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Katalógus bevezető
Az egészség az élet legfőbb
értéke! Az ember társadalmi és szakmai
fejlődésének, gazdasági sikereinek egyik
legfontosabb feltétele.
A szellemi, lelki, fizikai és nemi képességek realizálása csak egy egészséges társdalomban lehetséges. Az „egészség” szó nem
csak a szervezet azon állapotát jelenti, amikor minden mérhető érték a határokon belül
van, de azt is, hogy a szervezet működésének
minden szintjén jelentős, mozgósítható tartalékok vannak. A szervezet által létrehozott
és tárolt tartalék, az egészség tőkéje.
Az emberi egészség tartalékai növelésének legfontosabb feltétele, a szervezet
fiziológiai szükségleteit kielégítő energia
jelenléte és a szervezetbe, kiegyensúlyozott
táplálkozással, létfontosságú, mással nem
helyettesíthető, nem szintetizált, tápanyagok
bevitele. A kiegyensúlyozott táplálkozástól
való bármilyen eltérés, a szervezetben funkcionális hibákat okoz. A jelentős, főleg hos�szú ideig tartó, panaszokat okozó eltérések
károsítják a szervezetet. Több ország lakosságának egészséggel és táplálkozással kapcsolatos epidemiológiai vizsgálata lehetővé
tette a legelterjedtebb táplálkozási hibák
azonosítását. A helyes táplálkozás szabályainak megsértése negatívan befolyásolja
az egészségi állapotot, károsítja a szervezet
rendszereinek és szerveinek működését, immunhiányt okoz, megsérülnek az adaptációs
mechanizmusok, növekszik számos megbetegedés kockázata. Az azonosított táplálkozási hibák közül a legfontosabbak, a jó minőségű állati fehérjék, a többszörösen telítetlen
zsírsavak, a C, E, A-vitaminok és a B-vitamin
csoport, valamint néhány ásványi anyag és
mikroelem (kalcium, cink, vas, szelén, jód,
fluor, stb.) jelenlétének jelentős csökkenése.
Az élelmiszerekből hiányoznak különböző
jellegű biológiailag aktív anyagok és az úgynevezett „minor” összetevők. A mai modern
társadalom életritmusát és étkezési tradícióit
követő ember önkéntelen áldozata a különböző típusú táplálkozási hibáknak.
A lakosság táplálkozási szokásainak
időbeni korrigálása minden állam fontos

feladata. Az emberi táplálkozás minőségének
javítása érdekében, az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai alapján, több országban
biológiailag aktív vegyületeket tartalmazó
étrend kiegészítő szerek fejlesztését kezdték
meg, amelyek rövid idő alatt, Amerikában,
Európában és Japánban hatalmas népszerűségre tettek szert.
A szervezet védekező képességének serkentése szoros kapcsolatban áll a tápanyag és
mikroelem tartalékok létrehozásával, amely
bizonyítottan akadályozza a sejtek mutációját
és gátat szab az onkológiai megbetegedések
kifejlődésének. Nyilvánvaló, hogy a táplálkozás,
a legtermészetesebb módja, a létfontosságú
vegyületek tartalék képzésének. Tehát az emberi táplálkozás folyamata okozhatja az egészség tartalékainak növelését, de okozhatja az
egészségügyi problémák felhalmozódását, ami
végül a szervezet összeomláshoz vezet.
A csökkent vagy átmenetileg elvesztett
egészségügyi tartalékok pótlására és a szervezet védekező képességének aktivizálására fejlesztették ki az egyedülálló, ökológiailag tiszta,
biológiailag aktív vegyületeket tartalmazó „My
Real Way” étrend kiegészítő családot, amely az
emésztő rendszeren keresztül, közvetlen hatást
gyakorol a szervezetre, illetve közvetve hat a
sejtekre és a sejteket körül vevő állományra. A
„My Real Way” készítménycsalád aktív összetevői segítségével befolyásolja a szervezet belső
szabályzó mechanizmusait.
A „My Real Way” család étrend kiegészítői korszerű, gyógyszermentes, high-tech
eljárással gyártott készítmények, amelyek
effektív és veszélytelen hatást gyakorolnak a
szervezet létfontosságú folyamataira, mint a
táplálkozás, az anyagcsere, a méregtelenítés
és a szervezet tisztulása.
Az emberi szervezetet úgy kell elképzelni, mint a sejtek államát, amely önálló
irányítási elvekkel, szervezetekkel és saját
élőhellyel rendelkezik. A normális életfolyamatok, a szervezet belső környezetének
folyamatos önszabályozására utalnak. Például a homeosztázis, amely révén képes a szervezet ellenállni a káros környezeti hatásokkal,
belső destabilizációval, vagy az egyéb káros
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tényezőkkel szemben, melyek betegségek
közvetett vagy közvetlen okozói. A civilizáció
fejlődése azonban az ember és a természet
homeosztázisának megbomlásához vezetett.
A „My Real Way” étrend kiegészítő termékcsalád alapvető feladata a szervezet belső homeosztázisának harmonizációja és ellenálló
képességének növelése a káros fizikai, kémiai
és biológiai környezeti hatásokkal szemben.
A „My Real Way” termékek alkotórészei
tudományosan megalapozott receptúra szerint vannak összeállítva. Az élettanilag fontos, biológiailag aktív vegyületek egymással
együttműködve és egymást erősítve hatnak.
A „My Real Way” több összetevőt tartalmazó, táplálék kiegészítő termékcsalád bázis
komponense egy korszerű, alacsony molekulatömegű, állati eredetű rövid peptidekből
álló komplex. Az elméleti és gyakorlati kutatások igazolták, hogy öregedő korban, krónikus
betegségek kifejlődésekor és stressz hatások
esetén, a peptidek fontos szerepet játszanak
a sejtek, a szövetek és a szervek homeosztázisának biológiai szabályozásában, a sejt
anyagcserezavarok megelőzésében és helyreállításában. A biokémikusok közös munkájának köszönhetően ez a fehérje világszerte
ismertté vált. A kutatásban részt vettek:
I.Rouza (USA), A.Gershko (Izrael) és A. Chihanovera (Izrael) (kémiai Nobel-díja 2004).
A peptidek szabályzó mechanizmusa a
bonyolult, úgynevezett „vízesés” folyamattal
magyarázható, amely folyamat meghatározza a rövid peptidek élettani hatásának időtartamát. Bebizonyosodott, hogy a 3-4 aminosav molekulából felépülő rövid fragmentek
hatásosabbak, mint az eredeti vegyület.
Fontos megemlíteni, hogy a „My Real Way”
táplálék kiegészítő termékcsaládban lévő
peptidek, sejtek életműködéséből származó
vegyületek, minden egészségesen működő
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szervezetben megtalálhatóak, ezért használatuk garantáltan biztonságos.
Annak érdekében, hogy a „My Real Way”
étrend kiegészítőkkel kompenzálható legyen a biológiailag aktív vegyületek, többek
között a fontos „minor” vegyületek hiánya
a szervezetben, hogy fenntartható legyen
a szervek és rendszerek aktivitása, a készítmények gazdagítva vannak vitamin komplexekkel, aminosavakkal, antioxidánsokkal,
életfontosságú ásványi anyagokkal, mikroelemekkel és gyógynövény kivonatokkal.
A termékek bonyolult összetételét az
alkotó elemek tudományos elemzése alapján határozták meg. Vizsgálták az összetevők tulajdonságait, hatásmechanizmusukat,
kölcsönös függőségüket, szinergiájukat és
hatékonyságukat. A „My Real Way” étrend kiegészítőcsaládkészítményeinekbázisát,speciálisan kiválasztott, alacsony molekulatömegű,
fiziológiailag aktív, állati eredetű peptideket
alkotják. A multi-peptid bioreguláció célja, a szöveteket és szerveket felépítő sejtek
struktúrájának és funkcióinak fenntartása.
Ismert, hogy a molekuláris szintű károsodás növekedését a szabad gyökök által
okozott oxidatív reakciók okozzák. Csökken
a szervezet antioxidációs és immunvédelme,
sérül a sejtek homeosztázisának szabályozása,
mely tényezőknek köszönhetően betegségek
alakulnak ki és indukálódik a korai öregedés
folyamata. A „My Real Way” termékcsalád több
összetevőt tartalmazó peptid bioregulátorai,
serkentik a szervezet antioxidációs működését, gátolják a szabad gyökök aktivitását,
segítik a sejtmembránok regenerációját. A
„My Real Way” étrend kiegészítők biológiai szerepe, az hogy aktiválja a sejtekben az
energetikai anyagcserét, serkenti a fehérjeszintetikus funkciókat és a szövetek és szervek
regenerációjához szükséges sejtosztódást.

A „My Real Way” több összetevőt tartalmazó peptid bioregulátor termékcsalád célja, hogy erősítse a szervezet saját védekező képességét és növelje az egészség tartalékainak
felhalmozódását:
ImmuneTIDE PLUS, ThymusTIDE PLUS, DetoxiTIDE PLUS, az immunrendszer struktúrájának
és funkcióinak fenntartására
BrainTIDE PLUS, MemoryTIDE PLUS, NervesTIDE PLUS, az idegrendszer struktúrájának és
funkcióinak fenntartására
CardioTIDE PLUS, VesselTIDE PLUS, a kardiovaszkuláris érrendszer struktúrájának és funkcióinak fenntartására
BreathTIDE PLUS, a légzőszervek struktúrájának és funkcióinak fenntartására.
DuodenumTIDE PLUS, FlatuTIDE PLUS, HyperacidTIDE PLUS, LowacidTIDE PLUS, MicrofloraTIDE PLUS, LiverTIDE PLUS, az emésztő
szervek struktúrájának és funkcióinak fenntartására
ActiManTIDE PLUS, ProstaTIDE PLUS, WomanTIDE PLUS, MenoTIDE PLUS, UrinaTIDE
PLUS, KidneyTIDE PLUS, az urogenitális rendszer
struktúrájának és funkcióinak fenntartására
BoneTIDE PLUS, JointsTIDE PLUS, MuscleTIDE PLUS, LigamenTIDE PLUS a csont és vázizomrendszer struktúrájának és funkcióinak fenntartására
ThyroidTIDE PLUS, PancreaTIDE PLUS, AdrenalTIDE PLUS, ParathyroidTIDE PLUS,
Epiphysis-cerebriTIDE PLUS az endokrin rendszer struktúrájának és funkcióinak fenntartására
VisionTIDE PLUS, a látószervek struktúrájának és funkcióinak fenntartására
HearTIDE PLUS, a hallószervek struktúrájának és funkcióinak fenntartására
SkinTIDE PLUS, HairTIDE PLUS, a bőr, a haj és a körmök struktúrájának és funkcióinak fenntartására
Bone-marrowTIDE PLUS, a vérképző rendszer struktúrájának és funkciójának fenntartására
A „My Real Way” termékcsalád gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A kapszula
anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást, így lassabb, ugyanakkor
tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának
köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés
során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat
is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.
Minden termék ajánlása, az alkalmazásának módja, a kúra időtartalma és az ellenjavallatok tudományosan lettek kidolgozva. A szervezet belső homeosztázisának bioregulációs szabályozása
során szerzett tapasztalatok alapján a „My Real Way” készítmények alkalmazásával lehetőség nyílt a
„Lakossági egészségjavító program” életre hívására, amelynek alapvető célja a szervezet védekező
képességének növelése, a csökkent, vagy átmenetileg elvesztett egészségügyi tartalékok pótlása.
A több összetevőt tartalmazó „My Real Way” peptid bioregulátorok táplálkozás alapon
korrigálják és a túlevés veszélye nélkül optimalizálják az étkezés struktúráját, biztosítják az
egészséges emberek számára a biológiai prevenciót, enyhítik az adaptációs zavarokat, használata különösen javasolt a betegséget megelőző állapotban. A szervezet működésének biológiai alapú szabályozása lehetővé teszi a természetes fiatalság és kreativitás megőrzését, az
élet minőségének javítását és időtartalmának meghosszabbítását.
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ImmuneTIDE PLUS
Összetevők:

NL elágazó láncú peptid komplex,
L-arginin,
C-vitamin,
Polifenolok,
Bíbor kasvirág (Echinacea purpurea),
Cink-glükonát,
Dikalcium-foszfát.

Az immunrendszer, szervek, szövetek és sejtek összessége, melynek feladata a szervezet közvetlen védelme a betegségekkel szemben és a szervezetbe már bekerült idegen anyagok elpusztítása. Az immunrendszer akadályozza meg a szervezet bakteriális,
vírusos és gombás fertőzését, megfelelő választ adva a kórokozók inváziójának kihívására. Az immunrendszer hibás működése növeli a fertőző és gyulladásos megbetegedések
rizikóját. Napjaink fertőző és nem fertőző betegségei között első helyen vannak az akut
légúti megbetegedések (ARI), melyek különböző formákban jelenhetnek meg, fertőző
légúti elváltozásokat okozva. A WHO adatai szerint minden felnőtt évente legalább két
alaklommal szenved légúti megbetegedésben. Az immunrendszer megerősítésének, a
fertőző gyulladásos légúti megbetegedések megelőzésének és komplex kezelésének aktuális módszere az immunrendszer megfelelő válaszadó képességének javítása a szervezetet ért fertőző támadásokkal szemben.
A korszerű ImmuneTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor képes helyreállítani és
fenntartani a szervezet immunstátusz egyensúlyát, biztosítva ezzel az immunrendszer
megfelelő válaszadó képességét.
Az ImmuneTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
Az NL peptid komplex, kis molekulatömegű, fiziológiailag aktív vegyület, amely szelektíven és hatékonyan alakítja az immunrendszer válaszadásért felelős sejtjeinek struktúráját.
Az immunrendszer szervei strukturális és funkcionális helyreállításának hatékonysága érdekében az ImmuneTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor többek között tartalmaz
polifenolokat, Bíbor kasvirágot, C-vitamint, L-arginint és cink-glükonátot.
A Bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) természetes antibiotikum, amelynek
immunrendszert serkentő tulajdonsága már régóta ismert. A Bíbor kasvirágban található
polifenolok egy sor élettanilag fontos tulajdonsággal rendelkeznek, használatuk teljesen
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veszélytelen. A Bíbor kasvirág polifenoljai képesek támogatni az immunrendszert, növelik
a bakteriális és vírusos fertőzéseket okozó parazita invázió ellen védelmet nyújtó fehérvérsejtek számát, serkentik egy speciális, a vírusok sejtfalon való áthatolását gátló fehérje, az interferon termelését. A Bíbor kasvirág polifenoljai erősítik a szervezet védekező
erejét. A vírusokkal szembeni védelem erősödésével párhuzamosan fokozódik a légúti-,
húgyúti- és bőrgyulladásokat okozó baktériumok elleni védekező képesség is.
A C-vitamin, vízben oldódó vitamin, erős antioxidáns tulajdonsággal bír, hatását a
sejtközi térben fejti ki, fontos szerepet játszik a káros szabad gyökök elleni védekezésben.
A C-vitamin erősíti a helyreállító folyamatokat, növeli a fertőzésekkel szembeni ellenálló
képességet, csökkenti az allergének befolyását.
Az L-arginin biológiai szerepe az emberi szervezetben összefüggésben van a nitrogén-oxid szintézisével. A nitrogén-oxid egy sor életfontosságú biológiai reakció iniciátora.
Az L-arginin mint a nitrogén-oxid előfutára stabilizálja az immunrendszer működését és
biztosítja aktivitását az idegen sejtekkel, többek között a mikrobákkal szemben.
•
•
•
•
•
•
•
•

Javasolt felhasználás:
Az immunstátusz rendellenességei esetén
Fertőzéses és gyulladásos megbetegedések kezelésének támogatására
Fertőzéses és gyulladásos megbetegedések után a gyógyulás időszakában
Akut légúti betegségek és az influenza megelőzésére
Sugár- és kemoterápiás kezelés után
Mentális és érzelmi stressz kialakulásának megelőzésére
Káros környezeti hatások megelőzésére (Pl.: sugárzások)
Az immunrendszer működésének fenntartása idős korban

Az ImmuneTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül.
A kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást, így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában.
A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ
bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették.
Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. Az immunrendszer működésének serkentésére és akut légúti betegségek
megelőzésére két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó ImmuneTIDE PLUS peptid bioregulátor
hatékonyan előzi meg a szezonális akut légúti fertőzéseket és megőrzi a szervezet
immunstátuszát a krónikus fertőző és gyulladásos megbetegedések esetén.
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ThymusTIDE PLUS
Összetevők:

NM elágazó láncú peptid komplex,
Acetil L- karnitin,
A-vitamin,
Szibériai ginzeng
(Eleutherococcus senticosus)
gyökér kivonat,
Kalcium-foszfát,
Cink-glükonát.

A modern élet egyik legsúlyosabb problémája a stressz. A stressz az emberi szervezet
válaszreakciója a túlfeszültség, a negatív érzelmek, vagy egyszerűen csak a mindennapi
monotóniával szemben, mely jelenségek normális esetben részei a mindennapi életnek.
Stresszes helyzeteket okozhatnak a versengés, a kockázatvállalás, a munkahelyen való
megfelelési kényszer vagy a jobb életszínvonal utáni vágyakozás. Ezen jelenségek előfordulása, mértékletes esetben nem veszélyesek az egészségre. Azonban, ha ezek a hatások
nagyon erősek, negatív érzelmi állapot kíséri őket vagy a kelleténél jelentősen hosszabb
ideig tartanak, a szervezetben komoly elváltozásokat okozhatnak, hátrányosan befolyásolva az ember egészségi állapotát. A stresszes állapotban lévő ember gyakrabban esik
áldozatául a fertőző betegségeknek, ugyanis a fizikai vagy pszichikai stressz időszakában jelentősen csökken az immunrendszer sejtállománya. A stressz negatívan hat az immunrendszerre és annak központi szerveire. Megkezdődik a csecsemőmirigy sorvadása,
melynek egyenes következménye a szervezet korai elöregedése. Napjaink egyik legfontosabb feladata a szervezet helyreállító képességét működtető adaptív mechanizmusok
serkentése. A feladatra kidolgozott készítmény nem csak serkenti a belső és külső stressz
hatásokkal szemben, a szervezet ellenálló képességét, hanem kontrolált módon csökkenti a csecsemőmirigy tömegét, ezzel meggátolva a korai öregedés kialakulását.
A ThymusTIDE PLUS peptid bioregulátor sejtszinten képes helyreállítani és
fenntartani az immunrendszer állapotát, immunmoduláló és adaptogén hatással bír,
normalizálja a csecsemőmirigy működését.
A ThymusTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
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Az NM peptid komplex, egyedülálló, alacsony molekulatömegű, fiziológiailag aktív
vegyület, amely hatékonyan és szelektíven befolyásolja az immunrendszer celluláris
szerkezetét. A peptid komplex megfelelő aminosava által hordozott kódolt információk,
elengedhetetlenek az immunrendszer működésének és a csecsemőmirigy sejtjei és
szövetei metabolizmusának szabályozásához.
A ThymusTIDE PLUS peptid bioregulátor, az immunrendszer szerkezetével és funkcionális működésével kapcsolatos effektivitásának növelése érdekében, olyan fontos
alkotóelemeket tartalmaz, mint a szibériai ginzeng gyökér kivonat, az A-vitamin, és az
Acetil L- karnitin. A cink-glükonát, a sejtek anyagcseréjének egyik fontos résztvevője, az

immunrendszer vitamin és ásványi anyag támogatója.
A Szibériai ginzeng gyökér kivonat emeli az immunsejtek energetikai potenciálját, általános frissítő és adaptogén hatása van. Élénkíti a központi idegrendszer működését,
megszünteti a fáradságot és az ingerlékenységet, helyreállítja és növeli a fizikai és szellemi teljesítő képességet.
Az A-vitamin, képes építeni a sejtmembránt, az életfontosságú cink nyomelemével
közösen, védi azt a szabad gyökök pusztító hatása ellen. A cink a szervezetbe biológiailag hasznosítható formában, a cink-glükonát révén jut, erősítve ezzel a szervezet antioxidáns védelmét. Ezen túlmenően a cink részt vesz az erek rugalmasságáért felelős
kollagén szálak szintézisének folyamatában, különösen idős korban, jelentős mértékben
támogatja az immunrendszer aktivitását.
Az Acetil L- karnitin, a szervezet energiájáért felelős aminosav, feltétlen szükséges a szervezet sejtjeinek funkcionális működéséhez. Az Acetil L- karnitin támogatja az
immunrendszer szabályos működését, segíti az agyi tevékenységet, javítja a memóriát, a
hangulatot és a kognitív funkciókat.
Javasolt felhasználás:
• Gyengeség, túlterheltség, csökkenő teljesítmény, vagy krónikus fáradság tünetei
esetén (mint serkentő, frissítő szer, javítva a szellemi és fizikai teljesítőképességet)
• Pszicho-emocionális stressz esetén
• Anorexia (étvágytalanság)
• Súlyos egészségkárosodást okozó betegségek, valamint sugár- és kemoterápia után
a rehabilitáció időszakában
• Az elsődleges és másodlagos immunhiányos állapot kezelésének támogatására
(krónikus tüdőbetegség esetén, veszélyes iparágakban dolgozók körében a fertőző
és vírusos betegségek megelőzésére)
• A krónikus mérgezések kezelésének támogatására
• A szervezet korai öregedésének megelőzésére
A ThymusTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül.
A kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag
leadást, így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a
világ bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. Csökkent immunrendszer aktivitás esetén, két-három hónapos kúra is
megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó ThymusTIDE PLUS peptid bioregulátor egy korszerű és hatékony eszköz, amely segítségével rehabilitálható a stressz következtében legyengült immunrendszer, növelhető a szervezet alkalmazkodó képessége,
gátolja a korai öregedést.
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DetoxiTIDE PLUS
Összetevők:

NJ Peptid komplex,
Metionin,
Chlorella,
Piridoxin-hidroklorid
(B6-vitamin),
Tiamin-hidroklorid
(B1-vitamin),
C-vitamin,
Kalcium-hidrogén-foszfát.

Az egészség az emberi szervezet normális állapota, bizonyítva ezzel az optimális önszabályozást, a szervek működésének megfelelő összhangját és a szervezet funkcionális működése és a külső környezeti hatások közötti egyensúlyt. Az egészség a minőségi élet mértékegysége. Napjainkra
jellemző a táplálkozási folyamatok megsértése, a túlzott evés, a szükséges vitaminok és nyomelemek hiánya, az elhúzódó pszicho-érzelmi stressz, a mozgásszegény életmód, a szegényes ökológiai
környezet, amely mind gyengíti a szervezet védekező képességét. Különös figyelmet érdemel a
folyamatosan keletkező és a szervezetben felhalmozódó toxikus anyagok jelenléte, melyek rendkívül károsan hatnak a szervek és szövetek sejtjeire. A toxinok gátolják az enzimatikus folyamatokat, csökkentik az energia tartalékokat, gyengítik a szervek és rendszerek működését, különösen
a méregtelenítés és a kiválasztás folyamatát. Gyakorlatilag valamennyi patológiai folyamat kifejlődése során keletkezik patogén hulladék a szervezetben. Az intoxikáció tünetei egymástól eltérően, az egyénre jellemző módon jelentkeznek, azonban minden ilyen tünet a méregtelenítési
folyamat rendellenességeire hívja fel a figyelmet. Az eltérő eredetű toxinok hatást gyakorolnak az
immunrendszerre és gyengítik a szervezet ellenálló képességét a fertőzésekkel szemben. Számos
betegség megelőzhető és kifejlődését meg lehet állítani a méregtelenítési folyamatok, illetve az
immunrendszer működésének serkentésével, így megtisztítva a szervezet belső környezetét.
Az DetoxiTIDE PLUS peptid bioregulátor korszerű és hatásos étrend kiegészítő készítmény, használatával megelőzhetőek és helyreállíthatóak a szervezet belső környezetének rendellenes detoxikációs folyamatai. A méregtelenítés erősíti a szervezet védekező képességét.
Az DetoxiTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
Az NJ peptid komplex alacsony molekulatömegű, fiziológiailag aktív, bioszintetizált készítmény, amely szelektíven, hatékonyan és biztonságosan hat az immunrendszer sejtszerkezetére azzal a céllal, hogy aktiválja az immunrendszer alapvető funkcióit. Az alapvető funkciók
normális működése esetén az immunrendszer felismeri, elszigeteli és megsemmisíti a szervezetbe került idegen anyagokat specifikus és nem specifikus mechanizmusok segítségével.
Az DetoxiTIDE PLUS peptid bioregulátor egymással szinergiában lévő komponenseket,
metionint, chlorellát, piridoxin-hidrokloridot (B6-vitamin), tiamin-hidrokloridot (B1-vitamin)
és C-vitamint tartalmaz, amelyek serkentik az immunrendszer működését és a természetes
méregtelenítő folyamatokat.
A metionin esszenciális aminosav, amelyre a szervezetnek folyamatosan szüksége van.
A szervezetbe való bevitele táplálék segítségével történik. A metionin több vegyület alkotóeleme és fontos résztvevője számos létfontosságú folyamatnak. Részt vesz a foszfolipi10

dek termelésében és a keletkezett mérgező anyagok megsemmisítésében. A metioninnak
májvédő funkciója is van, sikeresen alkalmazzák a májbetegségek kezelésére (cirrózis, alkoholos hepatopátia, mérgezéses hepatitisz), javítja a máj méregtelenítő funkcióját.
A Chlorella egysejtű zöld vízinövény, több mint 50% fehérjét, 30% szénhidrátot, 10% zsírt
(80%-os többszörösen telítetlen) és akár 10% ásványi anyagot is tartalmazhat. A fehérjéket 40
féle, az emberi szervezet számára alapvető fontosságú aminosav alkotja (összehasonlításul a
marha és a csirke hús, csak mintegy 26% fehérjét tartalmaz). A Chlorella erőteljes antioxidáns,
jelentős mennyiségű C, E, K és B-vitamint, béta-karotint, többszörösen telítetlen zsírsavakat, klorofillt, magnéziumot, vasat, cinket és kalciumot tartalmaz. A Chlorella jelentősen képes serkenti
az immunrendszert, a toxinok különböző fajtáival (pl.: nehéz fémek) szemben, kifejezett méregtelenítő aktivitása van. Gyulladáscsökkentő, antibakteriális és antivirális hatása figyelhető meg.
A piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin) részt vesz a fehérje és a zsír anyagcserében, számtalan
enzim alkotó eleme, kapcsolatban van az aminosavak anyagcseréjével, szerepet vállal a karbamid,
a nikotinsav és a szerotonin termelésében, gátolja az érelmeszesedést. A B6-vitamin aktiválja
a máj méregtelenítő funkcióját, csökkenti a malária és a tuberkulózis kezelésére, nagy dózisban
szedett antibiotikumok toxikus hatását. A tiamin-hidroklorid (B1-vitamin) vezérli a szervezet
legfontosabb energiatermelő folyamatait és az anyagok bioszintézisét. Részt vesz a szénhidrátok,
a nukleinsavak, a fehérjék és a lipidek metabolizmusában. A B1-vitamin serkenti a máj bizonyos
méregtelenítő funkcióit, amelyek kapcsolatban hozhatók az idegi impulzusok sejtekből az agyba
és onnan a szervekbe és szövetekbe való visszajutásával. A C-vitamin természetes antioxidáns,
amely részt vesz a kötőszövetek létrehozásában, a fehérjék, a szénhidrátok, a lipidek, a nukleinsavak
anyagcseréjében, pozitív hatást gyakorol a regeneratív folyamatokra, növeli a szervezet adaptív
kapacitását. A C-vitamin stimulálja az immunrendszert, aktiválja a máj antitoxikus funkcióját.
Javasolt felhasználás:
• A helyes táplálkozás étrend kiegészítésen alapuló korrekciója
• A szervek és rendszerek működésének javítása: immunális, hepatobiliaris, emésztési és
antioxidációs folyamatok.
• A szervezet ellenálló képességének fokozása a fertőző betegségekkel szemben
• A betegségek utáni rehabilitációs időszak lerövidítése
• A felső légutak, az emésztőrendszer és a máj betegségeinek étrend kiegészítésen alapuló
korrekciója
• A szervezet káros környezeti hatásokkal szembeni ellenálló képességének fokozására
• Az immunrendszer gyengülésének eltérő okai lehetnek (ultraibolya vagy ionizáló sugárzás,
gyógyszeres kemoterápiás kezelés, elhúzódó antibiotikum kúra, a levegőben előforduló
mérgező vegyületek hatása. Pl.: fungicidek, inszekticidek, peszticidek és nehézfémek)
• A korai öregedés megelőzésére
Az DetoxiTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát
anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel
stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást, így lassabb,
ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ bármely táján használhatóak. A
kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus
táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon
keresztül. Szükség esetén két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén, terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó DetoxiTIDE PLUS peptid bioregulátor korszerű és
hatásos eszköz, a szervezet önvédelmi rendszerének megerősítésére.
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NervesTIDE PLUS
Összetevők:

NK elágazó láncú peptid komplex,
L-tirozin,
Melatonin,
B1-vitamin,
B6-vitamin,
C-vitamin,
Citromfű (Melissa officinalis)
levél kivonat,
Szúrós gyöngyajak
(Leonurus cardiaca) kivonat,
Magnézium-oxid.

Az irritáció, a szorongás, az álmatlanság és a feszültség, kellemetlen és elválaszthatatlan velejárói lettek a modern ember mindennapi életének. Az ember számos pszichológiai túlterhelésnek van, a szó szoros értelmében, naponta kitéve. Túl sok információ
érkezik, rendszerint meglehetősen gyorsan ahhoz, hogy azt megfelelően fel lehessen
dolgozni. Az embert, a lehetőségei hiánya miatt, végrehajthatatlanná vált feladatok sora
tartja folyamatos nyomás alatt. Ezt kiválthatja bizonyos társadalmi szituációkba való kerülés, melyben az említett okok miatt képtelen tájékozódni. Mindez túlterheli és gátolja
az idegrendszer természetes működését, amely nem csak rontja az ember életminőségét,
de lehet okozója egy sor betegség kialakulásának is. A modern valóságban való létezés
diktálta feltételek, gyakorlatilag lehetetlenné teszik az ember számára a lelki egyensúly
megtartását. Ezért meghatározó jelentőséggel bír, egy, az idegrendszer támogatására és
védelmére szolgáló készítmény létrehozása.
A NervesTIDE PLUS peptid bioregulátor tudományosan megalapozott készítmény,
amely az egymással szinergiában lévő összetevők segítségével, harmonizálja a központi- és a perifériás idegrendszer működését.
A NervesTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
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A szervezet fontos jellemzői a természetes metabolitok. Az NK elágazó láncú peptid komplex alacsony molekulatömegű, bioszintetizált vegyület, amely szelektív hatást
gyakorol a központi- és a perifériás idegrendszer sejtjeire. Az idegrendszer „vízesésszerű”
szabályozásáról beszélünk mivel a szervezetbe bejutó peptidek hatása hosszú ideig, akár
több napig is megmarad, ugyanakkor magának a peptidnek az élettartalma csak néhány
perc. A NervesTIDE PLUS peptid bioregulátor egy korszerű, a sejtek közötti folyamatok
szabályozására képes készítmény. A NervesTIDE PLUS hatásának fokozása érdekében a
készítmény kiegészült fontos neuroprotektív hatású összetevőkkel, mint az L-tirozin, a
melatonin, a B1-vitamin, a B6-vitamin, a C-vitamin és a citromfű levél kivonat.
Az L-tirozin egy feltételesen esszenciális aminosav, amely kiindulási anyaga a neurotranszmitterek, szintézisének, mint például a dopaminnak. Köztudott, hogy a neurotranszmitterek koncentrációjának változása depressziót és az emlékező képesség romlását
okozhatják. A NervesTIDE PLUS által tartalmazott L-tirozin stressz oldó és antidepresszáns
hatású, feladata az elvonási tünetek, a szakmai és érzelmi kiégés és a mentális fáradság
(menedzser szindróma) kialakulásának megakadályozása.

A Melatonin képes harmonizálni az idegrendszer tulajdonságait, a tobozmirigy egyik alapvető hormonja. A normális melatonin termelést megzavarhatja a napi életritmus gyors megváltozása. Ilyen a„jetlag” jelenség (gyors időzóna átlépések), a több műszakban végzett munka
miatti álmatlanság, hétvégi álmatlanság vagy a késleltetett alvásfázis kialakulása. A melatonin
képes megváltoztatni a negatív érzelmi állapotot, csökkenteni a stressz különböző tényezői
miatt kialakult szorongást. A NervesTIDE PLUS összetevője a melatonin és a C-vitamin. Együttes
hatása révén az intercellurális tér legjelentősebb antioxidánsai, megsemmisítik az oxidációs
folyamatok káros melléktermékeit, melyek a korai öregedés legfőbb okozói.
A NervesTIDE PLUS hatása fokozásának érdekében dúsítva van B1 és B6 vitaminokkal
melyek részt vesznek a neurotranszmittereket alkotó aminosavak szintézisében. A neurotranszmitterek felelősek az idegsejtek közötti impulzus átadásáért. Hibás működésük
olyan fontos dolgokat befolyásolhat, mint például az emlékező képesség.
A NervesTIDE PLUS receptúrája kifejezetten neurotropikus hatású gyógynövény
kivonatokat is tartalmaz. Ilyen a Szúrós gyöngyajak és a Citromfű kivonata. Széles körben elterjedtek a Szúrós gyöngyajak enyhe nyugtató hatású kivonatát tartalmazó
észítmények, amelyek 3-4 szer nagyobb erejű pozitív dinamikus hatást gyakorolnak az
idegrendszer funkcionális állapotára, mint a Macskagyökér (Valeriana). A Szúrós gyöngyajak kivonat szabályozó hatást gyakorol a szív-és érrendszer működésére, normalizálja a
szívritmust és a vérnyomást. A Citromfű kivonatot elsősorban neurózisban, enyhén magas vérnyomás betegségben és ischaemiás szívbetegségben szenvedőknek javasolják.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Javasolt felhasználás:
Rossz vagy csökkent hangulati állapot esetén (depressziós tünetek)
Szorongás, túlzott aggodalom
Ingerlékenység
Neurózis, neurotikus állapot, információs neurózis (menedzser szindróma) esetén
Magas vérnyomás és az ischaemiás szívbetegség enyhe formái esetén
Szorongással kapcsolatos alvászavar esetén
Váltott műszakban való munka miatti alvászavar esetén
A „jetlag” jelenség (gyors időzóna átlépések) okozta kellemetlenségek esetén
A dohányzásról való leszokás miatt kialakuló elvonási tünetek enyhítésére

A készítmény gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát
anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást,
így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ bármely
táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem
irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. A központi és a periférikus idegrendszer aktivitásának normalizálására és
megelőzésre két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó Nerves TIDE PLUS peptid bioregulátor hatékony
és biztonságos eszköz a körülöttünk lévő világgal való harmóniára törekvő ember
számára.
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BrainTIDE PLUS
Összetevők:

NB/1 elágazó láncú peptid komlex,
L-arginin,
L-tirozin,
Cink-glükonát,
E-vitamin,
A-vitamin,
Dikalcium-foszfát,
Mikrokristályos cellulóz,
Magnézium-sztearát.

Az emberi képességek, mint a gondolkodás, a megértés, az információk észlelése
és feldolgozása, a tanulás, a beszéd, a térbeli tájékozódás, egy sor mentális (kognitív)
lehetőség melyeket az agy magas szintű működése biztosít, elsősorban az agykéreg
kivételes fejlettségének köszönhetően. A körülöttünk lévő világ megismerésének
folyamata, a napjaink társadalmában élő ember szociális kapcsolatai, a hatásos
problémamegoldó képesség, mind közvetlen összefüggésben van az agy elegendő
oxigént és tápanyagot biztosító vérkeringésével, valamint a káros szabad gyökökkel
szembeni antioxidáns védelem aktivitásával.
A mai modern életforma velejárói, - a túlterheltség, az idegi feszültség, a szakmai
(érzelmi) kiégés, a negatív érzelmek kialakulása, a rossz táplálkozás, mind kognitív zavarokat válthatnak ki. Az ember agyi működésének gyengülése a mai modern eszközökkel
és módszerekkel időben diagnosztizálható és bizonyítottan megelőzhető, elkerülve a
visszafordíthatatlan folyamatok kialakulását.
Az innovatív, több összetevőt tartalmazó BrainTIDE PLUS, peptid
bioregulátor kidolgozásának célja volt, hogy megakadályozza az ember kognitív
képességének romlását, illetve szükség szerint támogassa annak helyreállítását. Tehát a
BrainTIDE PLUS egy neuropeptid komplex amelynek szinergetikusan ható összetevői, bizonyítottan pozitív hatást gyakorolnak elégtelen agyi vérkeringés esetén. Javítják a sejtmembrán, az ér és a kapilláris falainak állapotát.
A Brain TIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
Az NB/1 elágazó láncú peptid komplex a szervezetbe jutva, a neuropeptidek szerepét
betöltő természetes aminosavakkal analóg módon, irányultsággal rendelkezve jutnak el
az agykéreg sejtjeibe. Normalizálják, szükség szerint helyreállítják a természetes folyamatokat mellékhatások és allergiás reakciók nélkül.
Feltételesen esszenciális aminosavak: az L-arginin serkenti az angiogenézis folyamatát, melynek eredményeképpen vérszállító erek jönnek létre az agyban. Az L-tirozin segítségével megszűnnek a szakmai (érzelmi) kiégés és az agyi túlterheltség tünetei. Bizonyított stressz oldó és antidepresszáns hatással bír.
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A természetes antioxidánsok együttes hatásaként a cink-glükonát, az E és A-vitaminok, nem csak akadályozzák a szabad gyök folyamatokat és az agyszövet sejtjeinek
oxigén hiányos állapotát, de direkt értágító és véralvadás gátló hatásuk is van.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Javasolt felhasználás:
Az agyi működés csökkenése esetén
Stresszes helyzetekben
Érzelmi (szakmai) kiégés esetén
Pszichikai és érzelmi feszültségek esetén (vizsga időszak, konfliktus helyzetek)
Pszichikai és érzelmi stabilitás növelése. Olyan munkák végzése esetén, amelyek
hosszantartó fizikai és szellemi terhelést okoznak.
Intenzív vagy gyakori pszichoszomatikus stressz a mindennapi életünkben vagy a
munkahelyen.
Alvászavarok esetén
Alkohol okozta encephalopathia
Keringési dystonia
Atherosclerosis (érelmeszesedés)
Szédülés (a vesztibuláris rendszer rendellenességei)

A BrainTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A
kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag
leadást, így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a
világ bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. Az agy kognitív funkcióinak normalizálására vagy a rendellenességek
megelőzésre két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó Brain TIDE PLUS peptid bioregulátor egy
neuroprotektorral dúsított készítmény, amely hatásos és biztonságos eszköze a
modern ember kognitív képességének normalizálására és megörzésére.
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MemoryTIDE PLUS
Összetevők:

NB elágazó láncú peptid komplex,
L-arginin,
C-vitamin,
Dikalciumfoszfát,
Cink-glükonát,
Ginkgo biloba kivonat,
Kálium-jodid,
Tiamin-hidroklorid,
Piridoxin-hidroklorid,
Riboflavin.

A memória egy többtényezős komplex eleme az emberi agy működésének. Egyike
az agy és a központi idegrendszer legmagasabb szintű mentális funkcióinak. Az emlékezés alapvető feladata a megjegyzés képessége, vagyis a külső világ eseményeiről szóló
információk és a szervezetünk kapcsolódó reakcióinak tartós tárolása, azzal a célzattal,
hogy ezek gyors elemzésével megtaláljuk a leghatásosabb módszert a soron következő
cselekedetünk megszervezéséhez. Nevezetesen az emlékezés teszi lehetővé az ember
felemelkedését személyes fejlődésének csúcsára. Gondolkodva javulni, felhasználva a
személyes és mások tapasztalatát, élettartamunk maximalizálása érdekében.
Modern társadalmunkban a memóriával kapcsolatos problémáknak nincs korhatára.
Az információk túlzott mennyisége, az újdonságok memorizálásának és a visszaemlékezésnek a hiánya, az érzelmi túlterhelés és a stressz, a nagyvárosok lakosságának kiszámíthatatlan oxigénhiányos állapota, az egészségtelen táplálkozás, a rossz szokásoktól való
függőség, a teljesség igénye nélkül, mind okozója lehet a fiatalkori emlékezet romlásnak.
A MemoryTIDE PLUS több összetevőből álló peptid bioregulátor, az emlékezet romlás
megelőzése és a már kialakult betegség kezelésének támogatása céljából lett kidolgozva. A készítmény a benne lévő összetevőknek, a neuropeptid komplexnek, a speciálisan
kiválasztott neuroprotektornak valamint a neurostimulátornak köszönhetően sikeresen
aktiválja az agy magasabb funkcióit.
A MemoryTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
Az NB elágazó láncú peptid komplex egy veszélytelen neuropeptid bioregulátor,
amely az agykéregre specifikus hatással bír. Célzottan hat a magasabb szintű integratív
agyműködésre, fokozza az emlékezés képességét, javítja a memóriát és a szellemi tevékenységet, megkönnyítve a tanulás folyamatát, valamint az információk feldolgozását és
elemzését.
Többszintű antioxidációs védelem a szabad gyökök káros hatása ellen, amely oxidatív stressz kialakulását okozhatja. A megfelelő védelem biztosítéka az L-arginin, a C-vitamin, a cink-glükonát, és a Ginkgo biloba kivonat együttes hatása.
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Az idegsejtek közötti ingerületvezetés aktiválódása normalizálja az emlékezés funkcióját, javul a gondolkodás és megkönnyül a tanulás. Az aktivizáció a B-vitaminok kombinációja révén érhető el. A készítmény alkotó elemei között található, a tiamin-hidroklorid
(B1-vitamin), a piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin) és a riboflavin (B2-vitamin). Szintén a Bvitaminok csoportjába tartoznak az esszenciális antioxidánsok, amelyek részt vesznek az
agy sejtjeinek oxigénnel való ellátásában, így védik az agyat a stressz okozta túlterhelés
ellen és megakadályozzák a korai öregedést.
•
•
•
•
•
•

Javasolt felhasználás:
Javítja a memóriát és az emlékezés képességét
Javítja a koncentrációt
Növeli a munkaképességet
Növeli a figyelem tudati szintjét és a mentális tisztaságot
Megakadályozza a krónikus fáradság és a depresszió kialakulását
Növeli a szervezet ellenálló képességét a szélsőséges hatásokkal szemben

A MemoryTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül.
A kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag
leadást, így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a
világ bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. Az agy kognitív funkcióinak eltérései esetén, normalizációra illetve megelőzésre, két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó MemoryTIDE PLUS peptid bioregulátor egy fiziológiailag megalapozott hatékony és megbízható eszköz, amely hozzásegít a maximális önmegvalósításhoz és hosszan tartó aktív, alkotó életet biztosít.
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CardioTIDE PLUS
Összetevők:

NN elágazó láncú Peptid komplex,
L-arginin,
Folsav,
E-vitamin,
A-vitamin,
B12-vitamin,
Száraz galagonya kivonat,
Szelenometionin,
Dikalciumfoszfát.

A statisztikák szerint a szív- és érrendszeri megbetegedés, továbbra is a legsürgetőbb közegészségügyi probléma a világ legtöbb országában. A korszerű kardiológia legaktuálisabb területe napjainkban a krónikus szívelégtelenség problémája. A betegség
megjelenésének hátterében, jellemzően közép- és idős korban, általában szívkoszorúér
rendellenesség és magas vérnyomás áll. A magas vérnyomás betegség jelentősen növeli az agyérelmeszesedés, a miokardiális infarktus és a stroke kialakulásának rizikóját. Az
elégtelen vérkeringés kialakulásának kórelőzménye a legtöbb esetben a perifériás artériás hypertonia, melynek megelőzése fontos társadalmi feladat. Modern társadalmunkban tömegesen jelenik meg a neurocirkulációs disztónia, egy izomtónus rendellenesség,
melynek megelőzése és gyógyítása egyre sürgetőbb kérdés. Mint funkcionális betegség,
a szív- és érrendszeri, a légzőszervi, és az autonóm idegrendszeri zavarokat okozó megbetegedésekben nyilvánul meg. Indokolatlan gyengeség alakul ki, csökken a stresszel és
a fizikai megterheléssel szembeni tűrőképesség. A szív- és érrendszeri betegségek korlátozzák az emberek társadalmi, pszichológiai és gazdasági lehetőségeit.
A korszerű CardioTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor használatával megelőzhetőek a szív- és érrendszeri megbetegedések, segítségével korrigálható a már kialakult
betegség. A CardioTIDE PLUS készítmény kardioprotektív hatásának növelése érdekében
tartalmaz még, az alap peptid komplex működését javító galagonya kivonatot, A-vitamint, E-vitamint, B12-vitamint, L-arginint, folsavat és szelenometionin.
A CardioTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
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Az NN peptid komplex alacsony molekulatömegű, fiziológiailag aktív, biológiailag
veszélytelen, bioszintetizált készítmény, amely szelektív hatást gyakorol az erek falának
szerkezetére, normalizálja a szív sejtjeinek anyagcseréjét és szabályozza a regenerációval
kapcsolatos funkcionális aktivitásukat.
A galagonya kivonat, mint biológiailag aktív vegyület hozzájárul a vérnyomás normalizálásához, csökkenti a koleszterin szintet és növeli a szív- és érrendszer stresszel szembeni ellenállását. A galagonya növeli a szervezet antihypoxiás képességét, megakadályozza
az agy és a szív oxigénhiányos állapotát, javítva ezzel a gyógyulás esélyeit, különösen a
szív- és érrendszeri megbetegedések kezdeti szakaszában.

Az L-arginin aminosav, egyben természetes vitamin, a nitrogén-oxid alapvető forrása, immunmodulátor. Az érelmeszesedés és szövődményei megelőzésének egyik fontos
eszköze, javítja a vér reológiai tulajdonságait, csökkenti a vérrögképződés és a meszes
plakkok kialakulásának kockázatát.
A kardiovaszkuláris rendszer normális működése és többszintű antioxidáns védelme
érdekében a CardioTIDE PLUS az E-vitamin, az A-vitamin és a szelenometionin szinergikus
kombinációját is tartalmazza. Az E-vitamin, a fiatalság vitaminja, egy természetes antioxidáns, amely hatását a sejteken belül fejti ki. Az A-vitamin a sejtek membránjába beágyazva szabályozza a szabad gyökös folyamatok sebességét, fenntartja a szívszövetek antioxidáns potenciálját, megakadályozva ezzel az érelmeszesedés és a dystrophiás változások
kialakulását. A szelenometionin a szelénnek, mint nyomelemnek a szállítója melynek segítségével a szervezetben glutation peroxidáz képződik. A glutation peroxidáz megakadályozza a koleszterin oxidációját gátolva ezzel a meszes plakkok kialakulását.
A B-12 vitamin és a folsav együttes hatása nélkülözhetetlen a normális vérképzéshez,
ugyanakkor csökkenti a koleszterin koncentrációját a vérben.
Javasolt felhasználás:
A szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésére
A neurocirkulációs izomtónus betegség gyógyításának támogatására
Az I-II stádiumú magas vérnyomás betegség gyógyításának támogatására
A szívkoszorúér betegség és a keringési elégtelenség gyógyításának támogatására
A szívizom metabolikus rendellenességei, érelmeszesedés, szívinfarktus, diabetes
mellitus, a pajzsmirigy rendellenessége és kóros klimax esetén
• Álmatlanság esetén
• A szívizom anyagcseréjének normalizálása súlyos fizikai és érzelmi stressz után
•
•
•
•
•

A CardioTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül.
A kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag
leadást, így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a
világ bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. Tünetek jelentkezése esetén, megelőzésre két-három hónapos kúra is
megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó CardioTIDE PLUS peptid bioregulátor hatékony
eszköze a szív- és érrendszeri betegedések megelőzésének és a már kialakult
betegség korrigálásának, megőrizve ezzel a szervezet fizikai aktivitását és stressz
tűrő képességét.
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VesselTIDE PLUS
Összetevők:

ND Peptid komplex,
Szőlőmag (Vitis vinifera L.) kivonat,
L-arginin,
Piridoxin-hidroklorid,
Tiamin-hidroklorid,
A-vitamin,
B12-vitamin,
Riboflavin,
Dikalcium-foszfát.

A WHO adatai szerint a vénák megbetegedése, korunk civilizációs betegségeinek
egyike. A krónikus vénás elégtelenség kialakulásának fő oka a visszeres betegség
és a mélyvénás trombózis. A vénás elfolyás, illetve a vénás szelepek működésének
rendellenessége nem mindig van kapcsolatban betegségekkel. Kialakulhatnak a
terhesség, az elhízás, repülőn, vagy vonaton való hosszú utazás következtében,
vagy gyógyszerek mellékhatásaként (fogamzásgátló szerek). Az álló munkát végzők
a legveszélyeztetebbek (orvosok, eladók, fodrászok stb.). Széles körben elterjedt
tünet a lábak fáradsága, amelyet a visszér betegség okoz. Felhalmozódik a folyadék
a szövetekben, a lábak duzzadttá válnak, kialakul a rossz közérzet. A végbél vénáinak
visszeres megbetegedése az aranyér, amely bolygónk lakósságának 80%-át érinti. A
betegség veszélyes szövődményeinek sora alakulhat ki, azonban csak minden negyedik
beteg fordul orvoshoz panaszaival.
A VesselTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor egy korszerű, innovatív készítmény,
célirányos hatást gyakorló összetevők csoportjával dúsítva. Biztosítja a vérerek sejtfalának
ép struktúráját, különösen érvényes ez a vénákra, így biztosítva az ér tónusát és a
megfelelő áteresztő képességet. Az erek állapota és szállító képessége jelenti az ember
számára az általános egészséget.
A VesselTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
Az egészségre ártalmatlan, fiziológiailag aktív, kis molekulatömegű, ND Peptid
komplex bejutva a szervezetbe, szelektív hatást gyakorol a vénás erek falának szerkezetére,
és hozzájárul a regeneratív és reparatív folyamatok felgyorsulásához.
A szőlőmag kivonat a bioflavonoidok szuperkoncentrátora, erős természetes
antioxidáns, számos specifikus hatása van az érbetegségekre. Erősíti az erek (artériák,
vénák, kapillárisok) kötőszövetét, megszünteti a hajszálerek keringési zavarait, csökkenti
a duzzanatot és a vérrögképződés kockázatát, süllyeszti a koleszterin és a vérnyomás
értékét. Európában elismerten, a visszér betegség kezelésének leghatásosabb eszköze,
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a vörös szőlőmag kivonat.
Az L-arginin egy aminosav, amely fontos szerepet játszik a fehérje-toxinok
szervezetből való eltávolításában, ugyanakkor hatásos eszköze az atherosclerosis és
szövődményi megelőzésének. Javítja a vér reologiai tulajdonságait, ezzel csökkentve a
vérrögképződés és az ateroszklerotikus plakkok kialakulásának kockázatát.
Az A-vitamin, a tiamin-hidroklorid (B1-vitamin), a riboflavin (B2-vitamin), a piridoxinhidroklorid (B6-vitamint), valamint a B12-vitamin átfogó hatást gyakorol a megfelelő
szénhidrát anyagcsere fenntartására, a nukleinsavak szintézisére, a szöveti légzésre, az
antioxidációs képesség növelésére a vénák falának szöveteiben, valamint a normális
véralvadási folyamatra.
•
•
•
•

Javasolt felhasználás:
A vénák falának szerkezetében történő, korral járó változások megelőzésére
A visszeresség kialakulásának kezdeti szakaszában a kezelés támogatására
Az aranyér és a thrombophlebitis kezelésének támogatására
A vénás megbetegedések megelőzésére azoknál, akik álló munkát végeznek, hosszan
tartó székrekedésben szenvednek, vagy fogamzásgátló szert szednek

A VesselTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A
kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló,
polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást,
így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A
kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ
bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe
vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy
hónapon keresztül. A vénás megbetegedések megelőzésre két-három hónapos kúra is
megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A VesselTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor egy korszerű high-technológás
eszköz mellyel hatékonyan előzhető meg az érrendszeri megbetegedés, és alkalmas a vénás megbetegedések kezelésének támogatására. Használata egészséget
és minőségi életet biztosít az ember számára.
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BreathTIDE PLUS
Összetevők:

NQ peptid komplex,
Édesgyökér kivonat,
N-acetil-L-cisztein,
Szelenometionin,
E-vitamin,
A-vitamin,
C-vitamin,
Kalcium-hidrogén-foszfát.

Napjainkban, különösen az iparilag fejlett országokban megfigyelhető a légzőszervi megbetegedések gyors növekedése. Földünkön a leggyakrabban előforduló megbetegedés, a
halálozási okok között pedig a harmadik helyet foglalja el. A légzőszervi megbetegedések
leggyakoribb formái a krónikus obstruktív tüdőbetegség, a krónikus hörghurut és az asztma.
A krónikus obstruktív tüdőbetegség patológiai folyamata a hörgők nyálkahártyájának károsodásával kezdődik és a tüdő strukturális károsodásáig tart, aminek egyenes következménye a
légzésfunkciók jelentős sérülése. A krónikus obstruktív légúti megbetegedések leggyakoribb
formája a krónikus bronchitis. Bekövetkezik a hörgők progresszív gyulladása, amelynek tünetei
a tartós köhögés és köpet megjelenése. A krónikus bronchitis kialakulásának oka a fertőzéses
és kezeletlen bronchitis. Tünetei az orrgarat sinusitise és rhinitise illetve az orrpolip kialakulása, amelyek megakadályozzák az orron keresztüli szabad légzést. A krónikus bronchitis kialakulásának lehet az oka a poros környezet vagy a dohányzás. Az asztma súlyos hörgőgörccsel
járó légúti megbetegedés, amely nem más, mint a szervezet válaszreakciója a különböző ingerlő hatásokkal szemben. A betegségek elterjedésének listáján a második helyet foglalja el,
jellemző rá a légszomj, a ziháló és sípoló levegővétel és a köhögés.
A BreathTIDE PLUS peptid bioregulátor egy modern és korszerű készítmény,
melynek célja, hogy konkrét hatásmechanizmusával helyreállítsa a tüdők szerkezetét és
funkcionális működését.
A BreathTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
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A BreathTIDE PLUS peptid bioregulátor feladata, hogy természetes metabolitjait a szervezetbe juttassa. Az NQ peptid komplex fiziológiailag aktív, alacsony molekulatömegű, bioszintetizált vegyület, hatékony és biztonságos szelektív hatást gyakorol a légzőrendszer
sejtjeire, helyreállítja a sejtek szerkezet és normalizálja anyagcsere folyamataikat.
A BreathTIDE PLUS peptid bioregulátor légző rendszerre gyakorolt hatásának fokozása érdekében a készítmény egymással szinergiában lévő összetevőket is tartalmaz. Ezek az édesgyökér
kivonat, az N-acetil-L-cisztein, a szelenometionin, az E-vitamin, az A-vitamin és a C-vitamin.
Az édesgyökér kivonat gazdag a bioaktív növényi tápanyagokban (fitonutrien),
amelyek pozitív irritáló hatást gyakorolnak a légzőrendszer nyálkahártyájára és a belekre,
serkentve ezzel a belső elválasztású mirigyek működését, és növelve a váladékképződést.
A gyógyászatban az édesgyökér kivonatot tartalmazó készítményeket a fertőző felső
légúti megbetegedések kezelésére használják. Kezelhető vele a gégegyulladás, a hörghurut, a torokfájás és a száraz köhögés, beleértve dohányzás okozta köhögést is. Hatására

megindul a váladéktermelés, ami jelentősen könnyít a nyálkahártya állapotán.
Az N-acetil-L-cisztein a májban metabolizálódik, illetve részben a bélfalban található,
mint ciszteinnek nevezett aktív metabolit. A cisztein befolyásolja a bronchiális váladék reológiai tulajdonságait, hatást gyakorol a konzisztenciájára és normalizálja biokémiai összetételét. Az N-acetil-L-cisztein aktivizálja a méregtelenítő folyamatokat, gyulladáscsökkentő
hatása van, gátolja a szabad gyökök képződését és ellenáll a tüdőszövetek és légutak akut
és krónikus gyulladásának kialakulásával szemben. Az N-acetil-L-cisztein antioxidáns képessége, a BreathTIDE PLUS peptid bioregulátorban található C-vitamin és a szelén együttes hatására jelentősen megnő.
A szelenometionin, természetben előforduló aminosav, forrása egy létfontosságú nyomelemnek, a szerves, biológiailag hozzáférhető szelénnek. A szelén biológiai szerepe, hogy biztosítsa a szervezet antioxidációs védelmét és akadályozza meg a szabad gyökök károsító hatását.
Az E-vitamin antioxidációs, detoxifikációs, immunmodulációs és membránvédő hatással
bír, normalizálja a vér reológiai tulajdonságait, javítja a mikrokeringést, szabályozza a vér glükóz
szintjét, erősíti az A-vitamin aktivitását. A levegőben szálló por képes gyengíteni a tüdő működését, különösen veszélyes ez a jelenség az E-vitamin hiánnyal küzdő szervezetek számára.
Az A-vitamin számos élettanilag fontos reakcióban játszik szerepet, ezért első helyet
foglal el a vitaminok között. Az A-vitamin hatást gyakorol a fehérjék, a szénhidrátok és a
lipidek anyagcseréjére, a nukleinsavak szintézisére, állandó szinten tartja a különböző szövetek antioxidációs potenciálját.
A C-vitamin (aszkorbinsav) egy hatásos, természetes, vízben oldódó antioxidáns, részt
vesz a kollagén, a prokollagén, a szteroid hormonok és a katekolaminok szintézisében, a
vas és a folsav anyagcseréjében. A megfelelő mennyiségű C-vitamin jelentősen növeli a B,
A és E-vitaminok, valamint pantoténsav és folsav stabilitását. A C-vitamin szabályozza a vér
koagulációját és normalizálja a kapilláris-permeabilitást, a vérképzés szükséges feltétele,
gyulladásgátló és anti-allergiás hatású. A C-vitamin fokozza a fertőzésekkel szembeni ellenállást, csökkenti a különböző allergének hatását.
Javasolt felhasználás:
• A krónikus obstruktív (elzáródásos) tüdőbetegségek kezelésének támogatására
• A dohányzás okozta krónikus bronchitis kezelésének támogatására
• Az akut gyulladásos légúti megbetegedések kezelésének támogatására (pharyngitis,
gégegyulladás, hörghurut, arcüreggyulladás stb.)
• A poros levegőjű élet-és munkakörülmények okozta irritáló légzés kialakulásának
megelőzésére
A BreathTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A
kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló,
polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást,
így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ bármely
táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem
irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. A tünetmentes időszakok meghosszabbítására, két-három hónapos kúra is
megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó BreathTIDE PLUS peptid bioregulátor korszerű,
hatékony és megbízható eszköze, a légzőrendszer strukturális és funkcionális
helyreállításának.
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DuodenumTIDE PLUS
Összetevők:

NT elágazó láncú peptid komplex,
L-treonin,
Articsóka (Cynara Csolymus)
gyökér kivonat,
Cianokobalamin (B12-vitamin),
Folsav,
Dikalcium-foszfát,
Piridoxin-hidroklorid
(B6-vitamin),
Tiamin-hidroklorid (B1-vitamin).

A nyombél az emésztés központi szerve. Funkcionális működése a jó emésztés egyik
fontos tényezője. Az emésztő rendszer leggyakrabban megbetegedő szerve. A betegség
kialakulásának rizikója kortól független. Az emésztő rendszer elemeinek működése szigorúan összehangolt, ezért a nyombél elégtelenség súlyos szövődmények okozója lehet.
A nyombél betegségében szenvedő embereknél az emésztési rendellenességeken túl
gyakran tapasztalható fejfájás, gyengeség, kimerültség, szorongás, elhízás és álmatlanság. Az idegrendszer beteges izgalmi állapotba kerül és az egymással összefüggő okok és
okozatok „ördögi köréből” kitörni rendkívül nehéz. A nyombél nyálkahártyájának tartós
gyulladása elősegíti a gyomorfekély és más súlyos szövődmények kialakulását. Ezekkel
a betegségekkel szemben folytatott harc rendkívüli kitartást igényel, azonban a kezdeti
szakaszban a kóros folyamatok még visszafordíthatóak.
A DuodenumTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor segítségével megelőzhetőek
az emésztő rendszer központi szervének gyulladásos megbetegedései, a már kialakult
nyombél betegségek pedig korrigálhatók.
A DuodenumTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a
következők:
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Az NT peptid komplex korszerű, alacsony molekulatömegű, fiziológiailag aktív, bioszintetizált vegyület, amely képes szelektíven és hatékonyan befolyásolni a nyombél
nyálkahártyájának szerkezetét és funkcionális működését. A peptid komplexben lévő
aminosavak a szervezet természetes anyagcsere termékei, bioregulációs hatásuk teljesen veszélytelen.
A DuodenumTIDE PLUS, a nyombél nyálkahártya sejtjeire gyakorolt hatásának fokozása érdekében, egy sor biológiailag aktív vegyületet is tartalmaz. Ezek az L-treonin, az
articsóka gyökér kivonat, a ciano-kobalamin (B12-vitamin), a folsav, a dikalcium-foszfát, a
piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), valamint a tiamin-hidroklorid (B1-vitamin).
Az L-treonin - esszenciális aminosav (a szervezetben nem szintetizálódik, élelmiszerek és
adalékanyagok segítségével kerül a szervezetbe), amely részt vesz az izom fehérjék építésében, fenntartja a szervezet fehérje egyensúlyát. Javítja a kardiovaszkuláris rendszer, a máj, a
központi idegrendszer és az immunrendszer működését, részt vesz az ellenanyagok termelésében. Az L-treonin részt vesz a vitaminok szintézisében, semlegesíti a keletkezett toxikus
anyagokat, normalizálja a gyomor és bél traktusban a funkcionális aktivitását.

Az Articsóka gyökér kivonat számos hasznos tápanyag összetevőt tartalmaz (fehérjék,
szénhidrátok, zsírok, szerves savak, vas, kalcium, foszfátok, B1, B2, C, B3, P vitaminok, karotin és
inulin) melyek segítségével megoldhatóak a gyomorsav túltengés, az epekő, az urolithiasis, az
atherosclerosis, a hepatitis, valamint különböző eredetű allergiák okozta problémák.
A nyombél nyálkahártya anyagcseréjére gyakorolt hatás fokozása érdekében a készítmény B-vitamin komplexet (B1, B6, B12, Folsav, BC, B9) tartalmaz, amely a nyombél
betegségek kezelésének jól bevált eszköze.
A Tiamin-hidroklorid (B1-vitamin) meghatározó szerepet játszik a szénhidrát anyagcserében, szabályozza az idegi impulzus átadást, antioxidáns hatású. Képes szabályozni a gyomorsav szintet, hatást gyakorol a gyomor és a belek motilitására, ezzel befolyásolva a gyomorfekély, a krónikus gyomorhurut, az enterocolitis, a májzsugor és a hepatitis állapotát.
A Cianokobalamin (B12-vitamin), az egyetlen vízben oldódó vitamin, amely képes felhalmozódni a szervezetben, megakadályozza, a májsejtek zsíros infiltrációját, növeli a sejtek oxigén felhasználását mind akut, mind krónikus hypoxia esetén, egyben erősíti az immunrendszert. Az optimális Cianokobalamin szint fenntartása segít megelőzni a depressziót.
A Piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin) fontos szerepet játszik a szervezet aminosav metabolizmusában és fehérje-anyagcseréjében. A hibás folyamatok befolyásolják az idegrendszer működését, melynek következtében emésztési zavarok léphetnek fel. A B6-vitamin segíti a szervezet stresszel szembeni ellenálló képességét.
A Folsav (BC, B9) létfontosságú polipeptid, amely részt vesz a sejtosztódás folyamatában. A vele szinergiában lévő Cianokobalamin (B12-vitamin) és a B6-vitamin serkenti és
normalizálja a vér koleszterin- és zsíranyagcseréjét.
Javasolt felhasználás:
• A duodenumban kialakuló gyulladás megelőzésére
• Nyombél betegségek esetén (duodenitis, duodenostasis, gastroduodenitis) a nyálkahártya
károsodásának megelőzésére
• Gyomorsav túltengés esetén
• A fekély betegségek gyógyításának támogatására
A DuodenumTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába
kerül. A kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben
ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást, így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok
a világ bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. Étkezési zavarok jelentkezése esetén, illetve a tünetmentes időszakok
meghosszabbítása céljából két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó Duodenum TIDE PLUS peptid bioregulátor
megbízható, korszerű és hatékony védelmet nyújt az emésztőrendszer központi
szerve, a nyombél gyulladásos folyamataival szemben.
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FlatuTIDE PLUS
Összetevők:
NO elágazó láncú peptid komplex,
L-treonin,
Gyermekláncfű (Taraxacum officinale)
gyökér kivonat,
Cink-glükonát,
Édeskömény (Foeniculum
vulgare) kivonat,
Foszfát,
Biotin.

A belek gázosodását és az ezt kísérő klinikai jelenségeket puffadásnak nevezzük.
A puffadás fő oka a bélflóra megnövekedett metabolikus aktivitása, amely összefüggésben van a táplálkozási szokásainkkal. (étkezési rostokban gazdag növényi élelmiszerek,
fekete kenyér, sör fogyasztása). A jelenséget még okozhatja az intesztinális mikroorganizmusok összetételének megváltozása, melyet az emésztési folyamatok, a felszívódás
és a bélmozgás rendellenességei kísérnek. A belek dysbiosisa is okozhat puffadást, amit
az emésztőrendszer szinte bármely megbetegedése kiválthat. A fokozódó bélgázosodást általában kellemetlen tünetek kísérik. A gyomorban telítettség érzet jelentkezik,
növekszik a gyomor térfogata, előfordulhat fájdalommal kísért gyomorkorgás, böfögés
és a gázok hirtelen távozása. A puffadással járó kellemetlen tünetek megzavarják az
ember mindennapi életét, hatással vannak az egyén mentális állapotára, nyugtalanságot,
szorongást, depressziót okozhatnak. A puffadás hatékony megszüntetéséhez tisztázni
kell a kiváltó okokat. Az alapbetegség kezelése, a mikroorganizmusok összetételének
étrendváltoztatással való szabályozása rendszerint hatásos megoldás.
A FlatuTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor feladata, hogy normalizálja a
bélflóra összetételét és szabályozza metabolikus aktivitását. A készítmény használatával
enyhíthetjük vagy meg is szüntethetjük a puffadás okozta kellemetlenségeket.
A Flatu TIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
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Az NO peptid komplex, kis molekulatömegű, információkat hordozó, bioregulációs
hatással bíró, természetes metabolit. A szervezetbe kerülve helyreállítja a nyálkahártya
hámsejtjeinek struktúráját, szabályozza a vékonybél mirigyeinek működését. Javítja az
emésztést, a tápanyagok vérbe való felszívódását, normalizálja a nyirokrendszer működését és serkenti a bélmozgást.
Az NO peptid komplex védelmet biztosító hatásának növelése érdekében a készítményben többek között található L-treonin, gyermekláncfű gyökér kivonat, cink-glükonát,
édeskömény kivonat és biotin.
Az L-treonin esszenciális aminosav, jelenléte befolyásolja a gyomor és bél traktus aktivitását, részt vesz az aminosavak és vitaminok szintézisében, segíti a szervezet fehérje
egyensúlyának fenntartását. Serkenti a zsíranyagcserét, gyorsítva ezzel a fehérje szintéziskor keletkezett toxikus anyagok szervezetből való távozását. Az L-treonin növeli a
szervezet immunitását, részt vesz az ellenanyagok termelésében.

A biológiailag aktív vegyületet tartalmazó gyermekláncfű gyökér kivonat elősegíti az
emésztési rendellenesség miatt felhalmozódott mérgező anyagok távozását, antibakteriális, gyulladáscsökkentő és antioxidációs hatással bír. Részt vesz a normális vércukorszint fenntartásában és a sejtek regenerálásában. A gyermekláncfű gyökér kivonat széles
spektrumú funkcionális aktivitását a magas (40%), természetes prebiotikus inulin tartalom okozza. A jótékony mikroflóra terjesztésével serkenti a bélflóra helyreállítását. Meggátolja a kórokozó mikroorganizmusok szaporodását. Erősíti a mikroflóra méregtelenítő
funkcióját, támogatja a különböző típusú anyagcsere folyamatokat, különösen a szénhidrát- és zsíranyagcserét. Javítja a bélfal összehúzódó képességét, felgyorsítva ezzel a
salakanyag és az emésztetlen táplálék távozását, elkerülve a hasmenés és a székrekedés
kialakulását.
A cink-glükonát a biológiai cink szállítója. A cink, mint fontos nyomelem szerepet játszik a szabad gyökök sejten belüli pusztításában. A cink-glükonát az enzimek működésének fontos ásványi összetevője, szabályozza a fehérjék bioszintézisét a szervezetben.
Az édeskömény kivonat biológiailag aktív anyagai javítják az emésztést, csökkentve
ezzel a bélgázok kialakulását. Görcsoldó hatású, megszünteti a hasi fájdalmakat és a belek
gyulladását. Gyorsítja a méregtelenítés folyamatát, meggátolja a patogén baktériumok
és gombák aktivitását.
A biotin komplex (H-vitamin, A-vitamin, B7-vitamin) vízben oldható vitaminkeverék, a
fehérje és zsír egyensúlyt szabályzó enzimek alkotó eleme. A biotin fontos szerepet játszik
a szénhidrát anyagcserében, kölcsönhatásban a hasnyálmirigy inzulin hormonjával, részt
vesz a hasznos bélflóra szintézisében.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Javasolt felhasználás:
Az emésztő rendszer gázosodása esetén
Teltség érzet az epigastriumban, hasi puffadás, fájdalom a has felső részén
Böfögés
Emésztési zavarok által okozott betegségek a gyomor- és béltraktusban
Túlevés illetve szokatlan ételek miatt kialakult emésztési zavarok
Élelmiszer és gyógyszer allergia
Nem fertőző eredetű hasmenés és emésztési zavar
Az emésztés, a felszívódás és a bélmozgás zavarainak megelőzésére
A mikro bioszintézis sérülésének megelőzése

A FlatuTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A
kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag
leadást, így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában.
A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a
világ bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe
vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy
hónapon keresztül. Megelőzésre két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó Flatu TIDE PLUS peptid bioregulátor normalizálja
a gázképzését, az ételek emésztését és a tápanyagok felszívódását a gyomor- és
bélrendszerben.
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MicrofloraTIDE PLUS
Összetevők:

NP elágazó láncú peptid komplex,
L-arginin,
Gyermekláncfű (Taraxacum
officinale) gyökér-kivonat,
Inulin,
Dikalcium-foszfát,
Piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin),
Tiamin-hidroklorid (B1-vitamin).

Az alapvető táplálkozási tényezők, mint az ásványi anyagok felvétele, vagy a teljes értékű
emésztés, elképzelhetetlen a beleinkben élő mikrobák nélkül. Az életműködés folyamatában
csak a táplálék asszimilálódott elemei vesznek részt, a többi komponensnek csak, mint ballaszt anyagnak, van szerepe. Dysbacteriosis egy olyan állapot, amikor megváltozik a bélben
élő mikroorganizmusok összetétele (A hasznos baktériumok számának rovására megnő a káros baktériumok száma), ami a gyomor- és béltraktus zavarit okozva kóros következményekkel
jár. Dysbacteriosis nem önálló betegség, hanem a szervezetben lévő egyéb betegségek vagy
rendellenességek megnyilvánulása. Az okok között szerepelhet a gyomorhurut, a hasnyálmirigy
gyulladás, egyéb emésztőrendszeri betegségek, bélfertőzések vagy elnyúló antibiotikum kúra.
A dysbacteriosis kifejlődésének oka lehet az étkezési szokások hirtelen megváltozása, például
üzleti utak vagy külföldi nyaralás idején. Az elhúzódó mikroflóra egyensúly megbomlás enyhe
kellemetlenségektől kezdve, komoly egészségügyi problémákat is okozhat. Többen tévesen úgy
gondolják, hogy a mikroflóra egyensúlyának megbomlása helyrehozható laktozt és bifidobaktériumot tartalmazó élelmiszerek és táplálék kiegészítők fogyasztásával. Az ilyen „helyettesítő terápiák” gyakran csak időleges javulást okoznak. A dysbacteriosis hatásos gyógyításának egyetlen
módja a hasznos mikroorganizmus populációk végleges helyreállítása.
A korszerű MicrofloraTIDE PLUS, multi-peptid bioregulátor biológiai feladata, hogy
helyreállítsa és megtartsa a normális bélflóra összetételét, serkentve az egyensúly fenntartását
biztosító önszabályozást a különböző típusú mikroorganizmusok között.
Az MicrofloraTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
A korszerű NP elágazó láncú peptid komplex aminosava, a probiotikumokhoz hasonlóan,
szelektív hatást gyakorol a belekre, olyan környezetet teremtve, melyben biztosított a hasznos
baktériumok elszaporodása a kórokozó baktériumok létszámának rovására.
Az NP peptid komplex, a szervezet természetes metabolitja, kis molekulatömegű, fiziológiailag aktív, használata teljesen biztonságos. Ugyanakkor rendkívül hatásos eszköz a belekben élő
különböző típusú mikroorganizmusok egyensúlyának szabályozására.
Az NP peptid komplexet tartalmazó MicrofloraTIDE PLUS hatásának növelése érdekében a
készítmény egymással szinergiában lévő L-arginint, gyermekláncfű gyökér kivonatot, inulint,
dikalcium-foszfátot, piridoxin-hidrokloridot (B6-vitamin) és a tiamin-hidrokloridot (B1-vitamin)
tartalmaz. A felsorolt vegyületek hatására jelentősen növekszik a hasznos mikroorganizmusok
populációja az emésztő rendszerben.
Az L-arginin vitamin eredetű aminosav, kifejezett méregtelenítő és prebiotikus aktivitása figyelhető meg, javítja a belek vérellátását, biztosítja a nyirok- és a vér áramlását, erősíti a hasznos
anyagok belekben való felszívódását, optimalizálja a bél izomrostjainak működését meggátolva
ezzel a belek elerőtlenedését és a dysbacteriosis kialakulását.
28

A gyermekláncfű gyökér-kivonat és az Inulin jelentős együttes hatást gyakorol az emésztőrendszerre. A gyermekláncfű gyökér-kivonat természetes raktára a biológiailag aktív vegyületeknek, melyek
antibakteriális, gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásúak. A vegyületek fenntartják a normális vércukor szintet, támogatják a sejtek regenerációját és segítik az emésztési zavarok utáni detoxifikációt.
A gyermekláncfű gyökér-kivonat az inulin szuper koncentrátora (40%). Az inulin hatékonyan serkenti a
bélflóra regenerációs folyamatait, a belek különböző anyagcsere típus végrehajtásához való készségüket, különösen tekintettel a szénhidrát- és zsír anyagcserére. Elnyeli a különböző külső és belső toxinokat, majd eltávolítja őket a szervezetből. Nem csak a tápcsatorna, de az egész szervezet tisztítására
képes. Az inulin serkenti a bélfal összehúzódását, ezzel felgyorsítja a salakanyagok és az emésztetlen
táplálék szervezetből való távozását. Megakadályozza a székrekedés és a hasmenés kialakulását, részt
vesz a gyomor- és bél traktus működésének normalizálásában, megkönnyíti a vitaminok és ásványi
anyagok szervezetbe való felszívódását.
Pótolja a dysbiosis miatt kialakult életfontosságú vitaminok hiányát. Beállítja a B-vitamin, a
piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin) és a tiamin-hidroklorid (B1-vitamin) optimális mennyiségét. A
vitaminok együttes hatása fokozza az energia termelését a fehérje-, a szénhidrát-, és a zsíranyag
csere révén. Serkenti a gyomor nyálkahártya mirigyeinek savtermelését, erősíti a máj antitoxikus működését. A mikroflóra hatásos normalizálása azonnal megindítja a vitaminok szintézisét,
helyreállítva ezzel a részvételükkel működő valamennyi folyamatot.
Javasolt felhasználás:
• Dysbacteriosis és annak megnyilvánulásai esetén (hasmenés, székrekedés, felfúvódás, hányinger, hányás, hasi fájdalom)
• Emésztési zavarok (diszpepszia) esetén
• Antimikróbás és antitumor (kemoterápiás) gyógyszerek használata miatt kialakult dysbacteriosis esetén
• A gyomor- és nyombélfekély megelőzésére
• A májban és a hasnyálmirigyben, az anyagcsere rendellenességek miatt kialakult patológiás
változások esetén
• Epehólyag gyulladás és epekő képződés megelőzésére
• A belekkel és a szervezet méregtelenítésével kapcsolatos fejfájásos tünet esetén
• Cukorbetegség esetén
• Akut és krónikus mérgezés esetén
• Ökológiailag kedvezőtlen lakóhelyi- és munkakörülmények
A MicrofloraTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát
anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A kapszula
anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást, így lassabb, ugyanakkor
tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának
köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés
során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat
is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.
Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. A dysbacteriosis kifejezett tünetei esetén, két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén, terhesség
és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó MicrofloraTIDE PLUS peptid bioregulátor alapvető célja,
hogy ösztönözze a bélrendszer mikroflóra egyensúlyával kapcsolatos természetes javító
mechanizmusokat, amelyek kulcsai a dysbacteriosis végleges legyőzésének.
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HyperacidTIDE PLUS
Összetevők:
NR Peptid komplex,
L-arginin,
Orvosi pemetefű (Marrubium
vulgare) kivonat,
Cianokobalamin (B12-vitamin),
Dikalcium-foszfát,
Piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin),
Tiamin-hidroklorid (B1-vitamin),
Folsav .

Minden ember az élete során szembesül emésztési zavarokkal. A probléma mélysége és
foka függ az életformától, a szokásoktól illetve az öngondoskodástól. Napjaink rohanó világa,
kiváló körülmény a fekélyes megbetegedések számára. A krónikus gyomorhurut már a gyermek
és serdülő korban is kialakulhat. Különösen veszélyeztetettek a 20-30 év közötti fiatal férfiak. Az
50-70 év közötti korosztály 95%-a szenved krónikus bélhurutban.
A fiziológia, a molekuláris biológia és más alapvető tudományágak jelentős eredményeket
értek el az emésztőrendszer működését szabályzó folyamatok és a kialakult betegségek celluláris
és szubcelluláris szintű kutatásában. A krónikus gyomorhurut káros elváltozásokat okoz a gyomor
nyálkahártyáján. A krónikus gyomorhurut egyik jellemző formája a savtúltengéssel járó felületes
gyomorhurut, amely során az elszaporodó Helicobacter pylori károsítja a gyomor nyálkahártyáját.
A krónikus gyomorhurut e formájára a sokszínűség jellemző. A fellángolások időszakában akár helyi
akár általános panaszokat is okozhat. A helyi tünetekhez tartozik az evés közben vagy közvetlenül
az evés után jelentkező, majd megerősödő elnehezülés érzése, a gyomortáji nyomás, a böfögés, a
hányinger, a rossz szájíz és a gyomorégés. Megfigyelhető az általános gyengeség, ingerlékenység,
szív- és érrendszeri zavarok és a vérnyomás csökkenése. Külső okként a túlzott zsíros táplálkozás, a
fűszerek, a csípős és túl meleg ételek, a felületes rágás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, bizonyos
gyógyszerek, illetve, a veszélyes kémiai anyagokkal való munka is okozhatnak gyomorhurutot.
A HyperacidTIDE PLUS peptid bioregulátor kifejezetten gyulladáscsökkentő hatású,
feladata a gyomor nyálkahártya struktúrájának és funkciójának helyreállítása, a savtúltengéssel
járó gyomorhurut megelőzése és a már kialakult betegség korrigálása.
A HyperacidTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
Az NR peptid komplex, kis molekulatömegű, bioszintetizált, fiziológiailag aktív, az egészségre
ártalmatlan, természetes metabolit amely képes regenerálni a gyomor nyálkahártya sejtjeinek
szerkezetét és helyreállítani fiziológiai aktivitásukat.
Annak érdekében, hogy hatékonyan javítsa a táplálék emésztését és a felszívódást a korszerű Hyperacid TIDE PLUS egymással szinergiában lévő, biológiailag aktív összetevőket is tartalmaz. Többek között L-arginint, Orvosi pemetefű kivonatot, Cianokobalamint (B12-vitamin), foszfátot, piridoxin-hidrokloridot (B6 Vitamin), tiamin-hidrokloridot (B1-vitamin) és folsavat.
Az L-arginin aminosav, természetes vitamin jellegű anyag, amely fontos szerepet játszik a
karbamid-ciklusban (a protein toxinok semlegesítése), prebiotikus tulajdonságokkal bír. Az L-arginin forrása a létfontosságú nitrogén-oxidnak, egyben immunmodulátor, a metabolizmus egyik
kulcsfontosságú eleme.
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Az Orvosi pemetefű kivonat egy sor biológiailag aktív vegyületet tartalmaz, amelyek mindegyikének egészség javító hatása van. Többek között epehajtó, görcsoldó, szedatív, összehúzó,
antiaritmiás, vérnyomáscsökkentő és májvédő. Az illóolaj jótékonyan irritálja a gyomor- és bél
traktus nyálkahártyáját, antibakteriális tulajdonságokkal bír.
A Cianokobalamin (B12-vitamin) részt vesz a vér és a csontszövetek képzésében, a szénhidrát és zsír anyagcserében, szabályozza az idegrendszer és a máj normális működését, a sejtosztódás sebességét, segíti a sejtosztódás kialakulását, a fehérje szintézist, a genetikai anyagok és a
karnitin asszimilációját. Az A-vitamin és a B9-vitamin csak a Cianokobalamin jelenlétében képes
teljes mértékben ellátni a vas felszívódásának feladatát. A B12 vitamin szintézisét az emberi belek mikroorganizmusai végzik, azonban a keletkezett mennyiség nem elégíti ki a szervezet igényeit, ezért szükséges a környezetből való folyamatos bevitel. A krónikus hurut miatti gyomorsav túltengés akadályozza a B12-vitamin transzformációját és a szervezetbe való felszívódását.
A Piridoxin-hidroklorid (B6-Vitamin) fontos szerepet játszik az aminosavak, a fehérjék és a neurotranszmitterek metabolizmusában. A vegyület az idegrendszer számára is fontos, mivel részt vesz a gének szintézisében. A B6-vitamin a Folsavval együtt megakadályozza az érelmeszesedés kialakulását.
A Tiamin-hidroklorid (B1-vitamin) meghatározó szerepet játszik a szénhidrát-anyagcserében,
szabályozza az idegi impulzus átadást, antioxidáns hatása figyelhető meg. Bebizonyosodott,
hogy a B1-vitamin normalizálja a károsodott nyál- és gyomormirigy elválasztást és helyreállítja a
gyomor evakuációs funkcióját. A B1-vitamin normalizálja a maximális és minimális vérnyomást,
gyorsítja a fizikai megterhelések utáni regenerációt és fokozza a szervezet, váltózó hőmérsékleti
körülményekkel és az oxigén hiánnyal szembeni toleranciáját.
A Folsav (BC, B9) szabályozza a vérképzés folyamatát, részt vesz a hemoglobin szintézisében és a
vörösvérsejtek termelődésében, csökkenti a vér koleszterin szintjét. A Folsav szabályozza az idegrendszer gátló és gerjesztő folyamatait, gátolja a stressz kialakulását. A B9-vitamin normalizálja a máj és a
belek működését, szabályozza a gyomor sósavtermelését, beállítja az étvágy normális szintjét. A Folsav
részt vesz a szénhidrát, a fehérje és a zsír anyagcserében valamint az enzim reakciókban.
A Dikalcium-foszfát egyike a foszforsav kalcium sóinak. A vegyület, a kalcium biológiailag
legkönnyebben hozzáférhető formája, a szervezetben könnyen felszívódik és részt vesz a sejtek
életképességének fenntartásában.
Javasolt felhasználás:
• Krónikus gyomorhurut és savtúltengés esetén
• A gyomor nyálkahártya gyulladásának megelőzésére (a táplálkozás ritmusának megszegése,
túlevés, az erős és forró ételek, az alkohol mértéktelen fogyasztása, erős dohányzás, súlyos
érzelmi stressz, gyógyszerek hosszú távú szedés)
A HyperacidTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel
stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást, így lassabb,
ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ bármely táján használhatóak. A
kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus
táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon
keresztül. Étkezési problémák megelőzésére, illetve a tünetmentes időszakok megnyújtására
két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó HyperacidTIDE PLUS peptid bioregulátor korszerű és
hatékony eszköze a savtúltengéssel együtt járó krónikus bélhurut megelőzésének és a
már kialakult gyomor nyálkahártya problémák korrigálásának.
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LowacidTIDE PLUS
Összetevők:
NS Peptid komplex,
L-arginin,
Fehér üröm (Artemisia absinthium)
levél kivonat,
Dikalcium-foszfát,
Piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin),
Tiamin-hidroklorid (B1-vitamin).

Az emésztéssel kapcsolatos gyakori és gyors kifejlődésű megbetegedések, csapás
a modern társadalomra. A túlfokozott munka és életritmus, a pszicho-érzelmi stressz, a
helytelen táplálkozás, (elhamarkodott étkezés, a rágatlan, hideg vagy túl meleg illetve a
csípős ételek fogyasztása), feltétlen okai, különösen fiatal felnőtt korban, az emésztési
problémák kialakulásának. Gyakorlatilag a föld lakosságának mintegy fele szenved
gyomor- és bélrendszeri megbetegedésekben, melyek között kiemelt helyen szerepel
a gyomorhurut. A gyomorhurut betegség napjaink egyik legaktuálisabb területe a
modern gasztroenterológiának, mivel a serdülők és fiatalok körében, az elmúlt években
jelentősen nőtt a betegséggel érintettek száma. A gyomor alacsony savtartalma krónikus
gyomorhurutot okoz, gyomornyálkahártya gyulladás alakul ki, a gyomor elveszti a
toxinokkal szembeni ellenálló képességét, különböző szövődmények alakulnak ki,
növekszik az onkológiai megbetegedések rizikója. Az emésztési problémák nem csak
az ember életminőségét rontják, de akadályozhatják a szakmai fejlődést, korlátozhatják
munkavégző képességet.
A LowacidTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor egy korszerű készítmény, amely
segítségével ösztönözhető a gyomornyálkahártya strukturális és funkcionális aktivitása,
korrigálhatóak a savhiányos gyomorhurut által okozott rendellenességek.
Az LowacidTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
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A fokozott szelektív hatású NS Peptid komplex fiziológiailag aktív, alacsony molekulatömegű, bioszintetizált készítmény, amely pozitívan befolyásolja a gyomornyálkahártya
sejtorganellumainak funkcionális aktivitását, így serkentve az anyagcsere folyamatokat
és a fehérje szintézist. A készítményben található peptid komplex segítségével megoldhatóak az aminosavakat érintő problémák, a szervezet természetes metabolitja, használata teljesen veszélytelen.
Az új fejlesztésű LowacidTIDE PLUS szinergiában lévő komponenseket tartalmaz,
melyek az L-arginin, a Fehér üröm levél kivonat, a dikalcium-foszfát, a piridoxin-hidroklorid
(B6-vitamin) és a tiamin-hidroklorid (B1-vitamin). Az összetevők jótékony hatást gyakorolnak az anyagcserezavarokra, a felszívódási folyamatokra, a gyomor motoros és a szekretoros funkcióira.

Az L-arginin egy aminosav, természetes vitamineredetű anyag, a létfontosságú nitrogén-oxid előfutára, a gyomornyálkahártya védelmének egyik legfontosabb eszköze, biztosítja a mikrokeringést, korrigálja az oxigénhiányt, immunmodulátor, a karbamid-ciklus
(a protein toxinok semlegesítése) egyik fontos szereplője.
A Fehér üröm levél kivonatban található biológiailag aktív anyagok serkentik az
emésztőrendszer gyulladásgátló és fekély elleni védekezőképességét.
A Tiamin-hidroklorid (B1-vitamin) pozitív hatása érezhető gyomorfekély, krónikus
gyomorhurut és enterocolitis esetében. A májzsugor és a hepatitis kezelésének támogatására kifejezetten alkalmas, mivel képes normalizálni a gyomornedv savasságát és
stimulálni a gyomor és a bél motilitását.
Ismert, hogy a normális emésztésre rendkívüli hatást gyakorol az idegrendszer állapota. Piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin) aktiválja a fehérje anyagcserét, ezzel segítve a
szervezet stresszel szembeni ellenálló képességét. A csökkent gyomor szekrécióval kísért
gyomorhurut, a vékonybél- (enteritis) és májbetegség, illetve antibiotikum kúra esetén
jelentősen növekszik a szervezet B6-vitamin igénye.
A dikalcium-foszfát egyike a biológiailag legkönnyebben hozzáférhető kalciumformának, amely könnyen felszívódik a szervezetben, és fontos szereplője a celluláris homeosztázisnak. Ez a kalciumforma alkalmas a gyomorsav kiválasztódás mérséklésére, így
csökkentve a bél diszfunkció kialakulásának kockázatát.
Javasolt felhasználás:
• Az alacsony savszinttel kísért gyomorhurut kialakulásának megelőzésére
• Az alacsony savszinttel kísért gyomorhurut kezelésének támogatására
• Az alsó és felső bélutak székrekedést okozó, csökkent motilitásának kezelésére
támogatásként
• Idős korban jelentkező romló bélmozgás megelőzésére
• Emésztési és felszívódási problémák miatt keletkezett étvágytalanság esetén
A LowacidTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A
kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló,
polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást,
így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A
kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ
bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe
vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy
hónapon keresztül. Étkezési problémák megelőzésre és a panaszmentes időszakok
megnyújtására, két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó LowacidTIDE PLUS peptid bioregulátor
hatékony eszköze a gyomornyálkahártya strukturális és funkcionális sérülései
megelőzésének és a kialakult eltérések korrigálásának, alacsony savtartalommal
kísért gyomorhurut esetén.
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PancreaTIDE PLUS
Összetevők:

NX Peptid komplex,
L-arginin,
Görögszéna (Trigonella
foenum-graecum) mag kivonat,
Kalcium-hidrogén-foszfát,
B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid),
Kalcium-glükonát,
Króm-pikolinát.

A hasnyálmirigy fontos szerepet játszik az emberi szervezet anyagcsere- és emésztési
folyamataiban. A hasnyálmirigy szénhidrátokat, fehérjéket és zsírokat lebontó enzimeket
termel, szabályozva ezzel a táplálék emésztését. Működése során inzulin és glukagon
keletkezik, melyek szabályozzák a normális vércukorszintet és részt vesznek a szénhidrát
anyagcserében. A hasnyálmirigy gyulladás jellemző okai a következők: 1) A túlevés, a zsíros
ételek, a sült ételek és a túlzottan erős fűszerek használata az emésztés során hatalmas
mennyiségű enzimet igényel, ami jelentősen megnöveli a hasnyálmirigy terhelését. 2) Az
alkohol, amely pont fordítva, gátolja az enzimek kiválasztódását. 3) A stressz megzavarja a
hasnyálmirigy működését. A kialakult rendellenesség eredményeként a zsírok és fehérjék
bontása csak részlegesen történik meg és romlik a felszívódás hatásfoka. A csak részben
lebontott tápanyag a vérbe kerül, allergiát és toxicitást okozva. Az elmúlt 30 évben több
mint kétszeresére nőtt a krónikus hasnyálmirigy gyulladásban szenvedők száma.
A több összetevőt tartalmazó PanacreaTIDE PLUS peptid bioregulátor,
specifikusan célirányos hatása révén serkenti a hasnyálmirigy sejtjeinek emésztő enzim
szintézisét és normalizálja az emésztési folyamatokat.
A PanacreaTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
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Az NX peptid komplex, fiziológiailag aktív, alacsony molekulatömegű, bioszintetizált
vegyület, amely szelektív hatást gyakorol a hasnyálmirigy sejtjeire, azzal a céllal, hogy
meggyorsítsa és normalizálja a szénhidrát anyagcserét. A PanacreaTIDE PLUS peptid
bioregulátorban található rövid peptidek a szervezet természetes metabolitjai. A
készítmény használata hatásos és teljesen veszélytelen.
A PanacreaTIDE PLUS peptid bioregulátor használatával korrigálhatóak a szénhidrát
anyagcsere zavarai, normalizálható az emésztés és serkenthető a hasnyálmirigy sejtek
emésztő enzim szintézise. A készítmény, a hatás fokozása érdekében egymással
szinergiában lévő L-arginint, görögszéna mag kivonatot, kalcium-hidrogén-foszfátot, B6vitamint, a kalcium-glükonátot, valamint króm-pikolinátot tartalmaz.
A görögszéna mag kivonat természetes raktára a biológiailag aktív tápanyagoknak,
melyeknek egy sor hasznos tulajdonsága van. Tonizálja a szív működését, gazdag nyálka
anyagokban, vérnyomáscsökkentő és vízhajtó hatása van, csökkenti a vér koleszterinés cukorszintjét. A brit szakirodalomban a görögszéna mag kivonat nyugtató és
hipoglikémiás hatásáról is lehet olvasni.

Az L-arginin feltételesen esszenciális aminosav, természetes vitaminalapú anyag, fontos biológiai szerepe szerint a nitrogén-oxid előfutára. A nitrogén-oxid egy sor fontos biológiai hatást kifejtő biokémiai reakció alapvegyülete, amelyek nélkül nem tudna létezni
az emberi szervezet. Az arginin növeli az inzulin koncentrációt a vérplazmában és javítja
a daganatos betegek nitrogén egyensúlyát. Az arginin hiánya növeli a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.
A B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid) fontos szerepet játszik az aminosavak
metabolizmusában és az általános fehérje anyagcserében. A B6-vitamin fontos az
idegrendszer működése szempontjából, segíti a szervezet stresszel szembeni ellenálló
képességét, a folsavval közösen normalizálja a koleszterin és zsírsav anyagcserét, pozitív
hatása van a lipid anyagcserére. A B6-vitamin segítségével normalizálható a hasnyálmirigy
enzimek reprodukciója. Minél több fehérje kerül az étkezéssel a szervezetbe, annál több
B6-vitaminra van szüksége.
A PanacreaTIDE PLUS peptid bioregulátorban található kalcium-hidrogén-foszfát és
kalcium-glükonát természetes forrása a létfontosságú, biológiailag felhasználható formájú kalciumnak. A készítmény használata normalizálja a szervezet kalcium anyagcseréjét.
A kalcium nélkülözhetetlen a kardiovaszkuláris rendszer normális működéséhez, fontos
szereplője a véralvadás folyamatának, egy sor enzim és hormon működésének aktivátora, segíti a vér koleszterinszintjének csökkenését. A kalcium feltétlen szükséges pancreatitis esetén, a zsírbontást végző lipáz enzimek aktivizálásához.
A króm-pikolinát egy kelát komplex melynek epidemiológiai és klinikai vizsgálatai bizonyították, hogy nem mérgező és biztonságos forrása a króm nyomelemének. A króm
fiziológiai szerepe elsősorban a szervezet glükóz anyagcseréjében van. A króm erősítve
az inzulinhatást, szabályozza a szervezetben a vércukorszintet.
Javasolt felhasználás:
• A krónikus hasnyálmirigy gyulladás kezelésének kiegészítésére
• Az emelkedett glükóz tolerancia és a 2-es típusú cukorbetegség kezelésének támogatására
• Az emésztés normalizálásának támogatására (felfúvódás és a teltség érzésének csökkentése és egyéb exokrin elégtelenséget mutató tünetek enyhítése)
A PanacreaTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A
kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló,
polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást,
így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A
kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ
bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe
vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy
hónapon keresztül. A tünetmentes időszakok meghosszabbítására két-három hónapos
kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó PanacreaTIDE PLUS peptid bioregulátor hatásos,
veszélytelen és megbízható eszköz a hasnyálmirigy sejtek szerkezetének és
funkcionális aktivitásának helyreállítására, serkenti a hasnyálmirigy kiválasztó
funkcióját és normalizálja az emésztési folyamatokat.
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LiverTIDE PLUS
Összetevők:

NS/1 Peptid komplex,
Metionin,
Máriatövis mag kivonat
(Silybum marianum),
Mannit,
Folsav,
Dikalcium-foszfát,
Piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin),
Tiamin-hidroklorid (B1-vitamin).

A máj, a szervezet belső környezetének központi méregtelenítő szerve. A világ fejlett országaiban a májbetegség az ötödik leggyakoribb halálozási ok. Napjainkban a vírusok okozta krónikus májbetegségek száma 5, de sok helyen 20 szorosára emelkedett.
Különösen aktuális probléma a Hepatitis C, mely betegséggel a 20-30 éves korosztály a
legérintettebb. A Hepatitis C megbetegedés majdnem minden esetben krónikussá válik,
májcirrhosist és májdaganatot okoz. A májbetegség kifejlődésének időtartama, a hepatitistől a súlyos májcirrhosisig változó, lehet néhány hét, de lehet akár egy évtized is. Az
elmúlt néhány évben növekedett a mérgező és allergiás eredetű, májmegbetegedések és
az epekövesség előfordulási gyakorisága, melyek sok esetben nehéz és bonyolult lefolyásúak. A krónikus májbetegség a kezdeti szakaszban tünetmentes, a beteg egészségesnek
érzi magát, jellemző az indokolatlan fáradékonyság. A májmegbetegedés késői felismerésének oka, a betegség tüneteinek hiánya. A májbetegség felismerésének és kezelésének
metódusai kidolgozása során kiemelt figyelemmel kell eljárni, hogy időben meg tudjuk
védeni a májat a kórokozóktól (baktériumok, vírusok, toxinok, gyógyszerek, stb.) és legyen
lehetőség a máj funkcionális működésének helyreállítására.
A LiverTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor, korszerű, szelektív hatásra képes
peptideket és más hasznos összetevőket tartalmazó készítmény, normalizálja a máj működését, serkenti az anyagcserét és javítja a májsejtek metabolizmusát.
A LiverTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
Az NS/1 peptid komplex fiziológiailag aktív, alacsony molekulatömegű, bioszintetizált vegyület, melynek segítségével védő hatás alakul ki, javul a májsejtek károsodásokkal szembeni ellenálló képessége és normalizálódik a funkcionális aktivitás. Az NS peptid
komplex természetes metabolitjai, veszélytelen hatást gyakorolnak a szervezetre, hatékonyan befolyásolják a máj anyagcseréjét és serkentik a metabolikus folyamatok termékeinek szervezetből történő kiürülését.
Annak érdekében, hogy a LiverTIDE PLUS hatásosan javítsa a májban az anyagcsere folyamatokat, a készítmény egymással szinergiában lévő vegyületeket, metionint, Máriatövis
mag kivonatot, mannitot, folsavat, piridoxin-hidrokloridot (B6-vitamin) és a tiamin-hidrokloridot (B1-vitamin) tartalmaz.
A Metionin esszenciális aminosav, amelyet a táplálékok segítségével folyamatosan juttatni kell a szervezetbe. A Metionin az alapja egy sor létfontosságú folyamatnak, fontos
biológiai vegyületek szintézisében és toxikus anyagok semlegesítésében vesz részt. A Me36

tionin fékezi a felesleges zsírok májba való lerakódását, indukálja a hormonok és a B12, C
és B9 (Folsav) vitaminok hatását.
A Máriatövis mag kivonat sejtszintű májvédő hatása már régóta közismert. A kivonat
komplex hatása figyelhető meg, stabilizálja a májsejtek membránjait, helyreállítja a méregtelenítő funkciót a fehérjék és a bilirubin szintézise során.
A Mannit egy ozmótikus vízhajtó, növeli a vizelet mennyiségét, amelyet a nátrium ionok fokozott kiválasztása kísér a nélkül, hogy ez jelentősen befolyásolná a kálium ionok
kiválasztását.
A folsav (B9-vitamin) aktívan részt vesz a vérképzési folyamatokban, akadályozza a vérszegénység kialakulását, szabályozza a belek és a máj funkcióit, növeli a máj kolin tartalmát, gátolja a zsír infiltrációt. A folsav támogatja az immunrendszert, hozzájárul a normális
fehérvérsejt termeléshez.
A Piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin) részt vesz a fehérje és zsír-anyagcserében, serkenti
a gyomor nyálkahártya mirigyeinek savtermelését és a máj antitoxikus funkcióját, lassítja
az érelmeszesedés kialakulását. A Piridoxin-hidroklorid terápiás dózisban hatást gyakorol a
központi idegrendszer szabályzó mechanizmusára.
A Tiamin-hidroklorid (B1-vitamin) fontos szerepet játszik a szénhidrát, a protein és a
zsír-anyagcserében, hat a szervezet metabolizmusának egészére, támogatja az idegrendszer, a szív és az erek normális működését. Kedvezően befolyásolja a gyomor és bélrendszer, valamint a légutak nyálkahártyáinak állapotát. Kompenzálja a májcirrózis, az elhúzódó krónikus és fertőző betegségek, a krónikus alkoholizmus, és a pajzsmirigy túlműködés
okozta vitaminhiányt. Sikeresen alkalmazható a gyomorfekély, a nyombélfekély, az irritábilis bél szindróma és a dysbiosis komplex kezelésénél, csökkenti a depressziót, növeli az
idegrendszer védekező képességét, serkenti a szellemi tevékenységet.
Javasolt felhasználás:
• A májműködés helyreállításának támogatása
• A krónikus hepatitis, cirrhosis, epehólyag gyulladás és epe dyskinesia gyógyításának
támogatására
• Toxikus anyagok, alkohol és gyógyszerek okozta májkárosodás megelőzésére
• A krónikus hepatitis kialakulásának megelőzése és az antivirális gyógyszerek toxikus
hatásának csökkentésére
A LiverTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát
anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást, így
lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula
növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ bármely táján
használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a kóser, a
halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt,
sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. A májbetegségek kialakulásának megelőzésre két-három hónapos kúra is
megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó korszerű LiverTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor hatásos és biztonságos sejtszintű védelmet nyújt a májat érő káros hatásokkal
szemben.
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WomanTIDE PLUS
Összetevők:

NG elágazó láncú peptid komplex,
Acetil-L- karnitin,
Rhodiola rosea kivonat,
Cink-glükonát,
Vas-fumarát,
Dikalcium-foszfát,
E-vitamin,
Folsav,
B12-vitamin.

Az Egészségügyi Világszervezet megváltozatta a korábbi, korosztályokra vonatkozó
besorolását. Az fiatal emberi kor határát 44 évre, az átlag életkor határát pedig 60 évre
módosította. Korunk sajátossága, hogy a nők szakmai, társadalmi és kreatív kvalitása, különösen a középkorú hölgyek esetében konfliktusban kerül a biológiailag programozott
folyamatokkal, vagyis a csökkenő szexuális és reproduktív funkciókkal. Az okok a petefészek csökkent működése miatt keletkező hormonális zavarokban keresendő. A méh
csökkent funkciója miatt romlik az általános közérzet, kialakulhat a női reproduktív szervek megbetegedése, ezzel párhuzamosan megváltozik a női külső (a bőr öregedése, a
ráncok kialakulása, jelentkeznek a hajjal kapcsolatos problémák, megváltozik a test alakja). A változások természetesen jelentősen rontják a nők hangulatát. Jellegzetes viselkedési forma az öregedés elutasítása.
A WomanTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor feladata a fiatalság meghosszabbítása, a nők szakmai, társadalmi és kreatív kvalitásának megőrzése.
A WomanTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
A magas effektivitású, kis molekulatömegű, bioszintetizált NG peptid komplex, szelektív hatást gyakorol a belső elválasztású mirigyek és a női reproduktív szervek sejtjeire,
szabályozza funkcionális aktivitásukat és megelőzi a méh és a petefészek gyulladásos és
daganatos betegségeit.
Az acetil-L-karnitin felelős az energiatermelés folyamatáért. Magas biológiai készsége
révén hatást gyakorol az agy szöveteire, serkenti a neuroprotektív és kognitív működést.
Az így kialakult egészséges működés stabilizálja a nők mentális és érzelmi állapotát.
A Rhodiola rosea kivonat pozitív hatást gyakorol a női ivarszervek és az ivarmirigyek
működésére, adaptogén, neuroprotektív, szívvédő, anti-depresszáns, és stressz védő tulajdonságokkal bír.
A cink-glükonát forrása a biológiailag hasznosítható cinknek, amely nyomelemként,
fontos szerepet játszi a vérképzésben, a DNS formálásban, az idegsejtek regenerációjában és a szuperoxid dizmutáz enzim aktiválásában. Erős antioxidánsként, részt vesz az
oxidatív homeosztázis sejt szintű folyamataiban. Az E-vitaminnal való együttes hatása
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a sejtek számára antioxidáns védelmet biztosít, stabilizálódik a sejt membrán, megakadályozva a szabad gyökök okozta káros folyamatokat. A nőgyógyászati gyakorlatban az
E-vitamint a menstruációs ciklus rendezésére, a fogamzás elősegítésére és a menopauza
tüneteinek enyhítésére alkalmazzák.
Az anyagcsere normális működéséhez a folsav mellett szükség van a B-vitaminok csoportjára (Vitamin BC, B9). A magzati időszakban elősegíti a keringési és az immunrendszer egészséges fejlődését. A B12-vitamin részt vesz az idegrost membrán legfontosabb
neuroprotektív komponenseinek szintézisében. Szinergiában a folsavval serkenti a vérképzést, a vörös és fehér vérsejtek kialakulását.
A vas-fumarát, forrása a biológiailag használható vasnak, amely mint nyomelem nélkülözhetetlen a vashiányos vérszegénység és az emiatt kialakult tünetek megszüntetésénél. Ezek a fáradság, az izomgyengeség és a hipoxia valamint az oxidatív stressz kifejlődése. Bizonyított tény, hogy a vas-fumarát és a folsav együttes alkalmazása rendkívül
erős hatással bír.
•
•
•
•
•
•
•
•

Javasolt felhasználás:
Különböző természetű menstruációs rendellenességek esetén
Premenstruációs szindróma (PMS)
A női nemi szervek gyulladásos betegségei (mióma, endometriózis)
A női reproduktív rendszer hormonfüggő betegségei
Elégtelen petefészek működés
A kismedence szerveit érintő műtéti beavatkozást követő gyógyulási időszakban
A libidó csökkenésekor
A szervezet korai öregedése esetén

A WomanTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül.
A kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag
leadást, így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a
világ bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtt nőknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. Az agy kognitív funkcióinak normalizálására és megelőzésre két-három
hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A WomanTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor a legkorszerűbb egyedi készítmény, amely meghosszabbítja a nők fiatalságát és megőrzi szakmai, társadalmi és
kreatív kvalitásukat.
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MenoTIDE PLUS
Összetevők:

NH elágazó láncú peptid komplex,
C-vitamin,
Dikalciumfoszfát,
Vörös lóhere (Trifolium
pratense) kivonat,
Cink-glükonát,
Vas-fumarát,
E-vitamin,
A-vitamin,
D-vitamin.

A korral járó változások, a szervezet öregedése, minden ember számára elkerülhetetlen folyamatok. A petefészek működésének elégtelensége miatt kialakuló ösztrogén
hormon hiánya komoly befolyást gyakorol a női szervezetre, felgyorsítva az öregedés folyamatát. A hormonhiányos állapot, amely már akár 30 -35 éves korban is jelentkezhet,
gyakran a klimax tüneteinek kíséretében. Megjelenik a hőhullám, szívroham fordulhat
elő, fokozódik az idegesség, keringési dystonia, szívbetegség, csontritkulás és a csontszövetekből való kalcium kioldódás tünetei figyelhetők meg. A haj és a bőr állapotának
romlása, a ráncok gyors megjelenése, korunk társadalmában élő hölgyek önértékelését
jelentősen rontja. Tudvalevő, hogy a hölgyek sikerének egyik fontos eleme a jó megjelenés, amelynek hiánya pszichoszomatikus zavarok kialakulásához vezethet.
A MenoTIDE PLUS, több összetevőt tartalmazó, innovatív peptid bioregulátor
alkalmazásának célja az egészség, a női fiatalság és a szépség megőrzése. Feladata
a petefészek funkcionális aktivitásának megtartása, az öregedés folyamatának lassítása.
A MenoTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
Az NH Elágazó láncú peptid komplex, hatásos és biztonságos alternatívája a széles körben használt menopauzális hormonterápiának. A petefészek peptid bioregulátorokkal
szabályozott anyagcsere folyamata, kulcsfontosságú a szabályos havi ciklus fenntartásában, és a normális ösztrogén és progeszteron kiválasztásában, amely az egyik legfontosabb fiziológiai mutatója a női egészségnek. A hormonális hiány megszűnésével, azonnal
megszűnnek a menopauzás rendellenességek és jelentősen csökken a háttér betegségek
kialakulásának esélye. Fontos a sejt membrán oxidációját okozó szabad gyökök elleni antioxidációs védelem növelése, mivel az oxidációt követő folyamatok mindegyike korral
járó degeneratív változásokat okoz. A C, E és A-vitaminok, valamint a cink-glükonát kombinációja együttesen biztosítja, a petefészek szöveteinek többszintű védelmét, melynek
eredményeként stabilizálódik a sejtmembrán külső és belső környezete.
A vörös lóhere kivonat az ösztrogén tulajdonságú anyagok szuperkoncentrátuma. A
fitoösztrogének csökkentik a menopauzális tüneteket, beleértve a hőhullámok gyakoriságát és súlyosságát, mindenféle nemkívánatos mellékhatás nélkül.
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A vas-fumarát meggátolja a vashiányos vérszegénység kialakulását, rendezi a menstruációs ciklus zavarait és megszünteti a menopauzával járó fáradságot, gyengeséget,
szédülést, szívritmus zavart, esetleges fájdalmakat és a bőr szárazságát.
A kalcium, a foszfor és a D-vitamin fontos szerepet játszik a szervezet anyagcseréjének
szabályozásában. Segítségükkel megakadályozható a csontritkulás kifejlődése. A D-vitamin szerepe a szervezetben felbecsülhetetlen: az emberi génállomány mintegy 3%-ának
munkáját szabályozzák a D-vitamin metabolitjai.
Javasolt felhasználás:
A petefészek rendellenes működése esetén
Különböző természetű menstruációs zavarok
Menopauzás rendellenességek
Hőhullámok jelentkezése és éjszakai izzadás esetén
Szédülés, depressziós hangulat és indokolatlan gyengeség esetén
A menopauzával járó csontritkulás és a húgyhólyagi gyengeség, valamint ezek
szövődményinek megelőzése
• A korai öregedés megelőzése
• Csökkenő libidó esetén
•
•
•
•
•
•

A MenoTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül.
A kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást, így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában.
A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ
bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették.
Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtt nőknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. A petefészek rendellenes működésének kezelésére, illetve megelőzésre
két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó MenoTIDE PLUS peptid bioregulátor hatásos és
veszélytelen eszköze a női egészség megóvásának, a szépség és a fiatalság hosszú
távú megőrzésének.
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ActiManTIDE PLUS
Összetevők:
NF Peptid komplex,
L-arginin,
Kalcium-karbonát,
Ginzeng gyökér kivonata,
Cink-glükonát,
Folsav.

A szexuális élet zavarainak, a szaporodási funkció leépülésének hátterében, gyakran a
húgyivarszervi rendszer rendellenes működése és a prosztata megbetegedése áll, melyek
az esetek többségében tünetmentes lefolyásúak. A szexualitással kapcsolatos problémák
rontják a férfiak életminőségét, csökken a személyes és a szakmai önmegvalósítás
képessége. Az így kialakuló folyamatoknak fontos társadalmi szerepük is van. A teljes
értékű nemi élet – minden férfi fizikai és lelki egészségének fontos összetevője. Tény, hogy
a 40 és 70 év közötti férfiak fele elégtelen erekcióval küzd, melynek oka a húgyivarszervi
rendszer rendellenes működése és az ezt kísérő negatív érzelmi állapot.
Az ActiManTIDE PLUS több összetevőt tartalmazó peptid bioregulátor, egy
modern high-tech technológián alapuló fejlesztés eredménye. A készítménynek
köszönhetően, a szervezetben kedvező folyamatok indulnak be és olyan válaszreakciók
alakulnak ki, melyek célzottan hatnak a húgyivarszervi rendszer rendellenes működésére,
növelve ezzel a férfi potenciált.
Az ActiManTIDE PLUS készítményt használók célcsoportjába azok a férfiak tartoznak,
melyeket munkájuk során erős pszichikai, érzelmi és mentális terhelés ér, akik a rendszeres
távollét, vagy a többműszakos munkabeosztás miatt szexuális önmegtartoztatásra
kényszerülnek (a prosztata váladék reabszorpciója), akik felfázással bajlódnak, valamint
azok, akik naponta vezetnek gépkocsit. („sofőr szindróma” a természetellenes testtartás
és a folyamatos vibráció miatt)
Az ActiManTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
A fiziológiailag aktív, alacsony molekulatömegű, NF peptid komplex szervezetbe való
bekerülése teljesen veszélytelen. Segíti a férfi reproduktív szervek szöveteinek anyagcseréjét (a mellékhere ivarmirigyei valamint a prosztata), növeli a tápanyagok szövetekbe
való beépülésének és az anyagcsere termékek kiválasztódásának hatékonyságát. Normális vagy akár kóros állapotban is bizonyítottan pozitív hatást gyakorol a reproduktív szervek működésére. Segíti az érett, funkcionálisan aktív, spermatogenezisért felelős sejtek
anyagcseréjét és mennyiségük megőrzését. Optimalizálja a reproduktív szervek szöveteinek strukturális és funkcionális helyreállító folyamatát.
A ginzeng gyökér kivonat reproduktív szervekre gyakorolt hatásának eredményeként
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jelentősen nő a férfi nemi potenciál, fokozódik a tesztoszteron szintje és nő a spermaszám.
Erősödik az immunkorrekciós hatás, csökken a vér koleszterin és glukóz tartalma,
fokozódik a mellékvese működése.
A folsav hatására aktiválódik a vérképzés, növekszik a minőségi spermiumok száma,
összességében javul a sperma minősége.
Ismert, hogy a sejtek anyagcsere folyamatában fontos szerepet játszik az L-arginin,
a kalcium-karbonát és a cink-glükonát. Jelenlétükkel időben megelőzhetőek a férfi
reproduktív szervek működésének zavarai.
Javasolt felhasználás:
• A férfi húgyivarszervi rendszer (prosztatagyulladás, prosztata megnagyobbodás stb.)
megbetegedése esetén, mint kezelést támogató készítmény
• A férfiak fizikai és pszichikai túlterhelése következtében kialakuló nemi potenciazavar
esetén, mint kezelést támogató készítmény
• Szükséges testmozgás hiánya esetén (rendszeres fizikai aktivitás hiánya, ülő munka,
mozgásszegény életmód stb.)
• „Sofőr szindróma”
• A rendszeres (heti 1-2 alkalom) intim kapcsolat hiánya. (távoli munkahely stb.)
• Szexuális zavarok megelőzésére
• A férfiak ellenálló képességének növelésére a káros környezeti hatásokkal szemben
Az ActiManTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A
kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló,
polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást,
így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A
kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ
bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe
vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtt férfiaknak napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy
hónapon keresztül. A húgyivarszervi rendszer rendellenes működésének korrigálására,
illetve káros fizikai és pszichikai környezeti hatások esetén, megelőzésre két-három
hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén.
A több összetevőt tartalmazó ActiManTIDE PLUS peptid bioregulátor egy
innovatív és hatásos eszköz, amely lehetővé teszi a modern férfiak életerejének és
megfelelő életminőségének hosszú éveken át való megőrzését.
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ProstaTIDE PLUS
Összetevők:

NI Peptid komplex,
L-arginin,
Dikalcium-foszfát,
Fűrészpálma kivonat,
Cink-glükonát,
E-vitamin,
Szelenometionin .

A férfiak egyik legfontosabb urológiai betegsége, a prosztata megbetegedés, amely
összefüggésben van az öregedéssel. Az elmúlt évtizedben a férfiak élettartamának
növekvő tendenciája figyelhető meg, a férfinépesség átlag életkora 50 év fölé nőtt.
Ennek következtében jelentősen nőtt a prosztata megnagyobbodásban szenvedő
betegek száma. Az urológiai megbetegedések egyharmadát a prosztata megbetegedése
teszi ki és ezek jelentős része a 31 és 50 éves kor közötti férfiakat érinti. A leggyakoribb
kiváltó ok a krónikus prosztatagyulladás, melynek során kifejlődnek és stabilizálódnak a
prosztata elváltozásai. A krónikus prostatitis kialakulását számos hajlamosító és kiváltó
tényező is előidézheti. Ilyenek a hormonális zavarok (korral járó hormonális egyensúlyi
zavar), húgyúti gyulladás, a nemi élet ritmusának zavara, felfázás, vizelési nehézség, a
mozgásszegény életmód stb. A 60 év feletti férfiak 80%-ánál azonosítható a jóindulatú
prosztata megnagyobbodás (BPH), de több esetben megfigyelték ennek kialakulását már
40 és 50 év között is. A prosztata megbetegedése jelentősen rontja az életminőséget,
okozója lehet a meddőség kialakulásának. Ezek a jelenségek adják aktualitását egy olyan
hatásos készítmény használatának, amellyel megelőzhető a prosztata megbetegedése,
illetve a kialakult tünetek korrigálhatóak.
A több összetevőt tartalmazó ProstaTIDE PLUS peptid bioregulátor speciálisan a
férfiak egészségének megőrzésére lett kidolgozva. Fiziológiailag eltérően a többkomponensű készítményektől, specifikus célirányos hatással bír, így fontos eszköze a prosztata
megbetegedések megelőzésének és a kialakult tünetek korrekciójának.
A ProstaTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
Az egészségre ártalmatlan, fiziológiailag aktív, kis molekulatömegű, NI Peptid komplex
bejutva a szervezetbe serkenti a prosztata és a húgyhólyag fal sejtjeinek regenerációs
aktivitását, anti hypoxiás hatásának köszönhetően csökkenti a kialakult gyulladásos
folyamatokat, normalizálja a terület vérkeringését és az antioxidáns védelem mutatóit. A
fűrészpálma kivonat specifikus antiandrogén, vizelethajtó, gyulladáscsökkentő és frissítő
hatással bír, helyreállítva az urodinamikát és a prosztata anyagcseréjét.
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A sejtek anyagcseréjére az összetevők együttesen hatnak. Az L-arginin és a cink-glükonát megakadályozza a prosztata megbetegedésének kialakulását, illetve csökkenti a
megbetegedés kórós tüneteit.
A prosztata sejtjeinek többszintű antioxidációs védelmét a prioritással bíró
antioxidánsokkal egyesülve, az NI Peptid komplex biztosítja, megakadályozva a szabad
gyökök kóros hatásait. Az E-vitamin sejten belüli aktivitása figyelhető meg, amit
az A-vitamin jelenléte tovább fokoz. Hatására a sejtek membránja stabilizálódik. A
szelenometionin, a szelén, mint nyomelem forrása, amely létfontosságú szereplője az
antioxidációs folyamatoknak.
Javasolt felhasználás:
• Urodinamikai rendellenességek esetén
• A prosztata hormonháztartásának zavarai esetén
• A jóindulatú prosztata megnagyobbodás megelőzésére és kialakulásának kezdeti
szakaszában a kezelés támogatására
• A hím reproduktív szervek (prosztata) gyulladásos megbetegedésének megelőzésére, illetve a kialakult betegség kezelésének támogatására
• A férfi impotencia megelőzésére, illetve a kialakult betegség kezelésének támogatására
• A látens szexuális diszfunkció megelőzésére, illetve a kialakult betegség kezelésének
támogatására
• A prosztatarák megelőzésére
• A férfi reproduktív szerveken elvégzett műtétek utáni gyógyulás szakaszában
• A korral járó prosztatát érintő változások, a szervezet korai öregedése, a férfi klimax
megelőzésére
A ProstaTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A
kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló,
polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást,
így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A
kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ
bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe
vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtt férfiaknak napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy
hónapon keresztül. A betegség kifejezett tünetei esetén korrekcióra, illetve káros ipari
vagy társadalmi hatások esetén, megelőzésre két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén.
A több összetevőt tartalmazó ProstaTIDE PLUS peptid bioregulátor, kulcsa a férfi
urogenitális rendszer stabil működésének, használatával megelőzhető a prosztata
megbetegedése, illetve segítséget nyújt a kialakult betegség kezeléséhez.
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UrinaTIDE PLUS
Összetevők:

NW/1 Peptid komplex,
Porcsinkeserűfű (Polygonum
aviculare) kivonat,
Kalcium-hidrogén-foszfát,
B1-vitamin (tiamin-hidroklorid),
E-vitamin (tokoferol-acetát),
PP-vitamin
(nikotinsav és B3-vitamin).

Napjainkban az urogenitális rendszer szerveinek megbetegedése növekvő tendenciát mutat. Az okok az életformában, a mindennapi élet körülményeiben, a munkavégzéssel és a szolgáltatásokkal kapcsolatos tényezőkben, az élelmezésszervezésben, és a
káros ökológia viszonyokban keresendő. Természetesen a betegség előfordulási gyakoriságát jelentősen befolyásolja a társadalom elöregedése, az időskorú és a már megöregedett emberek számának folyamatos növekedése. A WHO adatai szerint a gazdaságilag
fejlett országokban a húgyúti fertőzések, a súlyos légúti fertőzések után az előkelő második helyet foglalják el a fertőző megbetegedések statisztikájában. A helyzetet súlyosbítja, hogy az urológiai megbetegedések többsége a kezdeti időszakban tünetmentes.
A betegségre utaló tünetek rendszerint már csak akkor diagnosztizálhatóak, amikor a
szervekben visszafordíthatatlan strukturális és funkcionális változások mentek végbe. A
húgycsőgyulladás, a hólyaggyulladás, és a pyelonephritis, mind a húgyúti fertőzés megnyilvánulásai és az okozott elváltozások a betegségek súlyosságától függenek. A húgyúti
fertőzések legveszélyesebb megnyilvánulása a vesemedence gyulladás (pyelonephritis),
amely azt a területet érinti, ahol a kiválasztott vizelet gyűlik össze. A betegség a legtöbb
esetben tünetmentes lefolyású. A krónikus pyelonephritis előfordulásának gyakorisága,
az összes húgyúti fertőzések egyharmada. Jelentős az ismétlődő megbetegedések száma! Jellemző, hogy a beteg-orvos kapcsolat 45-60%-ban a krónikus vagy az akut ciszta
megjelenésével van összefüggésben.
Az Urina TIDE PLUS multi-peptid bioregulátor célja, hogy szelektív hatást gyakoroljon az urogenitális rendszerre, biztosítva a normális vizelettávozási folyamatot.
Az Urina TIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
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Az NW / 1 peptid komplex fiziológiailag aktív, alacsony molekulatömegű bioszintetizált vegyület. Szelektív hatást gyakorol a húgyhólyagot és a húgycsövet alkotó sejtek
falaira, a peptideket alkotó aminosavak információi alapján. Az UrinaTIDE PLUS peptid
bioregulátorban található rövid peptidek, mint a szervezet természetes metabolitjai, hatékonyan és biztonságosan állítják helyre a sejtek anyagcseréjét és normalizálják a vizelet
eltávozásának folyamatát.
Az UrinaTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor korrigálja a vizelet nehézkes eltávozását, helyreállítja az elégtelen vérellátást. A készítmény hatásának fokozása érdekében az
UrinaTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor egymással szinergiában lévő Porcsinkeserűfű

kivonatot, B1-vitamint, E-vitamint és PP- vitamint tartalmaz.
A Porcsinkeserűfű kivonat a biológiailag aktív vegyületek széles tárháza. Jelentős a
vizelethajtó hatása, serkenti a nátrium és klór kiválasztását, részt vesz a védő kolloidok
termelésében (a kovasavnak és sóinak köszönhetően), amelyek megakadályozzák a kövek képződését a vizelet kiválasztó és húgyúti rendszerben.
A B1-vitamin (tiamin-hidroklorid) meghatározó szerepet játszik a szénhidrát anyagcserében, feltétlen szükséges az idegrendszer, a szív- és érrendszer, az endokrin rendszer
és a gasztrointesztinális rendszer normális működéséhez.
Az UrinaTIDE PLUS multi-peptid bioregulátorban található E-vitamin, egy sor életfontosságú folyamat résztvevője. Szereplője az antioxidációs, a membránvédő, a méregtelenítő és az immunmoduláló folyamatoknak. Normalizálja a vér reológiai tulajdonságait,
javítja a mikrokeringést, szabályozza a vér glükóz szintjét, helyreállítja az idegszövetek
struktúráját, antiateroszklerotikus, mérsékelt vérnyomáscsökkentő és rák ellenes hatása
figyelhető meg.
A PP-vitamin (nikotinsav + B3-vitamin) része a készítményben található B-vitamin komplexnek. Döntő szerepe van a szervezet energia termelésében és a szervezet,
különböző szintű megfelelőségének fenntartásában. Részt vesz a cukrok és zsírok
energiává való alakításában. A PP-vitamin szükséges az aminosavak anyagcseréjéhez,
és a zsírok átalakításához, szabályozza a redox folyamatokat, a szöveti légzést és a fehérjék és zsírok szintézisét. Normalizálja a vér lipid-tartalmát, tágítja az ereket, javítja a
vérkeringést.
Javasolt felhasználás:
• A húgyhólyag, a húgycső és a vesék krónikus fertőző betegségei komplex kezelésének
támogatására
• A nők húgyúti rendellenességei komplex kezelésének támogatására a menopauza
időszakában
• A férfiak prosztata okozta vizelettávozási panaszai kezelésének támogatására
• Az idős emberek vizelettávozási folyamatainak normalizálására
• A szélsőséges környezeti tényezők vagy az alultápláltság okozta vizelési panaszok
korrekciójára
A UrinaTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A
kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló,
polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást,
így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ bármely
táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a
kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga
sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. A panaszmentes időszakok meghosszabbítására, két-három hónapos kúra
is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó UrinaTIDE PLUS peptid bioregulátor
korszerű, megbízható és hatékony eszköze az urogenitális rendszer támogatásának.
Helyreállítja a sejtek anyagcseréjét, normalizálja a húgyúti rendszer izomzatának
tónusát, javítja a vizelettávozás folyamatát.
47

KidneyTIDE PLUS
Összetevők:

NW Peptid komplex,
L-arginin,
Medveszőlőlevél kivonat
(Arctostaphylos uva-ursi),
Cink-glükonát,
Szelenometionin,
C-vitamin,
Kalcium-hidrogén-foszfát.

A fejlett ipari országokban, komoly társadalom-egészségügyi problémát jelent a vesebetegségek terjedése. Figyelmet érdemel az a tény, hogy a nefrológiai betegek 60%,
40 évnél fiatalabb és közös jellemzőjük, hogy a betegségük a terápiákra érzéketlen. A
krónikus vesebetegségek előfordulásának gyakorisága olyan szociális betegségekéhez
hasonló, mint a magas vérnyomás betegség, a cukorbetegség, az elhízás vagy a metabolikus szindróma. A populációs vizsgálatok legfrissebb adatai szerint, a krónikus lefolyású
nefrológiai betegségek, mint a glomerulonephritis vagy a pyelonephritis, többségében
a 16 és 50 év közötti korosztályt érintik. A súlyos vesebetegségek kezelése természetesen komplex gyógyszeres kezelést igényel. Azonban a krónikus lefolyású betegségek
keletkezésének megelőzésére és kifejlődésük megakadályozására, kiválóan alkalmasak a táplálékalapú korrekcióra képes készítmények, amelyek fontos tápanyagokkal
gazdagítják a napi étkezést.
A Kidney TIDE PLUS multi-peptid bioregulátor egy korszerű high-tech fejlesztésű készítmény, mely szelektív hatást gyakorol a vesékre, javítva és normalizálva a vesék
funkcióit.
A Kidney TIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
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Az NW peptid komplex, fiziológiailag aktív, alacsony molekulatömegű, bioszintetizált
vegyület, amely szelektív hatást gyakorol a vese sejtjeinek szerkezetére, normalizálja a
sejtek anyagcsere folyamatait és aktivizálja a vesék kiválasztó funkcióját. A KidneyTIDE
PLUS peptid bioregulátor, a szervezet számára természetes metabolitokat tartalmaz,
ezért használata teljesen veszélytelen.
A KidneyTIDE PLUS peptid bioregulátor, a vesék funkcionális működésére gyakorolt
hatásának növelése érdekében egymással szinergiában lévő L-arginint, medveszőlőlevél
kivonatot, cink-glükonátot, szelenometionint, C-vitamint és kalcium- hidrogén-foszfátot
tartalmaz.
Az L-arginin egy természetes vitamin alapú aminosav, fontos szerepet játszik a karbamid ciklusban, amely során megszabadul a szervezetet a toxikus fehérjéktől. Az L-arginin,
immunmodulátor, a nitrogén-oxid donátora, serkenti a növekedést befolyásoló hormonok termelését, a szervezet anyagcsere folyamatainak kulcsfontosságú összetevője, javítja a vér reológiai tulajdonságait, csökkenti a vérrögképződés és az ateroszklerotikus
plakkok kialakulásának kockázatát.

A medveszőlőlevél kivonat természetes biológiailag aktív anyagok komplexét tartalmazza, vizelethajtó, baktériumölő és fertőtlenítő hatása figyelhető meg. A patogén baktériumok pusztításával illetve a kórokozók intenzív vizelet kiválasztás során történő eltávozásával megakadályozza a húgyutak gyulladásos megbetegedését.
A cink-glükonát tartalmazza biológiailag hozzáférhető formában, mint esszenciális
nyomelemet, a cinket. A cink egy sor, genetikai információ átadását ellenőrző enzim működésének fontos alkotórésze, részt vesz a fehérjék bioszintézisében és egyéb, a szervezet számára hasznos folyamatban. A cink növeli a szervezet antioxidáns védelmét, az
immunitást és befolyásolja a zsíranyag cserét.
A Szelenometionin természetes aminosav, forrása a szerves biológiailag hozzáférhető
formájú esszenciális nyomelemnek, a szelénnek. A szelén semlegesíti az oxigén patológiailag aktív formáit, a szabad gyököket és helyreállítja a szövetek vérellátását.
A C-vitamin (aszkorbinsav) egy erőteljes antioxidáns, szabályozza a véralvadást, normalizálja a vérkeringés számára fontos kapillárisok permeabilitását, gyulladáscsökkentő
és allergiaellenes hatása figyelhető meg. Növeli a szervezet fertőzésekkel szembeni ellenállást, csökkenti a különböző allergének hatását. A C-vitamin megvédi a koleszterin
plakkok lerakódásától az erek falait, segítséget nyújt a szervezet számára létfontosságú
ásvány, a kalcium felvételéhez. A KidneyTIDE PLUS peptid bioregulátor kalcium forrásként
Kalcium-hidrogén-foszfátot is tartalmaz.
Javasolt felhasználás:
• A vesebetegségek kialakulásának megelőzésére és kifejlődésének megakadályozására
• A krónikus glomerulonephritis, pyelonephritis és cystitis kezelésének támogatására
• A veséket és húgyutakat érintő operációk után, a gyógyulás támogatására
• A férfiak prosztata megnagyobbodása miatt kialakult vizelési nehézségek kezelésének támogatására
• Magas vérnyomás valamint, tüdő- és szívelégtelenség komplex kezelésének támogatására
A KidneyTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül.
A kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást, így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában.
A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ
bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették.
Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. A tünetmentes időszakok meghosszabbítására két-három hónapos kúra is
megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó Kidney TIDE PLUS peptid bioregulátor, korszerű
és megbízható eszköze a vesebetegségek megelőzésének és a vesefunkciók normalizálásának.
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BoneTIDE PLUS
Összetevők:
NU Peptid komplex,
L-arginin,
Kalcium-karbonát,
Amorf kalcium-karbonát,
Magnézium-oxid,
Amorf magnézium-oxid,
A-vitamin,
D3-vitamin,
Folsav.

A csontritkulás a csontszövetek szisztematikus anyagcsere betegsége, amely a csontok
törékenységéhez és a csonttörések kockázatának megnövekedéséhez vezet. Az Egészségügyi Világszervezet a csontritkulást a legsúlyosabb emberi betegségek közé sorolja, hasonlóan az infarktushoz, a strokehoz vagy a rákhoz. A csontritkulás kialakulásának alapvető oka, a
csontok rekonstrukciós folyamatainak sérülése, amikor az idősödő csontszövetek felszívódva
helyet adnak a fiatal csontszövetek képződésének. Fokozott a csontritkulás kockázata a nőknél a menopauzát követően, menstruációs zavarok és a pajzsmirigy megbetegedése esetén.
Hasonló kockázatot jelent, a fiatal korban elvégzett, petefészek eltávolító műtét, illetve az
elnyúló dexametazonnal és prednisolonnal végzett hormonkezelések. A nők csontritkulásának fő oka a szervezet ösztrogén hiánya. Az öregkori csontritkulás általában 70 éves kor után
következik be. Ezt az állapotot, a csöves csontok törése és a combnyaktörés jellemzi. Fontos,
hogy a csontritkulás fokozatosan alakul ki, a folyamat általában tünetmentes egészen az első
csonttörésig. A csontritkulás kezelésének alapvető célja a megfelelő csontsűrűség megőrzése és a csontszövetek minőségének javítása.
A BoneTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor feladata a csontszövet képző folyamatok pozitív irányba való befolyásolása, és a szervezet kalcium hiányos állapotának felszámolása.
A BoneTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
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Az NU peptid komplex, fiziológiailag aktív, alacsony molekulatömegű, bioszintetizált
vegyület, amely a szervezetbe kerülve szelektív hatást gyakorol a csontszövetek sejtjeire
és sejtközi állományára, normalizálja a csontképző sejtek szerkezetének helyreállítását befolyásoló anyagcsere folyamatokat. A BoneTIDE PLUS multi-peptid bioregulátorban található
rövid peptidek a szervezet természetes metabolitjai ezért használatuk teljesen veszélytelen.
A BoneTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor célja, hogy korrigálja a csontképző folyamatok rendellenességeit és ellássa a szervezetet az egészséges csontképzéshez szükséges
vitaminokkal és ásványi anyagokkal. A hatás növelése érdekében a készítmény egymással
szinergiában lévő L-arginint, kalcium-karbonátot, amorf kalcium-karbonátot, magnéziumoxidot, amorf magnézium-oxid, A és D3-vitamint valamint folsavat tartalmaz.
Az L-arginin egy természetes vitaminalapú, feltételesen esszenciális aminosav, amely
donátora a létfontosságú nitrogén-oxidnak, immunmodulátor és kulcsfontosságú szerepe
van az anyagcsere folyamatokban. Az L-arginin segítséget nyújt a csontszövetek helyreállításához (csontritkulás, törések), gyorsítja a csontok és szövetek gyógyulási folyamatait

(sebek, zúzódások, ínhúzódás, a csontok törése).
A BoneTIDE PLUS multi-peptid bioregulátorban található kalcium-karbonát és amorf
kalcium-karbonát, forrása az esszenciális ásványi kalciumnak, amely elengedhetetlen a
csont és porcszövetek fejlődése szempontjából. A kalcium az emberi szervezetben három
alapvető helyen található: 1.) a csontváz csontjaiban (körülbelül 99%), 2.) a sejtekben, 3.) a
szervezet szerveit és szöveteit ellátó vérben. A kalcium igen fontos eleme a csontok egészségének bármely életkorban. Az életkor előrehaladtával a szervezet, változásokon megy
keresztül, ezért különösen fontos a megfelelő és elégséges kalcium bevitel.
A BoneTIDE PLUS multi-peptid bioregulátorban található magnézium-oxid és amorf
magnézium-oxid, forrása az esszenciális ásványi magnéziumnak, amely részt vesz a szervezet számos élettani folyamatában. Szerepet vállal az energia termelésében, a glükóz felvételében, az idegi ingerületek átadásában, a fehérjék szintézisében, a csontszövetek építésében, szabályozza az erek és izmok feszülését és elernyedését. A szervezet magnézium
hiányos állapota növeli a csontritkulás kialakulásának kockázatát.
Az A-vitamin (retinol) aktiválja a redoxi reakciókat, részt vesz az anyagcserét ellátó
energia biztosításában, kedvező körülményeket teremtve az ATP szintézisének. A fiatalság
vitaminjának nevezett A-vitamin hiányában lehetetlen a porc, a csont és a hámszövetek
normális kialakulása. Az A-vitamin hiánya miatt csontritkulás alakulhat ki, amely a gerinc�csigolyák és végtagok töréséhez vezet. Az A-vitamin erőteljes antioxidációs tulajdonsága
jelentősen lassítja az öregedési folyamatokat.
A D3-vitamin (kolekalciferol) szabályozza a szervezet foszfor és kalcium anyagcseréjét,
elősegíti a csontváz és a fogazat megfelelő kialakulását, fenntartja a csontszövetek szükséges kalcium szintjét, gátolja az angolkór kialakulását. A D3-vitamin szabályozza a vérplazma, a csont és a lágyszövetek kalciumion forgalmát, megkönnyíti a csontszövetek kalcium
felvételét, biztosítva ezzel a vérplazma és a csontszövetek normális kalcium egyensúlyát.
A folsav (B9-vitamin) részt vesz a sejtosztódás folyamatában, serkenti valamennyi szerv és
szövet regenerációs folyamatát, támogatja az immunrendszert, szerepet vállal a redoxi reakciókban. Késlelteti a menopauza megjelenését, korrigálja a késlekedő szexuális fejlődést.
Javasolt felhasználás:
• Különböző etiológiájú csontritkulások komplex kezelésének támogatására és a betegség kialakulásának megelőzésére
• Sérülések és törések utáni gyógyulás időszakában
• A menopauza és a klimax időszakában
• Időskorúak számára, ásványi anyagok és vitaminok pótlására
A BoneTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát
anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A kapszula
anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel
stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást, így lassabb,
ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi
eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ bármely táján használhatóak.
A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus
táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon
keresztül. A tünetmentes időszakok meghosszabbítása érdekében két-három hónapos
kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó BoneTIDE PLUS peptid bioregulátor a csontritkulás
megelőzésének, a csontszerkezet helyreállításának és a csontokkal kapcsolatos
anyagcsere folyamatok serkentésének hatékony és korszerű eszköze.
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JointsTIDE PLUS
Összetevők:

NV Peptid komplex,
N-acetil-L-cisztein,
C-vitamin,
Mangán-szulfát,
Kurkumin,
Réz-citrát-2,5-hidrát.

Az ízületek károsodásával járó ízületi fájdalom (ízületi szindróma), több mint 200 betegség velejáró tünete. Az ízületi betegségeket és a gerincoszlop megbetegedéseit két
nagy csoportra, a degeneratív és a gyulladásos betegségek csoportjára oszthatjuk. A degeneratív csoportban tartoznak az arthrózis és az osteoarthritis, mely betegségek jellemzője a porcok, szalagok és ízületi tokok lassú leépülése. A gyulladásos betegségre jellemző a végtag és a gerinccsigolya ízületek kötőszöveteinek gyulladása. Az ízületi gyulladást
az arthritis és polyarthritis főbb típusai okozzák, mint a reumás, a reaktív, a köszvényes, a
pikkelysömörös, és a fertőző megbetegedések. A WHO adatai szerint a világon körülbelül
58 millió ember szenved rheumatoid arthritisben. A női betegek száma háromszorosa
(3:1 arányban több) a férfi betegekhez képest. A köszvénynek nevezett ízületi betegséget az ízületi tokokban lerakódott urát kristályok okozzák. A köszvény gyakran fordul elő
a 45 éves kor feletti férfiaknál, és a menopauza időszakában lévő nőknél. A Spondylitis
ankylopoetica (Behtyerev-kór) leggyakrabban a 15-30 éves kor közötti fiatal férfiaknál és
nőknél alakul ki. Főleg a férfiak veszélyeztetettek. A megbetegedett férfiak és nők arány
9:1. A megfigyelések szerin a gerincoszlop csigolyáinak megbetegedése az 50 éves és
ennél idősebb korú emberekre jellemző. A statisztikák szerint osteochondrosisban a férfiak 80%, a nők 60% szenved a világon. A WHO felmérése szerint az emberiség 85%-a
tapasztal legalább egyszer hátfájást életében.
A JointsTIDE PLUS peptid bioregulátor célja, hogy helyreállítsa az ízületek szerkezetét és funkcionális működését.
A JointsTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
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Az NV peptid komplex a szervezet természetes metabolitja, fiziológiailag aktív, alacsony molekulatömegű, bioszintetizált vegyület, amely biztonságosan és szelektíven, az
aminosavak által hordozott információkkal összhangban, gyakorol hatást a kötőszövetek
sejtjeire, normalizálja az anyagcserét és serkenti a megújulási folyamatokat.
A JointsTIDE PLUS peptid bioregulátor használatával megelőzhető az ízületek kötőszöveteinek és porcainak károsodása, megkönnyíti az ízületek mozgást. A készítmény hatásának fokozása érdekében egymással szinergiában lévő N-acetil-L-ciszteint, C-vitamint,
mangán-szulfátot, réz-citrátot, kurkumint és réz-citrát-2.5-hidratot tartalmaz.
Az N-acetil-L-cisztein az L-cisztein aminosav módosított formája, az egyik legerősebb
antioxidáns. Az acetilcisztein képes bizonyos mérgező vegyi anyagok semlegesítésére,

így védelmet nyújt a májnak a toxikus anyagok káros hatásaival szemben. Feltétlen szükséges a cisztein kiegészítő szedése, rheumatoid arthritis esetében.
A C-vitamin (aszkorbinsav) egy vízben oldódó antioxidáns, fontos szerepet játszi a
redox folyamatok szabályozásában. Részt vesz a kollagén és a prokollagén, szintézisében,
amelyek a kötőszövetek alapvető építő fehérjéi, melyek segítségével helyre állítható a
sérült porcok felülete.
A mangán-szulfát a szervezet mangán szállítója. A mangán egyike a tíz létfontosságú
fémnek, melyek biztosítják a szervezet normális életfolyamatait. A mangán 43% a csontokban koncentrálódik. A mangán aktívan részt vesz a kötő és csontszövetek képzésében, normalizálja a csontnövekedést, szerepe van a kondroitin-szulfát felszívódásában,
amely hidratálással növeli a porcok rugalmasságát, képes helyreállítani az ízületi tokok és
porcok sérült felszínét, megakadályozza az ízületi gyulladások miatt termelődő enzimek,
porcok felületére gyakorolt roncsoló hatását.
A kurkumin, a kurkuma gyökerében található vegyület, amelynek tápláló és gyógyító
hatása bizonyított tény. A kurkuminnak, antioxidáns, immunmodulátor, májvédő, stressz
oldó és antidepresszáns hatása figyelhető meg. Kifejezett gyulladásgátló aktivitása miatt
alkalmas az ízületi gyulladások hatékony kezelésére.
A réz-citrát-2,5-hidrát, a réz, mint nyomelem, biztonságos szállítója. A réznek a szervezetben számos fontos feladata van. A réz részt vesz, a csontok fehérje vázát alkotó kollagén kialakulásában. A kollagén megakadályozza a porcszövetek sérülését, a csontritkulást és a spontán
csonttöréseket. A reumatoid artritisz kezelésénél ajánlott a réz, mint antioxidációs és gyulladásgátló szer alkalmazása, segítségével a csont- és porcszövetek szerkezeti javulása érhető el.
Javasolt felhasználás:
• A végtagok ízületeinek degeneratív és gyulladásos betegségei kezelésének támogatására
• Zúzódások, ficamok és az ízületi rendszer egyéb sérülései komplex kezelésének
támogatására
• A gerinccsigolyák osteochondrosisának komplex kezelésére, támogatásként
• Ízületi műtétek után, a gyógyulás időszakában
• Nagy ízületi terhelés esetén megelőzésre
• A porcszövetek korral járó változásai esetén
A JointsTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül.
A kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag
leadást, így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a
világ bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. A panaszmentes időszakok megnyújtására két-három hónapos kúra is
megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó Joints TIDE PLUS peptid bioregulátor hatékony
eszköze a gerincoszlop és a végtagok ízületi betegségei táplálkozás alapú
korrekciójának, az ízületi szerkezet és a mobilitás helyreállításának.
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ThyroidTIDE PLUS
Összetevők:
NC peptid komplex,
L- tirozin,
Acetil-L- karnitin,
E-vitamin,
Kálium-jodid,
Dikalcium-foszfát,
Cink-glükonát.

A napjainkban rohamosan terjedő pajzsmirigy betegségek kapcsolatban vannak a
szervezetünk működéséhez szükséges alapvető tápanyagok, különösen a jód hiányával,
de a betegségek kialakulásáért sokszor a káros környezeti hatások is okolhatók. A jódhiányos étrend egészségügyi kockázata, a WHO becslése szerint, több mint 800 millió
embert érint. A nőknél a pajzsmirigy problémák kialakulásának valószínűsége 12-szer
magasabb, mint a férfiaknál, amelynek oka a nők autoimmun betegségekkel kapcsolatos fokozott érzékenysége. A női hypothyreosis okozza a menstruációs ciklus zavarait és
sokszor meddőséghez vezet. A pajzsmirigy betegségek leggyakoribb oka a funkcionális
aktivitás csökkenése, amelyet kóros érzelmi állapot, fáradság, a bőr és a haj elváltozása,
golyva kialakulása, székrekedés és súlygyarapodás kísér. Ismert, hogy a gyenge pajzsmirigy diszfunkció hátterében, gyakran a kialakuló atherosclerosis áll.
A ThyroidTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor egy hatásos, szelektív irányultsággal bíró alap készítmény, melynek összetevői elősegítik a pajzsmirigy normális működését, aktiválják az anyagcserét, és a tápanyagok szállítójaként gondoskodik a pajzsmirigy
egészségéről.
A ThyroidTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
Az egészségre ártalmatlan, fiziológiailag aktív, kis molekulatömegű, NC Peptid komplex bejutva a szervezetbe, védekező hatást biztosít, növeli a sejtek hypoxiával, mérgekkel és káros környezeti hatásokkal szembeni stabilitását. A bioszintetizált NC peptid az
aminosavakkal megegyező, kódolt információ segítségével normalizálja a pajzsmirigy
anyagcseréjét, növeli a tápanyagok beépülésének és az anyagcsere termékek eltávozásának hatásfokát, pozitív hatással van a hormon egyensúlyra mind normális, mind kóros
körülmények között, segíti a pajzsmirigy megfelelő fiziológiai szintjének fenntartását.
Az L-tirozin és a jód pajzsmirigyre gyakorolt speciális hatása révén normalizálja
a hormontermelést és befolyásolja a pajzsmirigy méretét. Az L-tirozin a hangulatot
szabályzó adrenalin, glutaminsav és egyéb más neurotranszmitterek perkurzora. Javítja
az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy és a mellékvese működését, csökkenti az étvágyat és a
test zsírtömegét.
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Az Acetil-L- karnitin speciális hatást gyakorol a sejtek tápanyag- és energiaháztartására és épségük helyreállítására. Az Acetil-L- karnitin javítja a memóriát, a hangulatot és a
kognitív funkciókat. Támogatja az immunrendszer normális működését.
Az E-vitamin és a cink-glükonát fontos tényezői a sejtszintű anyagcserének, hatásukra
megnő a sejtek hipoxiával és toxikus hatásokkal szembeni stabilitása.
Javasolt felhasználás:
• A pajzsmirigy megbetegedésének megelőzésére
• A pajzsmirigy műtét előtti és utáni pozitív folyamatok támogatására
• A pajzsmirigy megbetegedés hormonális kezelésének támogatására
A ThyroidTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül.
A kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag
leadást, így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a
világ bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. A pajzsmirigy megbetegedésének megelőzésére két-három hónapos
kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A ThyroidTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor, az egészségesen működő
pajzsmirigy hatásos és biztonságos támogatója, biztosítja a szükséges jód pótlását
a szervezetben, megakadályozva ezzel a pajzsmirigy megbetegedését.
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AdrenalTIDE PLUS
Összetevők:

NG / 1Peptid komplex,
Igazi édesgyökér kivonat
(Glycyrrhiza glabra),
L-triptofán,
L-tirozin,
B1-vitamin (tiamin-hidroklorid),
B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid),
C-vitamin,
B2-vitamin (riboflavin),
Kalcium D-pantotenát,
Kalcium-hidrogén-foszfát.
A mellékvesék alapvető funkciója, az emberi szervezet működését szabályzó hormonok
termelése. A mellékvesekéreg termeli az aldoszteront, részben a férfi és női nemi hormonokat, valamint az anyagcserét szabályozó kortikoszteroidokat. A mellékvesében választódnak
ki a stresszhelyzet válaszreakciójának hormonjai, az adrenalin és a noradrenalin. A mellékvese
kéreg funkcióinak kifejezett csökkenése, súlyos esetekben Addinson kórt (bronz kór) okoz. A
pigmentációs változások miatt, a bőrnek jellegzetes sötét bronz színe lesz, kimerültség tünetei jelentkeznek, csökken a vérnyomás, a vércukorszint és csökken a szervezet ellenálló képessége. Az agyalapi mirigy túlzott adrenokortikotrop hormon termelése Cushing-szindrómát
okoz. A betegség tüneteire jellemző a hirtelen súlygyarapodás, a vállak a has, az arc és a hát
elzsírosodása, az izmok sorvadása, a kiszáradás és a bőr elvékonyodása, a hirzutizmus, a lila
striák megjelenése a combon, a mellkason és a hason, valamint a vérnyomás emelkedése.
A mellékvesevelő túlműködése rohamokkal járó magas vérnyomást okoz. A mellékvese és
az endokrin rendszer működésének zavarai következtében kimerülnek a szervezet tartalékai,
csökken az élet minősége és időtartalma.
Az AdrenalTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor egy korszerű készítmény, amely
konkrét hatásmechanizmusával javítja és normalizálja a mellékvesék és az endokrin rendszer
működését.
Az AdrenalTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
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Az NG/1 peptid komplex egy fiziológiailag aktív, alacsony molekulatömegű, bioszintetizált
vegyület, amely a szervezetbe jutva, szelektív hatást gyakorol a mellékvesék sejtjeire, a
szövetek helyreállításának, valamint a speciális hormonok szintetizálásának és kiválasztásának
normalizálása céljából. Az AdrenalTIDE PLUS készítményben található rövid peptidek a szervezet
természetes metabolitjai, magas effektivitású hatással bírnak, használatuk teljesen veszélytelen.
Az AdrenalTIDE PLUS peptid bioregulátor hatásának fokozása érdekében, a készítmény
egymással szinergiában lévő Igazi édesgyökér kivonatot, L-triptofánt, L-tirozint, B1-vitamint,
B6-vitamint, C-vitamint, B2-vitamint és Kalcium D-pantotenátot tartalmaz.
Az édesgyökér kivonat széles skáláját tartalmazza a biológiailag aktív fitonutrienseknek, amelyek egészségjavító hatással bírnak. Az édesgyökér kivonatot tartalmazó fitoterápiás készítményeket a felső légúti megbetegedések kezelésére használják, gyulladásgátló,
görcsoldó és antibakteriális hatásuk miatt. Az édesgyökér kivonatban található Glycyrrhizin sav szerkezete és tulajdonságai hasonlóak a mellékvese által termelt szteroid hormonokéhoz, mint például a glükokortikoidok. A készítmény, hatást gyakorol a szervezet vízsó anyagcseréjére, normalizálja a megzavart ásványi anyagcserét, gyulladáscsökkentő,

méregtelenítő és allergia ellenes hatása figyelhető meg. Az édesgyökér kivonat serkenti a
mellékvesék működését azok alulműködése esetén.
A B1-vitamin (Tiamin-hidroklorid) fontos szerepet játszik a szénhidrát, a fehérje és a zsíranyagcserében, hatással van az általános anyagcsere folyamatokra. A B1-vitamin támogatja
az idegrendszer, a szív és az erek normális működését, optimalizálja a légzőrendszer, a gyomor- és bélrendszer nyálkahártyájának állapotát, csökkenti a depressziót, javítja a szervezet
védekezőképességét.
A B2-vitamin (Riboflavin) stimulálja a metabolikus folyamatokat a szervezetben, részt vesz
a sejtlégzésben és az ATP szintézisében, a zsírsavak oxidációjában és más, a sejtek energiáját
biztosító oxidációs és helyreállító folyamatokban. A B2-vitamin antioxidációs feladatokat végez,
részt vesz a vérképzésben, hatására nő a vér hemoglobin szintje és a vörösvértestek száma.
A B6-vitamin (Piridoxin-hidroklorid) részt vesz a fehérje és zsír-anyagcserében, serkenti a
máj antitoxikus funkcióját. Támogatja az aminosavak anyagcseréjét és szerepe van a karbamid, a szerotonin, a hisztamin és a porfirinek képzésben. A B6-vitaminnak fontos szerepe van
a központi idegrendszer működésének szabályozásában.
A C-vitamin (aszkorbinsav) egy vízben oldódó antioxidáns, részt vesz a kollagén, a prokollagén, a szteroid hormonok és a katekolaminok szintézisében. Szabályozza a véralvadást,
normalizálja a kapillárisok permeabilitását, gyulladás és allergiacsökkentő hatása van, növeli
a fertőzésekkel szembeni ellenállást. A C-vitamin hozzájárul a mellékvese stressz hormon termeléséhez és védi a szervezetet a hormonok anyagcseréje során keletkezett toxinoktól.
Az L-tirozin egy aminosav, amely a jóddal kapcsolódva képezi a pajzsmirigy aktív hormonjait. Az L-tirozin az adrenalin előfutára, amely a glutaminsav és a neurotranszmitterek segítségével befolyásolja a hangulatot. Javítja az agyalapi mirigy és a mellékvesék működését,
étvágycsökkentő hatása van, csökkenti a szervezet zsírtömegét.
Az L-triptofán egy esszenciális aminosav, amely a szervezetben átalakul szerotonin nevű neurotranszmitterré, amelynek hiánya depressziót okoz. Az L-triptofán bizonyítottan hatásos álmatlanság, stressz és depresszió ellen. Sikeresen kezelhető vele a kábítószer és alkoholfüggőség.
A Kalcium pantotenát (B5-vitamin) az acetil-CoA részeként részt vesz a szénhidrát, a zsír
és a fehérje anyagcserében, az acetil-kolin, a melatonin és a szteroid hormonok szintézisben.
Javasolt felhasználás:
• Megbetegedés esetén, az elégtelen mellékvese működés okozta hormonális anyagcsere
zavarainak kezelésére, mint támogató készítmény
• A mellékvesékkel kapcsolatos műtéti beavatkozások előtt és a lábadozás időszakában,
mint támogató készítmény
• Elhúzódó szakmai és érzelmi stressz, illetve extrém okok miatt kialakult stressz esetén
• Az endokrin rendszer működésének fenntartására közép és idős korban
Az AdrenalTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A
kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló,
polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást,
így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ bármely táján
használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a kóser, a halal
és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem
allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon
keresztül. Szükség esetén, két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén, terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó AdrenalTIDE PLUS peptid bioregulátor hatékony és
korszerű eszköze a mellékvese sejtszintű anyagcseréje és a hormonális anyagcsere
helyreállításának.
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VisionTIDE PLUS
Összetevők:
NE Peptid komplex,
Eyebright (Euphrasia),
E-vitamin,
A-vitamin,
B12-vitamin,
Dikalcium-foszfát,
Cink-glükonát,
Lutein.

A szemészeti megbetegedések terjedésének hátterében vitathatatlanul az
urbanizáció és a technikai fejlődés áll, amelyek az emberi szem, jelentős terhelését
okozzák. „Computer szindrómának” a számítógéppel végzett rendszeres munka során
kialakuló tünetek összességét nevezzük. Kialakul a szem fáradsága, a fejfájás és a
szemgörcs. Teljesítményünk csökken és megindul a szem könnyezése. A látásromlás fő
oka a korrigálatlan fénytörési hiba (rövidlátás, távollátás, asztigmia) valamint a kezeletlen
szürke- és zöldhályog. A táplálkozás szerkezetéből hiányoznak a biológiailag aktív
vegyületek, amelyek feltétlen szükségesek a szem normális működéséhez. A hiányt erre
kifejlesztett, speciális táplálék kiegészítő korrektorokkal lehet pótolni.
A VisionTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor egy új generációs táplálék
kiegészítő korrektor, amely célzott hatást gyakorol a látószervek anyagcseréjére, fokozott
véráramlást biztosít és normalizálja a szem működését.
A VisionTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a
következők:
A fiziológiailag aktív, kis molekulatömegű, NE Peptid komplex bejutva a szervezetbe
szelektív hatást gyakorol a szem szövet sejtjeire, felgyorsítja a regeneratív és reparatív
folyamatokat. Ennek köszönhetően a készítmény retinát és szaruhártyát érintő
betegségekre, többek között a poszttraumás dystrophiára gyakorol pozitív hatása.
A bevezetésben említett, a látószervekre specifikusan ható aktív összetevők egyike
az Eyebright (Euphrasia), amelyet széles körben alkalmaznak a látószerveket érintő
betegségek gyógyítására. Ilyen betegségek a szem degeneratív elváltozásai, a szürke
hályog, az akut és krónikus gyulladás, a szemhéj gyulladása, a belapharitis, a glaukóma,
a szem alatti táskák gyulladása, a gyengülő látás és az életkorral összefüggő anyagcsere
rendellenességek.
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Szervezetbe juttatja a megfelelő vitaminokat és ásványi anyagokat. Az E-vitamin
erős antioxidáns, antikoaguláns és angioprotektív tulajdonságai révén megakadályozza
a szürke hályog kialakulását. Az A-vitamin (retino) fontos alkotóeleme a vizuális
pigmenteknek (rodopszin) amelyek lehetővé teszik a szem alkalmazkodását a gyenge
fényviszonyokhoz (sötét adaptáció). A B12-vitamin jelenléte szükséges a szem belső
környezetében található szövetek normális intracellurális anyagcseréjéhez. A cink
szubsztrátuma a cink-glükonát segít megelőzni a makuláris degenerációt és maximalizálja
az A-vitamin felszívódását.
A megfelelő mennyiségű, szervezetbe bekerülő lutein, rendkívül fontos a központi
vizuális pigmentek (macula vagy sárga folt) számára. Javítja a látószervek funkcionális
állapotát, növeli a közel és távollátás élességét, csökkenti a sötét adaptáció idejét. A
lutein megvédi a retinát és a maculát a nappali fény agresszív kék sugárzásától.
Javasolt felhasználás:
• A retina és az üvegtest rendellenességei, mint a látászavar, hibás színérzékelés
(távollátás, rövidlátás, asztigmatizmus) kezelésének támogatására
• A szem fáradásához vezető vizuális terhelés esetén (számítógépes munka, rendszeres
hosszan tartó televíziózás, hegesztés vagy spotlámpák okozta erős fény)
• A korai szemlencse homály (korral járó szürkehályog), a retinaleválás és a diabetikus
retinopátia kezelésének támogatására
• Szemészeti műtétek utáni rehabilitáció időszakában
• A korral járó szembetegségek kialakulásának megelőzése érdekében (szürkehályog,
retina degeneráció, macula distrofia, glaukóma)
A VisionTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet
barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A
kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló,
polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást,
így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A
kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ
bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe
vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy
hónapon keresztül. A látószervek betegségeinek megelőzésére, két-három hónapos kúra
is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A VisionTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor hatékony preventív eszköze a
szembetegségek kialakulásának, éveken át biztosítva a látás élességét.
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HearTIDE PLUS
Összetevők:
NA Peptid komplex,
L-arginin,
Dikalciumfoszfát,
Szelenometionin,
E-vitamin,
A-vitamin,
B12-vitamin,
Folsav,
Mikrokristályos cellulóz,
Magnézium-sztearát,
Szilícium-dioxid.

Az ember életében a hallás képességének rendkívüli jelentősége van. A hallás egyike
az ember öt alapvető érzékének, amelynek fontos szerepe van a közösséggel való kapcsolatban. A hallás, az emberi fejlődés egyik szükséges feltétele. A hallás segítségével tanuljuk meg a nyelvünket, az egymás közötti kommunikációt. Hallás szükséges a tanuláshoz, a szellemi fejlődéshez és az önmegvalósításhoz is. Az Egészségügyi Világszervezet
2013 évi jelentése alapján, a világon 360 millió ember szenved a hallásromlástól. Közülük
csupán 165 millióan töltötték be a 65-ik életévüket. A halláskárosodás problémája a 21.
században, úgymond megfiatalodott. Az első helyet a sensorineurális hallásvesztés foglalja el, amely a csigán belüli érzőideg sejtek rendellenességéből ered. A fiatalkori halláskárosodásnak is már egy sor következménye van. Nem érhetőek el a kitűzött tanulmányi
célok, csökkent versenyképesség a munkaerő piacon, közvetett és közvetlen pénzügyi
veszteségek keletkeznek, jelentősen romolhat az élet minősége. A halláskárosodás megelőzése már fiatal korban, háttér korrekció végrehajtása felnőtt és idős korban, hatásos
eszközök lehetnek. A megoldás kulcsa a körülvevő világunkhoz való egészséges viszonyunkban és a felkínált lehetőségek kihasználásában rejlik.
A több összetevőt tartalmazó HearTIDE PLUS peptid bioregulátor egy korszerű,
magas hatásfokú készítmény, amely komplex hatásmechanizmusával képes megelőzni
illetve pozitívan befolyásolni a különböző okok miatt kialakult hallászavart.
A HearTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
A szervezetbe bekerülve a fiziológiailag aktív, teljesen veszélytelen, alacsony molekulatömegű, NA Peptid komplex kódolt információival szelektív hatást gyakorol a belső fül
sejtjeire, helyreállítva ezzel funkciójukat.
A szabad gyökök, a belső fül sejtjeit érintő, kóros hatásaival szemben, többszintű,
megbízható antioxidációs védelmet biztosítanak a következő összetevők: az E-vitamin,
amely fokozza az A-vitamin funkcióját, a szelenometionin, amely forrása a szelénnek, mint
esszenciális nyomelemnek, valamint az NA Peptid komplex amely szintén jelentős antioxidáns hatással bír.
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Javasolt felhasználás:
Halláskárosodás, idegi hallásvesztés esetén
Magas szintű háttérzaj – megengedett zajszint túllépése a munkahelyen vagy otthon
Szubjektív fülzúgás
A hallószervek mechanikus vagy akusztikus sérülése esetén
Vírusos fertőzés, vagy bakteriális megbetegedés hallószerveket érintő szövődménye
esetén
• Különböző eredetű gyulladásos betegségek utáni gyógyuláskor
• Öregkori siketség esetén
• A halláskárosodásra való örökletes hajlam esetén
•
•
•
•
•

A HearTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A
kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást, így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában.
A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ
bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették.
Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. Csökkenő hallás vagy a hallószervek betegségének korrekciójára, illetve
magas környezeti zajterhelés miatt kialakuló halláskárosodás megelőzésre két-három
hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó HearTIDE PLUS peptid bioregulátor hatásos
és megbízható eszköz, amely a korosodás ellenére biztosítani tudja a megfelelő
hallást.
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SkinTIDE PLUS
Összetevők:
NZ elágazó láncú peptid komplex,
L-treonin,
E-vitamin,
Kalcium-foszfát,
A-vitamin,
Szelenometionin,
C-vitamin,
Cink-glükonát.

A modern társadalomban az ápolt megjelenés, az egészséges szép bőr, mutatója
az élet minőségének és a jólétnek. Az emberi test szó szerint egy bőrtakaróba van csomagolva, melynek mérete eléri a két négyzetmétert. A bőr határvonal a szervezet belső
környezete és a külső környezet között. Védi a testet a mechanikai sérülésekkel, a sugárzással, az irritáló kémiai anyagokkal és a baktériumokkal szemben. Megjelenése tükrözi,
az ember fizikai, és mentális állapotát. A bőrnek szoros kapcsolata van az emberi test
szerveivel és rendszereivel. A bőr egy szerv, melynek összes alkotó eleme folyamatosan
frissül. Folyamatos érintkezésben van a külső környezettel, számos szervezetbe irányuló és onnan kifelé irányuló funkciója van. A bőr, fogyasztva az oxigént és kibocsátva a
szén-dioxidot, lélegzik. Állapota függ a szervezet egészének állapotától, az élettanilag
optimális, létfontosságú, biológiailag aktív vegyületek, a szervezetbe táplálkozás során való bejutásától. Különböző betegségek, az immunrendszer gyengülése, tragikus
események átélése, a stressz, a depresszió, a szervezet hormonális változásai, a salak és
méreganyagok felhalmozódása a szervezetben, a helytelen táplálkozás, és a káros szokások, mind a bőr korai öregedéséhez vezetnek.
A SkinTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor célja, hogy növelje az egészséges bőr
erőforrásait, egymással szinergiában lévő összetevői segítségével állítsa helyre és tartsa
fenn a bőr egészséges szerkezetét és funkcionális működését.
A SkinTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
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Az NZ peptid komplex fiziológiailag aktív, alacsony molekulatömegű, bioszintetizált
vegyület, melynek feladata, pozitív hatást gyakorolni a bőr szerkezetére és a bőrsejtek
funkcionális működésére. A SkinTIDE PLUS peptid bioregulátorban lévő rövid peptidek
a szervezet természetes metabolitjaitól jobb hatásfokukban különböznek, információs
mechanizmusuk a szervezetre teljesen veszélytelen.
A bőr szerkezetére és funkcionális működésére pozitív befolyást gyakorló SkinTIDE
PLUS multi-peptid bioregulátor effektivitásának növelése érdekében egymást kiegészítő
és egymással összefüggésben ható L-treonint, E, A és C-vitaminokat, kalcium-foszfátot, szelenometionint és cink-glükonátot tartalmaz. A cellurális metabolizmus fontos tényezői a homeosztázis vitaminokkal és ásványi anyagokkal való támogatása, és a bőrsejtek táplálása.
Az L-treonin egy esszenciális aminosav, amely fontos szerepet játszik a dermis extracelluláris mátrixának normalizálásához szükséges kollagén és elasztin termelésében, vala-

mint a szervezet fehérje egyensúlyának fenntartásában. Az L-treonin elősegíti a bőr funkcionális aktivitásához szükséges vitaminok szintézisét, növeli a szervezet immunitását.
Az A-vitamint (retinol) a bőr normalizátorának hívják, a bőr sejtjeire gyakorolt kivételes hatása miatt. Szabályozza az új sejtek osztódással való kialakulásának folyamatát.
Elvégzi a kevésbé specifikus sejtek, specifikussá válása utáni differenciálást, részt vesz a
sejtek közötti kommunikációban. Az A-vitamin állandó szinten tartja a különböző szövetek antioxidációs potenciálját.
Az E-vitamin (DL-alfa-tokoferol-acetát, mint a legaktívabb forma) a sejt membránok
univerzális védelmezője az oxidatív károsodásokkal szemben. Megvédi a biomembránokat a peroxidációs bomlástól, aktivizálja az enzimes antioxidációs védelmet. Az E-vitamin
szabályozza a bőr extracelluláris mátrixát építő kollagén szintézisét.
A C-vitamin egy természetes antioxidáns, amely védi a sejtközi állományt a szabad
gyökök pusztító hatásától. A C-vitamin alapvető szövet szintű feladata, részt venni a kollagén, a prokollagén, a proteoglikán és egyéb a bőr, a fogak, a csontok és a hajszálerek
sejtközi állományát felépítő alkotóelemek szintézisében. Az A, C és E-vitaminok alkotta
komplex lassítja az öregedés folyamatát, elősegíti a bőrsejtek megújulását.
A cink biológiailag hozzáférhető formájának forrása a cink-glükonát. A cink az immunrendszer optimális állapotának fenntartásához szükséges ásványi anyag komponens.
Részt vesz az irharéteg sejtközötti állományát alkotó kollagén rostok szintézisében, amelyek többek között az erek rugalmasságáért is felelősek.
A SkinTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor összetételében található még szelenometionin, amely a biológiailag hozzáférhető szelén forrása. A szelén növeli a szervezet
antioxidációs potenciálját.
•
•
•
•
•
•
•
•

Javasolt felhasználás:
A korai öregedés megelőzésére
A bőr szépségének és egészségének megőrzésére
Hámlás esetén a bőr turgorának lazítására
A bőrbetegségek kezelése időszakában az étrend táplálék alapú kiegészítésére
Problémás bőr esetén
A bőr korral járó változása esetén
Kedvezőtlen környezeti és éghajlati változások esetén
Hosszan tartó, vagy alacsony kalóriatartalmú diéta időszakában

A SkinTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A
kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag
leadást, így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a
világ bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. Szükség esetén két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó SkinTIDE PLUS peptid bioregulátor korszerű hightech készítmény, amely képes helyreállítani a bőrsejtek struktúráját és funkcionális
aktivitását, megőrizve ezzel a bőr szépségét és egészségét.
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HairTIDE PLUS
Összetevők:
NY elágazó láncú peptid komplex,
L-arginin,
L-prolin,
E-vitamin (DL-alfa-tokoferol-acetát),
Kalcium-foszfát,
A-vitamin,
Szelenometionin,
C-vitamin,
Mezei zsurló (Equisetum arvense)
kivonat,
Cink-glükonát.

A mai modern társadalom munkaerőpiacán, a sikerhez szükséges szakmai felkészültség, az
üzleti érzék és a kitartás mellett egyre fontosabb szempont a külső megjelenés. Igaz a híres régi
orosz mondás: „Fogadd ruhája, kísérd elméje szerint”. Az egészséges, szép bőr, az ápolt haj és
körmök fontos jellemzői az ember egészségének, munkaképességének és biztos háttere a sikeres
karrierépítésnek. A kiváló megjelenés nem öncél, hanem olyan eszköz, amely segít elérni a kitűzött
célokat. A helytelen táplálkozás és diéta, a vitaminok és ásványi anyagok hiánya a szervezetben, a
negatív környezeti hatások, a stressz és a hosszan tartó idegi túlterhelés, a rosszul megválasztott
balzsam és sampon, esetleg agresszív szerek használata a hajápolás során, mind befolyásolják a
haj és a körmök szerkezetét és hosszát. A haj egészséges állapota függ a vér mikrokeringésétől és a
hajhagymák metabolizmusától. Fontos a haj strukturális összetevőinek, a keratinnak, a lipideknek,
a nyomelemeknek, a vitaminoknak, a pigmenteknek és a víznek az egyensúlya. Az egészséges
egyensúly fenntartása érdekében vált aktuálissá egy korszerű, nem gyógyszeralapú készítmény
kidolgozása.
A HairTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor célja, hogy megőrizze és erősítse az egészséges
hajat, a fejbőrt és a körmöket.
A HairTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
Az NY elágazó láncú peptid komplex, korszerű, fiziológiailag aktív, alacsony molekulatömegű, bioszintetizált készítmény, amely serkenti a haj szőrtüsző sejtjeinek regenerációs és anyagcsere folyamatait. A HairTIDE PLUS készítményben található rövid peptideket felépítő kódolt aminosavak szelektíven és
veszélytelenül hatnak a haj gyökérre és az azt körülvevő szövetekre.
A HairTIDE PLUS multi-peptid bioregulátor hajra és a körmökre gyakorolt hatásának fokozása
érdekében, a készítmény egymással szinergiában lévő, biológiailag aktív elemeket, így L-arginint,
L-prolint, E, A és C-vitaminokat, kalcium-foszfátot, szelenometionint, zsurló kivonatot és cink-glükonátot tartalmaz.
Az L-arginin, egy természetes vitamin alapú aminosav, a nitrogén-oxid kialakulásának szubsztrátja, hatékony értágító tulajdonsága révén szabályozza a hajtüszőkbe történő véráramlást. Az
L-arginin javítja a mikrokeringést, pozitívan befolyásolva ezzel a haj növekedéséhez szükséges
tápanyagok és szerkezeti elemek szállítását. Az L-arginin immunmodulátor, egyik kulcsfontosságú
eleme az anyagcsere folyamatoknak.
Az L-prolin egy aminosav, amely részt vesz a kötőszövetek számára elengedhetetlenül fontos
kollagén termelésben. A kollagén alapja a csont, a bőr, a porcok, az inak, a haj és a körmök kötőszövetének. A kollagén rostok, mint a szervezet szöveteinek fő szerkezeti elemei, biztosítják a nyújtással szembeni ellenálló képességet és a szakítószilárdságot. Az L-prolin felelős a bőr, ideértve a
fejbőr, a haj és a körmök állapotáért. Az L-prolin hatását jelentősen fokozza a HairTIDE PLUS peptid
bioregulátor összetevői között található C-vitamin.
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A C-vitamin hatékony vízben oldódó természetes antioxidáns, amely fontos szerepet játszik
a redox és helyreállító folyamatok szabályozásában, részt vesz a kollagén és prokollagén szintézisében, amelyek kulcsfontosságúak a hajhagymák és az őket tápláló erek sejtjeinek növekedése
és helyreállítása szempontjából. Gyulladáscsökkentő és allergiaellenes hatása figyelhető meg. A
C-vitamin növeli a B1, B2, A és E-vitaminok, a pantoténsav és a folsav stabilitását melyek nélkülözhetetlenek a hajhagymák normális működéséhez és a haj növekedéséhez. Az A-vitamin hatással van
a redox folyamatokra, a fehérjék, a szénhidrátok és a lipidek anyagcseréjére. Az A-vitamint alkalmazzák a körmök dystrophiája és a haj növekedésének zavarai (szárazság, fokozott törékenység),
illetve bőrbetegségek (seborrhea, seborrhoeás alopecia) és a faggyúmirigyek rendellenes működése esetén. Az E-vitamin (DL-alfa-tokoferol-acetát, mint a vitamin legaktívabb formája) a szépség
vitaminja, amelyet rendszeresen használnak hajápolási és kozmetikai készítményekben. Az E-vitamin zsírban oldódó természetes antioxidáns, amely védi a sejtmembránokat a szabad gyökök
pusztító hatásától. Az E-vitamin hatását fokozza, a vele szinergiában lévő szelén.
A szelenometionin az életfontosságú, biológiailag hozzáférhető, esszenciális nyomelem, a
szelén forrása, amely az enzimek és fehérjék specifikus biomolekuláihoz kapcsolódva növeli az
antioxidáns védelmet. Részt vesznek a szervezet sejtjeinek energiatermelésében és az energia
elraktározásában, szabályozzák az anyagcserét, javítják a szervezet védekező és alkalmazkodó
képességét a kedvezőtlen környezeti hatásokkal szemben. A cink-glükonát forrása a biológiailag
hozzáférhető cink esszenciális nyomelemének, amely nélkülözhetetlen az enzimek működéséhez.
Az enzimek megfelelő működése növeli a szervezet antioxidációs kapacitását, ellenőrzötté válik
a genetikai információk átadása. Az enzimek részt vesznek a kollagén rostok bioszintézisében és
fenntartják a szervezet immunitását.
A HairTIDE PLUS peptid bioregulátor összetevői antioxidációs aktivitásuk segítségével gátat
képeznek, amellyel megakadályozzák a szabad gyökök hajat és a körmöket roncsoló káros hatását,
megőrizve ezzel a haj és a körmök egészségét és szépségét.
A mezei zsurló kivonat a kovasav szuperkoncentrátuma, amely a bőr, a haj és a körmök nélkülözhetetlen biológiailag aktív szerkezeti eleme. A szilícium-dioxid segíti a kollagén termelést, normalizálja a
hajhagymák anyagcsere folyamatait, javítja a haj állapotát, fokozza növekedését. A mezei zsurló kivonatot, tápanyagtartalmának köszönhetően számtalan hajápolási készítményben alkalmazzák. Hatására a
haj sima, rugalmas, megfelelően szilárd és egészséges fényű lesz. A mezei zsurló kivonat elősegíti a fejbőr
táplálását, javítja a vérkeringést. Hasznos tulajdonsága révén növeli az esszenciális kalcium felszívódását.
A HairTIDE PLUS peptid bioregulátor összetételében szereplő kalcium-foszfát erősíti a hajat, a fogakat, a
körmöket és nem utolsó sorban a csontokat.
Javasolt felhasználás:
• A haj növekedésének rendellenességei (szárazság, fokozott törékenység) és a köröm dystrophiája esetén
• A haj különböző eredetű sérüléseinek helyreállítására (helytelen diéta és táplálkozási zavarok,
a szervezet vitamin és ásványi anyag hiánya, negatív környezeti hatások, gyógyszerek, hormonális zavarok, stressz és elhúzódó idegi túlterhelés)
• A haj és a körmök korral járó változása esetén
A HairTIDE PLUS gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált
hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást, így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi eredetű anyagának
köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés
során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat
is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon keresztül. Szükség esetén két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén, terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó HairTIDE PLUS peptid bioregulátor korszerű, megbízható
és biztonságos eszköze az egészséges haj és az egészséges körmök megóvásának.
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Epiphysis-cerebriTIDE PLUS
Összetevők:

NBB elágazó láncú
peptid komplex
Melatonin
A-vitamin
C-vitamin
L- szelenometionin
Szibériai ginzeng
(L. Eleutherococcus senticosus)
kivonat
Dikalcium-foszfát

A föld saját tengelye és a nap körüli egyidejű forgása okozza a nappalok és éjszakák, a sötétség
és a világosság váltakozását. Ugyan ez az oka az évszakok váltakozásának, amellyel mérhetjük
életünk éveinek múlását. A kutatók a tobozmirigy egyre több új funkcióját fedezik fel kutatásaik
során. Ismert, hogy fő feladata a szervezet cirkadián (napszaki) biológiai ritmusának, az endokrin
rendszernek, és az ivarmirigyek működésének szabályozása, valamint a szervezet funkcióinak, a
napszakok fényviszonyaihoz való igazítása. Nappal, a napfény hatására az epifízisben szerotonin,
éjszaka pedig melatonin termelődik, mely hormonok segítségével történik a szervezet cirkadián
ritmusának szabályozása. Az életkor előrehaladtával csökken a tobozmirigy funkcionális
működése, megváltozik a szervezet napi biológiai ritmusa, csökken a melatonin szekréció szintje.
Mondhatjuk, hogy a szervezet biológiai órája az epifízis, amelyet, mint egy inga, a melatonin hajt.
A melatonin serkenti az immunrendszer sejtjeinek működését, lassítja öregedésüket, normalizál,
számos, az életkorral összefüggő szénhidrát anyagcserezavart. Az epifízis működésével hozhatók
kapcsolatba a szervezet napszaki ritmusának zavarai, a jetlag jelenség, az álmatlanság és a téli
depresszió kialakulása.
A korszerű Epiphysis-cerebiTIDE PLUS multi peptid bioregulátor hatását egymással
szinergiában lévő összetevők segítik. A készítmény használata normalizálja a tobozmirigy
sejtjeinek anyagcseréjét és a melatonin szekrécióját.

Az Epiphysis-cerebiTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a
következők:

-- A fiziológiailag aktív, alacsony molekulatömegű NBB peptid komplex a szervezetbe
kerülve, szelektív hatást gyakorol a tobozmirigy sejtjeire, normalizálja a melatonin szintézisét és a neuroendokrín rendszer működését. Az Epiphysis-cerebiTIDE PLUS rövid peptidjei,
természetes metabolitok, hatásmechanizmusuk, az információk kombinációjának köszönhetően, rendkívül hatékony, használatuk a szervezet számára teljesen veszélytelen.
-- Az Epiphysis-cerebiTIDE PLUS összetételében található, az epifízis működését segítő, A-vitamin, C-vitamin, L- szelenometionint, szibériai ginzeng kivonat (L. Eleutherococcus
senticosus) és dikalcium-foszfát.
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-- A melatonin fontos szerepet játszi a szervezet napi biológia ritmusának alakításában, közvetlenül hat a sejtekre, megváltoztatja különböző hormonok és biológiailag aktív
anyagok szekrécióját és napszakfüggő koncentrációjukat. A melatonin szabályozza az endokrin rendszer működését, a vérnyomást, az alvás periodicitását, aktivizálja az immunrendszert és lassítja az öregedés folyamatát.
-- Az A- és C-vitamin valamint az L- szelenometionin a melatoninnal együttesen, a sejteket, illetve a sejtközi állományt biztosító, erős, többszintű antioxidáns védelmet képez,
a szabad gyökök káros hatásaival szemben. Helyreállítja a szervezet anti oxidációs- és immunstátuszát.
-- A szibériai ginzeng kivonatnak frissítő és élénkítő hatása van, növeli a szervezet, káros környezeti hatásokkal szembeni, nem specifikus ellenálló képességét.
-- A dikalcium-foszfát egyik forrása a biológiailag hozzáférhető kalciumnak. A kalcium
részt vesz a sejtmembrán permeabilitásának koordinálásában, az intracellurális folyamatokban, az ingerületvezetésben, képes erősíteni az immunrendszert és befolyásolja több enzim
és hormon szintézisének aktivitását. (érzéstelenítő és gyulladáscsökkentő hatással van a belső elválasztású mirigyekre)
•
•
•
•
•
•

Javasolt felhasználás:
A szervezet bioritmikus és ciklikus folyamatainak normalizálása
A neuroendokrin rendszer működésének normalizálása
A jetlag jelenség adaptációjának felgyorsítása
A reproduktív rendszer működésének normalizálása
Az immunitás és az antioxidáns státusz normalizálása
A korai öregedés megelőzése

-- A készítmény gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát
anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást, így
lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula
növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ bármely táján
használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt,
sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon

keresztül.

Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó Epiphysis-cerebiTIDE PLUS peptid bioregulátor korszerű, megbízható és hatásos eszköze az emberi bioritmus szinkronizálásának.
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Bone-marrowTIDE PLUS
Összetevők:

NU/1 elágazó láncú peptid komplex
L-arginin
Vas-fumarát
Szibériai ginzeng
(L.Eleutherococcus senticosus) kivonat
C-vitamin
Réz-citrát
B6-vitamin
B12-vitamin
Folsav

A csontvelő a szervezet fő vérképző szerve. A csontvelőben megy végbe a vérsejtek
képződésének folyamata, a vérsejtek érése és az érett vérsejtek távozása a periférikus vérbe. A
csontvelő egyben raktárként is szolgál, szükség esetén akár 60%-al megnövelheti a keringő vér
mennyiségét. A csontvelő a csontképzés immunbiológiai és védelmi folyamataiban, a közbenső
fehérje, zsír, szénhidrát és ásványi anyagcserében, valamint a vas, mint esszenciális nyomelem
metabolizmusában is részt vesz. A vas nélkülözhetetlen eleme a vörösvértestek és a vérplazma
hemoglobinjának, valamint az izomsejtek mioglobinjának. A vashiány megzavarja a hemoglobin
szintézisét, kialakul a vashiányos vérszegénység, ami gyakran más betegségek tünete is
lehet. A vashiány oka, a beviteli oldal rendellenessége miatt megbomlott egyensúly, amit
különböző élettani állapotok vagy betegségek okoznak. Az anémia kialakulásának kockázatát
növeli a kiegyensúlyozatlan táplálkozás, a vitamin és vasszegény étrend és a vas felszívódását
akadályozó krónikus betegségek. A kiváltó ok még lehet krónikus mérgezés, a gyógyszerek káros
mellékhatása, különböző eredetű vérzés, valamint az idős korral járó vérképzési rendellenesség.
A korszerű Bone-marrowTIDE PLUS multi peptid bioregulátor szelektív hatást gyakorol a
csontvelő sejtjei funkcionális aktivitásának helyreállítására és serkenti a vérképzési folyamatokat.

A Bone-marrowTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:

-- A fiziológiailag aktív, alacsony molekulatömegű, szervezetre veszélytelen NU/1
peptid komplex a szervezetbe kerülve, szelektív hatást gyakorol a csontvelő és a csontszövet
sejtjeinek anyagcseréjére, fiziológiai szinten támogatja az érett vérképző sejtek működését,
optimalizálja a csontvelő funkcionalitását helyreállító folyamatokat.
-- A Bone-marrowTIDE PLUS peptid bioregulátor csontvelőre gyakorolt hatásának fokozása érdekében egymást kiegészítő és egymással együttműködő összetevőket, L-arginint,
vas-fumarátot, szibériai ginzeng kivonatot, C-vitamint, B6-vitamint, B12-vitamint, folsavat és
réz-citrátot tartalmaz. Az összetevők fontos elemei a sejtszintű anyagcserének, a homeosztázis vitaminnal és ásványi anyagokkal való támogatásának és a csontvelő sejtek táplálásának.
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-- A szibériai ginzeng kivonat serkentő és adaptogén hatásának köszönhetően növekszik a vér hemoglobin tartalma, normalizálódik a vérplazmában a fehérje mennyisége, gyorsul a szövetek regenerációja, fokozódik a fizikai és szellemi teljesítő képesség.
-- A folsav, a B6- és B12-vitaminok együttes hatására gyorsul a vérképződés és megnövekszik csontvelő sejtjeinek száma.
-- A vérszegénység kezelésének hatásos eszköze a vas-fumarát, mely segítségével pótolható a szervezet vashiánya.
-- A C-vitamin, a réz-citrát és az L-arginin együttes hatására növekszik a szervezet antioxidációs potenciálja, normalizálódik a kapillárisok permeabilitása megvédve ezzel a sejteket a szabad gyökök káros hatásaitól. Immunrendszert szabályzó, méregtelenítő és májvédő
hatás kialakulása figyelhető meg.
Javasolt felhasználás:
A vérképzés folyamatával kapcsolatos rendellenességek megelőzésére
A vérképzés folyamatának normalizálására
Az idős korban kialakuló vashiányos állapot megelőzésére
Poszt-vérzés okozta vashiány kezelésének támogatására (menorrhagia, krónikus
vérveszteség a gyomor és béltraktusban)
• A vashiányos étkezés táplálék alapú korrigálására, a vas felszívódásának
rendellenességei esetén (nem megfelelő étrend, krónikus hasmenés, féreg
fertőzöttség, a gyomor és vastagbél betegségei)
• Az idős korban kialakuló vashiányos állapot kezelésének támogatására

•
•
•
•

A készítmény gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát
anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A
kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló,
polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást,
így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A
kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ
bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe
vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon
keresztül. Szükség esetén két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó Bone-marrowTIDE PLUS peptid bioregulátor, a vérképzés normalizálásának és a vashiányos vérszegénység megelőzésének hatékony eszköze.
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MuscleTIDE PLUS
Összetevők:

MV/2 elágazó láncú peptid komplex
L-arginin
Vas-fumarát
B12-vitamin
B6-vitamin
D3-vitamin
Magnézium-oxid
Bársony bab (L. Mucuna pruriens) kivonat

A testnevelés, a sport, és a harcművészetek űzése, napjaink legkedveltebb eszközei
az emberi test formálásának. A harmonikus, sportos emberi test az egészségről és a jólétről
tanúskodik. A profi sportolók és testépítők speciális étrendje és edzése nem elegendő a
kívánt erőnlét eléréséhez. Szükséges az izmok lazítása és tömegük növelése. A cél elérésének
elsődleges feltétele a sportos táplálkozás. A sportos táplálkozás nem csak a sportolóknak
javasolt, de hasznos lehet a fizikai munkát végzőknek, a fitnesszel foglalkozóknak és
mindazoknak, akik egyszerűen jól szeretnének kinézni. A sportos táplálkozás, olyan ételek
csoportjának fogyasztását jelenti, melyek hozzájárulnak a kívánt sporteredmények eléréséhez,
növelik az erőnlétet, a kitartást, megerősítik az izomzatot és biztosítják az általános jó egészségi
állapotot. Széles körben alkalmazott, a sportos táplálkozás elemeként, a peptid alapú
termékek fogyasztása. A peptidek aktiválják az anabolikus folyamatokat, felgyorsítják az izmok
képződését, serkentik a növekedési hormonok működését. Az intenzív vagy hosszú ideig tartó
fizikai terhelés időszakában a peptidek a metabolizmus üzemanyagának szerepét töltik be,
képesek növekvő izomzat számára szükséges, tartós és fokozott protein szintézis fenntartására.
A peptideket, elindítják a vázizomzat felhalmozásának folyamát.
A korszerű MuscleTIDE PLUS multi peptid bioregulátor összetétele, a hatás fokozása
érdekében, egymással szinergiában lévő alkotó elemekkel egészült ki, melyek elősegítik az izomzat
mennyiségének és tónusának növelését és felgyorsítják az anyagcsere folyamatokat.
A MuscleTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
-- Fiziológiailag aktív, alacsony molekulatömegű, bioszintetizált NV/2 peptid komplex,
a szervezetbe kerülve, szelektív hatást gyakorol a vázizomzat sejtjeire, a vízesésszerű celluláris
reakció gyorsítja az izomtömeg növekedésének folyamatát. Az NV/2 peptid komplex nem csak
az izmok növekedéséhez és regenerációjához szükséges fehérjék szintézisének körülményeit teremtik meg, de lehetővé teszik a fehérjék energetikai célokra való felhasználását is, miközben
megakadályozzák a saját fehérjék lebomlását. A MuscleTIDE PLUS készítményben található rövid
peptidek a szervezet természetes metabolitjai, kombinált információik révén hatásmechanizmusuk rendkívül eredményes, használatuk a szervezet számára teljesen veszélytelen.
-- A MuscleTIDE PLUS hatásának fokozása érdekében a készítmény egymással szinergiában lévő L-arginint, vas-fumarátot, B12-vitamint, B6-vitamint, D3-vitamint, magnézium-oxidot,
és bársony bab kivonat tartalmaz.
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-- Az L-arginin egy feltételes esszenciális sav, a szervezetbe a szükséges mennyiségben étkezés útján jut, fontos szerepe van a sporttáplálkozásban. Az L-arginin a vérnyomást és az izomsejtek táplálását szabályzó, létfontosságú nitrogén oxid donátora, részt vesz a fehérjék bomlása
során keletkezett nitrogén és egyéb hulladék anyagok szervezetből való eltávolításában. Erősíti a
növekedés hormon elválasztást, fontos szerepet játszik az izomsejtek osztódásában, az izomzat,
edzéseket és sérüléseket követő helyreállításában.
-- A vas-fumarát segítségével pótolható a hemoglobin és mioglobin képzéséhez szükséges létfontosságú vastartalom, melyek fontos oxigén megkötő szerepet játszanak a váz- és
szívizomzatban. A vas összetevője a redox enzimeknek, melyek megvédik a sejteket a szabad
gyökök káros hatásaitól.
-- A B12-vitamin biztosítja a szénhidrát anyagcserét, karbantartja az idegrendszer, a gerincvelő és az idegek szöveteit, melyek segítségével az agyból kiinduló ingerületek az izomszövetekhez jutnak. Az izmok, idegsejtek segítségével történő stimulációja, fontos lépés az izomzat
növelés és az izmok mozgásának koordinációja felé.
-- A B6-vitamin az egyetlen vitamin, amelyet a fehérjék közvetlen módon képesek hasznosítani, befolyásolja a fehérje anyagcserét és a szénhidrát felhasználását.
-- A D-vitamin szükséges a kalcium és a foszfor felszívódásához. Amennyiben az izomzat
számára nem áll rendelkezésre a megfelelő mennyiségű kalcium tartalék, képtelen a kemény és
teljes összehúzódásra. Az izmok gyors és erőteljes összehúzódását a foszfor jelenléte biztosítja.
-- A magnézium-oxidban lévő, emészthető magnézium megakadályozza az izomgörcsök
és az izomrángás kialakulását, elősegíti az izmok ellazulását.
-- A bársony bab kivonat dioxi-fenil-alanint tartalmaz, ami a növekedést előidéző hormonok aktivátorának, a dopaminnak az előfutára. A dopamin növeli a szervezet tesztoszteron
szintjét, amely sorrendben a második legfontosabb növekedésért felelős hormon. A dopamin
megfelelő szintje a szervezetben, pozitív hatást gyakorol a mentális funkciókra, az érzelmi állapotra, az alvás minőségére és az izmok koordinációjára.
Javasolt felhasználás:
• A protein szintézisének aktiválása és fenntartása, az izomzat tömegének növelése
• Az izmok táplálásának és tónusának javítása
• A nehéz sportokat (súlyemelés, nehéz atlétika, extrém erősportok) űző sportolók és
testépítők esetében
• Intenzív vagy hosszú ideig tartó fizikai megterheléskor
• Az edzések utáni, a regenerációs időszak lerövidítésére
• A sérülésekből való felépülés meggyorsítására
A készítmény gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát
anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A kapszula
anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló, polimerrel
stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást, így lassabb,
ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A kapszula növényi
eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ bármely táján használhatóak.
A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus
táplálkozási szabályokat is figyelembe vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy hónapon
keresztül. Szükség esetén két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó MuscleTIDE PLUS peptid bioregulátor, hatékony és
korszerű eszköze, az emberi test korrekciójának és építésének.
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ParathyroidTIDE PLUS
Összetevők:

NC1 elágazó láncú peptid komplex
Kalcium-karbonát
Trikalcium-citrát
Magnézium-oxid
K2-vitamin
D3-vitamin

A szervezetben a kalciumnak rendkívül fontos és hangsúlyos szerepe van. Koordinálja a
sejtmembrán áteresztő képességét, a sejten belüli folyamatokat, az ingerületvezetést, az izmok
összehúzódását, a szív- és érrendszer működését, a csontképződést, a fogak mineralizációját
és részt vesz a véralvadás folyamatában. A mellékpajzsmirigy a parathormon (PTH), és az ezzel
ellentétes kalcitonin hormon termelésének segítségével szabályozza a szervezet kalcium
szintjét. A parathormon fokozza a csontvelőből, a kalcium felszabadulását, amennyiben a
mellékpajzsmirigy receptorai, a vér kalcium szintjének veszélyes csökkenését érzékelik. A
kalcitonin a parathormonnal ellentétben, segíti a kalcium csontokba való visszaépülését,
növeli a vizeletben található felesleges kalcium kiválasztását és lassítja a kalcium belekből
való felszívódását. A vér kalcium szintjét szabályzó harmadik anyag, a D-vitamin aktív formáját
képviselő kalcitriol. A kalcitriol hormon elősegíti a kalcium belekből történő felszívódását
és lassítja a veséken keresztüli kiválasztódást. Ezzel magyarázható a D-vitamin hiány okozta
kalcium felszívódási rendellenesség. A mellékpajzsmirigy különböző megbetegedései mind
összefüggésben vannak a szervezet kalcium háztartásával, vagyis az elégtelen vagy túlzott
parathormon (PTH) termeléssel. A mellékpajzsmirigy működésének rendellenességei, vagy teljes
hiánya vezet az endokrin betegségek kialakulásához, a szervezet foszfor és kalcium háztartásának
felbomlásához, a csontok károsodásához és a mentális zavarok megjelenéséhez.
A több összetevőt tartalmazó ParathyroidTIDE PLUS multi peptid bioregulátor feladata
a mellékpajzsmirigy normális működésének helyreállítása és fenntartása, hormontermelésének
ösztönzése, a szervezetbe jutó kalcium és egyéb összetevők felszívódásának elősegítése.
A ParathyroidTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:

-- A biológiailag aktív, alacsony molekulatömegű, szintetizált NC/1 peptid komplex, a
szervezetbe kerülve szelektív, aktiváló és regeneráló hatást gyakorol a mellékpajzsmirigy sejtjeire, helyreállítja a speciális hormonok termelésének szabályozását, normalizálja a mellékpajzsmirigy és az antioxidációs védelmi rendszer vérkeringését.
-- A ParathyroidTIDE PLUS peptid bioregulátort, a szervezet kalciumszintjének hatásosabb szabályozása érdekében, egymással szinergiában lévő összetevőkkel, kalcium-karbonáttal, trikalcium-citráttal, magnézium-oxiddal, K2-vitaminnal és D3-vitaminnal egészítették ki.
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-- A kalcium-karbonát és a kalcium-citrát forrása a biológiailag hasznosítható kalciumnak, amivel megszüntethető a kalcium szegény étrend vagy a mellékpajzsmirigy hormontermelésének zavarai miatt keletkezett felszívódási problémák okozta kalciumhiányos
állapot.
-- A D3-vitamin egyik fontos feladata a kalcium sikeres eljuttatása a gyomor- és béltraktusból a sejtközötti állományba. Ennek hatására normalizálódik a szervezet kalcium egyensúlya és helyreáll a mellékpajzsmirigy hormontermelésének szintje.
-- A K2-vitamin speciális hatása révén képes szabályozni a kalcium anyagcserét és a
csontszövet sejtjeinek képződését.
-- A magnézium-oxid szerepe a kalcium-oxalát képződésének csökkentése, és a vesekövesség kialakulásának megelőzése.
Javasolt felhasználás:
• A mellékpajzsmirigy működésének normalizálása
• Az elégtelen kalcium bevitel és a kalcium felszívódás problémái miatt keletkező
szövődmények megelőzése
• A mellékpajzsmirigy működésének korral járó változásai miatt kialakuló kalcium
anyagcserezavarok megelőzése
• A mellékpajzsmirigy betegségek gyógyításának támogatása, és a kialakuló
kalciumhiányos állapot megelőzése
• A szervezet fokozott kalcium igénye esetén (csontritkulás, csontsérülések, csontozatot
érintő operációk)
• A kalciumhiányos étrend vagy felszívódási problémák (a gyomor- és béltraktusban
keletkezett felszívódási zavarok, veseelégtelenség, D-vitamin hiány) miatt keletkezett
kalcium szint csökkenés esetén

A készítmény gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát
anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A
kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló,
polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást,
így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A
kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ
bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe
vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy
hónapon keresztül. Szükség esetén két-három hónapos kúra is megengedett.
Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,
terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.
A több összetevőt tartalmazó ParathyroidTIDE PLUS peptid bioregulátor használatával
normalizálható a mellékpajzsmirigy hormontermelésének folyamata és megelőzhetőek a
kalcium anyagcsere zavari.
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LigamenTIDE PLUS
Összetevők:

NV/1 elágazó láncú peptid komplex
L-arginin
Indiai tömjénfa
(Boswellia Serrata) kivonat
Mangán-szulfát
Kurkumin
Réz- citrát
C-vitamin

A nem megfelelő táplálkozás, az egészségtelen környezet és a mozgásszegény életmód miatt,
a mozgásszervi rendszer, nem csak az idősek, de a középkorúak esetében is, sebezhetővé válik.
Már a fiatalok körében is egyre gyakrabban fordul elő az ízületek megbetegedése. A sportolók
túlzott fizikai aktivitása vagy amatőr sport miatt is kialakulhat a szervezetben, kétfajta, egymással
ellentétes állapot: az edzettség és a fizikai teljesítő képesség növekedése, vagy a krónikus
kimerültség és fáradtság. A fizikai terhelés főleg az ízületekre és az izomszalagokra hat, krónikus
fájdalom alakulhat ki. A kötőszövetek sérülései miatt az ízületekben és az izomszalagokban
degeneratív folyamatok keletkezhetnek. Ismert, hogy minden betegséget könnyebb megelőzni,
mint gyógyítani. Ezért, mielőtt a kötőszövetek megsérülnének, vagy korral járó változások
következnének be, fokozott figyelmet kell fordítani a helyreállításra és a megelőzésre.
A korszerű LigamenTIDE PLUS multi peptid bioregulátor tudományosan kiválasztott,
egymással szinergiában lévő összetevői serkentik a kötőszövetek regeneratív folyamatait,
erősítve ezzel a mozgásszervek ízületi rendszerét.
Az LigamenTIDE PLUS peptid bioregulátor emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
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-- A korszerű LigamenTIDE PLUS multi peptid bioregulátor, alacsony molekulatömegű,
fiziológiailag aktív, bioszintetizált NV/1 peptid komplexe a szervezetbe kerülve célirányos
hatást gyakorol a kötőszövetek és a mozgásszervek sejtjeinek szerkezetére és működésére. A
LigamentTIDE PLUS multi peptid bioregulátor rövid peptidjei, információs mechanizmusuk
révén ható, természetes anyagcsere termékek, használatuk teljesen veszélytelen.
-- Az ízületekre és kötőszövetekre gyakorolt egészségjavító hatásának fokozása
érdekében, a készítmény tartalmaz L-arginint, Indiai tömjénfa (Boswellia Serrata) kivonatot,
mangán-szulfátot, kurkumint, réz- citrátot és C-vitamint. A felsorolt összetevők fontos
szerepet játszanak a sejtszintű anyagcserében, a kötőszövetek sejtjeinek táplálásában és a
szervezet homeosztázisának vitaminokkal és ásványokkal való támogatásában.
-- Az L-arginin egy aminosav, természetes vitaminszerű anyag, immunmodulátor,
az anyagcsere folyamatok kulcsfontosságú eleme, elősegíti a sérült kötőszövetek
regenerációját.
-- Az indiai tömjénfa kivonat aktív összetevői gátolják az ízületek és kötőszövetek
gyulladásos reakcióit, csökkentik a kialakult duzzanatokat, elősegítik a vérkeringést, erősítik
az ízületek szöveteinek erezetét, elősegítik a sérült erek regenerálódását.
-- A mangán-szulfát a biológiailag hasznosítható nyomelemnek, a mangánnak

a forrása, egyike a tíz úgynevezett „élet fémnek”, nélkülözhetetlen az élő szervezet
normál folyamatainak szempontjából. A fizikai terhelés hatására nő a szervezet mangán
szükséglete. A mangán befolyásolja a vérképzés folyamatát, gyorsítja, a káros idegen
fehérjék semlegesítését végző antitestek képződését. A mangán hatással van a redox
folyamatokra, a fehérjék anyagcseréjére, serkenti az enzimek aktivitását, nélkülözhetetlen
eleme a kötőszövetek és ízületek erősítésének.
-- A kurkuminnak rendszerszabályzó hatása van a szervezetre, antioxidáns, fékezi a
gyulladásos folyamatokat, erősíti az immunitást, részt vesz a méregtelenítő folyamatokban
meggátolva számos, sejtekre veszélyes toxikus anyag keletkezését a kötőszövetekben.
-- A réz-citrát forrása a biológiailag hozzáférhető réznek. A réznek fontos szerepe
van a sejtek táplálásának folyamatában, az oxigén hasznosításában, a sejtek épségének
fenntartásában és a szabad gyökök semlegesítésében. Részt vesz a hemoglobin és a vörös
vértestek képzésében. Hiánya kötőszöveti rendellenességeket okoz, a kollagén és az elasztin
képződés hibái miatt csökken a szövetek rugalmassága és feszessége, ínszalagsérülés
következhet be. A réz serkenti a fehérjék, a szénhidrátok és a C-vitamin asszimilációját,
erősíti az immunrendszert.
-- A C-vitamin a legfontosabb természetes antioxidáns, szabályozza a sejtek oxidációs
folyamatait, immunmodulátor, fokozza a fehérje szintézist. A C-vitamin részt vesz a kollagén
rostok szintézisében, melyek az izomszalagok és az ízületi porcok fő szerkezeti elemei,
segítségükkel biztosított a rugalmasság, az ellenálló képesség és a tartósság. Hiánya a
szalagokat és porcokat sérülékennyé teszi, repedések, mikrosérülések keletkezhetnek és
degeneratív betegségek alakulhatnak ki.
•
•
•
•
•
•
•

Javasolt felhasználás:
A mozgásszervek erős fizikai megterhelése esetén
Sportolók intenzív edzésekor
Az izomszalagokban és ízületekben kialakuló degeneratív folyamatok megelőzésére
A keresztszalagokat érintő betegségek megelőzésére
Az ízületeket és az izomzatot érintő, korral járó változások megelőzésére
Zúzódások, ficamok, szalag, ín és izom sérülések kezelésének támogatására
Ízületek, izmok ínak és szalagok operációja után, a lábadozás időszakában

A készítmény gyártása a legmodernebb berendezésekkel történik, környezet barát
anyagok és technológiák alkalmazásával. A szervezetbe kapszula formájába kerül. A
kapszula anyaga az aminosavakkal és biológiailag aktív összetevőkkel szemben ellenálló,
polimerrel stabilizált hipromellóz. Az elasztikus kapszula szabályozza a hatóanyag leadást,
így lassabb, ugyanakkor tökéletesebb felszívódást eredményez a tápcsatornában. A
kapszula növényi eredetű anyagának köszönhetően a peptid bioregulátorok a világ
bármely táján használhatóak. A kapszula fejlesztés során kultúrákat, táplálkozási
tradíciókat, a kóser, a halal és a vegetáriánus táplálkozási szabályokat is figyelembe
vették. Anyaga sem irritációt, sem allergiát nem okoz.

Alkalmazás: Felnőtteknek napi 1 kapszula, étkezés után 20-30 perccel, egy

hónapon keresztül.

Ellenjavallat: A készítmény alkotórészeivel szembeni egyéni érzékenység esetén,

terhesség és szoptatás időszaka, gyermekkor, illetve diagnózis hiánya esetén.

A több összetevőt tartalmazó LigamenTIDE PLUS peptid bioregulátor korszerű
készítmény a mozgásszervi megbetegedések megelőzésére.
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Több összetevőt tartalmazó peptid
bioregulátorok

Az én klubom:_________________

Az én szponzorom:_____________

Az én ID számom:_______________
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