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Ön, aki ezt a katalógust a kezében fogja, minden bizonnyal azért teszi, mert fontos a saját maga és 
környezetének életminősége.

Mi magunk is akik ezt a füzetet létrehoztuk, azzal a céllal tettük, hogy ezek a termékek amelyekről itt 
olvashat,– (és 2011 januárjától, mindössze fél évvel az oroszországi megjelenése után hazánkban is 
megjelenhettek)- mindenki számára ismert és elérhető legyen.

Ez egy olyan lehetőség az életminőség javítására, ami a világon egyedülálló és nincs alternatívája. Biztosak 
vagyunk abban,hogy a termékeket nagy megelégedésükre fogják használni, és jó hírüket viszik a 
nagyvilágban.

Mindenkinek jó egészséget és sikeres jövőt kívánunk.

Üdvözlettel,

A szerkesztők
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NPCRIZ

Revitalizációs és Egészség-Tudományi Központ 

          „A Peptid bioregulátorok az orvostudomány jövője” 

                                                              (Professzor Khavinson)

Khavinson professzor, a Szentpétervári Egyetem világhírű gerontológusa volt az a tudós, akinek a 
világon először sikerült természetes úton peptidet előállítania.  
Felfedezésért 2010. november 28-án Nobel díjra jelölték.  
. 

BEVEZETÉS

"Létezik lehetőség az emberi öregedés folyamatának irányítására"

Az öregedés jellegzetes tünete, hogy a szervezet kevésbé tud adaptálódni. Ennek oka a test 
sejtjeinek, szerveinek és rendszereinek csökkenő funkcióiban keresendő. Az öregedés során a 
különböző szervek és rendszerek kölcsönhatásában szabálytalanságok keletkeznek, amelyek a 
szervezet belső környezetének csökkenő ellenőrzéséhez, az immunrendszer és önszabályozás 
gyengüléséhez vezetnek.A kutatók kiemelt figyelmet fordítanak az öregedési folyamat során 
előforduló változásokra szervezetünk főbb rendszereiben  (az immun-, szív- és ér-, központi ideg - 
és endokrin rendszerben)  Megállapítható, hogy az öregedő szervezet ösztönzéséhez használt 
élettani eszközök alkalmazása tudományosan alá van támasztva az öregedési folyamatokról alkotott 
korszerű elképzelésekkel, ami azt jelenti, hogy létezik reális lehetőség az ember öregedési 
folyamatának irányítására. 
Nem más állítja ezt, mint a Szentpétervári Intézet professzora, Dr. Khavinson, a világszerte méltán 
elismert gerontológus. Dr. Khavinson több évtizede kutatja az öregedés folyamatát. E témában több 
száz tanulmányt publikált és több könyvet jelentetett meg, 26 monográfia és 165 szabadalom 
tulajdonosa. 
Az ő megközelítése a szervezet sejtmediátorok (peptidek) által működtetett bioregulációs 
rendszerén alapszik. A peptidek funkciói közé tartozik az információcsere az immun-,
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 ideg-,endokrin és más rendszerek sejtjeinek kölcsönhatása során, a szervek és szövetek újjáépítése, 
megbomlott funkcióinak visszaállítása, és a génaktivitás szabályozása.  
 A szervezet patológiai állapotában az információcsere folyamata megbomlik. Ennek következtében 
a torzított információkat szállító peptidek szintézise és felhalmozása gátolja a szervezet 
rendszereinek harmonikus működését.  
Az élettanilag aktív rövid peptideket bármilyen korban célszerű használni az anyagcsere-folyamatok 
normális szinten tartásához, a megelőzéshez és különböző betegségek gyógyításához, a súlyos 
betegségek,sérülések, műtétek utáni rehabilitációnál, a szervezet öregedési folyamatának lassítása 
érdekében. 
A természetes rövid peptidek 
Legújabb ismereteink szerint, a szövet specifikus természetes rövid peptidei összekötődnek a 
megfelelő gének pontosan 
meghatározott részeivel, előidézve a DNS molekulák kibontását és a bennük lévő adatok 
leolvasását.  Így jön  létre a szövetek korrekciója, azaz a rendellenesség nélküli sejtosztódás.  
. Az idővel és az élet múlásával kialakuló peptidhiány jelentősen felgyorsítja a szövetek 
elhasználódását és a szervezet 
öregedését. A helyzet az, hogy a sejtek és szövetek adekvát működéséhez adekvát peptid mennyiség 
szükséges, 
amelyek fenntartják a gének működését optimális üzemmódban. A különböző sejtekben működő 
peptidek 
azokban is szintetizálódnak. 
 
Ezért az életkor előrehaladtával a  sejtek működése megbomlik, ezáltal megbomlik a peptidek 
újratermelése, aminek következtében a sejtfunkciók újfent kárt szenvednek. A szövetek 
degenerációja erősödik, ami végső soron klinikai esetet jelent. Ezért a rövid peptidek használata az 
egyik legfontosabb innováció a gyógyászatban és jelentősen képes lassítani az öregedés folyamatát, 
köszönhetően a szövetek proliferációjának és regenerációjának ösztönzése, valamint sejtszám 
növelésük révén. Még egy fontos előnye a peptideknek a daganatellenes hatás. 
 
Jelenleg a peptidek használata a legjobb kompromisszum nélküli megoldás a daganatos betegségek 
megelőzése és revitalizációja területén, mivel lehetőséget teremt a sejtek és szövetek megújítására. 
Nemcsak a 
ciklikus folyamatok szabályozásával és összehangolásával éri ezt el, hanem a szövet-újjáépítő 
rendellenesség 
nélküli sejtosztódás bővülő lehetőségével is. 
Gyakorlatból tudjuk, hogy a rövid regulátor peptidek nem transzformálódnak az emésztő 
rendszerben, ezért 
könnyen és nyugodtan használhatja szinte bárki, mivel nincs mellékhatása.  
A természetes peptidek hatásukat egyenletesen fejtik ki, mivel a szövetek irányából jövő 
visszajelzésekhez 

bizonyos mennyiségű peptid felhalmozásra van szükség (homing hatás) a hiány feltöltése céljából. 
A sejtek csak 
ezután kezdik visszaállítani normális működőképességüket „megállítva a hintázást és az összes 
folyamatot az arany középútra terelve” (V. Kh. Khavinson, 2009)

A Szentpétervári Bioregulációs és Gerontológiai Intézetben létrehozott teljesen új, nagy 
hatékonyságú technológia, amely a fiatal állatok (borjak) szervezetéből és szövetéből nyeri ki a kis
molekulatömegű peptid frakciót. A tudósok munkáját segítő fiatal borjak nem kísérleti állatok, és 
semmilyen körülmények között nem okoznak nekik fájdalmat. 

3



 
Tartalomjegyzék

KAPSZULÁS PEPTID BIOREGULÁTOROK                                                                                                                              8-11

• VLADONIX       
• VENTFORT
• CERLUTEN
• TIREOGEN
• SZVETINORM
• SZUPREFORT
• SZIGUMIR

FOLYÉKÖNY PEPTID BIOREGULATOROK                                                                                                                             12-19

• PK-01 - Szív és érrendszer   
• PK-02 - Periférikus és központi idegrendszer  
• PK-03 - Immunrendszer
• PK-04 - Porcok és ízületek
• PK-05 - Csontok
• PK-06 - Pajzsmirigy           
• PK-07 - Hasnyálmirigy             
• PK-08 - Máj és epe
• PK-09 - Férfi reproduktív szervek 
• PK-10 - Női reproduktív szervek 
• PK-11 - Vese és húgyúti szervek 
• PK-12 - Tüdő és légzőszervrendszer 
• PK-13 - Bőr 
• PK-14 - Vénák 
• PK-15 - Vese és húgyhólyag 
• PK-16 - Gyomor és bélrendszer 
• PK-17 - Szem és a látás szervrendszere  
• PK-18 - Fül és halló szervrendszer 
• PK-19 - Meteorológiai hatásokra érzékenyek és szívbetegek részére  

MEZOTEL TERMÉKEK BELSŐ HASZNÁLATRA                                                                                                                   20-22

• MEZOTEL
• MEZOTEL BEAUTY  
• MEZOTEL NEO 

ÚJ GENERÁCIÓS TERMÉKEK - Az aktív élettartam fenntartására                                                                                     23-28

• IMUSIL - Hatékony immunvédelem  
• CINSZIL -T Az idő előtti öregedés megelőzése 
• KALCIL -T Az idő előtti öregedés megelőzése 
• OLEKAP - Szív és érrendszeri problémákra 
• REGENART - Csont. porcok és máj.  
• RENEFORT - Vesevédő 
• REVIMITE - Új név a táplálkozás tudományban
• ENSIL- Immun 

KOZMETOLÓGIAI INNOVÁCIÓK                                                                                                                                             29-30

Mezotel termékek külsőleg (NRE-4 és Neovitin alapú)

• Mezotel - Az arc és a nyak területére 
• Mezotel - Body az egész testre 

Reviline peptides -nanotech sejt-kozmetika                                                                                                                   30-33

• Reviline peptides lábkrém visszér ellen
• Reviline peptides általános ránctalanító arckrém 
• Reviline peptides anti-aging fiatalító nappali arckrém  
• Reviline peptides anti-aging fiatalító éjjeli arckrém 
• Reviline peptides pure skin arckrém szőlőmag olajjal 

4



• Reviline peptides arckrém zsíros, pattanásos, aknés bőrre 
• Reviline peptides anti-aging fiatalító testápoló 
• Reviline peptides anticellulit testápoló narancsbőr ellen 
• Reviline peptides anti-aging testápoló hegek, terhességi csíkok, striák ellen 

AJURVÉDA TEAKEVERÉKEK (FITOTEÁK)                                                                                                                            34-37

• Vedomix - Emésztőrendszer 
• Relanorm - Idegrendszer 
• Agnimax - Immunrendszer és méregtelenítés 
• Gelmax - Immunrendszer és méregtelenítés 
• Amiroton - Immunrendszer
• Korgiton - Szív-és érrendszer 
• Dianorm - Gyomor és emésztőrendszer
• Defemax - Elősegíti a bélmozgást 
• Pangiton - Hasnyálmirigy 
• Repronorm - Női urogenitális rendszer 
• Tesztonorm - Férfi urogenitális rendszer 
• Hondromix - Mozgásrendszer 
• Flonorm - Vese és húgyúti szervek 
• Aktoforsz - Erős méregtelenítés 
• Alvenorm - Tüdő és légúti szervek 
• Nasztronorm - Mentális egészség 
• Bilinorm - Máj és epe 

AROMATEA SOROZAT „IDEÁLIS FORMA”                                                                                                                            38-

• Ájurvédikus tea meggy ízben 
• Ájurvédikus tea citrom ízben 
• Ájurvédikus tea ananász ízben 
• Ájurvédikus tea áfonya ízben 
• Ájurvédikus tea szamóca ízben 

FOG-  ÉS SZÁJÁPOLÁSI KÉSZÍTMÉNYEK                                                                                                                             39-40

• REVIDONT Peptides fogkrém, fogszuvasodás megelőzésére 
• REVIDONT Peptides fogkrém, parodontózis megelőzésére 
• REVIDONT Peptides ínybalzsam, parodontózis megelőzésére

ÚJ TERMÉKEK             41-44

5



Termékkatalógus 2011

A hosszú élet titka. 

Az  elmúlt  néhány  évben,  a  NPCRIZ  alapító  csapata  arra  tette  fel  az  életét,  hogy 
népszerűsítse a peptid alapú revitalizálós eljárást, aktívan együttműködve a Szentpétervári 
Egyetem Bioregulációs és Gerontológiai Intézetével. Az első közös munkát 2007-ben a IV. 
Európai  Kongresszust  a  gerontológiai  és  geriátriai  problémák  megoldására  szentelték. 
Egyértelművé  vált,  hogy  az  általuk  képviselt  eljárás,  milyen  fontos  szerepet  tölt  be  az 
öregedési folyamat lassításában, és az aktív életvitel fenntartásában. 

Az NPCRIZ legfontosabb eredményei 

A kidolgozott  elmélet  és  a  kutatásalapú technológiák  segítségével  kifejlesztett  termékek 
nem  csak  növelik  az  átlagos  élettartamot  néhány  10  százalékkal,  hanem  három-
ötszörösével  csökkentik a rosszindulatú daganatos megbetegedések lehetőségét.  Minden 
egyes  geroprotektoros  összetevő  kialakítását  több  mint  30  év  kutatás  és  több  tízezer 
esettanulmány előzött meg. Elfogadták annak szükségességét, hogy bővíteni kell a kutatás 
geroprotektoros vonalát, új kategóriák, osztályok létrehozásával, amelyeknek célja az olyan 
kórok vizsgálata, amelyek befolyással vannak az öregedés folyamatára. 

Ezekkel  az  alapokkal  2008-ban  megalakult  egy  tudományos  társaság  és  menedzsment, 
amelyik  2010-ben  egyesült  egy  dinamikus  és  céltudatos  céggel.  Vezetősége  profi 
szakemberekből  áll,  akik  a  tudományos  és  innovatív  medicinát  képviselik.  Az  NPCRIZ 
először  Oroszországban  kezdte  meg  a  Szentpétervári  Egyetem  Bioregulációs  és 
Gerontológiai  Intézetében  fejlesztett,  kimagasló  minőségű  készítmények  tömeges 
terjesztését. AZ NPCRIZ nem csak egy üzleti cég, hanem számos újdonság, fiatalító hatású 
és egészségmegőrző termék gyártója is. 

A jövő = Világhódító elismerés 

A  cég  legfontosabb  irányelve  a  geroprotektorok  kutatásában  nyilvánul  meg.  A 
kutatás eredményeit  2011 májusában, Bologna-ban megrendezésre került  Európai 
Gerontológiai  Kongresszuson  hozták  nyilvánosságra.  Az  eredmények  alapján 
alakítanak ki egy közös állásfoglalást, “Harc az öregedés ellen” címmel. A második 
alapelv  az  NPCRIZ  és  a  Szentpétervári  Egyetem  Bioregulációs  és  Gerontológiai 
Intézetével történő szoros együttműködés fenntartása, és egyénre szabott genetikai 
kutatások elősegítése.  Az  ilyen típusú szolgáltatás jelenleg ritkának számít,  ezért 
csak  a  legjobb  és  legsikeresebb  partnereinknek  nyújtjuk,  de  később  ez  az 
egyedülálló lehetőség is elérhető lesz mindenki részére. 
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KAPSZULÁS PEPTID BIOREGULÁTOROK

A  kapszulás  peptid  bioregulátorok,  a  regulátorok  új  nemzedéke.  Az  NPCRIZ  és  a 
Szentpétervári  Egyetem  Bioregulációs  és  Gerontológiai  Intézete  bemutatja  a  kapszulás, 
természetes bioregulátor sorozatát. 

A biblia azt írja, hogy az ember kapott Istentől 120 évet. Napjainkban az átlagéletkort a  
fejlett országokban 80 évre teszik, de az emberek átlagban 60-70 évet élnek. Életük alatt 30 
% energiát fordítanak arra, hogy megvédjék testüket, olyan tényezőktől, mint környezeti 
ártalom,  stressz,  sugárzások.  Ezek  a  gének  struktúrájának  változásához  vezetnek, 
összességében  gyorsabb  öregedést  idéznek  elő,  így  a  várható  élettartam  30-40  %-al 
csökken. A biológiai rendszer romlása csökkenti a szervezet külső és belső ellenállását. A 
természetes  öregedési  folyamatokat  lassítják  a  geroprotektorok természetes  peptidjei  és 
összetevői.  Normalizálják a  metabolikus processzorokat a  sejtekben,  így ezek a  sejtek a 
szervezet korának megfelelően kezdenek el működni. Ezt számos klinikai megfigyeléssel 
igazolták. Az elmúlt évek alatt közel 15 millió embernél alkalmazták! 

Mellékhatásra soha nem volt példa, mivel összetevői azok a peptidek, amelyeket az emberi 
test  is  termel.  Biztosak  vagyunk  abban,  hogy  a  természetes  peptid  bioregulátorok 
használata a megfelelő út az aktív és hosszú élethez, vagyis a hosszú élet titka. 

A  használatuk  szükséges  az  öregedés  lassítására  és  a  vele  összefüggő  onkológiai 
megbetegedések  kivédésére.  Ezen  termékek  használata  javítja  az  életminőséget, 
meghosszabbítja az aktív, munkával tölthető évek számát.  
Ezek a legfőbb céljaink.

Khavinson V.H. professzor, igazgató 
Szentpétervári Egyetem Bioregulációs és Gerontológiai Intézet 

A gerontológia és geriátria specialistája 
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VLADONIX                                                                                                             20 kapszula 0,2g

Természetes peptid frakciók komplexuma, amely kivonatot a fiatal állatok 
csecsemőmirigyéből  nyerik.  A  kiválasztott  peptidek  szelektív  hatással 
vannak  az  immunrendszer  különböző  sejtjeire,  szabályozzák  azok 
működését, optimalizálják a szövetek sejtanyagcseréjét és funkcióját. 

A  klinikai  kísérletek  eredményei  igazolták  a  "VLADONIX"  jótékony 
hatását az immunrendszer helyreállításában, különböző problémák után: 
pl.  kóros  állapotok  során,  amelyek  immunrendszer  zavarhoz  vezetnek, 
szélsőséges külső környezeti tényezők károsító hatása ellen, alultápláltság 
esetén valamint az öregedési folyamat lassításában. 

Az alábbi problémákra ajánlott: 

• primer és secunder immundeficiencia (első és másodlagos immunhiányos állapotok), 
• daganatos betegségek preventív és utókezelésénél, 
• krónikus mérgezések, 
• szívroham és stroke utáni rehabilitáció, 
• műtét utáni rehabilitáció, 
• kúraszerű szervezet fiatalítási programok esetén. 

Összetétel: Peptid komplexum "A-6" (timus peptidek), mikrokristályos cellulóz, laktóz, Ca sztearát 

Használat: Szedése 3 havonta ajánlott, 20 napon keresztül napi 1 kapszula, evés előtt. 

VENTFORT                                                                                                              20 kapszula 0,2g  

Természetes peptid frakciók komplexuma, amely a fiatal állatok érfalából 
nyert  kivonat.  Szelektív  hatással  van  a  különböző  érfal  sejtekre, 
szabályozza  a  sejten  belüli  anyagcserét,  valamint  az  érrendszer 
működését. 

A  klinikai  kísérletek  eredményei  igazolták  a  "VENTFORT"  jótékony 
hatását az érrendszer helyreállításában a különböző problémák után: pl. 
kóros  állapotok  során,  amelyek  érrendszeri  zavarhoz  vezetnek, 
szélsőséges külső környezeti tényezők károsító hatása ellen, az 
öregedési folyamat lassításában valamint dyslipidaemia –ban 
(zsíranyagcsere zavarban) szenvedőknél. 

Az alábbi problémákra ajánlott: 

• magas vérnyomás 
• érelmeszesedés a végtagokban 
• endarteritis (érelzáródás, érszűkület következtében keletkezett gyulladás) 
• agyi erek és agyi keringési zavarok, agyi érelmeszesedés 
• szívkoszorúér betegség 
• visszér 
• aranyér 
• különböző eredetű angiopáthiák (kis és nagy verőerek károsodása) esetén 

Összetétel: Peptid komplexum "A 3" (érfal peptidek), mikrokristályos cellulóz, laktóz, Ca sztearát 

Használat: Kóros állapotnál ajánlott negyedévente 1-3 dobozzal, 1 kapszula naponta 1-2-szer evés előtt. 
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CERLUTEN                                                                                                             20kapszula 0,2g

Természetes peptid frakciók komplexuma, amely fiatal állatok agyvelőjéből 
készült. Szelektív hatással van a különböző idegszövetekre és agysejtekre, 
szabályozza a sejtek anyagcseréjét és funkcióját. 

A klinikai kísérletek eredményei igazolták a "CERLUTEN" jótékony hatását 
a  központi  idegrendszerre  a  különböző  problémák  esetén:  pl.  kóros 
állapotok  során,  amelyek  agyi  zavarhoz  vezetnek,  szélsőséges  külső 
környezeti tényezők károsító hatása ellen, valamint az öregedési folyamat 

         lassításában. 

Az alábbi problémákra ajánlott: 

• idegrendszeri és agyi eredetű betegségek (agyi aktivitást normalizálja, szabályozza működését) 
• stroke utáni kezelés 
• károsodott memória és koncentrálóképesség zavara 
• Alzheimer-és Parkinson-kór 
• agyi érelmeszesedés, 
• krónikus fáradtság szindróma, 
• depresszió 
• idegfájdalmak és ideggyulladás 

Összetétel: Peptid komplexum "A 5" (agyi peptidek), mikrokristályos cellulóz, laktóz, Ca sztearát 

Használat: Kóros állapotnál ajánlott negyedévente 1-3 dobozzal, 1 kapszula naponta 1-2-szer evés előtt. 

TIREOGEN                                                                                                              20kapszula 0,2g

Természetes  peptid  frakciók  komplexuma,  amely  fiatal  állatok 
pajzsmirigyéből  készült.  Szelektív  hatással van a különböző pajzsmirigy 
sejtekre, szabályozza azok működését. 

A  klinikai  tanulmányok  kutatási  eredményei  igazolták  a  "TIREOGEN" 
jótékony hatását a pajzsmirigy működésének helyreállításában, különböző 
problémák  után:  pl.  kóros  állapotok,  amelyek  pajzsmirigy  működési 
zavarokhoz  vezethetnek,  szélsőséges  külső  környezeti  tényezők 
hatása,olyan területen való tartózkodás, ahol endemikus pajzsmirigy 

   problémák kialakulása valószínű, valamint az öregedési folyamat 
lassításában. 

Az alábbi problémákra ajánlott: 

• anyagcserezavarok 
• pajzsmirigy betegségek megelőzése 
• pajzsmirigy csökkent vagy fokozott működése (hypo-és hyperthyreosis) 
• autoimmun pajzsmirigy-gyulladás 

Összetétele: Peptid komplexum "A 2" (pajzsmirigy peptidek), mikrokristályos cellulóz, laktóz, Ca sztearát 

Használat: Kóros állapotnál ajánlott negyedévente 1-3 dobozzal, 1 kapszula naponta 1-2-szer evés előtt. 
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SZVETINORM                                                                                                         20kapszula 0,2g

Természetes peptid frakciók komplexuma, mely a fiatal állatok májából 
készült. Szelektív hatással vannak a máj sejtjeire, újjáépítik, korrigálják 
és  szabályozzák  azokat,  optimalizálják  a  szövetek  sejtanyagcseréjét, 
funkcióját valamint a máj működését. 

A  klinikai  tanulmányok  kutatási  eredményei  igazolták  a 
"SZVETINORM"  hatékonyságát  az  emésztőrendszer  működésének 
helyreállításában,  különböző  problémák  után:  pl.  kóros  állapotok, 
amelyek  a  gyomor-bélrendszeri  zavarokhoz  vezethetnek,  szélsőséges 
külső környezeti tényezők hatása, alultápláltság, dyslipidaemia 
valamint az öregedési folyamatok lassításában. 

Az alábbi problémákra ajánlott: 

• különböző anyagcserezavarok korrekciója 
• csökkent májfunkció 
• különböző eredetű krónikus májgyulladások 
• krónikus mérgezések 
• különböző eredetű bőrbetegségek 
• korrigálja  a  kórós  zsíranyagcserét,  ezáltal  csökkentheti  az  érelmeszesedést,  elhízást,  

cukorbetegséget 

Összetétele: Peptid komplexum "A 7" (máj peptidek), mikrokristályos cellulóz, laktóz, Ca sztearát 

Használat: Kóros állapotnál ajánlott negyedévente 1-3 dobozzal, 1 kapszula naponta 1-2-szer evés előtt. 

SZUPREFORT                                                                                                         20kapszula 0,2g

Természetes  peptid  frakciók  komplexuma,  amely  fiatal  állatok 
hasnyálmirigyéből  készült.  Szelektív  hatással  van  a  különböző 
hasnyálmirigy  sejtekre,  szabályozza  a  szövetek  sejtanyagcseréjét, 
funkcióját, valamint a hasnyálmirigy funkcióit. 

A klinikai tanulmányok kutatási eredményei igazolták "SZUPREFORT" 
jótékony  hatását  a  hasnyálmirigy  funkcióinak  helyreállításában, 
különböző  hasnyálmirigy  megbetegedések  után:  pl.  kóros  állapotok, 
amelyek  a  hasnyálmirigy  zavarokhoz  vezethetnek,  szélsőséges  külső 
környezeti tényezők hatása, alultápláltság, valamint az öregedési folyamat 
lassításában. 

Az alábbi problémákra ajánlott: 

• hasnyálmirigy funkció zavar 
• emésztési folyamatok normálizálása 
• krónikus hasnyálmirigy-gyulladás 
• hasnyálmirigy-elégtelenség, 
• lipid és szénhidrát anyagcsere normalizálása 
• első és másodlagos cukorbetegség 

Összetétele: Peptid komplexum "A 1" (hasnyálmirigy peptidek), mikrokristályos cellulóz, laktóz, Ca sztearát 

Használat: Kóros állapotnál ajánlott negyedévente 1-3 dobozzal, 1 kapszula naponta 1-2-szer evés előtt. 
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SZIGUMIR                                                                                                               20kapszula 0,2g 

Természetes  peptid  frakciók komplexuma,  mely  fiatal  állatok porc  és 
csontszöveteiből  készült.  Szelektív hatással vannak különböző porc és 
csontszövetek  sejtjeire,  szabályozzák  a  szövetek  sejtanyagcseréjét  és 
funkcióját, valamint az ízületek és a gerinc funkcióját. 

A  klinikai  tanulmányok  kutatási  eredményei  igazolták  "SZIGUMIR" 
jótékony hatását az izomrendszeri funkciók helyreállításában különböző 
megbetegedések után: pl. kóros állapotok, amelyek porc és csontszövet 
zavarokhoz vezethetnek, szélsőséges külső környezeti tényezők hatása,  
alultápláltság, valamint az öregedési folyamat lassításában. 

Az alábbi problémákra ajánlott: 

• ízületi kopás és gyulladás 
• reuma 
• osteochondrosis 
• csontritkulás 
• köszvény 

Összetétele: Peptid komplexum "A 4" (porc peptidek), mikrokristályos cellulóz, laktóz, Ca sztearát 

Használat: Kóros állapotnál ajánlott negyedévente 1-3 dobozzal, 1 kapszula naponta 1-2-szer evés előtt. 
 
Ellenjavallatok mindegyik kapszulás peptid használatára: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. 
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FOLYÉKONY PEPTID BIOREGULÁTOROK

Folyékony peptid regulátorok új nemzedéke 

Ismereteink szerint, a szövet specifikus rövid peptidjei összekötődnek a megfelelő gének 
pontosan meghatározott részeivel, előidézve a DNS molekulák kibontását és a bennük lévő 
adatok kinyerését. 

Az élet előrehaladtával és az idő múlásával kialakuló peptid hiány jelentősen felgyorsítja a 
szövetek elhasználódását és a szervezet elöregedését. A lényeg az, hogy a sejtek és szövetek 
adekvát működéséhez adekvát peptid mennyiség szükséges, amelyek fenntartják a gének 
működését  optimális  módon.  A  különböző  sejtekben  működő  peptidek  azokban  is 
szintetizálódnak. Tehát az életkor előrehaladtával a sejtek működése megbomlik,  ezáltal 
megbomlik  a  peptidek  újratermelése,  aminek  következtében  a  sejtfunkciók  újra  kárt 
szenvednek. A szövetek degenerációja erősödik,  ami végül klinikai esetet jelent.  Ezért a 
rövid peptidek használata az egyik legjobb lehetőség a gyógyászatban, és jelentősen képes 
lassítani  az  öregedés  folyamatát.  Köszönhetően  a  szövetek  proliferációjának  és 
regenerációjának ösztönzésének és sejtszám növelésének. 

A másik fontos előnye a peptideknek a kifejezetten tumor ellenes hatása. 
Pillanatnyilag  a  peptidek  használata  a  legjobb  kompromisszum  nélküli  megoldás  a 
daganatos betegségek megelőzése és a helyreállítás területén, mert lehetőséget ad a sejtek 
és  szövetek  megújítására,  de  ez  nemcsak  a  ciklikus  folyamatok  szabályozásával  és 
összehangolásával  érhető  el,  hanem  növeli  a  lehetőségeket  a  szövet-újjáépítő, 
rendellenesség nélküli sejtosztódás erősítésével is. 
    

A peptid bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért használható egyszerre akár 5-6  
féle is.  

12



PK-01      Szív és érrendszer                                                                                                                  10ml 
 
Összetétel:  desztillált  víz,  peptides  komplexum  A-3,  A-7,  glicerin, 
bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben,  propilparaben, 
imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, 
rozmaring illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon 

Alkalmazható: 

• korai öregedés megelőzésére 
• érelmeszesedés megelőzésére 
• magas vérnyomás megelőzésére 
• infarktus és stroke megelőzésére 
• szívinfarktus és a stroke után 
• postinfarct rehabilitáció 

Peptid komplexumok használata: 4- 6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 

PK-02 Periférikus és központi idegrendszer                                                                                        10ml 

Összetétel:  desztillált  víz,  peptides  komplexum  A-5, 
glicerin,bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben, 
propilparaben,  imidazolidinyl  karbamid,  propilenglikol,  xantán-gumi, 
PEG-40,  ricinusolaj,  grépfruit  illóolaj,  metilclorizotiazolinon, 
metilizotiazolinon 

Alkalmazható: 
 

• korai öregedés megelőzésére 
• agyi szklerózis és stroke megelőzésére 
• stroke utáni rehabilitáció 
• az idegrendszer gyulladásos és degeneratív betegségei 

Peptid komplexumok használata: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 

PK-03 Immunrendszer                                                                                                                            10ml

Összetétel: desztillált  víz,  peptides  komplexum  A-6, 
glicerin,bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben, 
propilparaben,  imidazolidinyl  karbamid,  propilenglikol,  xantán-gumi, 
PEG-40,  ricinusolaj,  levendula  és  jázmin illóolaj,  metilclorizotiazolinon, 
metilizotiazolinon, 

Alkalmazható: 

• korai öregedés megelőzésére 
• várható élettartam növelése 
• immunrendszer patológiai korrekciója 
• szervek és szövetek regenerációja 
• onkológiai problémák 

Peptid komplexumok használata: 4-8 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
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PK-04     Porcok és Ízületek                                                                                                                       10ml  
 
Összetétel:  desztillált  víz,  peptides  komplexum  A-4,  A-6, 
glicerin,bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben, 
propilparaben,  imidazolidinyl  karbamid,propilenglikol,  xantán-gumi, 
PEG-40,  ricinusolaj,  szegfűszeg  illóolaj,  metilclorizotiazolinon, 
metilizotiazolinon 

Alkalmazható: 

• korai öregedés megelőzésére 
• arthrosis (porckopás) 
• arthritis (ízületi gyulladás) 
• osteochondrosis (csontritkulás) 
• reuma 

Peptid komplexumok használata: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 

PK-05 Csontok                                                                                                                                         10ml

Összetétel:  desztillált  víz,  peptid  komplexum  A-4,  glicerin, 
bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben,  propilparaben, 
imidazolidinyl  karbamid,  propilenglikol,  xantán-gumi,  PEG-40, 
ricinusolaj, citrom illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon 

Alkalmazható: 

• korai öregedésé megelőzésére 
• törések 
• csontritkulás 

Peptid komplexumok használata: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 

PK-06 Pajzsmirigy                                                                                                                                   10ml

Összetétel: desztillált  víz,  peptid  komplexum  A-2,  glicerin, 
bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben,  propilparaben, 
imidazolidinyl  karbamid,  propilenglikol,  xantán-gumi,  PEG-
40,ricinusolaj, zsálya illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Alkalmazható: 

• korai öregedés megelőzésére 
• anyagcsere problémák 
• nodularis (csomós) és diffúz strúma (megnövekedett pajzsmirigyhormon-igény) 
• mérgező és toxikus golyva 
• csökkent vagy fokozott pajzsmirigyműködés 
• Hashimoto-thyreoiditis  (a  pajzsmirigy  alulműködése,  amely  a  pajzsmirigy  krónikus  és  

fájdalommentes gyulladásához és végeredményben halálhoz vezet) 
• pajzsmirigy ciszta 
• mastopathia (jóindulatú emlődaganat) 
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Peptid komplexumok használata: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 

PK-07 Hasnyálmirigy                                                                                                                               10ml

Összetétel: desztillált  víz,  peptid  komplexum  A-1,  glicerin, 
bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben,  propilparaben, 
imidazolidinyl  karbamid,  propilenglikol,  xantán-gumi,  PEG-40, 
ricinusolaj, boróka illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Alkalmazható: 

• korai öregedésé megelőzésére 
• krónikus hasnyálmirigy-gyulladás 
• diabetes mellitus (cukorbetegség) 
• csökkent glükóz tolerancia 
• cukorbetegség szív-és érrendszeri szövődményei 

Peptid komplexumok használata: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 

PK-08 Máj és epe                                                                                                                                     10ml 

Összetétel: desztillált  víz,  peptid  komplexumA-7,  glicerin, 
bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben,  propilparaben, 
imidazolidinyl  karbamid,  propilenglikol,  xantán-gumi,  PEG-40, 
ricinusolaj, narancs illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Alkalmazható: 

• korai öregedésé megelőzésére 
• anyagcserezavar 
• elhízás 
• biliáris dyskinesia (epehólyag vagy csatorna rendellenes összehúzódása) 
• cholecystitis (epehólyag-gyulladás) 
• mérgezés 
• krónikus mérgezés (vegyi anyagok, gyógyszerek, alkohol) 
• krónikus vagy akut májgyulladás 
• májzsugorodás 

Peptid komplexumok használata: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
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PK-09 Férfi reproduktív rendszer                                                                                                           10ml

Összetétel:  desztillált  víz,  peptid  komplexum  A-3,  A-5,  A-7,  glicerin, 
bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben,  propilparaben, 
imidazolidinyl  karbamid,  propilenglikol,  xantán-gumi,  PEG-40, 
ricinusolaj, fahéj illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Alkalmazható: 

• korai öregedés megelőzésére 
• krónikus prosztatagyulladás 
• BPH (a prosztata jóindulatú megbetegedése) 
• meddőség, 
• merevedési zavar 

Peptid komplexumok használata: 4-12 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 

PK-10 Női reproduktív rendszer                                                                                                             10ml

Összetétel: desztillált  víz,  peptid  komplexum  A-3,  A-5,  A-6,  glicerin, 
bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben,  propilparaben, 
imidazolidinyl  karbamid,  propilenglikol,  xantán-gumi,  PEG-40, 
ricinusolaj, szantálfa illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Alkalmazható: 

• korai öregedés megelőzésére, 
• krónikus adnexitis (petefészek gyulladás, kismedencei gyulladás) 
• menstruációs funkció zavar 
• klimax 
• csökkent libidó 
• meddőség 
• méh-mióma 
• mastopathia (jóindulatú emlődaganat) 

Peptid komplexumok használata: 4-12 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 

PK-11 Vese és húgyúti szervek                                                                                                              10ml

Összetétel: desztillált  víz,  peptid  komplexum  A-3,  A-6,  glicerin, 
bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben,  propilparaben, 
imidazolidinyl  karbamid,  propilenglikol,  xantán-gumi,  PEG-40, 
ricinusolaj, teafa illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon, 

Alkalmazható: 

• korai öregedés megelőzésére 
• krónikus vesemedence-gyulladás 
• interstitialis nephritis (vesegyulladás a vesecsatornák körüli szövetben) 
• glomerulonephritis (vesék kétoldali, nem bakteriális gyulladása) 
• vesekő 
• krónikus veseelégtelenség 

Peptid komplexumok használata: 4-12 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
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PK-12 Tüdő és légzőszervrendszer                                                                                                       10ml

Összetétel: desztillált víz, peptides komplexum A-3, A-4, A-6, glicerin, 
bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben,  propilparaben, 
imidazolidinyl  karbamid,  propilenglikol,  xantán-gumi,  PEG-40, 
ricinusolaj, borsmenta illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Alkalmazható: 

• korai öregedés megelőzésére 
• krónikus bronchitis (krónikus hörghurut) 
• tüdőtágulás 
• légúti allergia 
• asthma bronchiale (hörgő asztma) 

Peptid komplexumok használata: 4-12 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig. 

PK-13 Bőr                                                                                                                                                 10ml

Összetétel: desztillált  víz,  peptides  komplexum  A-3,  A-4,  A-6,  A-8, 
glicerin,  bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben, 
propilparaben,  imidazolidinyl  karbamid,  propilenglikol,  xantán-gumi, 
PEG-40,  ricinusolaj,  jázmin  illóolaj,  metilclorizotiazolinon, 
metilizotiazolinon. 

Alkalmazható: 

• korai öregedés megelőzésére 
• javítja a bőr színét, tónusát, szerkezet elváltozásait 
• minden bőrbetegség, esetén 

Peptid komplexumok használata: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig. 

PK-14 Vénák                                                                                                                                             10ml

Összetétel: desztillált  víz,  peptides  komplexum  A-3,  glicerin, 
bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben,  propilparaben, 
imidazolidinyl  karbamid,  propilenglikol,  xantán-gumi,  PEG-40, 
ricinusolaj, levendula illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Alkalmazható: 

• korai öregedés megelőzésére 
• trombózis 
• visszér 
• aranyér 
• thrombophlebitis (mélyvénás trombózis), 
• vénás trombózis miatt kialakult fekély 

Peptid komplexumok használata: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig. 
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PK-15 Vese és a húgyhólyag                                                                                                                  10ml

Összetétel: desztillált  víz,  peptides  komplexum  A-3,  glicerin, 
bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben,  propilparaben, 
imidazolidinyl  karbamid,  propilenglikol,  xantán-gumi,  PEG-40, 
ricinusolaj, levendula illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Alkalmazható: 

• korai öregedés megelőzésére 
• veseelégtelenség megelőzésére 
• krónikus pyelonephritis (vesemedence és a vese gyulladása), cystitis 
• glomerulonephritis (vesék kétoldali, nem bakteriális gyulladása) 
• húgykövesség 
• húgyuti anomáliák kialakulása esetén 
• nephroptosis (vesesüllyedés) 

Peptid komplexumok használata: 4-8 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig. 

PK-16 Gyomor és bélrendszer                                                                                                               10ml

Összetétel: desztillált  víz,  peptides  komplexum  A-1,  A-6,  A-7,  A-9, 
glicerin,  bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben, 
propilparaben,  imidazolidinyl  karbamid,  propilenglikol,  xantán-gumi, 
PEG-40,  ricinusolaj,  narancs  illóolaj,  ylang-ylang  illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon 

Alkalmazható: 

• korai öregedés megelőzésére 
• étkezési zavarok 
• gyomorhurut 
• gastroduodenitis (a gyomor és a bélgyulladás) 
• gyomorfekély 
• onkológiai, patológia megelőzés 

Peptid komplexumok használata: 4-8 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig. 

PK-17 Szem és látás szervrendszer                                                                                                      10ml

Összetétel: desztillált víz, peptides komplexum A-3, A-5, A-10, glicerin, 
bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben,  propilparaben, 
imidazolidinyl  karbamid,  propilenglikol,  xantán-gumi,  PEG-40, 
ricinusolaj, kamilla illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Alkalmazható: 

• korai öregedés megelőzésére 
• retinopathia, (a retina nem gyulladásos eredetű degeneratív betegsége a háttérben állhat magas  

vérnyomás és cukorbetegség ) 
• retina leválása és degenerációja 
• optika atrophia (szemsorvadás) 
• kezdeti stádiumban lévő glaukóma és a szürke hályog 
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• az üvegtest patológiája 
• cyclospasm, akkomodációs görcs (iskola  myopiának is nevezik).  "A szem folyamatosan közelre  

alkalmazkodik a sugárizmok fokozott működése miatt" 

 Peptid komplexumok használata: 4-8 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig. 

PK-18 Fül és hallószervrendszer                                                                                                           10ml

Összetétel:  desztillált  víz,  peptides  komplexum  A-3,  A-4,  A-5,  A-16, 
glicerin,  bioantioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  metilparaben, 
propilparaben,  imidazolidinyl  karbamid,propilenglikol,  xantán-gumi, 
PEG-40,  ricinusolaj,  fenyő  illóolaj,  metilclorizotiazolinon, 
metilizotiazolinon. 

Alkalmazható: 
 

• korai öregedés megelőzésére 
• kezdeti  szakaszban  lévő  szenzorineurális  hallásvesztés  (dobhártya-perforációból  adódó  

halláskárosodás) 
• középfülgyulladás és következményei 
• dobhártya károsodás 
• fülsérülés, agyrázkódás 

Peptid komplexumok használata: 4-8 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 

PK-19 Meteorológiai hatásokra érzékenység és szívbetegség esetén                                              10ml

Összetétel: desztillált víz, peptides komplexum A-3, A-5, A-14, glicerin, 
bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, 
metilparaben,  propilparaben,  imidazolidinyl  karbamid,  propilenglikol, 
xantán-gumi,  PEG-40,  ricinusolaj,  borsmenta  illóolaj,  fenyő  illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 

Alkalmazható: 

• korai öregedés megelőzésére 
• időjárásra való érzékenység esetén 
• migrének 
• szívkoszorúér 
• szívelégtelenség 
• szívizomgyulladás 
• szívizom distrophia (izomsorvadás) 

Peptid komplexumok használata: 4-8 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig .
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MESOTEL TERMÉKEK BELSŐ HASZNÁLATRA

A  belső  használatra  szánt  MEZOTEL  termékcsalád  folyékony  alapú  termékei  az  1-es  osztályba  tartozó 
geroprotektorok a bioregulátorok közé tartoznak. Eddig 3 termékkel rendelkezünk. Az első a MEZOTEL, 
amely tartalmaz kolint,  kolloidezüstöt  valamint gotu kola-t és Gojit.   A második a MEZOTEL BEAUTY, 
amely a fentieken kívül tartalmaz még nagy mennyiségben cinket és szelént. A harmadik a MEZOTEL NEO,  
amely a cinken és szelénen kívül tartalmazza az összes fenti összetevőt valamint resveratrolt is. 

A  MESOTEL  termékcsalád  olyan  ritka  összetevőket  tartalmaz,  amelyek  erőteljesen  hozzájárulnak  az 
öregedés lelassításához, a szervezet méregtelenítéséhez, az ideg- és immunrendszer működésének erőteljes 
javításához, és a fizikai szellemi teljesítmény fokozásához. Erős antioxidáns és revitalizációs hatással bírnak. 
A termékek rendszeres használatával az átlag életkort 18-25 %-al növelhetik. 

KOLIN 
Normalizálja és erőteljesen növeli az idegsejtek energiapotenciálját, így optimalizálja az agyi tevékenységet. 
Javítja  a  memóriát,  koncentrációt  és  fokozza  a  kognitív  funkciókat  az  agyban.  Növeli  az  ellenállást  a 
túlterheltséggel,  stresszel,  kimerültséggel  szemben.  Erőteljesen  fokozza  a  szellemi  és  fizikai  aktivitást.  
Lassítja  az  öregedés  folyamatát,  erőteljes  sejtszintű  fiatalító  hatású,  kisimítja  a  ráncokat  és  eltünteti  a 
pigmentfoltokat. 

EZÜST KOLLOID 
Elpusztítja  és  gátolja  a  baktériumok,  vírusok,  gombák,  paraziták  szaporodását.  Segíti  a  nehézfémek 
kiürülését  a szervezetből.  Immunrendszer  erősítő,  csökkenti  a  daganatos  megbetegedések kockázatát.  A 
kolloid ezüst oldat gyakorlatilag az összes testfelszínen lévő, illetve a test belsejében megbúvó fertőzések,  
gyulladások esetén használható. Alkalmazható torokgyulladás, nyelvgyulladás, szájnyálkahártya gyulladás 
és  sérülés,  fogínypanaszok,  fogszuvasodás,  légzőszervi  és  orrüregi  fertőzések,  influenza,  tüdőgyulladás, 
fülgyulladás,  szemgyulladás,  kötőhártya  gyulladás,  gyomorfekély,  bélpanaszok  és  candida  fertőzés 
kezelésére. Használatával kivédhető többek között a láb, a köröm és körömágy, a fül, a hónalj, a hüvely és  
egyéb  testrészek  gombásodása.  A  fejbőrbe  masszírozva  segít  megszüntetni  a  korpásodást,  és  a  fejbőr 
viszketését. 

CINK 
Stimulálja a timusz (csecsemőmirígy) működését és erősíti az immunrendszert. 
A legfőbb hormonok testünkben, mint pl. a tesztoszteron, növekedési hormon, inzulin és az inzulin-szerű 
növekedési faktor 1 (IGF-1) nem tudnak működni nélküle. Ezek hormonok a cinket, mint fő enzimsegítő 
forrásukat használják a legfontosabb funkcióik működtetésére. A cink összesen 200 ilyen enzimet aktivizál, 
és az egyik legfontosabb antioxidáns szerepét tölti be. 

SZELÉN 
Erősíti  az immunrendszert, csökkenti a daganatos megbetegedések kockázatát, javítja szív és érrendszer 
működését. 

GOTU KOLA  és a GOJI 
Javítja a memóriát,  erősíti  az immunrendszert,  erős vértisztító,  segít  eltávolítani  az agyból a lerakódott  
toxikus  anyagokat,  valamint  a  szervezetünkből  a  nehézfémeket  és  a  különféle  drogokat.  Nagyon  erős 
természetes antioxidáns. Erősíti az erek szerkezetét, javítja a vérellátást, megelőzve ez által a trombózist. 

RESVERATROL 
Megelőzi  a szklerózist,  normalizálja  a  zsíranyagcserét,  antioxidáns  hatása van és  csökkenti  a daganatos  
megbetegedések kockázatát. 
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MEZOTEL                                                                                                                                               120ml

Összetétel: víz,  fruktóz,  grapefruit  koncentrátum,  kolin-bitartrat,  “szépségformula”  bio-
adalék (szárított Gotu Kola és Goji keveréke), ezüst kolloid koncentrátum, nátrium benzoát,  
kálium szorbát 

Kiszerelés: 120 ml 

Alkalmazható: 

• normalizálja és erőteljesen növeli az idegsejtek energia potenciálját,  
így optimalizálja az agyi tevékenységet. 

• javítja a memóriát, koncentrációt és fokozza a kognitív funkciókat az  
agyban. 

• növeli  az  ellenállást  a  túlterheltséggel,  stresszel,  kimerültséggel  
szemben 

• erőteljesen fokozza a szellemi és fizikai aktivitást 
• lassítja az öregedés folyamatát 
• antioxidáns hatású, és immunerősítő 

Használat: Felnőtteknek és 14 év feletti gyerekeknek, egy teáskanállal evés közben, 1-2 alkalommal naponta, 
egy hónapon keresztül. Szükség esetén ismételhető. 

Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén 

MEZOTELBEAUTY                                                                                                                                120ml 

Összetétel: víz,  fruktóz, fekete ribizli  koncentrátum, kolin-bitartrat,  “szépségformula” bio-
adalék (szárított Gotu Kola és Goji keveréke), ásványi premix amely tartalmaz vasat, cinket, 
rezet,  mangánt,  szelént  és  jódot,  ezüst-kolloid  koncentrátum,  nátrium  benzoát,  kálium 
szorbát. 

Kiszerelés: 120 ml 

Alkalmazható: 
 

• növeli a szervezet ellenálló képességét 
• optimalizálja a spermium termelést és a tesztoszteron-szintézist 
• vitaminok tekintetében: biztosítja a megfelelő anyagcserét 
• szabályozza a peptidek működését, a DNS szintézist, ezáltal pedig a  

sejtosztódási folyamatokat 
• segíthet a meddőség gyógyításában. 
• segít a prosztatapanaszok elhárításában. 
• meggyorsítja a belső és külső sebek gyógyulását. 
• eltünteti a körmökről a fehér foltokat. 
• fokozza a növekedést és a szellemi frissességet 
• csökkenti a koleszterin lerakódásokat 
• hozzájárul a mentális zavarok kezeléséhez. 
• lassítja az öregedés folyamatát 
• antioxidáns hatású, és immunerősítő 
• onkológiai betegségek megelőzésére is ajánlott 

Használat: Felnőtteknek és 14 év feletti gyerekeknek, egy teáskanállal evés közben, 1-2 alkalommal naponta, 
egy hónapon keresztül. Szükség esetén ismételhető. 

Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. Azok a személyek, akik pajzsmirigy betegségekkel 
szenvednek, endokrinológus véleményét kérjék ki. 
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MEZOTEL NEO                                                                                                                                      120ml

Összetétel:  víz, fruktóz, meggy koncentrátum, kolin-bitartrat, “szépségformula” bio-
adalék (szárított Gotu Kola és Goji keveréke), ásványi premix amely tartalmaz vasat, 
cinket,  rezet,  mangánt,  szelént  és  jódot,  ezüst  kolloid  koncentrátumot,  resveratrolt, 
nátrium benzoát, kálium szorbát. 

Kiszerelés: 120 ml 

Alkalmazható: 

• csökkenti a vér koleszterinszintjét 
• megakadályozza az érelmeszesedést 
• szabályozza, optimalizálja a zsíranyagcserét 
• jótékony hatással van a bőrre, serkenti a kollagén szintézist 
• a női hormonok funkcióit javítja 
• csökkenti a csontritkulás veszélyét 
• megelőzi a szklerózist 
• infarktus és stroke megelőzésére 
• szívinfarktus és a stroke után 
• lassítja az öregedés folyamatát 
• antioxidáns hatású, és immunerősítő 
• onkológiai betegségek megelőzésére 

Használat: Felnőtteknek és 14 év feletti gyerekeknek, egy teáskanállal evés közben, 1-2 alkalommal naponta, 
egy hónapon keresztül. Szükség esetén ismételhető. 

Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. Azok a személyek, akik pajzsmirigy betegségekkel 
szenvednek, endokrinológus véleményét kérjék ki. 
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TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK

ÚJ GENERÁCIÓS TERMÉKEK

Kapszulás Komplex kiegészítők - Az aktív élettartam fenntartására 

Az NPCRIZ és a Szentpétervári Egyetem Bioregulációs és Gerontológiai Intézete bemutatja 
az aktív komplex kiegészítő termékcsaládot, modern, természetes bioregulátor sorozatát. A 
bemutatásra kerülő kiegészítő komplex használata az egyik legfontosabb funkciót tölti be: 
biztosítja az idő előtti öregedés megelőzését, elősegíti az anyagcsere normalizálását, növeli  
a szervezet ellenálló képességét és erejét, mindenféle káros mellékhatás nélkül. 

• anyagcsere korrekciója a szervezet fő nyomelemeinek (kalcium, magnézium, cink). 
• immunitás és antioxidáns státusz erőteljes növelése 
• aterosklerozis, hipertóniás betegségek, infarktus, stroke és trombózis megelőzése 
• helyes táplálkozás és mikroflóra helyreállítása 
• onkológiai betegségek megelőzése 
• anyagcsere, méregtelenítő és a máj fehérje-átlakítási funkciója 
• cirrózis megelőzés 
• a porcszövetet helyreállító tényezők kialakulását segíti 

Ezen komplex kiegészítők rendszeres fogyasztása hozzájárul az egészség helyreállításához. Jelenleg hét nem 
peptides  termékünk  van,  amelyekkel  az  aktív  életmód  fenntartását  tudjuk  segíteni,  de  a  továbbiakban 
szeretnénk ezen termékek számát növelni. Jelenleg öt termékünk rendszeres használatával a fent említett 
problémákon  tudunk  segíteni.  A  természetes  peptid  bioregulátorok  használata  összekombinálva  az 
étrendkiegészítő komplex termékekkel egy erős alapot ad az öregedés elleni harcban, a szépség az egészség 
és aktív életmód meghosszabbítására. 
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IMUSIL - Hatékony immunvédelem                                                                                  20kapszula/0,31g

A természetes baktériumflóra elősegíti az emésztést, lebontva az 
táplálékok  alkotórészeit,  így  segítve  a  hasznos  anyagok 
tökéletesebb felszívódását. A lakto és bifidobaktériumok igen nagy 
szerepet játszanak a bélnyálkahártya helyreállítási folyamatában. 
Mennyiségük csökkenésének következménye a káros baktériumok 
bélrendszeri  elszaporodása  és  túlsúlya.  A  termékben 
megtalálhatóak az emberi szervezetre teljesen ártalmatlan sejtfal 
lakto-  és  bifidobaktériumok  komponensei,  a  bélrendszerben  a 
hasznos mikroflóra normális életterét képesek biztosítani. 

Összetétel:  lakto-  és  bifidobaktériumok,  echinacea  kivonat,  C-vitamin,  laktóz,  Ca  sztearát, 
kovasav. 
A csomagolás tartalma 20 kapszula /0,31g 

Alkalmazható: 

• emésztőrendszeri problémák (elhízás, anyagcserezavarok, krónikus gyomor-és bélbetegségek) 
• szív, tüdő és máj betegségek 
• gyakori megfázás 
• allergiás betegségek 
• krónikus gyomor és bélbetegségek 
• krónikus idegrendszeri betegségek 
• onkológiai betegségek 
• kimerültség 
• stressz 
• nagy fizikai terhelés 
• intenzív sportolás 

A bél  mikroflórájának felborulhat  mennyiségi  és  minőségi  egyensúlya.  Az antibiotikumok elterjedése  és 
azok túlzott használatának következtében,és azokra egyre jobban rezisztens,mutálódó baktériumok és egyéb 
kórokozók jelennek meg, amelyek további komoly betegségeket okozhatnak. A fertőző betegségek számának 
növekedése,és a különböző vírusos, gombás fertőzések és az allergia elterjedésével mind inkább előtérbe 
kerülnek  a  természetes  mikroflórát  támogató,  probiotikus  készítmények a  hagyományos  antibiotikumos 
kezelések helyett. A készítmény dúsítva van olyan természetes immunmodulátorokkal, mint a C-vitamin és 
kasvirág kivonat. 

Használat: Felnőtteknek és 14 év feletti gyerekeknek, 1 kapszula evés közben, 2 alkalommal naponta, egy 
hónapon keresztül. Szükség esetén ismételhető. 

Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén.  

CINSZIL-T - Az idő előtti öregedés megelőzése                                                                20kapszula/1,0g

A CINSZIL-T hatóanyagai elősegítik az idő előtti öregedés 
megelőzését, az immunitás és antioxidáns háttér erőteljes 
növelését. A cink feltétlenül szükséges szervezetünk összes 
sejtjének egészséges működéséhez.  Fontos szerepet lát el 
az  anyagcsere  szabályozásában,  főbb  hormonjaink 
valamint  több  mint  200  enzim  működését  segíti.  Segít 
beállítani  a  vér  sav-bázis  egyensúlyát.  A  cink  elősegíti  a 
fehérje szintézisét és az egészséges testsúly beállítását. Az 
aszkorbinsavhoz  hasonlóan  a  cink  hátráltatja  a  vírusos 

fertőzések  kialakulását,  ösztönzi  a  fehérvérsejt  képződést  (immunrendszerünk  egyik 
daganatellenes  összetevőjét)  és  védi  a  neutrofilokat,  a  T-limfocitákat  és  természetes 
daganatellenes sejtjeinket. 
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Összetétel:  Porcukor, glicerin, cink-citrát,  B6 vitamin,  stevioside-természetes édesitőszer, narancs aroma, tartrazin-szintetikus 
festőanyag, segédanyagok: MKC, Ca sztearát. 

Alkalmazható: 
 

• feszültség, stressz 
• álmatlanság 
• agy-és fejsérülések 
• allergia 
• bőrbetegségek 
• szénhidrát-és zsíranyagcsere 
• cukorbetegség 
• érelmeszesedés 
• vasoneurosis (ér betegség) 
• magas vérnyomás 

A cink másik fontos tulajdonsága, hogy képes korrigálni a vér cukorszintjét. Segít a hasnyálmirigynek kitermelni az 
enzimet, és védi a vele összekapcsolt területeket azokon a sejtmembránokon, amelyek felelősek a hormon bejutásáért a  
sejtekbe.  A  piridoxin  (B6  vitamin)  különféle  feladatokat  lát  el,  amelyek  közül  a  legfontosabb,  hogy  biztosítja  az  
aminosavak anyagcseréjét. Emellett részt vesz olyan neuromediátorok cseréjében, mint a szerotonin és a dopamin. A 
piridoxin nem csak  a fehérje  anyagcserében játszik  fontos szerepet,  hanem a zsír-és szénhidrát  anyagcserében is.  
Fontos szerepe van az izmokban és májban összegyűlt szénhidrát vérbe történő eljuttatásában. 

Használat: Felnőtteknek és 14 év feletti gyerekeknek, egy tabletta, evés közben, 2 alkalommal naponta, egy hónapon 
keresztül. Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén.  

KALCIL-T - Az idő előtti öregedés megelőzése                                                                  20kapszula/

A  KALCIL-T  összetétele  természetes  citrátokat,  kalcium-és 
magnézium  karbonátot,  A,  D3,  E  vitaminokat  tartalmaz.  A 
különleges  fehérjék  mellett  a  kalciumionok  biztosítják  a  bőr 
feszességét és rugalmasságát. Immunrendszer javító és antioxidáns 
hatása  van.  Csontritkulás  és  daganatos  betegségek  megelőzésére 
szolgál.  Kiválóan  alkalmazható  bőrbetegségek  és  májgyulladás 
esetén is. 

Alkalmazható: 

• idő előtti öregedés 
• idegrendszeri és agyi problémák 
• agyi elégtelenség, depresszió, álmatlanság 
• memóriazavar, szédülés, fülzúgás 
• fokozott szellemi és fizikai stressz 
• szív és érrendszer zavarok 
• fejfájás, hipertóniás betegség 
• koszorúér betegség, véralvadási zavarok 
• csontritkulás, törés, reuma, ízületi gyulladás 
• növekedés lassulásnál 
• klimax, cukorbetegség 

A kalcium részt  vesz az idegimpulzusok átadásában és az izmok összehúzódásában.  A kalcium biztosítja az izmok 
megfeszülését  és  elernyedését.  A  szervezet  kalciumhiánya  csontritkuláshoz  és  annak  törékenységéhez  vezet. 
Kalciumhiány esetén álmatlanság, idegesség, növekvő pulzusszám, magas vérnyomás jelentkezik. A szerves kalcium 
nagyon  fontos  szerepet  tölt  be  a  rákmegelőzésben.  A  kalcium működésével  válik  aktívvá  a  kalmodulin  a  fehérje  
sejtjeinek  regulátora.  A kalcium sejten belüli  és kívüli  aránya,  a kalcium ionok membrán permeabilitása  alapvető  
fontosságú a sejtek mitotikus aktivitásánál. Szívvédő hatással rendelkezik, kedvező hatást vált ki ritmuszavaroknál, 
szívkoszorúérnél,  beleértve a szívizom infarktust. Javítja a szívizom oxigén ellátását,  és ezért korlátozza a károsult 
területet. Egyidejűleg a magnézium értágító hatással is bír és elősegíti a vérnyomás csökkenést. Cukorbetegségnél  a 
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magnézium megakadályozza az érrendszeri szövődményeket és javítja a hasnyálmirigy bétasejtjeinek működését.  A 
légúti rendszerek problémáinál elősegíti a hörgők tágulását és a hörgőgörcs megszűnését. 

Összetétel: Porcukor, kalcium citrát, kálcium karbonát, magnézium citrát, magnézium karbonát, vitaminos premix amely A, D és 
E vitaminokat tartalmaz, zöldalma szintetikus festőanyag, borsmenta aroma, segédanyagok:MKC, Ca sztearát. 
A csomagolás tartalma 20 kapszula /1,0g 

Használat: Felnőtteknek és 14 év feletti gyerekeknek, egy tabletta evés közben, 2 alkalommal naponta, egy 
hónapon keresztül. Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén.  

OLEKAP - Szív és érrendszeri problémákra                                                                  30kapszula/0,84g

Az  Olekap  hatékonyan  segíti  elő  az  öregedési  folyamat 
lassulását. Az Olekap kiegészítő termékben található A és E 
vitaminok,  valamint  a  többszörösen  telítetlen  zsírsavak 
kombinációja  elősegíti  a  véralvadás  és  vérnyomás 
helyreállítását és meggátolja a trombózis kialakulását. Nagy 
koncentrátumban vannak jelen Omega3 zsírsavak, melyek 
csökkentik  a  vér  koleszterinszintjét,  megelőzik  az 
érelmeszesedés  kialakulását,  a  sejtfalak  építőanyagaként 
szolgálnak,  valamint  csökkentik  a  krónikus  gyulladások 
kialakulását. 

Összetétel: Ír lazacolaj, vörös pálmaolaj, szójaolaj, vitaminok A és E, antioxidáns Grindoksz 109. Kapszula héj: zselatin, glicerin, 
víz. 

Alkalmazható: 
 

• idő előtti öregedés, idegrendszeri-agyi problémák 
• trombózis, hipertónia, koszorúér-betegség 
• szívinfarktus és a stroke 
• zsíranyagcsere-problémák 
• cukorbetegség, magas koleszterinszint  
• kemo-vagy sugárterápia utáni alkalmazása nagyban hozzájárul a rehabilitációhoz, 
• allergiás reakciók esetén. 

A tiszta vörös pálmaolaj használata nagyon hatékony cukorbetegség, elhízás, gyomor és bélpanaszok, fekély, magas 
vérnyomás, az angina, a szívizom infarktus, a bőrbetegségek, csontgyulladás, katarakta (szürke hályog) esetén. A vörös 
pálmaolaj gátolja a torok, tüdő, mell, bél, és gyomorrák kialakulását. A szójaolaj a létszükséglethez nélkülözhetetlenül 
fontos, többszörösen telítetlen zsírsavat (tokoferolt) tartalmaz, amely egyben természetes antioxidáns is. Tartalmaz 
még lecitint, amely szabályozza a koleszterin szintet. A szójaolaj javítja az anyagcserét, erősíti az immunrendszert. 

Használat: Felnőtteknek és 14 év feletti gyerekeknek, egy kapszula, evés közben, 2 alkalommal naponta, egy hónapon  
keresztül. Szükség esetén ismételhető. Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén.  

REGENART - Csont és porcrendszer                                                                               20kapszula/0,30g

A  gyermekláncfű  gyökér  kivonata  monoterpén  glikozidet,  vagyis 
tarakszacint tartalmaz. Az emberi szervezetben a tarakszacin kettős 
funkciót tölt be. Egyrészt hat az ízület belső folyadékának (ami az 
ízületi  porctápláló  környezete)  minőségi  összetételére,  valamint 
ösztönzi  a  porcszövet  helyreállító  tényezők  kialakulását.  Erős 
májvédő,  növeli  a  kitermelt  epe  mennyiségét,  és  az  epe  sók 
kiválasztását.  Elősegíti  az  emésztést,  megelőzi  az  epehólyag 
gyulladás  kialakulását,  csökkenti  a  gáztermelést  és  szabályozza  a 
bélműködést.  Az  immunrendszer  különböző  folyamataiban,  mint 
anyagcsere szabályozó vesz rész, valamint gátolja a gyulladásos 
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folyamatok kialakulását.  Célszerű használni  allergiák és gyulladások esetén,  csökkenti  a 
daganatos megbetegedések kialakulásának lehetőségét. 

Összetétel:  Gyermekláncfű  gyökér  kivonata,  kondroitin-szulfát,  articsóka  kivonat,  dihydroquercetin,  segédanyagok:  MKC, 
burgonya keményítő. 

A csomagolás tartalma 20 kapszula /0,30g 

Alkalmazható: 
 

• degeneratív ízületi és hátgerinc problémák 
• krónikus mérgezés, 
• krónikus hepatitis 
• biliáris dyskinesia (epehólyag és csatorna rendellenes összehúzódása) 
• csökkent májfunkció 

A  REGENART  védi  a  csont-és  porcrendszert,  ösztönzi  a  porc  helyreállításához  szükséges  anyagok 
létrehozását,  helyreállítja  a  sérült  ízületeket,  degeneratív  ízületi  és  gerinc  problémáknál  is  hatásos. 
Csökkenti  az  ödémát  és  gyulladást.  Ez  a  máj  anyagcsere  folyamatainak  gyorsításával  következik  be.  A 
REGENART védi és helyreállítja az ízületi felületeket a tarakszacin kettős hatásán keresztül (a porcszövet 
természetes cseréje az ízület belső folyadéka által). Ezáltal a porcszövet kitisztul és visszanyeri megújulási  
képességét. 

Az  articsóka  kivonat  csökkenti  a  vér  koleszterin  tartalmát.  Az  érelmeszesedés  megelőzésében  és 
gyógyításában  is  használják,  erős  májvédő,  a  tartalmát  képező  aktív  anyagok  védik  a  májsejteket  (a 
nitrovegyületek,  alkaloidák,  nehézfémek sói,  alkohol  okozta)  mérgezéssel  szemben.  Az articsóka kivonat 
hatással van a lipidek, koleszterin, ketontestek anyagcseréjére és javítja a májméregtelenítő képességét. 

A dihydroquercetin meggátolja a normális sejtek degeneratív sejtekké válását, lassítja a daganatos szövetek 
növekedését,  ezért  használata  csökkenti  a  daganatos  megbetegedések  kialakulásának  lehetőségét.  Az 
immunrendszer különböző folyamataiban, mint anyagcsere szabályozó vesz rész és gátolja a gyulladásos 
folyamatok kialakulását. Érdemes használni allergiák és gyulladások esetén. 

Használat: Felnőtteknek és 14 év feletti gyerekeknek, egy kapszula, evés közben, 2X naponta. 

Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. 

RENEFORT - Vesevédő                                                                                                     20kapszula/0,39g

Gyulladáscsökkentő  hatással  van  a  vese  működésére, 
antioxidáns,  mérsékelten  görcsoldó  és  vizelethajtó 
hatású.  Oldja  a  veseköveket,  amelyek  húgysavból  és 
oxálsavból  termelődik.  Korlátozza  a  veseelégtelenség 
kialakulását. 

Összetétel:  Magnézium-oxid, vörösáfonya levél, zsurló fű, csipkebogyó kivonat, 
rozmaring kivonat, ascorbin sav (C vitamin), hibiszkusz kivonat, takoferol acetát (E 
vitamin), béta-karotin, dipidrokvertsetin, koenzim Q10, citrom sav, natrium citrát, 
mikrokristályos celluloz, kalcium stearat, szilícium-dioxid 

Alkalmazható: 

• krónikus pyelonephritis (a vese súlyos bakteriális megbetegedése) 
• cystitis (húgyhólyaggyulladás) 
• húgykövesség 
• krónikus glomerulonephritis (a vesék kétoldali, nem bakteriális gyulladása) 
• nephroptosis (a vese süllyedése) 
• húgyúti fejlődési rendellenességek 
• krónikus veseelégtelenség 
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Használat: Kiegészítő forrásaként C és E vitamin, magnézium, Arbutin, gesperedin, béta-karotin, koenzim 
Q10.  egy kapszula evés közben, 2 alkalommal naponta. 

Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. 

REVIMITE   -   Új szó a dietetikában                                                                Tubusos paszta 100g   

Az első készítmény, amely étrendi mikroelemeket és 
egyéb  tápanyagokat  pótol.  Pótolja  a  B  és  F 
vitaminokat.  Antioxidáns  és  immun modulációs 
hatással bír. Fogyás, vérszegénység fizikai és érzelmi 
terheléskor javasolt. 

Kiszerelés: Tubusos paszta 100 g 

Összetétel: Fruktóz, víz, gránátalma koncentrátum, szója szósz, szójalecitin, 
Pektin étrend kiegészítő, zab fű kivonat, Echinacea purpurea kivonat, zöld tea kivonat, szőlő mag kivonat, szója izoflavon kivonat,  
élesztő kivonat, száraz gyömbér, brazil ginseng, Grindszted FF M 612 étrend kiegészítő, vas-pirofoszfát, szegfűszeg, kálium-szorbát,  
Nizin étrend kiegészítő, vitaminok B3, B6, B1. 

Alkalmazható: 

• elsődleges és másodlagos immungyengeség 
• antioxidáns státusz csökkentése 
• atherosclerosis (az artéria-fal megkeményedésével járó érelmeszesedés) 
• cukorbetegség 
• különböző eredetű vérszegénység 
• vitamin és mikroelemek hiánya diétázás és éhezés következtében 
• fokozott fizikai aktivitás 

Használat  :   Kiegészítő  forrásaként,  B1,  B3  és  B6  vitamin,  vas,  koffein,  izoflavon,  polifenol  anyagok 
oxycinnamic és szerves savak. Felnőtteknek 1 hónapon keresztül 1 teás kanál(10 g) 1-2 alkalommal naponta 
evés közben. 

Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. 
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Kozmetológiai termékek

A külső használatra szánt MEZOTEL termékcsalád folyékony alapú termékei, az arcra és 
nyakra, az egész testre, valamint a hajra és fejbőrre használt készítmények, melyek teljes 
helyreállító kezelést végeznek el, közvetlenül a problémás területeken. A készítmények által 
kifejtett  hatások  erősítik  az  olyan  folyamatokat  is,  mint  például  a  bőr  impedancia.  A 
szervek  kölcsönösen  cserélnek  elektromos  impulzusokat,  hogy  szabályozzák  és 
összehangolják működésüket az eredményesség érdekében. A bőr is egy szerv, amely össze 
van kapcsolva az összes többi szervvel, és részt vesz a hőmérséklet szabályozásában. Az 
elektromos  impedancia,  amit  a  bőr  felületén  mérünk,  az  érzőideg  információ  átadás 
hatékonyságát, a 
szerveket összekötő neurális hálózat elektromos aktivitását méri. 

Mezotel termékeka arcra és nyakra  (NRE-4 és Neovitin alapú)                                                         50ml

Összetétel:  Tisztított  víz,  NRE-4,  bio  antioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  propilenglikol,glicerin, 
rozmaring  kivonat,  metilparaben,  propilparaben,  imidazolidinyl  karbamid,  Pantenol,  tejsav,  citromsav, 
nátrium-karboxi-metil-cellulóz,parfüm kompozíció, metilizotiazolinon, metilclorizotiazolinon, EDTA. 

Alkalmazásának hatása: 

• stimulálja a kollagén, elasztin termelést 
• csökkenti a ráncok mélységét 
• hatékonyan hidratál 
• helyreállítja bőr rugalmasságát 
• újjáépíti a bőr szerkezetét 

Használat: Vigyen fel a megtisztított bőrre 2-3 ml Mezotelt, és masszírozó mozdulatokkal dörzsölje be teljes  
felszívódásig. Alkalmazza naponta, 3 hónapon át! 

Mezotel fejbőrre és hajra                                                                                                                        50ml 

Összetétel:  Tisztított  víz,  NRE-4,  bio  antioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  propilenglikol,  glicerin, 
bojtorján, komló, csalán kivonatok, metilparaben, propilparaben, imidazolidinyl karbamid, pantenol, tejsav, 
bor  sav,  nátrium-karboxi-metil-celluloz,  Parfüm  kompozició,  metilizotiazolinon,  metilclorizotiazolinon, 
EDTA. 

Alkalmazásának hatása: 

• segíti a haj növekedését 
• megakadályozza a korai őszülést és a hajhullást 
• megakadályozza a korpásodást 
• erősíti hajhagymákat 
• rugalmassá teszi a haj szerkezetét 
• újjáépíti a fejbőr szerkezetét 

Használat: Vigyen fel a megtisztított bőrre 2-3 ml Mezotelt, és masszírozó mozdulatokkal dörzsölje be teljes  
felszívódásig. Alkalmazza naponta, 3 hónapon át! 

29



Mezotel Body - Teljes testre                                                                                                                   50ml

Összetétel:  Tisztított víz,  NRE-4, bio antioxidáns komplexum ”Neovitin”, propilenglikol,  glicerin, tejsav, 
zsurló,  aralia,  articsóka  kivonatok,  metilparaben,  propilparaben,  imidazolidinyl  karbamid,pantenol, 
borostyánkősav,  nátrium-karboxi-metil-cellulóz,  parfüm  kompozició,  metilizotiazolinon, 
metilclorizotiazolinon, EDTA.. 

Alkalmazásának hatása: 

 
• korrigálja a bőrhibákat 
• újjáépíti a bőr szerkezetét 
• helyreállítja bőr rugalmasságát 
• helyreállítja a bőr nedvesség tartalmát 
• kisimítja, megfiatalítja a bőrt 
• optimalizálja a mikrocirkulációt és a sejt-anyagcserét. 
• anti-cellulit hatású 

Használat: Vigyen fel a megtisztított bőrre 2-3 ml Mezotelt, és masszírozó mozdulatokkal dörzsölje be teljes  
felszívódásig. Alkalmazza naponta, 3 hónapon át! 

Reviline peptid nanotech sejtkozmetika

Az NPCRIZ bemutatja a Reviline egyedülálló peptid alapú celluláris kozmetikai családot, amely cégünk, valamint a 
Szentpétervári Bioregulációs és Gerontológiai Intézet és a "Vita" kémiai-biológiai egyesület közös terméke. 

Összetételének alapját különböző peptid komplex csoportok alkotják, amelyek látható és láthatatlan bőrfiatalító hatást 
váltanak  ki.  A  felhasznált  peptid  komplexek  a  bőrsejt  regenerációjának  intenzitását,  az  egészségtelen  bőrszövet 
hibátlan  bőrszövetté  építését,  a  ráncok  eltüntetését,  a  vérkeringést  és  mikro-cirkulációt,  a  bőr  kollagén  elasztin 
szintézisét segítik elő. Mindez a bőr rugalmasságában, szerkezet, szín és nedvesség javulásában jelentkezik. 

A Reviline összetételében megtalálhatóak az igen erős természetes antioxidáns komplexek (superoxide dismutase), 
valamint biotechnológiai úton előállított indikátorai. Ezek a termékek antioxidáns, immunmodulátor, UV-protektor, 
sugárzásellenes  és  daganatellenes  hatással  rendelkeznek,  jelentősen  felgyorsítják  a  méregtelenítési  folyamatokat, 
valamint a bőrsejtek regenerálódását. A természetes peptidek és a superoxide dismutase kombinációja egy új jelenség  
a revitalizációban és celluláris kozmetikában. 

RL01 Reviline Peptid fiatalító lábkrém visszér ellen                                                                            55ml 

Összetétel:  Tisztított  víz,  peptides  komplex A-3 és A-4,  ricinusolaj,  antioxidáns  komplexum ”Neovitin”, 
viasz  emulzió,  glicerinmonostearát,  bis-Diglyceryl  poliatsiladilat-2,  cyclomethicone,  dimethicone, 
varázsmogyoró  kivonat,  vadgesztenye  kivonat,  metilparaben,  propilparaben,  imidazolidinyl  karbamid, 
metilhlorizotiazolinon, metilizotiazolinon, mentol, EDTA, trietanolamin, parfüm. 

Alkalmazásának hatása: 

• lassítja a bőr öregedését 
• újjáépíti a bőr szerkezetét 
• optimalizálja a mikrocirkulációt és az anyagcserét a bőrben 
• csökkenti a duzzanatot és fájdalmat a lábakban 
• eltünteti a visszereket 

Használat: Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta bőrre és masszírozó mozdulattal  dörzsöljük be a 
teljes felszívódásig. 
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RL02 Reviline Peptid általános ránctalanító arckrém                                                                     55ml   

Összetétel:  Tisztított  víz,  peptid  komplexum  A-4,  szorbit,  capri  kaprinsav  trigliceridek,  glicerin-
monosztearát,  hydromoist  plus,  xantángumi,  karraginat,  glukóz,  jojoba-,  és  Oliva  olaj,  antioxidáns 
komplexum  ”Neovitin”,  cyclomethicone,  dimethicone,  sztearin,  emulgeáló  viasz,  metilparaben, 
propilparaben, imidazolidinyl karbamid, metilhlorizotiazolinon, metilizotiazolinon, bisabolol, édes mandula 
kivonat, akrilátok, kopolimer, citrom sav, trietanolamin, parfüm. 

Alkalmazásának hatása: 

• eltünteti a sápadtságot és széppé varázsolja az arcszínt 
• erősen hidratálja, kisimítja és megfiatalítja a bőrt 
• jelentősen csökkenti a ráncok mélységét 
• újjáépíti a bőr szerkezetét, és rugalmassá teszi azt 
• optimalizálja a mikrocirkulációt és az anyagcserét a bőrben, lassítja a bőr öregedését 
• csökkenti a duzzanatokat 

Használat: Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal dörzsöljük be a 
teljes felszívódásig 

RL03 Reviline Peptid anti-aging fiatalító éjjeli arckrém                                                                      55ml 

Összetétel:  Tisztított víz,  peptides komplexum A-6,  kokoat,  bioflavolipides komplexum Aktivin,  glicerin, 
olíva  olaj,  PEG-30,  dipoligidroksistearat,  betain,  szorbitán  isostearate,  hidrogénezett  ricinusolaj,  cerezin, 
méhviasz, metilparaben, propilparaben, imidazolidinyl karbamid, metilhlorizotiazolinon, metilizotiazolinon, 
hidrolizált kallogén, E vitamin, titán dioxid, magnézium szulfát, EDTA, parfüm. 
 

Alkalmazásának hatása: 

• újjáépíti a bőr szerkezetét 
• rugalmassá teszi a bőrt 
• optimalizálja a mikrocirkulációt és az anyagcserét a bőrben 
• lassítja a bőr öregedését, hidratál 
• kisimítja és megfiatalítja a bőrt 
• salaktalanít, méregtelenít 
• jelentősen csökkenti a ráncok mélységét 

Használat: Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal dörzsöljük be a 
teljes felszívódásig. 

RL04 Reviline Peptid anti-aging fiatalító nappali arckrém                                                                55ml  

Összetétel:  Tisztított víz, peptides komplexum A-6, szója és oliva olaj, antioxidáns komplexum ”Neovitin", 
glicerin,  etilhexil  kokoat,  sztearin,  viasz  emulzió,  glicerin-sztearát-citrát,  metilparaben,  propilparaben, 
imidazolidinyl  karbamid,  metilclorizotiazolinon,  metilizotiazolinon,   kakaó  vaj,  hidrolizált  kallogen,  
panthenol, E vitamin, kopolimer hidroksietilakrilat és nátrium akriloildimetil-taurat, xantán-gumi, citrom 
sav, trietanolamin, parfüm. 

Alkalmazásának hatása: 
 

• jelentősen csökkenti a ráncok mélységét 
• feszessé és rugalmassá teszi a bőrt 
• eltünteti a sápadtságot és széppé varázsolja a bőr színét 
• lassítja a bőr öregedését, hidratál 
• kisimítja és megfiatalítja az arcbőrt 

Használat: Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal dörzsöljük be a 
teljes felszívódásig. 
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RL05 Reviline Peptid pure skin arckrém szőlőmag olajjal                                                                      55ml   

Összetétel:  Tisztított  víz,  peptides  komplex  A-3,  édesgyökér-kivonat,  Betulavit  fakéreg,  glicerin-
monosztearát, sztearát DEG, bis-
Diglyceryl  poliatsiladilat-2,  sztearin,  etilhexil  kokoat,  hamamelis  kivonat,  szőlőmag  olaj,  emulgeáló  viasz, 
metilparaben,  propilparaben,  imidazolidinyl  karbamid,  metilhlorizotiazolinon,  metilizotiazolinon, 
trietanolamin, dimethicone, parfüm. 
Kiszerelés: 55ml 

Alkalmazásának hatása: 

• lassítja a bőr öregedését 
• erősen hidratálja, táplálja, kisimítja és megfiatalítja a bőrt 
• újjáépíti a bőr szerkezetét 
• erőteljesen javítja a vérkeringést 
• csökkenti a duzzanatokat és a sötét karikákat a szem környékén 
• eltünteti az arcon és nyakon kialakult értágulatokat (érhálókat) 

Használat: Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal dörzsöljük be a 
teljes felszívódásig. 

RL06 Reviline  Peptid anti-aging fiatalító testápoló                                                                                 55ml  

Összetétel:  Tisztított víz, peptides komplex A-6, kaprilil metikon, propilén-glikol, antioxidáns komplexum 
”Neovitin”, szorbit, glicerin monostearát, etilhexil kokoat, alkohol, kakaóvaj, olívaolaj, gitseril sztearát, citrát, 
emulgeáló  viasz,  cyclomethicone,  dimethicone,  metilparaben,  propilparaben,  imidazolidinyl  karbamid, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon, xantán-gumi, EDTA, trietanolamin, parfüm. 
Kiszerelés: 55ml 

Alkalmazásának hatása: 

• lassítja a bőr öregedését 
• erősen hidratálja, táplálja, kisimítja és megfiatalítja a bőrt 
• újjáépíti a bőr szerkezetét 
• segíti a zsírégetést 
• optimalizálja a mikrocirkulációt és az anyagcserét 
• kisimítja és megfiatalítja a bőrt 

Használat: Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta bőr területére és masszírozó mozdulattal dörzsöljük 
be a teljes felszívódásig. 

RL07 Reviline Peptid arckrém zsíros, pattanásos, aknés bőrre                                                             50ml  

Összetétel:  Tisztított víz,  peptides komplex A-6, nyírfakéreg kivonat Betulavit,  zsálya kivonat,  kamilla és 
körömvirág,  glicerin  monostearát,  sztearát  DEG,  bis-Diglyceryl  poliatsiladilat-2,  stearin,  etilhexil  kokoat, 
homoktövis  olaj,  emulgeáló  viasz,  metilparaben,  propilparaben,  imidazolidinyl  karbamid, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon, trietanolamin, parfüm. 

Alkalmazásának hatása: 

• lassítja a bőr öregedését 
• optimalizálja a mikro-cirkulációt és az anyagcserét a bőrben 
• normalizálja a zsíros bőrt 
• szabályozza a bőr nedvesség egyensúlyát 
• megelőzi a mitesszerek kialakulását 

Használat: Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal dörzsöljük be a 
teljes felszívódásig. 
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RL08 Reviline  Peptid anti-cellulit testápoló narancsbőr ellen                                                            55m 

Összetétel: Tisztított víz, peptides komplex A-7, olivaolaj, antioxidáns komplexum ”Neovitin”, természetes 
koffein, szójaolaj, glicerin, etilhexil kokoat, propilén-glicol, sztearát DEG, stearin, viasz emulzió, cayenne bors 
kivonat,  metilparaben,  propilparaben,  imidazolidinyl  karbamid,  metilhlorizotiazolinon, metilizotiazolinon, 
kakaóvaj, Fucus kivonat, kopolimer gidroksietilakrilat nátrium akriloildimetiltaurat, xantán-gumi, parfüm. 

Alkalmazásának hatása: 

• lassítja a bőr öregedését 
• optimalizálja a mikrocirkulációt és az anyagcserét 
• méregtelenít 
• eltünteti a narancsbőrt, elősegíti a zsírégetést 
• visszaállítja a bőr rugalmasságát 
• kisimítja és megfiatalítja a bőrt 

Használat: Kis  mennyiségű  krémet  vigyünk  fel  a  tiszta  a  bőr  területrére  és  masszírozó  mozdulattal 
dörzsöljük be a teljes felszívódásig. 

RL09 Reviline Peptid anti-aging testápoló hegek, terhességi csíkok ellen                                          55ml  

Összetétel:  Tisztított  víz,  peptides  komplex  A-4,  olivaolaj,  antioxidáns  komplexum  ”Neovitin”,  szorbit,  
szójaolaj,  etilhexil  kokoat,  propilén-glicol,  sztearát  DEG,  glicerin,  stearin,  viasz  emulzió,  sütőtök  kivonat, 
metilparaben,  propilparaben,  imidazolidinyl  karbamid,  metilklorizotiazolinon,  metilizotiazolinon,  kakaóvaj, 
inulin-lauril-karbamát, xantán-gumi, trietanolamin, akrilátok, kopolimer, parfüm. 
Kiszerelés: 55ml 

Alkalmazásának  hatása: 

• lassítja a bőr öregedését 
• erősen hidratálja, táplálja, kisimítja és megfiatalítja a bőrt 
• optimalizálja a mikrocirkulációt és az anyagcserét a bőrben 
• eltünteti a narancsbőrt, terhességi csíkokat, hegeket, striákat 
• elősegíti a zsírégetést, méregtelenít, 
• kisimítja és megfiatalítja a bőrt 

Használat: Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta bőr felületére és masszírozó mozdulattal dörzsöljük 
be a teljes felszívódásig. 
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Ajurvédikus teakeverékek. (Fitoteák)                              

A  legújabb  generációjú  exkluzív  ajurvéda  gyógyteák  alapját,  az  indiai  gyógyászatban  használt 
füvek,  fűszerek  alkotják,  a  különböző  élettani  folyamatok  egyensúlyára  épülve.  A  keleti 
gyógyászatban  létezik  egy  sor,  olyan  természetében  és  összetételében  egyedülálló  növény, 
amelyeknek a klasszikus gyógyászatban egyszerűen nincs alternatívája. Ezek a növények képezik a 
teák  legfontosabb  összetevőit.  Elősegítik  a  szervezet  önszabályozását,  öntisztulását, 
immunrendszerének  erősítését  és  az  öregedési  folyamatok  lassítását.  Reméljük,  hogy  az  új 
gyógynövényes  teák  elnyerik  a  tetszésüket  és  mindenki  talál  bennük valami  különlegeset  saját 
részre. 

Vedomix - Emésztőrendszer                                                                                                             25Filter 

Segíti  az  emésztést,  a  kiválasztódást,  felszívódást,  a  gyomor-és  bélmozgás 
folyamatait. Egyensúlyba hozza a biokémiai és energetikai folyamatokat. Elősegíti a 
béltoxinok elégetését és a salakmentesítést. Érezhető antioxidáns, és immunerősítő 
tulajdonsággal  bír.  Ösztönzi  a  szövetek  regeneráló  folyamatát  és  lassítja  az 
öregedést. Súlycsökkentő hatású. 
Összetétel: zöld tea, gyömbér, kardamom kivonat 

Relanorm  Idegrendszer                                                                                                                    25Filter

Normalizálja az idegrendszer funkcióit. Az idegrendszer érzékenységi szintjét növelve, 
védelmet nyújt a különféle külső, zavaró tényezőkkel szemben, mint a stressz. Növeli 
a stabilitást a fizikai-és pszicho emocionális nyomással szemben. Egyensúlyba hozza 
az idegrendszer ingerlési és tompulási folyamatait. Helyreállítja az alvás és ébrenlét 
időszakainak arányát. Megkönnyíti az alvást, egyenletessé és méllyé teszi azt. 

Összetétel: zöld tea, szegfűszeg, bazsalikom, fahéj, édesgyökér 

Agnimax - Immunrendszer és méregtelenítés                                                                                 25Filter

Érezhető antioxidáns és immunerősítő tulajdonsága van. Felgyorsítja a szervezet 
energetikai és biokémiai folyamatait. Elősegíti a toxinok elégetését a szervekben és a 
szövetekben. Ösztönzi a helyreállítási folyamatokat. Helyreállítja az emésztőrendszer 
működését. 

Összetétele: zöld tea, borsmenta, fahéj, kardamom, édeskömény, gyömbér 

Gelmax - Immunrendszer és méregtelenítés                                                                                   25Filter

Érezhető  immunerősítő és  parazita  ellenes  tulajdonsága  van.  Elősegíti  a  paraziták 
távozását  a  szervezetből  és  helyreállítja  a  gyomor  és  bélrendszer,  valamint  a  máj 
működését. Segíti a méregtelenítési folyamatokat, csökkenti a testben lévő paraziták 
által kiváltott allergiás reakciókat. 

Összetétel: zöld tea, gyömbér, ezüsttövis kéreg, ánizsmag, szegfűszeg. 
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Amiroton - Immunrendszer                                                                                                               25Filter
  
Érezhető antioxidáns-és immunerősítő, gyulladás gátló és helyreállító  tulajdonsága 
van.  Javasolt  krónikus  és  akut  mérgezéseknél,  súlyos  betegség  és  műtétek  utáni 
időszakban, a gyomor és bélrendszer krónikus megbetegedései esetén, valamint légúti 
és húgyúti szervek betegségeinél. 

Összetétel: zöld  tea,  gyömbér,  borsmenta,  lándzsás  útifű  levél,  édesgyökér, 
orbáncfű. 

Korgiton - Szív-és érrendszer                                                                                                           25Filter

Szabályozza az érrendszer működését, valamint a szívizom és érfal anyagcseréjét. 
Csökkenti a szívizomra nehezedő nyomást és a vérnyomást. Javasolt vasoneurosis, 
érelmeszesedés,  1.  és  2.  stádiumú  magas  vérnyomás,  szívkoszorúér  problémák 
esetén. Csökkenti az infarktus és a stroke lehetőségét. 

Összetétel: zöld  tea,  lándzsás  útifű  levél,  levendula  virágzat,  csalán  levél, 
csipkebogyó. 

Dianorm - Gyomor és emésztőrendsz                                                                                              25Filter 

Érezhető  védő  és  megelőző  hatást  nyújt  a  gyomor  és  nyombél  nyálkahártyája 
számára. Elősegíti a hasnyálmirigy emésztő fermentumának termelését. Javítja az 
emésztést,  csökkenti  a  gyomortáji  fájdalmakat.  Javasolt:  gyomorhurut, 
nyombélgyulladás,  gyomor-és  nyombélfekély,  krónikus  hasnyálmrigy  gyulladás 
esetén. 

Összetétel: zöld tea, gyömbér, fehérmályva gyökér, kapor, édesgyökér 

Defemax - Elősegíti a bélmozgást                                                                                                     25Filter

Elősegíti  a  gyomor  és  a  bélmozgás  folyamatait.  Csökkenti  a  medence  vénás 
pangását  és  az  aranyér  kialakulásának  esélyét.  Segíti  a  bélsármozgást  a 
vastagbélben  és  az  anális  szfinkteren  keresztül.  Lassítja  hemorrhoidal  (aranyér) 
vénák és a csomók növekedését. Használható aranyér és székrekedés esetén. 

Összetétel: zöld  tea,  koriander  mag,  cickafark  gyógynövény,  senna  levél, 
ezüsttövis kéreg 

Pangiton - Hasnyálmirigy                                                                                                                  25Filter

Csökkenti  a  hasnyálmirigyre  nehezedő  nyomást  és  segíti  a  szöveteket  a  glukóz 
semlegesítésében.  Kis  mértékben  csökkenti  a  vércukorszintet.  Megelőzi  a 
cukorbetegség és a diabéteszes angiopátia kialakulását.  Szabályozza az inzulin és 
emésztő enzim termelés folyamatait.  Csökkenti a hasnyálmirigy-gyulladással járó 
tüneteket. 

Összetétel: zöld tea, áfonya hajtások, cickafark gyógynövény, kamilla virág, 
levendula virág, eukaliptusz levél 
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Repronorm - Női urogenitális rendszer                                                                                            25Filter

Görcsoldó,  fájdalomcsillapító  és  vérzéscsillapító  hatása  van. Normalizálja  a  női 
urogenitális  rendszer  működését.  Segíti  a  hormonális  és  érzelmi  egyensúly 
helyreállását.  Csökkenti  a  menstruációs  vérzés  mértékét  és  a  menstruációs 
fájdalmat. Enyhít a változókorral járó tüneteken (pl. hőhullám). 
Javasolt: krónikus  petevezeték  és  petefészek  gyulladás,  nem  rendszeres  illetve 
nehéz és fájdalmas menstruáció, menstruáció előtti szindróma, mellgyulladás és 
klimax esetén. 

Összetétel: zöld tea, hibiszkusz, cickafark gyógynövény, levendula virág, lándzsás 
útifű levél, borsmenta levél 

Tesztonorm - Férfi urogenitális rendszer                                                                                         25 filter

Szabályozó hatást gyakorol a férfi urogenitális rendszerre. Prosztata nagyobbodás 
esetén, csökkenti a húgyhólyagban kialakult pangást. Javítja a prosztata sejtjeinek 
ellátását. Erősíti a libidót és növeli a férfi nemi szervnek a vérellátottságát. Emeli 
a szexuális élmény minőségét. 
Javasolt: krónikus prosztatagyulladás, merevedési zavar, és kezdeti  stádiumban 
lévő prosztata probléma esetén

Összetétel: zöld  tea,  gyömbér,  Cinquefoil  gyökér,  kardamom  mag,  zöldség 
zöldje, ezüsttövis kéreg 

Hondromix – Mozgás szervrendszer                                                                                                25Filter

Ösztönzőleg hat a máj működésére. Elősegíti a porcszövet regenerációs képességét. 
Elősegíti az ízület sejtszintű táplálását, csökkenti a csontkopás és csontgyulladás 
okozta duzzanatot. 
Javasolt: Használható osteochondrosis és minden reumatikus betegség esetén. 

Összetétel:  zöld tea, borsmenta, zsurló fű, kurkuma, gyermekláncfű, nyírfa levél 
kivonat 

Flonorm - Vese és húgyúti szervek                                                                                                  25Filter
  

Támogatja  a  húgyúti  szervek  normális  működését.  Mérsékelt  vizelethajtó, 
görcsoldó és gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik. Helyreállítja a vizelet fizikai 
és kémiai egyensúlyát,segítve a só és egyéb lerakódások húgyúti feloldását. 

Javasolt: krónikus vesemedence-gyulladás, ciszta, vesekő esetén. 

Összetétel: zöld tea, reszelt citromhéj, borsmenta, áfonya levél, medveszőlő levél 
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Aktoforsz - Erős méregtelenítés                                                                                                       25Filter

Elősegíti  a  máj  anyagcsere  és  méregtelenítő  funkcióinak  normális  működését. 
Normalizálja a zsíranyagcserét,  javítja az érfalak sejtszintű ellátását,  valamint a 
szervek  és  szövetek  mikro cirkulációs  értékeit.  Antioxidáns  és  enyhe 
vérnyomáscsökkentő  hatása  van.  Csökkenti  az  érelmeszesedés  kialakulásának 
kockázatát. 

Javasolt:  vasoneurosis,  magas  vérnyomás,  az  érelmeszesedés  minden  fajtája 
esetén. 

Összetétel: zöld tea, borsmenta, csipkebogyó, áfonya levél, nyírfa levél kivonat 

Alvenorm - Tüdő és légúti szervek                                                                                                   25Filter

Immunerősítő,  görcsoldó  és  gyulladás gátló  hatású.  A  légzőszervek  működését 
támogatja és hozzájárul a váladék felszakításához valamint a köpet eltávolításához. 
Csökkenti  a tüdő maradandó károsodásának lehetőségét.  Segíti  a  hörgők csillós 
hámjának sejtregenerációs folyamatát. 

Javasolt: krónikus hörghurut, tüdőtágulás, tüdőasztma valamint a tüdőgyulladás 
utáni időszakban. 

Összetétel: zöld tea, szegfűszeg, levendula virágzat, fehérmályva gyökér, csipkebogyó, hársfavirág 
kivonat 

Nasztronorm - Mentális egészség                                                                                                    25 Filter

Nyugtató hatású és stressz ellenes tulajdonságú teakeverék. Növeli a jókedvet és az 
önbizalmat. 
Javasolt: fizikai  és szellemi túlterheltség,  elhúzódó stresszes állapot, magas szintű 
ingerlékenység, mentális betegség, neurózis, depresszió és alvászavar esetén. 

Összetétel: zöld tea, melissa, gyömbér, bazsalikom, levendula virágzat,  Leonurus 
gyögynövényfű 

Bilinorm - Máj és epe                                                                                                                          25Filter

Erősíti  a  máj  méregtelenítő  és  fehérjeképző  funkcióit.  Csökkenti  a  mérgezési 
tüneteket,  valamint  a  máj  jobb  felső  negyedének  "nehéz"  érzését.  Enyhe 
gyulladáscsökkentő, görcsoldó és epevédő hatása van. Lassítja a máj elzsírosodását 
és a májzsugort. 

Javasolt: májgyulladás, epeúti dyskinesia, súlyosbodás nélküli krónikus epehólyag-
gyulladás,  ezenkívül  vegyszerek,  gyógyszerek,  és  alkohol  hatása  következtében 
kialakult krónikus mérgezés. 

Összetétel: zöld tea, csalán levél, calamus gyökér, cickafark gyógynövény, lenmag 
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Ájurvédikus tea meggy, citrom, ananász, áfonya és szamóca ízben “Ideális forma” 

Ez az ízesített tea sorozat javasolt az immunrendszer és az emésztőrendszer helyreállítására és a 
testsúly  szabályozására.  Javítják  az  emésztőrendszer  működését,  méregtelenítő  hatásuk  van, 
csökkentik  a  zsírok  felszívódását  a  bélben.  Segítenek  megszabadulni  a  szennyeződésektől  és 
méreganyagoktól. Enyhén hashajtó hatásuk van. Javasoljuk a bél mikro flórájának normalizálására 
és a testsúly korrekciójára. 

           

Fő összetétel: zöld tea, szudáni rózsaszirom, lenmag, kapor mag, thallus lominari, alekszandriai 
levél, + folyékony és száraz aroma az ízesítésnek megfelelően (meggy, citrom, ananász, áfonya vagy 
szamóca)
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SZÁJÁPOLÁSI KÉSZÍTMÉNYEK

REVIDONT Professzional peptides fogszuvasodást megelőző mumijovás fogkrém 

Összetétel: szorbitol,  tisztított  víz,  hidratált  szilícium-dioxid,  glicerin, 
bioflavolipides  összetevő  -“Aktivin”,  nátrium-pirofoszfát, 
nátriumlaurilszulfát,  aroma  anyagok,  múmijó  (“sziklák  könnye”), 
etilparaben,  metilparaben  propilénglikolban,  nátrium  monoftorfoszfát, 
titándioxid, nátriumkarboxi-metilcellulóz, aszpartám, szaharin 
Kiszerelés: 50g 

Aktív komponensek 

Múmijó  természetes  biostimulátor  amely  intenzíven  segíti  a  nyálkahártya  és  az  íny 
regenerálódását. A szilíciumdioxid és a titándioxid korszerű polírozó anyagok, amelyek rendkívül 
hatékonyan  tisztítják  a  fogakat.  A  nátrium  monoftorfoszfát  fluor  tartalmú  komponens,  amely 
megelőzi a fogszuvasodást, és erősíti a fogzománcot. A nátrium pirofoszfát adalékanyag védelmet 
nyújt  a  lepedék  és  a  szuvasodás  ellen  szintén.  Bioflavin  komplex  “Aktivin”  zsálya,  kamilla, 
levendula  és  orbáncfű  kivonatok,  melyek  magas  technológiával  előkészítve  megőrzik  a  teljes 
természetes flavon összetevőiket, valamint vitamintartalmukat és a tanninokat. 

• kifehéríti a fogzománcot
• gátolja a fogszuvasodást
• megakadályozza a mikrobák elszaporodását a fogak felszínén
• erősíti az ínyeket    

REVIDONT Professional peptides fogágy betegséget megelőző Neovitines fogkrém 

Összetétel: szorbitol,  tisztított  víz,  hidratált  szilícium-dioxid,  glicerin, 
szilfa kivonat “betulavit”, nátrium-laurilszulfát, aroma anyagok, kálium-
pirofoszfát,  nátrium-pirofoszfát,  bioflavolipides  összetevő  -“Aktivin”, 
biooxidáns  összetevő  “Neovitin”,  etilparaben,  metilparaben 
propilénglikolban,  nátriumkarboxi-metilcellulóz,  kálcium-glicerofoszfát, 
aszpartám, szaharin, 
titándioxid, citrom olaj, Cl19140 + Cl42090 
Kiszerelés: 50g 

Aktív komponensek: 

A  bioflavolipides  összetevő  “Aktivin”  zsálya,  kamilla,  levendula  és  orbáncfű  kivonatok,  melyek 
magas  technológiával  előkészítve  megőrzik  a  teljes  természetes  flavon  összetevőiket,  valamint 
vitamintartalmukat és a tanninokat. A szilíciumdioxid és a titándioxid korszerű polírozó anyagok, 
amelyek rendkívül hatékonyan tisztítják a fogakat. A pirofoszfátok védelmet nyújtanak a lepedék 
lerakódás  és  a  baktériumok  ellen,  ezzel  megelőzve  a  fogszuvasodást.  A  biooxidáns  összetevő 
“Neovitin”,  ginzeng  kivonat,  és  a  “Betulavit”szilfakivonat,  mindkettő  antioxidáns  és 
gyulladáscsökkentő hatásúak. 

Hatás:

• kifehéríti a fogzománcot
• frissíti a lélegzetet
• megerősíti a szájüreg puha szöveteit
• megelőzi a fogágy betegség, a szájnyálkahártya- és fogínygyulladás kialakulását,
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REVIDONT Professional peptides fogínybalzsam  

Összetétel: tisztított  víz,  glicerin,  biooxidáns,  NEOVITIN,  PEG40, 
ricinusolaj,  etilparoben, metilparoben propilénglikolban, peptidek – A-3, 
A-4, A-6, akril  sopolimer/S10-30, alkilakrilát,  aroma, borsmenta illóolaj, 
nátriumhidroxid, EDTA 
Kiszerelés: 15ml 

Használat: különböző  ínybetegségek  megelőzésére 
javasolt,  valamint  ínyápolóként  a  műfogsort 
használóknál. Köszönhetően az aktív komponenseknek, 
valamint  erős  gyulladáscsökkentő  és  regeneráló 

hatásának, hosszan tartó védelmet biztosít az egész szájüregnek. 

Hatás:

• fogínybetegség megelőzése
• erősíti a fogínyt fogprotézis használata során
• erőteljes gyulladáscsökkentő hatás
• erőteljes regeneráló hatás
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Új termékek

ENSIL

Javallat:

• különféle típusú immunhiányok
• daganatos megbetegedések megelőzése
• súlyos sérülések és betegségek utáni rehabilitáció
• szívroham és szélütés utáni rehabilitáció
• műtét előtti és utáni időszak 
• ízületek és hátgerinc degeneratív megbetegedései
• légzőszervek krónikus betegségei
• bél, gyomor és húgyúti krónikus megbetegedések 
• a szervezet oxidációs folyamatainak zavara
• hypovitaminose
• megnövelt fizikai leterheltség
• anyagcserezavar
• idő előtti öregedés megelőzése

Főbb összetevők tulajdonságai:

Koenzim  Q10  molekula -  alapvető  szerepe  van  a  sejtek  energianyerő  anyagcsere  folyamatainak 
redoxirendszereken  keresztül  végbemenő  útvonalaiban,  jelentős  az  antioxidáns,  daganatok  kifejlődését 
lassító,  antiatherosclerotic  hatása,  normalizálja  a  vér  zsíranyag  összetételét  és  javítja  reológiai 
tulajdonságait. Növeli a szív izomzatának összehúzó képességét, javítja a szívizom vérkeringését. Hozzájárul 
ahhoz,  hogy  a  szívbetegek  nagyobb  leterheltséget  bírjanak  el,  vérnyomáscsökkentő,  immunmoduláló, 
antiallergén és májvédő hatású. Javítja a külső lélegzési funkciót, szabályozza a vér  glükóza szintjét.  Javítja 
a  reprodukciós  funkciót.  Még az  alábbi  esetekben is  jelentős  szerepe van a  koenzim Q10-nek:  intenzív 
sportolás, szívizom zavar, szívritmus zavar, szívbillentyű-betegség, bypass műtét, szívátültetés, citotoxikus 
kezelés, májzsugor, májgyulladás, zsírmáj, izomsorvadás, súlyos izomgyengeség, csontritkulás, női és férfi  
meddőség, immunhiány, allergia, mellrák, örökölt mitokondriális betegség, a szervezet idő előtti öregedése, 
daganatos megbetegedések megelőzése és komplex kezelése.  

Nikotinamid. A NAD és NADP fontos eleme, melyek részt vesznek a sejt antioxidációjában. Szerepe van a 
zsírok,  fehérjék,  aminosavak,  purin  anyagcseréjében,  a  szövet  légzésében.  Nem fejt  ki  jelentős  értágító 
hatást, használata során nem érezhető „vértódulás” az agyba. A nikotinamid olyan jelenségeknél szükséges, 
mint:  a   hypo- és  avitaminosis,  a  szervezet  megnövekedett  nikotinsav  igényének kielégítése,  nem teljes 
értékű és egyensúlytalan táplálkozás,  felszívódási zavar, gyors fogyás, cukorbetegség,  hosszantartó láz,  a 
gyomor  sebészeti  eltávolítása,  máj  és  epe  megbetegedések  (akut  és  krónikus  hepatitis,  májzsugor), 
pajzsmirigy túlműködés, krónikus fertőzések, bél és gyomor betegségek, gyomorhurut, vastag-és vékonybél 
gyulladás,  gluténszenzitív  enteropathia,  állandó  hasmenés,  trópusi  hasmenés,  Crohn-betegség), 
rosszindulatú daganatok, hosszantartó stressz.

A folsav  nélkülözhetetlen  az  ér,  vér  és  immunrendszer  növekedéséhez,  az  új  sejtek  létrehozásához  és 
egészséges  fenntartásához,  ezért  megléte  kiemelten  fontos  a  szervezet  kifejlődése  szakában.  A  DNS 
replikáció folyamata a folsav részvételét igényli és ennek a folyamatnak a megzavarása megnöveli a rákos 
daganatok kialakulásának esélyét. A folsav hiányától elsősorban a csontvelő szenved, melyben a sejtek aktív 
osztódása történik. A sejtek a csontvelőben képződő vörösvérsejtek elődjei, folsav hiányában méretükben 
megnövekednek, úgynevezett megaloblast-ot képeznek és kialakul a vérszegénység.

Az echinacea (kasvirág) gyógyító hatású különböző betegségek esetén, mivel növeli a szervezet önvédő 
funkcióit.  Használható krónikus gyulladás,  ionizáló és ultraibolya sugárzás, kemoterápiás gyógyszerek és 
hosszantartó antibiotikumos kezelés által legyengült immunrendszerek esetén.

Borostyánsav.  Erőteljesen gyógyító  hatással  bír  mellékhatások és  rögződések nélkül.  A borostyánsav 
hatása a szervezetre óriási, 
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• a legtöbb szerv működését látványosan javítja: agy, szív (erősíti és táplálja), vese (feloldja a köveket),  
máj, stb

• gátolja a daganatok kifejlődését, a már meglévő daganatok fejlődését fékezi
• immunerősítő
• serkenti az inzulinképzést, ezáltal  csökkenti a vér cukortartalmát,  ami a hosszú élet  egyik fontos 

tényezője
• helyreállítja az idegrendszer működését
• stresszoldó
• erősíti más gyógyszerek hatását
• fékezi a gyulladásos folyamatokat (helyreállítja a hisztamin és szerotonin mértékét)
• hatástalanít különféle mérget (többek között a dohányzás, italozás, kábítószerezés termékeit)
• növeli a szervekben és szövetekben a mikrokeringést
• aktivál egy sor létfontosságú enzimet, stb

L-karnitin.   Mivel  a  sejt  belső  energiájához  szükséges  zsírsavak  nem  képesek  önállóan  bejutni  a 
mitokondrium belsejébe, szállítójuknak a karnitin lép fel. Ebben az értelemben jelentősége olyan mértékű, 
hogy ezen anyag bármilyen mértékű hiánya kedvezőtlen kihatású az emberi test szinte összes szervére és 
rendszerére.  Az  L-karnitin  egy  rendkívül  népszerű  pótolható  aminosav,  aminek  nem  csak  rendkívüli 
zsírégető  hatást  tulajdonítanak,  hanem  olyan  szerként  is  ismert,  amely  ápolja  a  szívizmokat  és  az 
immunrendszert.  

B vitaminok csoportja, katalizátori szerepet betöltve, elősegíti a szervezetben lezajló kémiai folyamatok 
felgyorsulását, valamint az energiacserét egészében. Egy vagy több vitamin hiánya a csoportból csökkenti az 
immunrendszer védekező képességét a fertőzésekkel és daganatos jelenségekkel szemben. A B vitaminokat, 
általában, az immun-és idegrendszer normális működésének fenntartásához használják.

A B1 vitamin (tiamin)  támogatja a szervezet immunrendszerét. Alapvetően a nyálkahártyák normális 
állapotát biztosítja, részt vesz a vörösvérsejt képződésben és a szénhidrátok anyagcseréjében, a szervezet 
leghatásosabb  energiaforrása.  Ezen  kívül,  a  B1  vitamin  (tiamin)  optimalizálja  a  megismerési  és 
gondolkodási tevékenységet. Pozitív hatást gyakorol az energiára, növekedésre, normális étvágyra, tanulási 
képességre, nélkülözhetetlen a bél, gyomor és szív izomtónusának fenntartásához.  

B5 vitamin (pantoténsav): Megakadályozza a vérszegénység bizonyos fajtáinak a kialakulását.

B6 vitamin (pyridoxine):  biztosítja a neuronok beolvadását a glukózába, vagyis energiával látja el az 
idegrendszert.  Ezen  kívül  pótolhatatlan  a  nukleinsavak  színtéziséhez,  a  normális  sejtnövekedéshez  és 
osztódáshoz.

A C és E vitaminok erős antioxidánsok, nélkülözhetetlenek a szövet növekedéséhez és regenerációjához. 
A szabad gyököknek állított „csapda”.
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REVIFORT

Javallat:

- a  különböző  stádiumban  lévő  daganatos  betegek  patológiai  
megelőzése komplex kezelés keretében

- különféle immunhiányok
- autoimmun  betegségek  (multiplex  sclerosis,  vesegyulladás,  

reuma, scleroderma, lupus (SLE), stb
- májgyulladás
- cukorbetegség
- szív-és érrendszeri patológia
- az idő előtti öregedés megelőzése
- anyagcserezavar

Főbb összetevők tulajdonságai:

Shii-Take,  a leginkább feltérképezett gyógyhatású gomba, bizonyított gyógyszertani hatással. A shii-take 
erős rákellenes hatást gyakorol. Lentinan poliszacharidot tartalmazz, ami egy В-1,6-1,3-D glukán, polivalens 
hatással  van  a  szervezetre:  meggyorsítja  a  makrófágok,  természetes  ölősejtek,  citotoxikus  T-limfociták 
megérési  idejét,  számon tartja  életidejüket,  indukálja  és  erősíti  a  makrófágok,  természetes  ölősejtek  és 
citotoxikus T-limfociták litikus aktivitását. Nyilvánvalóvá válik, hogy a B-1,-1,3-D glukánok úgy aktiválják a 
leukocitákat,  hogy azok aktívabban és ügyesebben támadják a daganatos sejteket.  A lentinan ösztönzi e 
sejteket a tumorgátló enzimek létrehozására (citokin, TNF, IL-1). 
A citotoxikus T-limfociták és természetes ölősejtek lentinan által  történő ösztönzésekor az idegen sejtek 
elpusztítása történik perforin és granzym fehérjék segítségével. Felismerésük során a leukociták szorosan 
megközelítik őket, és perforint spriccelnek a sejtre, ami azonnal beépül a külső membránba. Mindezek által  
rések keletkeznek, melyeken keresztül a sejt folyadékot veszít és elpusztul. Amennyiben a perforinok nem 
eléggé hatékonyak, úgy granzymek kerülnek alkalmazásra, amelyek a sejtmagot pusztítják el. Csak lentinan 
alkalmazása a daganatos betegek gyomrában IL-1 és tumor nekrózis faktor kialakulásához vezet. A lentinan 
alkalmazása  a  rákos  betegeknél  ugyancsak  indukálja  az  interferon  és  IL-2  kialakulását.  A  shii-take-ből 
kinyert  egyéb  poliszacharidok  is  daganatgátló  és  immunserkentő  hatással  bírnak.  Olyan  poliszacharid 
került kinyerésre, amely mannan-peptidet (KS-2) és emitanint tartalmazott, ami által a daganat növekedése 
jelentősen mérséklődött. A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a megtisztított poliszacharid nem 
mérgező, az immunreakció erősödéséhez vezet, ösztönzi a daganat visszafejlődését,  akár eltűnését  5 hét  
alatt  szarkóma,  ascites  hepatoma,  Ehrlich carcinoma és  más tumor esetén,  valamint  megakadályozza a 
kémiai  karcinogenézist.  A  shii-take  különösen  hatékony  a  gyomor,  tüdő  és  bőr  daganatok  kezelésénél. 
Meggátolja a daganatok folyamatos növekedését és az áttétek kialakulását. Japánban a lentinant gyakran 
használják  a  kemoterápiás  kezeltek  immunfunkcióinak  javítása  céljából,  hiszen  köztudott,  hogy  a 
kemoterápia alkalmazása jelentősen csökkenti a beteg immunitását.

A reishi gomba (ganoderma) egy értékes eszköz az új képződmények ellen.  A rákbetegségeket kutató 
nemzeti központ és a Suzukai egyetem agrokémiai szakának (Japán) együttműködése következtében, 1980-
ban  kimutatták  a  reishi  legerősebb  ß  glukánját  (GL-I-2a-ß).  A  reishi  ß-glukán  felgyorsítja  az 
immunkompetens sejtek beérését, többszörösen meghosszabbítják a makrófágok, természetes ölősejtek  és 
citotoxikus  T-limfociták  élettartalmát,  úgy  serkentik  őket,  hogy  addig  nem  látott  citotoxikus  aktivitást 
fejtenek ki mindenféle atipikus sejttel szemben. Megnövelik a TNF-a, IL-1 és IL-6 tartalmát. Azon kívül 
kimutatható, hogy a reishi ergoszteroljai közvetlen elnyomó hatással vannak a tumorra. Klinikai vizsgálatok 
bizonyítják,  hogy  a  reishit  használó  paciensek  jobban  vészelik  át  a  kemoterápiás  és  sugárterápiás 
kezeléseket. Náluk nem észlelhető a leukociták és immunmutatók kifejezett csökkenése.

Maitake, a mikológia „feljövő csillaga”, egy gomba, melyet viszonylag nemrégen, 30 éve kezdtek aktívan 
kutatni.  Bizonyított,  hogy  a  maitake  kivonat  napi  használata  erősíti  az  immunrendszert  és  jelentősen 
csökkenti  a  rákbetegség  kialakulásának  kockázatát  .A  maitake  tumor  ellenes  hatása  igen  jelentős, 
meglelhető benne a béta-glukán, melyet Gri-fon-D-nek neveztek el. Egyedülálló szerkezete van és egyike a 
legerőteljesebbeknek  az  eddig  feltárt  daganatellenes  poliszacharidok  közül.  A  maitake  felerősíti  a 
makrófágok citotoxikus aktivitását, csökkenti a rákkeltő anyagok hatásait, anti-metastatic tevékenységet fejt 
ki. A kutatások kimutatták, hogy a maitake kivonat használata után, a ráksejtek pusztítását az aktivált
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 immunkompetens sejtek végzik el. Ezen kívül, a maitake meggátolja a daganat véredényképződését, a gyors  
elrákosodást. 

A maitake ösztönzi a ráksejtek aktív sejtelhalását és az IL-6 terméket, amely híres a rákellenes küzdelemben 
és a különböző lymphokinok szintézise terén. Maitake béta-glukán kiemelten aktív a hormonok hatásának 
ellenálló prosztata ráksejtekkel szemben. Hatásos a húgyhólyag daganatra.  Az általános hatás mellett,  a 
maitake  mégis  szervspecifikusságot  tükrözz,  amely  elsősorban  a  mellrák,  méhrák,  petefészek  daganat, 
prosztatarák és húgyhólyag tumor kezelésénél nyilvánul meg.

Cordyceps.  Kínában a népi gyógymód egyik alapvető szere immár 1200 éve. A kínai orvosok az alábbi 
betegségekre  használják:  az  egészség  megerősítése,  különféle  betegségek  megszüntetése,  az  általános 
közérzet javítása, hörghurut, tüdőgyulladás, koszorúér, hólyaghurut, vesegyulladás, akut veseelégtelenség, 
májgyulladás,  cirrózis,  reuma,  idő  előtti  öregedés  és  ez  messze  nem  az  egész  felsorolás.  Kifejezett 
immunszabályozó  és  daganat  ellenes  tulajdonsággal  rendelkezik,  az  immunitást  szabályozó  szervek 
működésének normalizálásával hatékony az autoimmun betegségek kezelésére, mint: scleroderma, lupus, 
reumás  ízületi  gyulladás.  A  cordyceps  bakteriosztatikus  hatással  van több  tucat  kórokozó  baktériumra, 
gyulladáscsökkentő  és  hatékonyságában  túlmutat  a  hidrokortizonnál.  Javítja  az  ér-és  szívrendszer 
működését, segít átvészelni a sugár- és kemoterápiás kezelést. 

Lángvörös kasvirág illóolajakat,  hasznos  gyantákat,  az  egészséghez  nélkülözhetetlen  szerves  savakat, 
vitaminokat  és  egyedülálló  természetes  antioxidánst  (ehinotsin  és  ehinolon)  tartalmazz.  A  kasvirágban 
található  gyógyító  hatású,  élettanilag  rendkívül  fontos  vitaminok  és  nyomelemek  rendkívül  gazdag 
palettáját  találjuk:  A,  C,  E vitamin, magnézium, mangán,  kálium,  nátrium, stb.  Ez a csodálatos  növény 
tápanyagokban  rendkívül  gazdag,  a  vérszerkezet  javításához  és  a  vörösvérsejt  képződéséhez 
nélkülözhetetlen vasban, az idősebb kórban fontos erős csontozatért  és fogazatért  felelős  kálciumban,  a 
különféle betegségek elleni védekezés fontos elemében a szelénben, az operációk után nélkülözhetetlen, az 
egészséges szövetek képződését elősegítő sziliciumban. Mindezen elemek erősítik az immunitást, javítják az 
anyagcserét,  antiallergiás,  antimikrobiális,  vízhajtó,  vírusellenes,  rákellenes  és  gyulladáscsökkentő 
tulajdonságokkal rendelkeznek. Baktériumok, vírusok, gombák  és kórokozó mikrobák ellen küzd, aktiválja 
és mozgósítja a szervezet minden védőerejét a betegség ellen irányuló harcban. Ezáltal kiválóan serkenti az 
egészséges  sejtek  növekedését,  az  antitestek  kitermelését,  pótolhatatlan  eszköz  a  szellemi  és  testi 
kimerültség esetén, élhetőbbé teszi a kemoterápiás kezeléseket.

A tengeri hínár  sokféle és nagy mennyiségű B vitamint és részelemeket tartalmazz. Jelentős erősítő és 
méregtelenítő  hatást  gyakorol  a  szervezetre:  serkenti  a  gyomorbél  és  máj  működését,  a  hemoglobin 
szintézisét,  a  vörösvérsejtek  kialakulását,  valamint  az  egészséges  szövetek  növekedését,  hozzájárul  a 
koleszterin szintjének csökkenéséhez, javítja a pajzsmirigy működését, az anyagcserét és immunitást.  
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Tudtad, hogy  a szerveinknek vannak működési és pihenési ciklusai?  

 Kínai orvoslás - szervóra 
A kínai szervóra azon az elven működik ahogyan szerveink meghatározott időben 
működnek illetve pihennek. Minden szervnek megvan a napi maga működési- 
pihenési ciklusa. Ez azt jelenti hogy az anyagcsere-folyamatoknak, a  táplálkozásnak, 
pihenésnek, alvásnak, testmozgásnak megvan a megfelelő ideje. 

12 fő szervünk van, melyek kétóránként "váltják egymást" és a maga idejében az éppen 
aktuális legintenzívebben dolgozó szervünk birtokolja szinte az összes energiánkat.. Ha figyelembe vesszük 
ezt a szabályt és e szerint élünk,  a szervezetünk energia áramlása is egyensúlyba kerül. Ezt 4000 évvel 
ezelőtt ismerte fel a kínai orvostudomány.  

Egyensúlyban az energiaáramlás

Nem megfelelő időszakban való táplálkozás esetén az energiaáramlás egyensúlya szintén felbomlik.  Például 
ha késő este jól bevacsorázunk, éjjel egy és három óra között arra ébredhetünk hogy un. nehézérzés van a 
gyomrunkban. A legtöbb betegség esetében is abban a napszakaszban, - órában jelentkeznek 
legintenzívebben az adott betegségre jellemző tünetek, amikor a beteg szerv a napi ciklusának megfelelően a 
legintenzívebben működik.  Az asztmások  hajnali 3 és 5 között köhögnek a legintenzívebben, az 
epeproblémákkal küszködők pedig éjfél körül görcsölnek be a legtöbbször.  

Az energiapályákon, vagyis a meridiánokon tehát az energiaszint állandóan változik. Egy kis 
odafigyeléssel mi is nagyon sokat tehetünk azért, hogy ne bontsuk meg az energiaáramlás egyensúlyát 
szervezetünkben.  A kínai orvoslás szerint akkor vagyunk egészségesek, ha a szervezet energiakeringése 
harmonikus. Ez az energia a csí(Qi), a vitalitást, életerőt jelenti. A keringés akadályoztatása betegséghez 
vezethet. Ha a beteg szervnél figyelembe vesszük, hogy mely időszakban működik a legaktívabban, és abban 
az időszakban juttatjuk be a szerv kezeléséhez segítséget nyújtó anyagot, hatványozott sikert érünk el.

A kínai szerv-óra, testünk 12 csatornáját mutatja. Mindegyiknél megfigyelhető egy 
olyan kétórás periódus, amikor a csi áramlása maximális

Nézzük meg mely időszakokban mely szerveink dolgoznak a legaktívabban és mikor 
érdemes a beteg szervet kezelni

1 és 3 óra között: - MÁJ

A szervezet teljesítőképessége ebben az időben a legalacsonyabb. A máj teljes erővel méregtelenít, nem 
szabad tovább terhelni. A máj kezelését azonban délután 2-3 között célszerű kivitelezni.

3-5 óra között – TÜDŐ, LÉGUTAK, FÉRFI REPRODUKTÍV RENDSZER

A tüdő aktív ideje, ekkor készül fel az egész napi munkára. A férfiak nemi aktivitása ebben az 
időintervallumban a legnagyobb, mert ilyenkor termelődik a legtöbb nemi hormon.

5-7 óra között: VASTAGBÉL 

Ekkor működik legaktívabban a vastagbél. Ez az egészséges székletürítés ideje. Megszabadítjuk 
szervezetünket a salakanyagban található mérgektől, így azok nem tudnak visszaszívódni és 
teljesítőképességünket csökkenteni.
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7-9 óra között: GYOMOR 

A gyomor ekkor tud a leghatékonyabban dolgozni. Ez a bőséges, vitaminokban és ásványi anyagokban 
gazdag reggeli ideje.

9-11 óra között: IDEGRENDSZER, LÉP

Testhőmérsékletünk optimális, az idegrendszer ebben az időszakban a legnyugodtabb, teljesítőképességünk 
igen magas. Ez a munka, tanulás ideje. 

11-13 óra között: SZÍV

11 óra a szívciklus csúcspontja, ez a sportolás ideje.  Délben erősödik a gyomorsav-, majd később az 
epetermelődés, készen állunk egy finom ebéd elfogyasztására.

13-15 óra között: VÉKONYBÉL

lassul a vérkeringés, az energiák a vékonybélben koncentrálódnak, csökken a fájdalomérzékelés is, ezért 
ilyenkor érdemes a fogorvoshoz bejelentkezni.

15-17 óra között: HUGYHÓLYAG

A húgyhólyag dolgozik a legintenzívebben, ezért fogyasszunk bőségesen cukor és alkoholmentes folyadékot. 
Szervezetünk kiüríti a méreganyagokat, ismét ereje teljében van, tehát tanulhatunk, sportolhatunk, 
dolgozhatunk teljes energia bedobással.

17-19 óra között: VESE

vesénk a legnagyobb tisztító munkában, ezért ebben az időben ne terheljük tovább zsírral, cukorral, sóval és 
egyéb mérgező anyagokkal. Vérnyomásunk csökken, szívműködésünk lassul, egy kicsit nem árt megpihenni 
munka közben. Ilyenkor érdemes elfogyasztani a könnyű vacsorát is.

19-21 óra között:  

ha most vacsorázunk, azt már nem dolgozza fel szervezetünk, elraktározza reggelre. Energiapályáink 
lelassulnak, felkészülünk az éjszakai pihenőre, érzékeink kifinomulnak.

21-23 óra között: „HÁRMAS MELEGÍTŐ”  

A hármas melegítő nem szerv, hanem azt a helyet jelöli, ahol testünk alsó-középső és felső részének szervei 
együttműködnek. Feladata, hogy a légzés, az evés és az ivás során a szervezetünkbe jutó, a tüdő és a gyomor 
által felvett energiákat a testünkbe irányítsa. Ez az időszak a pihenés ideje, a testünk és lelkünk nyugalomra, 
pihenésre vágyik, teljesítőképességünk erőteljesen csökken, ez a legpihentetőbb alvás ideje, tehát ne 
végezzünk se testi, se szellemi aktív tevékenységet igénylő munkát. 

23-1 óra között: EPEHÓLYAG

legintenzívebb az epehólyag görcskészsége, kevésbé csillapítható a fájdalom.

Termekhasznalatnal az atlagtol eltero esetekben (helyzetekben) kerje tanacsadoink, szakembereink 
segitseget!

46



 A katalógus nem hivatalos kiadás. Összeállítása a hivatalos orosz leírás magyar fordítása alapján történt  ○ ○

 Az itt ismertetett készítmények használata nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot és az orvosi kezelést!○  ○
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