živote, je mnohonásobne vyššie 
ako pred polstoročím. Medzitým ľudia s pokrokom 
v medicíne môžu žiť oveľa dlhšie, ale bohužiaľ to 
nemusí nutne znamenať kvalitatívne predĺžený 
život. Počet druhov rakoviny sa v poslednej dobe 
zvýšil z dôvodu nepriaznivých environmentálnych 
faktorov, ale nesprávna a nezdravá strava a 
sedavý životný štýl ďalej prispievajú k vývoju 
škodlivých procesov. 

V liečbe rakoviny sú najznámejšie tri z takzvaných 
západných terapií. Primárne je, že ak je nádor 
operabilný, tak sa operuje. Druhou možnosťou 
je chemoterapia alebo ich kombinácie, doplnená 
rádioterapiou alebo podávaná samostatne. 
Samostatnou kategóriou, ktorá sa odporúča ako 
doplnková liečba v dobrom prípade,  v zlom prípade lekári tieto možnosti 
pacientovi ani nespomínajú, pretože s nimi nie sú dostatočne oboznámení. 

RODINA PRODUKTOV VITALITAE

Okrem všeobecného opisu a prezentácie každého 
prípravku poskytuje táto kapitola aj stručné 

informácie o biologickom pozadí, ktorý je s výrobkami 
spojený. 
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Účinná látka v prípravku Procont sa získava technológiou chránenou 
medzinárodným patentom, účinná látka sa získava z biologického 
systému. Nositeľom patentu na účinnú látku je profesor Dr. András Bertha, 
medzinárodný experimentálny toxikológ a farmaceut, ktorý 15. januára 
2002 uprednostnil vynález s názvom „Postup extrakcie protinádorovej 
účinnej látky“ z maďarského patentového úradu. 
Medzinárodný patent 15. januára 2003 zaznamenaná pod čislom 
PCT/HU0300004 .

Procont hrá dôležitú úlohu pri podpore tela v ktoromkoľvek štádiu choroby. 
So správnym dávkovaním, ktoré závisí od stavu choroby,prináša správny 
účinok telu. Produkt je možné použiť ako prevenciu aj v prípade už 
„vyliečeného“ onkologického problému, pretože udržuje telo neustále v 
bdelom stave, aby okamžite rozpoznalo a zničilo všetky mutácie buniek, 
ktoré sa môžu vyskytnúť. 

Všeobecné 
antineoplastické činidlo 

PROCONT
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BIOLOGICKÉ POZADIE 
• ZÁSADA PREVÁDZKY
V štúdiách výskumník izoloval doposiaľ neznámu a nepublikovanú 
proteínovú frakciu z prírodného biologického systému, ktorý má 
protinádorový účinok až na dve skupiny génov, prvá skupina je  
skupina génov potlačujúcich nádor, v druhej skupine sa nachádzajú 
gény ovplyvňujúce programovanú smrť buniek. Kľúčová úloha tumor-
supresorového génu v nádorových procesoch bolo vedcom doposiaľ 
dobre známa, doteraz však nie je známe, že by nejaký liek ovplyvňoval 
fyziologickú hladinu tohto génu. Bielkovinová frakcia od Procont je práve 
toto vhodná. 

Pri zachovaní úrovne fyziológie skupina enzýmu p53 rozpoznáva 
transkripčné chyby v procese bunkového delenia a okamžite ničí bunky, 
ktoré sa ešte nerozdelili na dve časti, a zabráni kľúčovému kroku pri tvorbe 
nádoru.

Na základe výsledkov uzavretých predklinických štúdií (na zvieratách) 
možno konštatovať, že účinná látka:

 › Miera prežitia je mnohonásobne vyššia ako v súčasnosti známych 
účinných látkach. Nie je špecifický pre rakovinu na základe piatich 
doteraz skúmaných typov nádorov. 

 › Žiadne toxické vedľajšie účinky ani pri päťdesiatnásobnom predávkovaní. 

 › Vzdialenosť medzi terapeutickými a toxickými dávkami je veľká. 

 › Je účinný, aj keď je nádor výrazne pokročilý. 

 › Môže sa vyrábať z biologického systému, zdroj surovín je všeobecne 
rozšírený. 
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MECHANIZME PROCONTU

Vo všetkých prípadoch je vývoj nádorov výsledkom 
genetických defektov. Pokiaľ je nám známe , 
pre malígnu degeneráciu buniek je potrebných 
5-6 po sebe nasledujúcich mutácií. Tumor 
supresorové gény, ako napríklad už bol spomenutý 
p53, nefungujú správne (aj kvôli mutáciám 
ovplyvňujúcim génom), cyklus bunkového delenia 
sa nezastaví ani v prípade defektu. V tomto 
prípade nedochádza k priamej samovražde buniek 
(programovaná smrť bunky), takže postihnutá 
bunka môže začať rásť donekonečna. Účinná látka 
lieku Procont sa snaží zabrániť neobmedzenému 
sa deleniu buniek stimuláciou nádorového 
supresívneho génu vo vnútri bunky. Ak hladina 
enzýmu p53 - vďaka účinnej látke v prípravku 
Procont - dosiahne správnu hladinu, je možné 
znížiť riziko tvorby ďalších nádorových buniek. 
„Predklinické štúdie na zvieratách preukázali, že 
účinná látka v prípravku Procont má všeobecný 
protinádorový účinok, pretože sme zistili štatisticky 
významné zmeny vo všetkých druhoch nádorov, 
ktoré sme skúmali. Neprejavujeme žiadne toxické, 
toxické účinky ani iné škodlivé vedľajšie účinky, 
“hovorí vynálezca. 
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HOLISTICKÝ PRÍSTUP V 
LIEČBE ONKOLÓGIÍ
Počas práce doktor András Bertha hľadel na organizmus holisticky. 
Z hľadiska na to, že podporujeme samoliečebný mechanizmus tela, produkt 
Procont zaťažuje náš obehový systém napríklad metabolickými produktmi 
nádorových buniek, musíme myslieť aj na účinky pri ďalších oblastí tela 
a na potrebnú podporu. Je dôležité pomôcť vyčistiť toxíny, ktoré pečeň 
ťažko rozpoznáva. Napomáhame prečistenie nádorových buniek pomocou 
metabolických produktou. Dôležitú úlohu v tom hrá vitamín U, ktorý sa 
vo veľkom množstve nachádza v Revite U. „Chemoterapia, rádioterapia a 
pravidelné lieky spôsobujú veľkú záťaž pre naše vylučovacie orgány. Preto 
je ochrana pečene prioritou pre tých, ktorí podstupujú onkologickú liečbu. 
Z dôvodu ochrany pečene vždy odporúčam užívať náš produkt s názvom 
Ergeron. Tento doplnok výživy - podľa aminokyselín, ktoré obsahuje - 
pomáha regenerácii pečeňových buniek. Spolu tieto 3 produkty poskytujú 
účinnú doplnkovú terapeutickú liečbu pre všetky typy nádorov.”

Avšak v závislosti od typu nádoru môže byť v prípade metastáz nevyhnutná 
lokálna podpora daného orgánu, preto vynálezca neustále rozširuje sortiment 
výrobkov tak, aby poskytoval telu účinnejšiu podporu v závislosti od typu 
ochorenia. Takto sa za tie roky urodilo viac a viac produktov. Profesor 
neustále pracuje na ďalších a ďalších nápadoch, ako poskytnúť efektívnejšiu 
doplnkovú liečbu svojim pacientom, ktorí sú liečení denne. 

V onkologických prípadoch je nepretržitá podpora a sledovanie pacienta. 
Prvoradé je, aby sa žiaden pacient necítil sám. Väčšinou sa v pozadí lézií 
vyskytujú problémy duchovného pôvodu, súčasťou liečby by mala byť 
aj duševná podpora a skúmanie príčin choroby. Za posledných 20 rokov 
navštívilo više 15 000 pacientov doktora Andrása Berthu, žiaľ, okrem staršej 
vekovej skupiny aj čoraz viac mladých ľudí. 



Hlavnou zložkou doplnku výživy Revita-U je vitamín U (chemicky 
S-metylmetionín). Táto malá organická molekula je schopná viazať „cudzie“ 
látky prítomné v krvi a lymfatickom obehu (napr. Bunkové zvyšky, toxické 
metabolity z nádorových buniek, ťažké kovy), ktoré sa ťažko alebo ich 
nemožné vylúčiť pečeňou. Okrem vitamínu U výrobok obsahuje aj vitamín C a 
rutín (vitamín P). 

BIOLOGICKÉ POZADIE 
• ZÁSADA PREVÁDZKY 
Vitamín U je schopný regenerovať lézie sliznice gastrointestinálneho traktu 
a vypĺňa nedostatok vitamínov v tráviacom systéme. Preto je Revita-U 
široko používaný ako doplnok výživy u pacientov s Crohnovou chorobou, 
žalúdočných, dvanástnikových vredov a pacientov s kolitídou. Pri iných 
zápaloch, ako je artritída, vitamín U viaže škodlivé látky v kĺbovom puzdre tak, 
aby nespôsobovali ďalší zápal. Vitamín U sa tiež používa na podporu hojenia 
rán. Produkt obsahuje aj vitamín P (rutinný), ktorý reguluje hlavne priepustnosť 
kapilár. Pri absencii vitamínu P môže viesť ku zvýšeniu priepustnosti kapilár, 
k červenej pleti, nosu s medenými žilami, ako aj k nechuťu jedlu, svalovej 
slabosti, precitlivenosti (alergií) a tendencií k zápalom a vodnatosti. 
 

REVITA-U

Doplnok výživy kapsuly obsahujúce vitamín U, 
rutinu a vitamín C sa používa na čistenie cudzích 
látok z krvi a lymfatického systému 



ZDRAVIE PEČENE 
Pečeň je jedným z najvýznamnejších orgánov nášho tela, ktorý má 
mimoriadne všestrannú funkciu. Zohráva ústrednú úlohu - okrem iného 
- v metabolizme a detoxikácii, pretože filtruje a odbúrava škodlivé alebo 
nadbytočné látky a molekuly, ktoré sa dostali do tela. Pomerne dobre 
a dlhodobo toleruje nepriaznivé podmienky, ale trvalé poškodenie 
môže byť dokonca aj smrteľné. Mnoho chorôb môže byť následkom 
poškodenia pečene, zhoršenie funkcie pečene [infekčná hepatitída C, 
alkoholizmus a jeho následky (napr. Cirhóza pečene,rakovinové choroby)
atď.]. Chemoterapeutické látky môžu priamo ničiť pečeňové bunky a ich 
vylučovanie je pre organizmus náročná úloha. Vďaka tomu zostávajú dlho 
v obehu a po chvíli môže hromadenie toxických látok viesť k vážnemu 
poškodeniu pečene.

Stojí za to venovať pozornosť osobitnému zdraviu pečene 
v prípadoch chemoterapie, dlhodobej liečby 
rôznych chorôb. Pečeň je jedným z našich 
orgánov s najväčšou schopnosťou 
regenerácie, preto stojí za to túto 
vlastnosť využiť a podporiť prírodnými 
aktívnymi látkami. 
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Chemoterapia, ožarovanie a pravidelné lieky spôsobujú veľkú záťaž pre 
naše vylučovacie orgány. Preto je ochrana pečene prioritou aj pre tých, 
ktorí podstupujú onkologickú liečbu. Tento doplnok výživy - vďaka svojim 
aminokyselinám - napomáha regenerácii pečeňových buniek. Prof. Dr. 
András Bertha v posledných rokoch pracoval počas výskumných prác 
na vývoji prípravku, ktorý podporuje predovšetkým funkciu pečene a jej 
funkcie. 

Hľadal prírodné látky, ktoré sú v literatúre uvedené ako regeneračné a majú 
zlepšujúcu funkciu pečene. V priebehu svojej práce našiel molekulu, na 
ktorú sa časom zabudlo, ale ktorá je už sto rokov popisovaná v literatúre a 
má v sebe všetky vlastnosti, ktoré boli spomenuté vyššie, a je to vitamín U. 
Tento vitamín sa viaže na metabolity, ktoré sa ťažko vylučujú, a pomáha ich 
vylučovať pomocou pečeňe. Okrem toho pridal do kapsuly Ergeron ďalšie 
prírodné aminokyseliny, ktoré sa snažia túto funkciu podporovať ešte viac 
priamo alebo nepriamo. 

ERGERON

Doplnkové výživové kapsuly 
na podporu funkcie pečene



Okrem kyseliny L-glutámovej a kyseliny L-asparágovej obsahuje aj ornitín a 
metionín, ktoré pomáhajú nášmu telu optimálne fungovať. 
Ornitín pomáha imunitnému systému pri fungovaní, podporuje vylučovanie 
amoniaku z tela, pomáha pri detoxikácii škodlivých látok a zvyšuje schopnosť 
tela brániť sa pred toxínmi. Trauma, zranenia a stresové podmienky zvyšujú 
potrebu tela pre ornitín. Pomáha tiež hojiť rany. 
Metionín je jedným zo stavebných prvkov bielkovín, je silným 
antioxidantom, pomáha budovať svalovú hmotu, zabraňuje jej odbúravaniu, 
pomáha udržiavať pružnosť a zdravie pokožky , posilňuje a chráni vlasy 
a nechty. Môže to byť užitočné pre ľudí trpiacich alkoholizmom, kvôli 
jeho regeneračným funkciám v buniek. Pomáha odbúravať tuky, zlepšuje 
schopnosť pečene produkovať lecitín a lecitín zabraňuje hromadeniu sa 
nebezpečného cholesterolu v cievach. 
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BIOLOGICKÉ POZADIE • ZÁSADA PREVÁDZKY  
Jednou z najdôležitejších aktívnych zložiek kapsúl Ergeron je vitamín U, ktorý 
je okrem už spomenutých účinkov vynikajúcim pomocníkom pri regenerácii 
pečeňových buniek. Kapsule Ergeron tiež obsahujú L-cysteín, ktorý okrem 
už spomenutých účinkov dokáže neutralizovať vedľajšie produkty trávenia 
tukov, alkoholu a chráni naše telo pred účinkami chemoterapie, tabakového 
dymu, ťažkých kovov a mnohých ďalších škodlivých látok. Taktiež nepriamo 
podporuje funkciu pečene. 



Revitasol a Revitasol Junior obsahujú vitamíny rozpustné v tukoch vo 
vodorozpustnej forme, vďaka čomu sú vitamíny vhodné na vstrebávanie, 
aj keď to iné produkty nedokážu z dôvodu narušenia vnútornej rovnováhy 
tela (choroby, vedľajšie účinky, strata hmotnosti, psychické a fyzické 
vlastnosti pracovné zaťaženie, chrípka). Tieto výrobky sú vyrábané 
medzinárodne patentovanou technológiou, sú úplne jedinečné a 
vyčnievajú z produktov, ktoré sú v súčasnosti na trhu. Absorpcia a využitie 
produktu je mimoriadna, preto ho počas zimy konzumuje  veľa zdravých 
ľudí na podporu imunitného systému tela. Revitasol obsahuje aj zložky, 
ktoré stimulujú činnosť mozgu. 

Medzinárodné patentové prihláškové číslo PCT / HU01 / 00073 - 
02.07.2001. 

Na udržanie zdravia aj deti potrebujú dostatočné množstvo vitamínov, 
pretože vitamíny sa podieľajú na regulácii životných procesov a ovplyvňujú 
všetky funkcie tela. Deťom je dávka vitamínov obzvlášť dôležitá, pretože 
stav možného nedostatku môže nepriaznivo ovplyvniť ich rast a vývoj. 

REVITASOL

Jedinečná, optimálna 
kombinácia vitamínov a 
aminokyselín. Mimoriadne 
efektívna absorpčná formula
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VO VODE ROZPUSTNÉ 
VITAMÍNOVÉ 
FORMULÁCIE 
Vitamín U • Vynikajúci antioxidant, inhibuje metastázy v rakovine, nosič 
vitamínov rozpustných v tukoch, propaguje absorpciu selénu a ß-karoténu, 
vitamín posilňujúci imunitu. 
Inozitol • Používa sa na údržbu mozgu. Je nevyhnutný pre kvalitný spánok, 
pozitívnu, vyváženú náladu a pokojný stav. 
Kyselina L-asparágová • Prispieva k optimálnemu fungovaniu buniek, 
rýchlo sa vylučuje z tela u pacientov s rakovinou preto by sa mala 
pravidelne nahraďovať. 
Cholín • Pomáha tiež mozgovej činnosti. Zlepšuje schopnosť koncentrácie a 
tiež pomáha pri použití cholesterolu pre bunky, čím bráni jeho usadzovaniu. 
Lecitín • Kombinuje účinky inozitolu a cholínu. 
L-cysteín • Veľmi dobrý antioxidant, regeneruje bunkové membrány, čím 
zmierňuje hypoxiu a opuchy (pri rakovinových metastázach sú bunky vždy 
hypoxické). 
Kyselina L-glutámová • Zlepšuje činnosť mozgu. 
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Na udržanie zdravia potrebujú deti dostatočné množstvo vitamínov, 
pretože vitamíny sa podieľajú na regulácii životných procesov a ovplyvňujú 
všetky funkcie tela. Dávka vitamínov deťom je obzvlášť dôležitá, pretože 
stav možného nedostatku nepriaznivo ovplyvňuje ich rast a vývoj.

U detí vek a pohlavie určuje, koľko vitamínu ich telo potrebuje pre hladký 
vývoj. Všetky účinné látky v Revitasol Junior sú prítomné vo veľmi 
dobrej vstrebateľnej forme, pretože rovnako ako Revitasol, vyvinutý pre 
dospelých, je založený na technológii, ktorú vynašiel a patentoval Dr. 
András Bertha. 

Vitamíny sa vyznačujú svojou rozpustnosťou, takže existujú vitamíny 
rozpustné v tukoch (A, D3, E, betakarotén) a vitamíny rozpustné vo vode. 
Vďaka patentovanej technológii sú vitamíny rozpustné v tukoch prítomné 
vo vodorozpustnej forme v tekutej časti Revitasolu Junior, vďaka čomu sú 
vitamíny rozpustné v tukoch vhodné na absorpciu, aj keď to iné produkty 
nedokážu z dôvodu narušenia vnútornej rovnováhy tela (choroby, 
vedľajšie účinky, strata hmotnosti, fyzická aktivita, chrípka).

REVITASOL JUNIOR

Jedinečná, optimálna 
kombinácia vitamínov a 
aminokyselín. Mimoriadne 
efektívny absorpčný vzorec



ABSORPCIA VITAMÍNOV 
V OSLABENOM TELE 

       Vitamíny rozpustné v tukoch sa považujú za vynikajúce lapače radikálov a 
látky zvyšujúce imunitu, ale orgány potrebné na ich spracovanie (napríklad 
obličky, pečeň, pankreas) sú počas chemoterapie alebo ožarovania 
vážne poškodené. Preto sú tieto vitamíny obzvlášť dôležité u pacientov 
s rakovinou, ktorí dostávajú chemoterapiu a / alebo ožarovanie, čo vedie 
k imunosupresívnemu účinku (tieto liečby inhibujú imunitný systém). 
Z dôvodu ďalších vedľajších účinkov (ako sú závraty, zvracanie) je tiež 
dôležité, aby sa vitamíny a aminokyseliny mohli v už oslabenom tele bez 
problémov vstrebávať. Absorpcia a využitie látok rozpustných v tukoch - 
ako je opísané vyššie v tejto príručke, závisí od niekoľkých podmienok. V 
počiatočnom štádiu tenkého čreva (dvanástnika) musia byť pre absorpciu 
fyziologicky prítomné žlčové kyseliny a pankreatické sekréty. Ak nie sú 
dané tieto optimálne podmienky, napríklad ako nedostatočná výživa, snaha 
o stratu váhy, hlavné alebo vedľajšie účinky určitých liekov na trávenie, 
ožarovanie a chemoterapia pre pacientov s rakovinou, pooperačné stavy 
a oslabené organizmy, dochádza k narušeniu fyziologicky nevyhnutného 
fungovania tela. Okrem vitamínov je veľa vitamínových prekurzorov 
(napríklad ß-karotén) a ďalších aktívnych zložiek rozpustných iba v tukoch. 
Beta karotén sa absorbuje až v 18%  u úplne zdravého dvadsaťročného 
človeka bez škodlivých vášní, zatiaľ čo vo vode rozpustný vitamín C až 
75–100%. 
Je vidieť, že vitamíny rozpustné v tukoch sa vstrebávajú podstatne horšie 
ako tie, ktoré sú rozpustné vo vode, a ak nie sú dané už spomínané 
optimálne podmienky, napríklad z dôvodu choroby, potom je tento pomer 
podstatne horší. 
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REVITACART
KOMPLEX

Kapsula doplnku výživy na 
podporu obohatenia chrupavky. 
Prípravok obsahujúci minerály, 
flavonoidy a aminokyseliny. 

Pri vytváraní komplexu Revitacart sa odborníci snažili spojiť najdôležitejšie 
prírodné zložky v jednej formulácii, aby udržali zdravé kĺby, kosti a 
chrupavky. Nahrádzanie kyseliny hyalurónovej znižuje stuhnutosť kĺbov, 
glukozamín sulfát je mimoriadne dôležitou súčasťou chrupavky. Okrem 
kĺbov je potrebné brať do úvahy aj šľachy a kosti, takže rutina zlepšujúca 
krvný obeh je prolín, horčík a vitamín U, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri 
tvorbe kolagénu, sú nevyhnutnými zložkami. Tieto zložky by sa však mali 
používať nielen po diagnostikovaní bolestivých chrupaviek alebo artritídy, 
ktoré sa už vyvinuli, ale aj ako prevencia. Tajomstvo komplexu Revitacart 
spočíva podstate v tom, že obsahuje účinné látky potrebné na regeneráciu 
kĺbov v čo najlepších pomeroch a množstvách. Výrobok by nemali brať 
osoby, ktoré sú citlivé na mušle a / alebo kôrovce! 
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BOĽAVÉ KĹBY 
Mnoho ľudí má problémy s chrupavkou, ale medzi množstvom 
regenerátorov chrupavky v dnešnej dobe je ťažké orientovať sa, ktorý z 
nich by bol najvhodnejší. Je známe, že tkanivo chrupavky je tkanivo „s 
nízkou spotrebou“. „Komunikuje“ s ostatnými tkanivami a bunkami iba cez 
medzibunkovú zásobu. V súlade s tým kyslík, oxid uhličitý a metabolické 
suroviny (voda, cukry, tuky, aminokyseliny atď.) a vyrobené odpadové 
produkty vstupujú a vystupujú z tkaniva len pomaly, a to prostredníctvom 
proteínovej siete, ktorá dodáva tvrdosť chrupavky. 

Pretože v chrupke nie sú žiadne krvné cievy, pri akomkoľvek poranení 
chrupavky kŕmne cievy a spolu s nimi kmeňové bunky, ktoré tvoria 
náhradný tok, sa nemôžu dostať do miesta poranenia, nedostatok 
chrupavky sa nedá obnoviť. Celý materiál prúdi dovnútra a von cez 
synoviálnu tekutinu pomalým prúdením. Preto je dôležité, aby tlakové kĺby 
zo seba vplyvom gravitácie vytlačili odpadové látky. A pred spaním, keď tlak 
gravitácie prestane, sa kĺb začne pomaly rozširovať, absorbuje a vyživuje 
tekutinu okolo seba, pričom sú v nej rozpustené minerály.

Zápalové faktory a látky uvoľňované po poranení chrupavky stimulujú nervy 
v prostredí, priamých veľkých úderou do kosti (kvôli nedostatku chrupavky), 
vytvárajú malé trhliny, nervové impulzy a to spôsobuje neznesiteľnú bolesť, 
s ktorou sú mnohí nútení dlho žiť. Kompozícia na regeneráciu chrupavky 
musí obsahovať optimálne pomery a množstvá aktívnych zložiek, ktoré 
podporujú normálne fungovanie kĺbov, ako aj prírodné zložky, ktoré sú 
nevyhnutné pre udržanie zdravia kĺbov, kostí a chrupaviek. 
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Aerovital je kombinácia prírodných aktívnych zložiek, ktoré sa dajú 
použiť na zníženie zápalu dýchacích ciest bez vedľajších účinkov. Inhibuje 
akumuláciu tekutín v hrudníku a podporuje odstraňovanie katarálnych 
sekrétov. Podporuje priepustnosť plúcnych vezikúl, inhibuje priedušky a 
bronchioly hladkého svalstva. Kompozícia môže byť vhodná na CHOCHP a 
rakovinu pľúc na doplnkovú terapeutickú liečbu pacientov, na zmiernenie 
príznakov dyspnoe a v niektorých situáciách na ich odstránenie.

AEROVITAL

Kapsula na doplnok výživy podporuje správne 
fungovanie dýchacieho systému
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POZADIE RESPIRAČNÝCH 
ŤAŽKOSTÍ
Znečisťujúce látky 20-21. storočia čoraz viac zaťažujú naše životné prostredie. 
Patria sem látky zodpovedné za znečistenie ovzdušia. Znečisťujúce látky vo 
vzduchu sa primárne vytvárajú spaľovaním fosílnych palív. Napriek tomu, 
že emisné normy dopravných prostriedkov sú z roka na rok prísnejšie, 
ich kombinovaná úroveň v atmosfére neustále stúpa. Oxid uhoľnatý, oxid 
uhličitý, zvyškové uhľovodíky, oxidy dusíka alebo najnebezpečnejšie látky 
znečisťujúce ovzdušie (ultrajemné častice s priemerom 10 - 300 nanometrov, 
ktoré sa v medzinárodnej literatúre označujú ako PM (častice) a ktoré  
závažné poškodzujú zdravie) sa v atmosfére neustále zväčšujú. Zvyšujúca sa 
mestská premávka sťažuje dýchanie tam žijúcim ľuďom a na ich pľúca sa tlačí 
čoraz väčší tlak. Ultrajemné častice sú tie, ktoré sa pri vdýchnutí dostanú 
do alveol, bránia tam fyziologickej výmene vzduchu a tak znižujú aktívny 
dýchací povrch. Spolu s ďalšími produktmi spaľovanie minerálnych olejov je 
karcinogénne.

To môže mať vplyv na deti i dospelých a spôsobiť dýchavičnosť, ktorá 
môže neskôr viesť k CHOCHP. V takýchto prípadoch sa väčšina hormónov 
nadobličiek (kortikosteroidy) používa v medicíne na zmiernenie 
zápalového stavu. Ich vedľajšie účinky sú dnes už dobre známe. 
Dlhodobé užívanie narušuje hormonálnu rovnováhu tela, preto sa 
dlhodobé užívanie kortikosteroidov neodporúča. 



Muži s postupujúcim vekom sa stretávajú so stratou potencie v dôsledku 
poklesu hladiny testosterónu. No v súčasnosti bežnejším problémom sa 
stáva hypertrofia prostaty. Toto sa nazýva menopauzy starších mužov, 
ktorá je fyzická zmena - zväčšenie prostaty. Keď sa to stane, je to úplne 
individuálne. Tento stav sa čoraz častejšie stáva u mužov vo veku 20 až 30 
rokov alebo 40 rokov. Príčinou poklesu testosterónu je u nich preťaženie, 
vysoké pracovné vyťaženie a utlmenie záujmu o ženy. Zväčšená prostata 
je charakterizovaná takzvanou bunkovou proliferáciou (zvýšené delenie 
buniek ako je bežné), čo má za následok častejšie mutácie počas replikácie 
reťazca DNA. To môže mať za následok vznik rakoviny prostaty, ktorá 
postihuje stále vyššie a širšie vrstvy. Keď je prostata zväčšená, vyvíja tlak 
na močovú rúru a močový mechúr, čo vedie k zvýšeniu počtu močových 
stimulov, najmä v noci. Prírodné účinné látky Prostanova 7 môžu inhibovať 
ďalší rast prostaty; a bunkovú proliferáciu s Procontom, takže hypertrofia 
(rast) je obrátená. 

PROSTANOVA 7

Kapsula doplnku výživy na podporu 
správneho fungovania prostaty
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VIAC O ÚČINNÝCH 
LÁTKACH 
Extrakt z tekvicových semien sa používa na prevenciu mnohých chorôb: 
znižuje hladinu cholesterolu, má čistiaci účinok na krv a odporúča sa 
predovšetkým pre mužov, pretože jeho antioxidačné a protizápalové 
látky vrátane fytosterolu Delta-7 ich chránia pred chorobami prostaty, 
rakovinou, zápalmi a prostatou. Zvyšuje tiež sexuálnu túžbu a výkonnosť. 

Sereona plazivá znižuje časté močenie spôsobené zväčšenou prostatou, 
znižuje vypadávanie vlasov v prípade mužskej plešatosti. Zabraňuje 
premene testosterónu na dihydrotestosterón (DHT), ktorý je jednou z 
príčin zväčšenia sa prostaty, takže sa viac testosterónu premieňa na 
DHT. Sereona plazivá môže mať vplyv na produkciu hormónov estrogén 
a progesterón, čo súvisí aj so zvýšenou hladinou DHT. Sereona plazivá 
môže zmierniť rast prostaty, inhibíciou epidermálneho rastového faktora 
vrátane bolesti a zápalu. Môže však byť prospešný aj pre ženy, pretože 
zlepšuje pravidelnosť menštruačného cyklu. 

Vŕba malokvetá je známa ako posilňovač imunity, močopudný 
prostriedok, považuje sa za rastlinu zlepšujúcu nálady. Pravidelné 
používanie môže zabrániť zväčšeniu prostaty. Znižuje počet nočných 
močení a umožňuje pokojný odpočinok. Zvyšuje tiež množstvo 
vylúčeného moču. Pre svoj protizápalový účinok je vynikajúci 
pri zápaloch močového mechúra, pri nedostatočnosti 
močového mechúra a odporúča sa aj ženám s 
týmito problémami. 

Zinok sa podieľa na stabilizácii proteínových 
štruktúr a tiež katalyzuje určité bunkové 
reakcie. Zinok v prostate pomáha 
akumulovať citrát, je súčasťou semena.

26



Po našej pečeni je oblička naším hlavným vylučovacím orgánom a 
jej poškodenie zužuje možnosť vylučovania. V takýchto prípadoch 
často používajú antibiotickú liečbu bežnej medicíny, ako je 
glomerulonefritída alebo iný zápal obličiek. Pri infekciách močových 
ciest, kde neexistuje široké spektrum liekov na liečbu, sa často 
vyvíja chronické poškodenie obličiek. Ak sa tento proces ďalej 
prehĺbi, pacient bude na dialýze. Potom už nie sú možné lieky. Keď 
sme sa pozreli na túto otázku, dali sme dohromady také prírodné 
látky, ktoré stále obnovujú funkciu obličiek na fyziologickú úroveň. 
Renalonum je doplnok výživy, ktorý podporuje funkciu obličiek a 
obsahuje iba prírodné účinné látky. Je vhodný na doplnkovú liečbu 
infekcií močových ciest, podporu obličiek, patologických lézií, 
patologických infekcií, glomerulonefrotózy alebo iných zápalov 
obličiek. V prípade renálnej dialýzy môže produkt ako doplnková 
liečba účinne podporovať obnovenie fyziologických hladín obličiek.

RENALONUM

Kapsula doplnku výživy na podporu správnej 
funkcie obličiek.
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Keď sa produkt používal na liečenie, hodnoty obličiek (kratín, močovina, EGFR) 
v krvnom obraze študovaných pacientov neboli úplne normalizované, ale 
došlo aj k takým ľudským skúsenostiam, keď bolo možné dokončiť dialýzu.

Viac o účinných látkach: 
Brusnice: Brusnice sú veľmi bohaté na antioxidanty (antokyanidíny, 
triesloviny), ktoré môžu predchádzať chronickým chorobám, ako je 
ateroskleróza, usadzovanie cholesterolu, infarkt, kožné problémy. Ďalej 
obsahuje sodík, fosfor, draslík, vápnik, železo, horčík, mangán, zinok, síru. 
Používa sa na prevenciu a liečbu akútnych a chronických infekcií močových 
ciest a ako bunkový a vaskulárny antioxidant je k dispozícii aj v lekárňach vo 
forme kapsúl. 

Java čaj: V juhovýchodnej Ázii sa rastlina tradične používa ako diuretikum pri 
chorobách obličiek a močového mechúra. Jeho použitie je úplne bez rizika a 
účinne pomáha tým, ktorí chcú schudnúť. Sušený, rozdrvený povrch listov a 
koreňov orthosifónu je časť rastliny, ktorá obsahuje účinné látky. 

Listy brezy: vynikajúce diuretikum, reguluje činnosť obličiek, brzdí tvorbu 
obličkového piesku a obličkových kameňov. Známy je aj jeho účinok na 
čistenie krvi. 

Zlatobyľ obyčajný je diuretikum, má protizápalové účinky, spazmolytické, 
analgetikum , imunostimulant. V modernej fytoterapii sa používa hlavne na 
liečbu chorôb močových ciest.



Thyroid control podporuje správne fungovanie štítnej žľazy. Jeho zloženie je 
navrhnuté tak, aby bolo možné znížiť alebo vylúčiť umelý príjem hormónov. 
To platí pre hypotyreózu a nadmernú aktivitu štítnej žlazy. Liek sa môže 
použiť ako doplnková liečba kontroli štítnej žľazy aj vedľa nastavenej 
hormonálnej liečby.
Po 3 - 4 mesiacoch môže byť v drvivej väčšine prípadov zahájené pomalé 
znižovanie hormonálneho prípravku pri nezmenenom dávkovaní kontroly 
štítnej žľazy. Produkt tiež rieši fyziologickú hladinu doplnku jódu potrebnú 
pre dobrú funkciu štítnej žľazy. Nedostatočné alebo nadmerné fungovanie 
štítnej žľazy je čoraz bežnejším ochorením. Dlhodobé používanie produktov 
používaných pri terapiách ovplyvňuje celý náš hormonálny systém, pretože 
pôsobia v hypofýze, v hormonálnom riadiacom centre, kde je regulovaná 
funkcia štítnej žľazy, sú regulované pohlavné hormóny a centrum je 
zodpovedá za hormonálne zvládanie stresových situácií. Pokiaľ dôjde k 
dlhodobému príjmu syntetických hormónov, dôjde k narušeniu fungovania 
hypofýzy (centra hormonálnej regulácie), čo ovplyvní celú reguláciu 
hormónov. Medzi prírodnými prostriedkami existuje len málo liekov, ktoré 
regulujú funkciu štítnej žľazy. 

 

THYROID CONTROL

Kapsula doplnku výživy na podporu správneho 
fungovania štítnej žľazy 
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O ÚČINNÝCH LÁTKACH
Kreatín: Kreatín stimuluje produkciu energie, a preto môže znižovať únavu 
spojenú s hypotyreózou. Pomáha svalovým vláknam rásť a posilňovať sa. 
Kreatín si naše telo vytvára prirodzene v obličkách, pečeni a pankrease. 
Energiu potrebnú na stiahnutie svalov pri cvičení dodáva vysokorýchlostná 
hydrolýza ATP. V dôsledku tohto procesu sa uvoľňuje ADP (adenozíndifosfát). 
Fosfátová skupina odštiepená od kreatínfosfátu slúži ako doplnenie 
regenerácie ATP. Podporuje nielen produkciu energie, ale urýchľuje aj 
metabolizmus. Kreatín zvyšuje výkonnosť tela a podporuje výbušnosť. 

Extrakt z citrónovej trávy: Citrónová tráva je najprirodzenejším sedatívom 
vo forme čaju na zníženie nervovej napäti v ktorejkoľvek oblasti tela. 
Posilňuje nervy, upokojuje srdce, zmierňuje kŕče, zlepšuje činnosť čriev. Vďaka 
antivírusovému účinku sa môže použiť aj pri šindloch a na vírusové infekcie 
herpes. Dobré pre sťažnosti súvisiace s počasím, citlivosť na počasie a čelné 
účinky. 

Jodid draselný: Maďarsko má výrazný nedostatok jódu. Ženy sú najviac 
postihnuté ochorením štítnej žľazy a predispozícia sa dedí. Musíte vedieť, že 
toto telo potrebuje jód, aby dokázalo produkovať hormóny zodpovedné za 
riadenie rýchlosti metabolizmu, okrem iného metabolizmus určuje, ako rýchlo 
dokážeme spáliť kalórie. Jód je nevyhnutný minerál, pre telo je nemôžné túto 
látku vyrábať, takže musíme to dodať zvonka.

Selén sodný: Selén je tiež nevyhnutný pre správne fungovanie štítnej žľazy. 
Nedostatok selénu môže viesť k hypotyreóze a autoimunitným ochoreniam 
štítnej žľazy, ako je Hashimotova tyroiditída. Štítna žľaza obsahuje väčšinu 
selénu v našom tele. Selén pomáha pri produkcii hormónov. Bunky štítnej 
žľazy produkujú proteín nazývaný tyreoglobulín, na ktorý sa viaže jód, 
pretože iba vtedy môžu vznikať hormóny T4 a T3. Počas tvorby hormónov 
sa tvoria aj voľné radikály, s ktorými bunky štítnej žľazy bojujú za produkciu 
dvoch enzýmov: glutatiónperoxidázy a tioredoxín reduktázy. Pôsobia 
antioxidačne. Selén je kľúčovou zložkou pri výrobe týchto dvoch enzýmov.
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Revitaferr je kapsula doplnkov výživy obsahujúca železo, kyselinu humínovú 
a kyselinu fulvovú, ktorá účinne podporuje rovnováhu železa v tele. Železo 
prispieva k normálnej tvorbe červených krviniek a hemoglobínu a je 
nevyhnutné pre mnoho našich fyziologických procesov. Revitaferr navrhol Dr. 
András Bertha tak, aby obsahoval správne množstvo esenciálneho železa vo 
forme, ktorá telu umožňuje jeho najefektívnejšie využitie. Mysleli by sme si, 
že nahradenie anorganického prvku, ako je železo, je jednoduchý proces, ale 
fyziologicky iba dvojmocná forma železa môže vstúpiť do krvného obehu z 
tenkého čreva pomocou enzýmového systému a podporiť krvotvorbu v kostnej 
dreni v mieste použitia. Dvojmocná forma železa je veľmi nestabilná a veľmi 
rýchlo sa oxiduje na trojmocnú, ktorý keď vstúpi do tenkého čreva, už ho 
enzýmový systém nerozpozná, takže sa neabsorbuje a opúšťa črevný trakt. 

 

 

REVITAFERR

Kapsula doplnku výživy má pozitívny 
účinok na podporu železa v domácnosti 
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NEDOSTATOK ŽELEZA
V TELE 
Anémia, jej rozvíjanie môže mať veľa príčin, napríklad: silnú menštruáciu 
u žien, veľkú stratu krvi pri úrazoch, choroby krvotvorného systému, 
vedľajšie účinky liekov atď. Chemoterapeutické látky používané u 
pacientov s rakovinou môžu tiež ako vedľajší účinok poškodiť krvotvorný 
systém. V tomto prípade sa zásoby železa v tele rýchlo vyčerpá a hladina 
červených krviniek a hemoglobínu prudko poklesne. V kritických prípadoch 
môžu tieto hodnoty dosiahnuť také nízke hladiny, že v cirkulujúcej krvi už 
nie je dostatočné množstvo hemoglobínu a prísun kyslíka do buniek nie je 
dostatočný, čo vedie k ťažkostiam s dýchaním a príznakom udusenia. Na 
trhu je veľa výrobkov zo železa, sortiment je široký, ale existuje len veľmi 
málo receptov, ktoré je možné v bezpečnosti absorbovať. Aby sa zachovala 
dvojmocná forma železa, musí sa pripraviť forma s organickým ochranným 
povlakom, ktorý eliminuje oxidačné procesy. Najbežnejším riešením sú 
cheláty.Cheláty obsahujúce železo2 nie sú skutočne stabilné, nehovoriac o 
tom, že táto molekula je pomerne veľká, čo enzymatický systém v tenkom 
čreve nedokáže úplne rozpoznať, takže je bránené pri absorpcii. V prípravku 
Revitaferr ochrana vzorca Iron2 nie je vo forme chelátu, ale je viazaná na 
humínovú kyselinu s malou molekulou, ktorá sa môže bezpečne a bez 
akýchkoľvek vedľajších účinkov absorbovať. Železo prijaté v tejto forme je 
schopné v krátkom čase zvýšiť hladinu červených krviniek a hemoglobínu v 
tele na fyziologické hodnoty. 
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Aquares je jedinečný doplnok výživy v tekutej kapsule, ktorá sa vstrebáva 
100% bez použitia energie tela, pretože sa okamžite rozpúšťa v kontakte s 
vodou v žalúdku. Aquares sa vyrába novou technológiou, ktorá umožňuje 
telu prijímať účinnú látku resveratrol v nezmenenej molekulárnej štruktúre. 
Účinná látka resveratrol mala spočiatku zlú rozpustnosť vo vode, je však 
vysoko rozpustná v tukoch. Túto doteraz neporaziteľnú prekážku preklenul 
vynález profesora Dr. Andrása Berthu. Vynález podal prednostne 4. júla 
2000 vynálezcu s názvom „Príprava na požitie vitamínov rozpustných 
v tukoch“ na maďarskom patentovom úrade pre patentové konanie 
pod číslom P0002561 - PCT / HU01 / 00073. Technológia použitá na 
výrobu Aquares je vylepšenou verziou tohto patentu, ktorá je navrhnutá 
predovšetkým na to, aby boli prírodné molekuly rozpustné vo vode, ktoré 
nie sú alebo sú len mierne rozpustné vo vode bez excipientov. 

AQUARES

Tekutá kapsula Resveratrol na doplnkovú liečbu 
kardiovaskulárnych ťažkostí a na liečbu cukrovky 
typu 2.
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OCHRANA POMOCOU 
PRÍRODNÝCH AKTÍVNYCH 
ZLOŽIEK 
V dôsledku nesprávnej výživy a nesprávneho životného štýlu sa v 
našom tele hromadia škodlivé látky. Voľné radikály dokáže organizmus 
kompenzovať v pomerne širokom rozmedzí antioxidačným systémom. 
Avšak s rastúcim počtom chemických útokov obranuschopnosť slabne 
a toxické látky pôsobia. Vitamíny A, D, E rozpustné v tukoch a ďalšie 
dôležité prírodné účinné látky, ako sú ß-karotén, Q10, lecitín, resveratrol 
atď., sa nachádzajú v mnohých rôznych formuláciách vo forme tabliet, 
kapsúl alebo olejov, ale majú malú absorpciu alebo mieru využitia. Je 
známou skutočnosťou, že za normálnych fyziologických podmienok 
dochádza k využitiu látok rozpustných v tukoch vo veľmi malom percente 
v porovnaní s látkami rozpustnými vo vode (napr. Vitamín C). Hoci naše 
telo tieto látky tiež potrebuje na udržanie nášho zdravia. Absorpcia a 
využitie látok rozpustných v tukoch závisí od niekoľkých podmienok. 
V počiatočnom štádiu tenkého čreva (dvanástnika) sa musia súčasne 
vyskytnúť fyziologické príznaky absorpcie kyseliny p a pankreatických 
sekrétov. Tieto stavy nie sú dané napríklad kvôli podvýžive, straty 
váhy, hlavným alebo vedľajším účinkom určitých liekov na trávenie, 
rádioterápií a chemoterápií u pacientov s rakovinou, pooperačným 
stavom, oslabeným organizmom z rôznych dôvodov - takže je narušená 
fyziologicky nevyhnutná funkcia tela. Nová technológia môže byť 
riešením!
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OCHRANA S RESVERATROLOM

Jednoduchá verzia Resveratrolu sa nachádza aj v hrozne červeného vína. 
Účinnej látke t-resveratrol, možno vyčítať jav zvaný „francúzsky paradox“. 
Tento jav popísali vedci, keď skúmali úmrtnosť na infarkt v každej krajine 
a zistili, že Francúzi zomierajú na túto chorobu päťkrát menej. Príčinou 
tohto javu je účinná látka t-resveratrol, ktorá je vo vyšších množstvách 
prítomná v juhoeurópskych vínach. Resveratrol možno nájsť v mnohých 
formuláciách, avšak v súčasnosti používané doplnky výživy obsahujú 
molekuly rozpustné v tukoch v pôvodnej forme. Ich absorpcia závisí od 
fyziologického stavu dvanástnika pri požití. V porovnaní s nimi je Aquares 
účinný s novou, patentovanou technológiou, aj keď stav tela nie je ideálny 
na vstrebávanie látok rozpustných v tukoch v dôsledku choroby alebo 
vedľajších účinkov iných liekov. 

 › Výskum (množstvo experimentov na zvieratách a klinické skúšky) ukázal, 
že resveratrol môže skutočne znížiť riziko srdcového infarktu tým, že 
predkondicionuje (predcvičí) bunky myokardu, aby tolerovali menej krvi 
transportovanej zúženými koronárnymi artériami, tzv. relatívny nedostatok 
kyslíka. 

 › Ukázalo sa, že resveratrol zabraňuje hromadeniu tukov, priberaniu kíl, a tým 
pádom napomáha k vyhíbaniu sa cukrovke.

 › Posledné experimenty preukázali, že má priaznivý vplyv aj na metabolizmus a 
produkciu inzulínu. Tento nový objav by mohol znamenať nový spôsob liečby 
a prevencie cukrovky typu 2.

 › Odborníci sa v niekoľkých článkoch vyjadrili k účinkom resveratrolu 
zvyšujúcim vytrvalosť. 



 › Zdá sa, že resveratrol napodobňuje pozitívne účinky deprivácie kalórií. 
Niektoré štúdie naznačujú, že resveratrol má priaznivý účinok na hladinu 
mužských pohlavných hormónov a na ich pohlavné funkcie. 

 › Resveratrol má antioxidačný účinok, a preto znižuje výskyt nádorov vďaka 
svojej chemopreventívnej dennej dávke.

 › Inhibíciou produkcie vaskulárneho rastového faktora môže resveratrol 
nepriamo znížiť prísun živín a kyslíka do nádoru a nakoniec spomaliť 
rýchlosť rastu nádoru.
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Sedalon je iba sedatívum vyrobené z prírodných ingrediencií a vďaka 
svojim prírodným ingredienciám nemá vedľajšie účinky, ktoré vám môžu 
pomôcť prekonať každodenné stresové situácie. Ďalšou výhodou prípravku 
je, že kvôli výlučne prírodným aktívnym zložkám nehrozí riziko závislosti, 
prirodzené reflexy nebudú otupené, výrobok nespôsobuje problémy s 
riadením, na rozdiel od výrobkov vyrobených zo syntetických materiálov. 

SEDALON

Produkt doplnku výživy sa využíva na 
podporu každodenných činností pokojného 
života. Vďaka svojim prírodným zložkám 
nevyvoláva závislosť, ospalosť alebo 
dekoncentráciu.
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STRES V NAŠOM 
KAŽDODENNOM ŽIVOTE 
V dnešnom rýchlom svete sa ocitáme v najrôznejších stresových situáciách. 
Bohužiaľ, bez ohľadu na pohlavie a vek, keďže rodičia žijú v neustálom 
strese, má to silný vplyv na celú rodinu. Mohli by sme tiež povedať, že 
každý deň   21. storočie je preťažením a stresovým stavom. Pre dospelých 
sú v mojej dobe predovšetkým charakteristické pracovné vyťaženia. Pre 
mnohých ľudí útek z tvrdého stresujúceho stavu skôr alebo neskôr vedie k 
sedatívam. V medicíne existuje široké spektrum najrôznejších syntetických 
sedatív, z ktorých si vyberáme tie najsympatickejšie. Tieto látky dočasne 
poskytujú roztok v nízkych alebo stredných dávkach, ale pretože na tieto 
lieky sa dá ľahko zvyknúť, „nervózny človek“ bude užívať stále vyššie dávky.
Je tam riziko na závislosť od týchto liekov. Ich účinky na nervový systém 
nebudú mať z dlhodobého hľadiska upokojujúci účinok, ale čoraz viac kvôli 
„pokojnému stavu“, ktorú chcete dosiahnuť užívaním tablety, bude liečená 
osoba dekoncentrovaná a nebude schopná plniť si svoje pracovné a domáce 
povinnosti.
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Somniferon je produkt zložený výlučne z prírodných aktívnych zložiek, 
ktoré podporujú ľahký a pokojný spánok po celú noc. Ďalšou výhodou 
prípravku je, že na rozdiel od syntetických práškov na spanie nemajú pri 
rannom vstávaní žiadne vedľajšie účinky.

V prípade syntetických práškov na spanie môže nastať pomalé vyčerpanie 
účinných látok a vedľajšie účinky z metabolických procesových zvyškov 
spôsobujú u prebúdzajúcich sa ľudí dlhotrvajúcu ospalosť, možno bolesti 
hlavy a nevoľnosť. Somniferon nemá žiadne vedľajšie účinky, takže po 
prebudení, v premávke aj v práci, môžete začať deň bez vedľajších účinkov. 
V prípade dlhodobých ochorení, ako sú napríklad rakovinové procesy, je 
vo veľkej väčšine prípadov narušený nočný odpočinok z dôvodu častého 
prebúdzania a bolesti, ktorá môže viesť k ďalšiemu faktoru vyčerpávania 
tela. Okrem už spomenutých vedľajších účinkov môžu syntetické prášky 
na spanie tiež zvyšovať bolesť, vďaka čomu je človek, ktorý sa trvale budí, 
citlivejší na životné prostredie a bolesť. 

SOMNIFERON

Kapsule doplnku výživy, ktoré vám pomôžu 
spať spoľahlivo celú noc
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O ÚČINNÝCH LÁTKACH 
Valerián: Tiež sa mu hovorí „prírodné valium“, pretože upokojuje nervy bez 
vedľajších účinkov. Pomáha tiež nášmu mozgu lepšie reagovať na stres a 
pomáha vyrovnávať množstvo hormónov produkovaných stresom v tele. 
Valerian, tiež známy ako catnip, je v ľudovom liečiteľstve prítomný už po celé 
storočia. Valeriána lekárska nám môže pomôcť nielen rýchlejšie zaspať, ale aj 
urobiť náš spánok dlhším a relaxačnejším. 

Citrónová tráva: Je známa predovšetkým pre svoje nervy posilňujúce a 
sedatívne účinky. Používa sa na poruchy spánku, začínajúcu depresiu, 
srdcové ťažkosti nervového pôvodu. Stimuluje funkciu pečene, 
zlepšuje trávenie, proti nadúvaniu. Reguluje funkciu štítnej žľazy a 
zmierňuje nervozitu z dôvodu nadprodukcie. Je vhodný aj na zníženie 
predmenštruačného nervového napätia. Polyfenoly v ňom majú antivírusové 
vlastnosti, pomáhajú liečiť opary a znižujú výskyt vírusu na polovicu.

Marakuja: Ovocie a jeho šťava obsahujú vitamíny A, B a C, sodík, železo 
a draslík, sú obzvlášť účinné pri liečbe problémov pri zaspávaní. Výskum 
ukázal, že pomáha liečiť úzkostné poruchy a poruchy nálady. Je vhodný na 
zmiernenie menštruačných porúch. Extrakt z marakuje má protinádorový 
účinok. Ovocný odvar obsahuje účinné látky, ktoré sú schopné paralyzovať 
enzýmy, a ktoré sú potrebné na to, aby sa rakovinové bunky dostali do 
cievneho systému a lymfatického obehu, cez ktoré sa rozptýlia a tvoria 
rakovinové metastázy. 

Chmeľ: Ukázalo sa, že chmeľ je dobrým sedatívom a hypnotikom, ale tiež 
sa používa proti anorexii a žalúdočným ťažkostiam, ako aj pri nervových 
hnačkách. Často sa používa v kombinácii s inými bylinnými sedatívami 
(mačacie korene). 
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* Krvný obraz na základe hodnôt pečeňových enzýmov (GOT, GPT, GGT, AP, LDH) 
** Na základe krvného obrazu (abs. Lymfocytov, abs. Monocytov,% lymfocyty, počet červených 

krviniek, bielych krviniek, hemoglobín)

  Všeobecná tabuľka odporúčaní                           pre prípravky VITALITAE
LATINSKY SLOVENSKY PROCONT REVITA-U ERGERON REVITASOL DOPLNKOVÝ PRODUKT KOMENTÁR

Dávkovanie je uvedené: (čas * počet tabliet). 
V tabuľke je zvýšené dávkovanie 

označené červenou farbou.
( ženy 2*1, od 2.týzdňa 

3*1) (muži 2*1) 

*2 v prípade zlých 
hodnôt 3

 (Produkt spotrebujte 
večer)

*1 v prípade zlých 
hodnôt 2

Carcinoma cervicis uteri, (HPV) Rakovina krčka maternice 3*2 3*1 2 2

Carcinoma laryngis Rakovina hrtana 3*2 2*1 2 2

Carcinoma mammae Rakovina prsníka „2-1-2; 3*2” 2*1 2 2
Pokyny dávkovania Procont: ak ste 

citliví na hormóny 2-1-2, ak máte trojitý 
zápor 3*2 

Carcinoma pancreatis                                  Rakovina pankreasu                                                                                   3*2 2*1 3 2 Vo väčšine prípadov sa môžu vyskytnúť 
metastázy v pečeni.

Carcinoma ventriculi Rakovina žalúdka 3*2 3*1 3 2
Je pravdepodobná metastáza pečene, 
veľmi rýchlo prebiehajúca! Okamžite 

začnite liečbu!

Chirrhosis Hepatis Cirhóza 3*1 3*1 4 2

Colorectalis carcinoma (CRC)                          Rakovina hrubého čreva, 
        3*2 3*1 „2-3” 2 Vo väčšine prípadov metastázy v pečeni, 

v závislosti od dávkovania Ergeronu

Glioblastoma Nádor mozgu 3*2 2*1 2 1

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

Melanoma Rakovina kože 3*2 2*1 2 2

Mioma, Endometriosis Fibroidy 2*2 3*1 2 1 2*2 AQUARES Použitie doplnkového produktu!

Prostata carcinoma Nádor prostaty „2*2;3*2“, u zavisnosti od PSA 3*1 2 1 2*1;3*1 PROSTANOVA 
(u zavisnosti od PSA)  

Časté panvové metastázy. Použitie 
doplnkového produktu!

Pulmo adeno carcinoma Nádor pľúc 3*2 2*1 2 2 2*1 AEROVITAL Použitie doplnkového produktu!

Pulmo carcinoma microcellulare                    Malobunkový nádor pľúc „2-2-3” 3*1 2 2 2*1 AEROVITAL Použitie doplnkového produktu!

Renal carcinoma Nádor obličiek 3*2 2*1 2 1 2*1 RENALON Použitie doplnkového produktu!

Thiyreoidea carcinoma Nádor štítnej žlazy 3*2 2*1 2 2 1*1 THYROID CONTROL (uzimati 1 sat 
posle uzimanja hormonalnih tableta) Použitie doplnkového produktu!

Multiplex metastasis                                        Multiplexné metastázy 3*2 3*1 3 2

Ossealis metastasis Kostné metastázy 3*2 3*1 2 2 3*1 REVITACART Použitie doplnkového produktu!

rakovina konečníka



Pre všetky typy nádorov, ktoré potrebujú podporu krvotvorných orgánov (na základe
hladiny červených krviniek, hladiny hemoglobínu): 1 * 1;2*1 Revitaferr 
Na zmiernenie prízn kov úzkosti u všetkých typov nádorov: 1-3*1-2 Sedalon 
Pre všetky typy nádorov podporuje pokojný spánok: 1 * 1-2 SOMNIFERON
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LATINSKY SLOVENSKY PROCONT REVITA-U ERGERON REVITASOL DOPLNKOVÝ PRODUKT KOMENTÁR

Dávkovanie je uvedené: (čas * počet tabliet). 
V tabuľke je zvýšené dávkovanie 

označené červenou farbou.
( ženy 2*1, od 2.týzdňa 

3*1) (muži 2*1) 

*2 v prípade zlých 
hodnôt 3

 (Produkt spotrebujte 
večer)

*1 v prípade zlých 
hodnôt 2

Carcinoma cervicis uteri, (HPV) Rakovina krčka maternice 3*2 3*1 2 2

Carcinoma laryngis Rakovina hrtana 3*2 2*1 2 2

Carcinoma mammae Rakovina prsníka „2-1-2; 3*2” 2*1 2 2
Pokyny dávkovania Procont: ak ste 

citliví na hormóny 2-1-2, ak máte trojitý 
zápor 3*2 

Carcinoma pancreatis                                  Rakovina pankreasu                                                                                   3*2 2*1 3 2 Vo väčšine prípadov sa môžu vyskytnúť 
metastázy v pečeni.

Carcinoma ventriculi Rakovina žalúdka 3*2 3*1 3 2
Je pravdepodobná metastáza pečene, 
veľmi rýchlo prebiehajúca! Okamžite 

začnite liečbu!

Chirrhosis Hepatis Cirhóza 3*1 3*1 4 2

Colorectalis carcinoma (CRC)                          Rakovina hrubého čreva, 
        3*2 3*1 „2-3” 2 Vo väčšine prípadov metastázy v pečeni, 

v závislosti od dávkovania Ergeronu

Glioblastoma Nádor mozgu 3*2 2*1 2 1

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

Melanoma Rakovina kože 3*2 2*1 2 2

Mioma, Endometriosis Fibroidy 2*2 3*1 2 1 2*2 AQUARES Použitie doplnkového produktu!

Prostata carcinoma Nádor prostaty „2*2;3*2“, u zavisnosti od PSA 3*1 2 1 2*1;3*1 PROSTANOVA 
(u zavisnosti od PSA)  

Časté panvové metastázy. Použitie 
doplnkového produktu!

Pulmo adeno carcinoma Nádor pľúc 3*2 2*1 2 2 2*1 AEROVITAL Použitie doplnkového produktu!

Pulmo carcinoma microcellulare                    Malobunkový nádor pľúc „2-2-3” 3*1 2 2 2*1 AEROVITAL Použitie doplnkového produktu!

Renal carcinoma Nádor obličiek 3*2 2*1 2 1 2*1 RENALON Použitie doplnkového produktu!

Thiyreoidea carcinoma Nádor štítnej žlazy 3*2 2*1 2 2 1*1 THYROID CONTROL (uzimati 1 sat 
posle uzimanja hormonalnih tableta) Použitie doplnkového produktu!

Multiplex metastasis                                        Multiplexné metastázy 3*2 3*1 3 2

Ossealis metastasis Kostné metastázy 3*2 3*1 2 2 3*1 REVITACART Použitie doplnkového produktu!



SLOVENSKY LATINSKY PROCONT REVITA-U ERGERON REVITASOL DOPLNKOVÝ PRODUKT KOMENTÁR

Dávkovanie je uvedené: (čas * počet tabliet) ( ženy 2*1, od 2.týzdňa 
3*1) (muži 2*1)

*2 v prípade zlých 
hodnôt 3 (Produkt
 spotrebujte večer)

*1 v prípade zlých 
hodnôt 2

Diabetik 2. typu Diabetes 2 2*1 1 „3*1;2*2” AQUARES Dávkovanie Aquaresu závisí od 
hladiny cukru v krvi. ( nad 10, 2*2)

Mŕtvica Stroke 2*1 1 2*2 AQUARES Dávkovanie Aquaresu: prvý týždeň 
2*1, od druhého týždňa 2*2

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

Žalúdočné vredy,
vredy dvanástnika

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

Chronická artritída                                       Rheumatoid arthritis 
                                                                               (RA ,PCP) „2*1;3*1” 1 3*1 REVITACART

Črevný zápal,
Crohnová choroba Colitis ulcerosa, Chron 3*1 „2*1;3*1;2*2” 1 2

Crohnová choroba Hypertonia 2 1 „3*1;2*2” AQUARES Dávkovanie Aquaresu závisí od 
krvného tlaku, nad 160/100 2*2 

Arteriálna Hypertenzia
(Ischemická choroba srdca) Angina pectoris 1 1 „3*1;2*2” AQUARES Dávkovanie Aquaresu závisí od 

krvného tlaku, nad 160/100 2*3

Porucha štitnej žľazy Hypothyreosis;
Hyperthyreosis 1*1 THYROID CONTROL Užívajte doplnok 1 hodinu po užití 

hormonálnych tabliet

Parkinsonová choroba Parkinson 2*1 2*1 2 2 2*2 AQUARES Zvýšené hodnoty revitazolu!

Skleróza Sclerosis multiplex 
(SM) 2*1 2*1 2 2 2*2 AQUARES Zvýšené hodnoty revitazolu!

Infarkt Myocardialis infarctus 2*1 1 2*2 AQUARES Dávkovanie Aquaresu: prvý týždeň 
2*1, od druhého týždňa 2*2
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SLOVENSKY LATINSKY PROCONT REVITA-U ERGERON REVITASOL DOPLNKOVÝ PRODUKT KOMENTÁR

Dávkovanie je uvedené: (čas * počet tabliet) ( ženy 2*1, od 2.týzdňa 
3*1) (muži 2*1)

*2 v prípade zlých 
hodnôt 3 (Produkt
 spotrebujte večer)

*1 v prípade zlých 
hodnôt 2

Diabetik 2. typu Diabetes 2 2*1 1 „3*1;2*2” AQUARES Dávkovanie Aquaresu závisí od 
hladiny cukru v krvi. ( nad 10, 2*2)

Mŕtvica Stroke 2*1 1 2*2 AQUARES Dávkovanie Aquaresu: prvý týždeň 
2*1, od druhého týždňa 2*2

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

Žalúdočné vredy,
vredy dvanástnika

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

Chronická artritída                                       Rheumatoid arthritis 
                                                                               (RA ,PCP) „2*1;3*1” 1 3*1 REVITACART

Črevný zápal,
Crohnová choroba Colitis ulcerosa, Chron 3*1 „2*1;3*1;2*2” 1 2

Crohnová choroba Hypertonia 2 1 „3*1;2*2” AQUARES Dávkovanie Aquaresu závisí od 
krvného tlaku, nad 160/100 2*2 

Arteriálna Hypertenzia
(Ischemická choroba srdca) Angina pectoris 1 1 „3*1;2*2” AQUARES Dávkovanie Aquaresu závisí od 

krvného tlaku, nad 160/100 2*3

Porucha štitnej žľazy Hypothyreosis;
Hyperthyreosis 1*1 THYROID CONTROL Užívajte doplnok 1 hodinu po užití 

hormonálnych tabliet

Parkinsonová choroba Parkinson 2*1 2*1 2 2 2*2 AQUARES Zvýšené hodnoty revitazolu!

Skleróza Sclerosis multiplex 
(SM) 2*1 2*1 2 2 2*2 AQUARES Zvýšené hodnoty revitazolu!

Infarkt Myocardialis infarctus 2*1 1 2*2 AQUARES Dávkovanie Aquaresu: prvý týždeň 
2*1, od druhého týždňa 2*2
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