
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

A MyRealWay többkomponensű peptid bioregulátorok 

alkalmazásának eredményei a terápiás gyakorlatban. 

 

 

 

 

 

 

Szerző: Marina Kukharuk a klinikai vezető orvos, terapeuta, akupunkturista, 

reflexológus 

 

Szülészeti és Családgyógyászati Középiskola 

Moszkva 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 



2 
 

 

   

 

 

 

Tartalom: 

A tanulmány módszerei 
 

3. oldal 

A tanulmány célja  
 

3. oldal 

Elméleti szempontok 
 

3. oldal 

Az összegyűjtött adatok elemzése 
 

4. oldal 

Az alkalmazás eredménye: MenoTIDE PLUS, WomenTIDE PLUS 
 

5. oldal 

Az alkalmazás eredménye: HyperacidTIDE PLUS, 
LowacidTIDE PLUS, MicrofloraTIDE PLUS, LiverTIDE PLUS 
 

5. oldal 

Az alkalmazás eredménye: BoneTIDE PLUS, JointsTIDE PLUS 
 

6. oldal 

Az alkalmazás eredménye: BrainTIDE PLUS, NervesTIDE PLUS  
 

6. oldal 

Több MyRealWay bioregulator komplex alkalmazásának 
eredményei Példák az orvosi gyakorlatra 
 

6. oldal 

Következtetés 
 

7. oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

1. A tanulmány módszerei 

A moszkvai Hagyományos Szülészeti és Családgyógyászati Központ hálózata gyakorlati 

munkájában klasszikus (ULTRASOUND, klinikai, biokémiai teszt) és hagyományos (Vegetal-

rezonancia-diagnosztika, osteopathia, kineziterapia, homeopátia) vizsgálati és kezelési 

módszereket alkalmaz. A vizsgálati folyamat során 350 beteggel konzultáltak és vizsgálták a 

MyRealWay bioregulatorok alkalmazásának eredményeit. 

A bioregulatorokat olyan diagnosztikai módszerekkel választották ki, mint az „Imedis” vegetal-

rezonancia teszt, a KME analitikus felhőrendszer, terápiás felmérés, ultrahang, MRT, klinikai és 

biokémiai vérvizsgálatok. 

2. A tanulmány tervezése és céljai 

A vizsgálat célja az adatok gyűjtése volt statisztikai módszerek révén a MyRealWay bioregulatorok 

alkalmazási hatékonyságának elemzésére. Az összegyűjtött adatokat fel kellett dolgozni és ki 

kellett értékelni. A kapott eredmények a további kiegészítő kutatások forrásai voltak, amelyek 

igazolták és megerősítették a MyRealWay bioregulatorok hatékonyságát. A vizsgálatban részt 

vevő betegek egy véletlenszerű mintából álltak. A gyógyászatra szakosodott orvosok a betegeket 

funkcionális diagnosztikai módszerekkel vizsgálták, majd lézeres, akupunktúrás és biorezonanciás 

terápiával kezelték. 

A betegeket a következő alapelvek alapján választották ki: 

 Járó betegek 

 Bioregulatorokat monoterápiában alkalmazó betegek 

 Betegek, amelyek több bioregulátor komplexet szednek 

 Azok a betegek, akik a bioregulatorokat kombinált terápiában alkalmazzák 

gyógynövények és homeopátiás készítmények katalizátoraként. 

 Azok a betegek, akik bioregulatorokat szednek az összetett terápiában az 

akupunktúra és a lézerkezelés hatékonyságának fokozása érdekében 

3. Elméleti szempontok 

A tanulmány a holisztikus orvoslás elméleti alapjaira támaszkodik. Nevezetesen a rehabilitáció és 

a kompenzáció elve, a test megfelelő öngyógyító mechanizmusainak stimulációja. Ennek az 

elméletnek alapvető szabálya az egyes betegek egyéni megközelítése, az aktív motiváció és a 

testhelyreállító mechanizmusok stimulálása. 

Ugyanakkor figyelembe vesszük az energiaelméletet és a fizikai (biofizikai) tényezők biológiai 

hatásainak információs mechanizmusait. Peter Anokhin akadémikus elmélete alapján az egész 

szervezet, a funkcionális rendszerek összessége, amelyek mindegyike függetlenül átalakíthatja 

funkcióit, alkalmazkodva a külső és a belső környezet körülményeihez. Vizsgálatunkban a 

szervezet harmonikus munkájának fontos elemei a My Real Way bioregulátorok. A bioregulátorok 

hatását a Wilder-Leites szabály szerint írjuk le. Az ismétlődő ingerek az élő elemek működését 

idézik elő, az átlagos ingerek erősítik, az erős ingerek akadályozzák, a nagyon erősek pedig 

bénítják a működést. Esetünkben a gyenge ingerek a peptidláncok, átlagosak a vitaminok és a  
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nyomelemek. Erős és nagyon erős ingerek, mint például az antibiotikumok és hormonok, 

nincsenek jelen. 

Használjuk az extracelluláris mátrix szabályozási elméletét is. Az extracelluláris mátrix 

mechanikailag támogatja a sejteket és szállítja a vegyi anyagokat. Az extracelluláris mátrix 

gazdagabb, mint a környező sejtek, és meghatározza a szövetek fizikai tulajdonságait. 

4. Az adatok elemzése 

A vizsgálat során 335 beteg lett kezelt MyRealWay bioregulátorral. 

A tanulmány következtetései: 

- Gyógyulás következett be 70 beteg esetében 
- Jelentős egészségügyi javulás volt megfigyelhető, 

beleértve a klinikai és biokémiai vizsgálatok 
eredményeit, valamint a kezelőorvos diagnózisát. 

87 beteg esetében 

- Egészségi állapot részlegesen javult és a betegségek 
akut megnyilvánulásai enyhültek. 

175 beteg esetében 

- A MyRealWay bioregulátorok alkalmazása nem 
változtatta meg egészségi állapotukat.  

 

3 beteg estében 

A bioregulatorok kiválasztásakor 15 betegnél allergiás reakciókat, autoimmun rendellenességeket, 

örökletes B-vitamin intolerancia és gyógynövény-allergiát fedeztek fel. 

 

A bioregulátorok szedését orvos írta elő, az alábbiakban leírt különféle sémák szerint. Bemutatjuk 

az egyes bioregulátorok bevitelének eredményeit az adott betegséggel kapcsolatban. A 

monoterápia keretében megállapítottuk, hogy 63 beteg egészségi állapotában jelentős javulás 

következett be. 
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A MenoTIDE PLUS és a WomenTIDE PLUS 
a női reproduktív rendszer betegségeinek kezelésében 

 

 Diagnózis: a menopauza időszakában, klimaktériás szindróma 1. és 2. fokozata. 

15 női beteg 50-65 év közötti  

Eredmény: a MenoTIDE PLUS bioregulátor szedése után a klimaktériás rendellenességek 

jelentősen javultak (a hangulat javult, a vérnyomás stabilizálódott, a hőhullámok 

csökkentek)  

 Diagnózis: premenstruációs szindróma 

10 női beteg 22-38 év közötti,. 

Eredmény: a WomenTIDE PLUS bioregulator szedése során a betegek közérzete javult, a 

fájdalom érzet csökkent, az időszak lerövidült. 

 

A HyperacidTIDE PLUS, a LowacidTIDE PLUS, a MicrofloraTIDE PLUS, 
és a  LiverTIDE PLUS alkalmazásának eredményei az emésztőrendszer 

betegségeinek kezelésében. 
 

 Diagnózis: Súlyosbodó krónikus gasztritisz, gyomorfekély. 

5 férif és női beteg 30-55 év közötti. 

Eredmény: a HyperacidTIDE PLUS bioregulátorok szedése után enyhült a gyomorfekély 

súlyosbodásának akut stádiuma. 

 Diagnózis: Krónikus, kolekuláris cholecystitis, krónikus gastritis. 

2 női beteg, 52 és 57 év közötti. 

Eredmény: az epehólyag laparoszkópikus műtéte. A műtét után a LowacidTIDE PLUS 

bioregulátor szedését és étkezési terápiát írták elő. Ennek eredményeként a gyógyulási idő 

kétszer rövidebb volt, mint más olyan betegeknél, akik nem szedtek bioregulatorokat. 

 Diagnózis: Disbacteriosis tünetei antibiotikumok bevétele után. 

5 különböző életkorú beteg.  

Eredmény: a MicrofloraTIDE PLUS szedése után a betegség tünetei enyhültek.  Az 5 fős 

kontrollcsoport Linex-et, Normospectrumot és Bififormot szedettt. A diagnosztikát BRT 

módszerrel végezték. A gyógyulási időszak 7 nappal rövidebb volt azoknál a betegeknél, 

akik bioregulatorokat használtak. 

 Diagnózis: Hepatózis megemelkedett alanin-aminotranszferázzal (ALT), aszpartát-

aminotranszferázzal (AST), gamma-glutamil-transzpeptidázzal (GGT), eritrociták ülepedési 

arányával. 

1 női beteg, 59 éves. 

Eredmény: Az első szakaszban a Heptral-t intramuszkulárisan és orálisan kapta. A második 

szakaszban a beteg LiverTIDE PLUS bioregulatort szedett. A bioregulator alkalmazása 

hasonló pozitív eredményeket mutatott. 
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A BoneTIDE PLUS és a JointsTIDE PLUS az izom és 
csontrendszer betegségeinek kezelésére 

 
 

 Diagnózis: Csontritkulás, 1. és 2. fokozat. 

2 női beteg, 57 és 62 éves.  

Eredmény: a BoneTIDE PLUS bioregulatorral végzett kezelési ciklus után pozitív dinamikát 

figyeltek meg a kezelés előtti és utáni denzitometriás eredmények alapján. 

 Diagnózis: Eltérő lokalizációs lokomotorium sérülés, az ízületekben és a gerincben 

fájdalmas szindrómával. 

17 beteg 12 és 70 év között. 

Eredmény: a JointsTIDE PLUS bioregulator használata közben a betegek a fájdalmas 

tünetek csökkentését és az ízületi mozgás amplitúdójának növekedését észlelték. 

 

A BrainTIDE PLUS és a NervesTIDE PLUS alkalmazásának 

eredményei az idegrendszer betegségeinek kezelésében 

 

 Diagnózis: Az agyi keringés sérülése. 

2 férfi beteg, 46 és 56 évesek. 

Eredmény: a BrainTIDE PLUS bioregulator szedésekor egészségjavulást, a fejfájás 

csökkenését és a koncentráció javulását figyelték meg a betegek. 

 Diagnózis: Asteno-neurotikus szindróma, vegetovaszkuláris neurocirculatív dystonia. 

2 beteg. 

Eredmény: a NervesTIDE PLUS bioregulator adagolása során a vérnyomás stabilizálódott, 

a fejfájás és gyengeség megszűnt. 

 Diagnózis: Hiperkinetikus szindróma. 

2 gyermek 4 és 12 éves korban. 

Eredmény: a NervesTIDE PLUS bioregulator szedésének eredményeként a gyermekek 

hiperkinézisei csökkentek. 

 

 

Több MyRealWay bioregulátor komplex alkalmazásának eredményei különböző betegségek 

esetén. Példák az orvosi gyakorlatból. 

272 beteg 30 különböző bioregulatort szedett különböző kombinációkban és kezelési rendben. A 

bioregulatorokat minden egyes beteg számára külön-külön választották meg a vegetal-rezonancia-

diagnosztika és a KME analitikus felhőrendszer módszerével, figyelembe véve a klinikai 

elemzéseket, biokémiai analíziseket, a belső szervek ultrahang vizsgálatait. 

Példák a bioregulatorok komplex kezelésében történő alkalmazására az orvosi gyakorlatban: 
 
1)  Női beteg, 50 éves. 
Diagnózis: SARS, citomegalovírus fertőzés, tüdőgyulladás szövődménye. Magas láz, légszomj, 
rohamszerű száraz köhögés. 
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A beteg kétféle intravénás cseppkezelést kapott cefalosporin antibiotikumokkal. A fennmaradó 
tünetek - köhögés, légszomj, folyadék a mellhártya üregében. 
Eredmény: A BrainTIDE PLUS, a DetoxiTIDE PLUS és az UrinaTIDE PLUS bioregulatorokat 
vették fel a kezelésbe. A betegek lézeres terápiát és akupunktúra kezelést kaptak és légzési 
gyakorlatokat végeztek. Az egészségi állapot javult, a köhögés elmúlt, a légzés helyreállt. 
 
2) Női beteg, 57 éves.  
Diagnózis: 2. stádiumú elhízás, toxikus hepatózis, kolesztazis, sav-reflux. Biokémiai vérvizsgálat: 
GGT 90 egység / liter. 
Eredmény: HyperacidTIDE PLUS, DetoxiTIDE PLUS és LiverTIDE PLUS, bioregulatorok 

szedését írták elő. Párhuzamosan, étkezési és fitoterápiában részesültek. Egy hónapos kezelés 

után a biokémiai vérvizsgálat GGT 55 egységet mutatott literenként. Az általános egészségi 

állapot javult, a savas reflux eltűnt. A testsúly 4 kg-mal csökkent. 

3) Lány beteg, 12 éves. 
Diagnózis: a gerinc scoliotikus deformációja. 2 hónap óta állandó hátfájás. 
Eredmény: a BoneTIDE PLUS bioregulator szedését írták fel. A fájdalom egy hónapos kezelés 

után elmúlt. 
 

4) Férfi, 32 éves. 
Diagnózis: hepatitis С, súlyosbodó gyomorfekély. A tompa fájdalom tünetei a gyomor alsó részén, 
diszpeptikus rendellenességek. 
Eredmény: diétás terápiát írtak elő. Javasolták az Omeza bevitelének felváltását HyperacidTIDE 
PLUS bioregulatorral. 1 kapszula naponta kétszer 10 napig és 1 kapszula naponta egyszer 10 

napig. A fájdalom érzése megszünt. 
 

KÖVETKEZTETÉS 

A többkomponensű peptid bioregulátorok alkalmazásának hatékonyságára vonatkozó adatok 

gyűjtése során bebizonyosodott a készítmények hatékonysága mind a komplex, mind a 

monoterápiában. A komplex kezelés során a betegek több mint 80%-a jelezte az egészség 

javulását a bioregulatorok alkalmazása után, monoterápiában minden beteg pozitív hatást észlel t. 

Fontos kiemelni, hogy a peptid bioregulatorok előnye a népszerű gyógyszerkészítményekkel 

szemben az, hogy műtétek és orvosi kezelések után 1,5-szer gyorsabb gyógyulást 

eredményeznek. 

A vizsgálat során a bioregulatorok hatékonyságát a kezelések előtti és utáni VRT és KME 

diagnosztikai tesztek, valamint a betegek szubjektív visszajelzései igazolták. 

 
A szerző címe: 
Hagyományos szülészeti és családi orvostudományi központ 
Moszkva, Pavlovskaja utca. 18. 
Írja meg kérdéseit a következő címre: mkuharuk@yandex.ru 
Viber: 89166178748 
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