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“MY REAL WAY” BIOREGULIATORIŲ VARTOJIMO PROGRAMOS 

KAIP PROFILAKTINĖS IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS 

KOMPLEKSINIAME ĮVAIRIŲ LIGŲ GYDYME  

 

PROGRAMOS 

imuninės sistemos pažeidimų atastatymui ir profilaktikai  

 

I. Antrinio imunodeficito būsena  

Programa 1.  Lėtinės infekcijos, parazitinės infekcijos, intoksikacija, streso sindromas, valgymo sutrikimai, 

išsekimas, autoimunininės ligos, endokrininės ligos, sunkios traumos ir operacijos, vaistų vartojimas lydimas  antrinio 

imunodeficito vystimusi, imuninės būklės sutrikimų vystymasis, kvėpavimo takų  sezoninių virusiniųi ir gripo infekcijų 

laikotarpiu 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15- 30 dienų 

Poveikis 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Adaptogeninių organizmo savybės didinimas 

MiсrofloraTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Žarnyno mikrofloros normalizavimas 

 

II.  Alergija (kvėpavimo takų alergijos, atopinis dermatitas) 

Programa 2.  Alergijos paaštrėjimo laikotarpiu  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15- 30 dienų 

Poveikis 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapsulė ryte ir vakare Natūralių organizmo detoksikacijos procesų aktyvinimas 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

 

Alergijos nepaaštrėjimo laikotarpiu  

Virškinimo sistemos funkcinės būklės atkūrimas 

Programa 3.  Virškinimo trakto gleivinės atsparumo didinimas 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15- 30 dienų 

Poveikis 

DuodenumTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Atstatomųju,  regeneracinių  procesų dvylikapirštėje 

žarnoje gerinimas, sekrecijos funkcijos normalizavimas 

FlatuTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Virškinimo proceso ir maistinių medžiagų  absorbcijos 

gerinimas 

 

Programa 4. Žarnyno vamzdelio motorinių  ir vožtuvinų  sutrikimų šalinimas, žarnyno biocenozės 

normalizavimas 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15- 30 dienų 

Poveikis 

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Žarnyno mikrofloros  normalizavimas 

NervesTIDE PLUS 2  kapsulės vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos  normalizavimas 
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Programa 5.  Kvėpavimo organų  funkcinės būklės atstatymas 

MyRealWay 

                    Kompleksas 

        Kiekis ir vartojimas 

            15- 30 dienų 

                     Poveikis 

BreathTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Kvėpavimo takų gleivinės uždegiminio proceso 

sumažinimas 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsulė dieną ir vakare Adaptogeninių organizmo savybių  gerinimas 

 

Programa 6.  Šlapinimosi organų funkcinės būklės atstatymas 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15- 30 dienų 

Poveikis 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Inkstų funkcijos normalizavimas 

 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsulė dieną ir vakare Adaptogeninių organizmo savybių  didinimas 

 

Programa 7.  Imuninės sistemos funkcionalumo atstatymas 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15- 30 dienų 

Poveikis 

BreathTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Kvėpavimo takų gleivinės uždegiminio proceso 

mažinimas 

ThymusTIDE PLUS 2 kapsulės dieną ir vakare Adaptogeninių organizmo savybių didinimas 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Inkstų funkcijos  normalizavimas 

 

Jei nareadote tinkamos programos,mūsų specialistai jums sudarys atskirą bioreguliatorių MyRealWay taikymo 

schemą.  

 

 

 

PROGRAMOS 
                             vartojamos kaip pagalbinės priemonės esant aštriai ir lėtinei intoksikacijai 

 

Programa 8.  Intoksikacija su šlapinimosi sutrikimo požymiais 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15- 30 dienų 

Poveikis 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Šlapimo išsiskyrimo didinimas 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos normalizavimas 

 

Programa 9.  Intoksikacija su antrinio imunodeficito požymiais 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15- 30 dienų 

Poveikis 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos normalizavimas 

 

Programa 10.  Intoksikacija su kepenų nepakankamumo požymiais 
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MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15- 30 dienų 

Poveikis 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

LiverTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną  Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kepenyse 

gerinimas 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos normalizavimas 

 

   

 

 

Programa 11.  Intoksikacija  su širdies nepakankamumo požymiais 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15- 30 dienų 

Poveikis 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

CardioTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Koronarinės kraujotakos gerinimas ir medžiagų 

apykaitos miokarde aktyvinimas 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė vakare Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

 

Programa 12.  Intoksikacija su kvėpavimo nepakankamumo požymiais. 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15- 30 dienų 

                       Poveikis 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

BreathTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Kvėpavimo takų gleivinės uždegiminio proceso 

mažinimas 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė vakare Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

 

Programa 13 . Sutrikimai, įtakojantys imunininį mechanizmą, sergant infekcinėmis ir uždegiminėmis ligomis 

Atsistatymo laikotarpis po persirgtų infekcinių ir uždegiminių ligų.  Sezoninių virusinių infekcijų ir gripo 

profilaktika. Nepalankių aplinkos veiksnių poveikio profilaktika (ekologinių, pramoninių). 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų 

Poveikis 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsulė 1 kartą  dienoje Adaptogeninių organizmo savybių didinimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus  dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

 

 

Programa 14. Ūminis ir lėtinis apsinuodijimas įtakotas aplinkos veiksnių, medikamentų, alkoholio, infekcinių ar 

parazitų intervencijų; organų ir organizmo sistemų nepakankamas funkcionavimas (lėtinis širdies, inkstų, kepenų, 

kvėpavimo nepakankamumas). 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų 

Poveikis 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapsulė 2 kartus  dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 
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ThymusTIDE PLUS 1 kapsulė 1 kartą dienoje Adaptogeninių organizmo savybių didinimas 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus  dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

Konkretaus organo 

kompleksas(CardioTID

E PLUS ar BreathTIDE 

PLUS ar KidneyTIDE 

PLUS ar UrinaTIDE 

PLUS ar LiverTIDE 

PLUS ir t.t) 

1 kapsulė 2 kartus  dienoje Konkretaus organo metabolizmo gerinimas 

Jeigu neradote sau tinkamos programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą. 

III.Anemija 

Programa 15. Anemija, susijusi su maistinių medžiagų trūkumu (geležies stokos anemija, vitamino B-12 stokos 

anemija, folio rūgšties stokos anemija, anemija dėl  baltymų,  vario, cinko , ir kt. stokos) 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Kraujodaros proceso normalizavimas, geležies 

trūkumo, anemijos  profilaktika.Geležies trūkumo 

papildymas,vitaminai B6, B12, folio rūgštis, varis 

 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Adaptogeninių organizmo savybių didinimas 

 

 

 

Programa 16. Anemija,susijusi su įvairių toksiniu medžiagų veikimu (idiopatinė aplazinė anemija, medicinė 

aplazinė anemija,aplazinė anemija,sukelta kitų išorinių veiksnių,vaisto neutropenija,toksinė netropenijai) 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Kraujodaros proceso normalizavimas, geležies 

trūkumo, anemijos  profilaktika.Geležies trūkumo 

papildymas,vitaminai B6, B12, folio rūgštis, varis 

 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Adaptogeninių organizmo savybių didinimas 

*Rekomenduojamas dažnumas 3-4 katus per metus 

 

 

Programa 17. Anemijos, susijusios su įvairių toksinių medžiagų poveikiu (idiopatinė aplastinė anemija, narkotikų 

aplastinė anemija, aplastinė anemija dėl kitų išorinių veiksnių, medikamentinė neutropenija, toksinė neutropenija) 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų 

Poveikis 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Geležies trūkumo papildymas,vitaminai B6 ,B12,folio 

rūgštis,varis. 

 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Prisitaikymo prie kūno savybių stiprinimas 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapsulė 2 kartus į dieną Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 
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Programa 18. Anemijos, susijusios su įvairių toksinių medžiagų poveikiu (idiopatinė aplastinė anemija, narkotikų 

aplastinė anemija, aplastinė anemija dėl kitų išorinių veiksnių, medikamentinė neutropenija, toksinė neutropenija) 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų 

Poveikis 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus į dieną Geležies trūkumo papildymas,vitaminai B6 ,B12,folio 

rūgštis,varis. 

 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus į dieną Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 

Thymus TIDE PLUS   1 kapsulė dieną Prisitaikymo prie kūno sąvybių stiprinimas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Programa 19. Neoplazmų anemija,taip pat kaip chemoterapijos ar radiacinės terapijos pasekmės. 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų 

Poveikis 

Bone-marrowTIDE 

PLUS   

1 kapsulė 2 kartus  dienoje Geležies trūkumo papildymas,vitaminai B6 ,B12,folio 

rūgštis,varis. 

 

Detoxi TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus  dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

Immune TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus  dienoje Imuninės sistemos nespecifinio atsparumo padidėjimas 

 

Konkretaus organo 

kompleksas 

(BreathTIDE PLUS ar 

KidneyTIDE PLUS ar 

UrinaTIDE PLUS ar 

LiverTIDE PLUS ar 

Pancrea TIDE PLUS  ir 

t.t) 

1 kapsulė 2 kartus  dienoje Pagerinti tikslinio organo metabolizmą ir funkciją 

 

 

 

Programa 20. Anemija,, susijusi su skrandžio,dvylikapirštės ir storosios žarnos ligomis  

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų 

Poveikis 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus į dieną Geležies trūkumo papildymas,vitaminai B6 ,B12,folio 

rūgštis,varis. 

 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus į dieną Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 

Konkretaus organo 

kompleksas (Hyperacid 

TIDE PLUS ar Lowacid 

TIDE PLUS ar Duodenum 

TIDE PLUS ar Flatu TIDE 

PLUS ar Microflora TIDE 

1 kapsulė 2 kartus į dieną Pagerinti tikslinio organo metabolizmą ir funkciją 
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PLUS  ir t.t) 

 

 

Programa 21. Anemijos, susijusios su įvairių toksinių medžiagų poveikiu (idiopatinė aplastinė anemija, narkotikų 

aplastinė anemija, aplastinė anemija dėl kitų išorinių veiksnių, medikamentinė neutropenija, toksinė neutropenija) 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų 

Poveikis 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus į dieną Geležies trūkumo papildymas,vitaminai B6 ,B12,folio 

rūgštis,varis. 

 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus į dieną Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 

Immune TIDE PLUS   1 kapsulė 2 kartus į dieną Imuninės sistemos nespecifinio atsparumo padidėjimas  

 

 

 

 

 

Jeigu neradote sau tinkamos programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą. 

 

 

 

PROGRAMOS 

“REPRODUKCINĖ MOTERŲ SVEIKATA“ 

I. Klimakterinis sindromas 

 1 grupė: ankstyvieji simptomai ( psicho-emociniai sutrikimai). Karščio bangos, naktinis prakaitavimas, širdies 

ritmo sutrikimo priepuoliai, drebulys, dirglumas, mieguistumas, silpnumas, nerimas 

 

Programa 22 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

1 kartą per 3-6 mėn. 

Poveikis 

MenoTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters 

sveikatos  gerinimas 

NervesTIDE PLUS 2 kapsulės vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos  ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos  normalizavimas 

CardioTIDE PLUS 2 kapsulės dieną Koronarinės kraujotakos gerinimas ir medžiagų 

apykaitos miokarde aktyvinimas 

 

2 grupė: vidutiniškai "uždelsti" simptomai (urogenitaliniai ir "atrofiniai" simptomai) odos ir plaukų senėjimo 

požymia; genitalijų nusausėjimas, niežulys, deginimas, pasikartojantis  lyties organų uždegimas, dažnas 

šlapinimasis, šlapimo nelaikymas, cistitas;sausi, trapūs plaukai ir nagai, raukšlės 

 

Programa 23 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

1 kartą per 3-6 mėn. 

Poveikis 
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MenoTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters 

sveikatos gerinimas 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Šlapimo išsiskyrimo didinimas 

SkinTIDE PLUS 2 kapsulės dieną Odos funkcijų ir struktūros normalizavimas 

 

Programa 24 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

1 kartą per 3-6 mėn. 

Poveikis 

MenoTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters 

sveikatos gerinimas 

NervesTIDE PLUS 2 kapsulės vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos normalizavimas 

HairTIDE PLUS 2 kapsulės dieną Plaukų, nagų funkcijų ir struktūros normalizavimas 

 

3 grupė: vėlyvieji simptomai (metabolinis sindromas, neuro loginiai simptomai, raumenų ir kaulų darbo 

sutrikimai). Osteoporozė, osteoartritas, širdies ligos, atminties, regos, klausos silpimas 

Programa 25 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

1 kartą per 3-6 mėn. 

Poveikis 

MenoTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters 

sveikatos gerinimas 

Bone TIDE PLUS 2 kapsulės dieną Kalcio, magnio ir vitamino D3 trūkumo atstatymas 

Vision TIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Regos organų ląstelių ir audinių metabolizmo 

atstatymas 

 

Programa 26 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

1 kartą per 3-6 mėn. 

Poveikis 

Urina TIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Šlapimo išsiskyrimo didinimas 

Joints TIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Sąnarių judrumo ir struktūros atstatymas 

Brain TIDE PLUS 2 kapsulės dieną Smegenų kraujotakos proceso normalizavimas 

 

Programa 27 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

1 kartą per 3-6 mėn. 

Poveikis 
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Cardio TIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Koronarinės kraujotakos gerinimas ir medžiagų 

apykaitos miokarde aktyvinimas 

NervesTIDE PLUS 2 kapsulės vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir  medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos normalizavimas 

Hear TIDE PLUS 2 kapsulės dieną Metabolizmo, klausos organų  ląstelėse ir 

audiniuose, atstatymas 

 

 II .Priešmenstruacinis sindromas  

 

Programa 28. Patinusi forma. Veido,  apatinių  galūnių,  papilvės,  pieno liaukų  patinimas ir skausmas  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15dienų iki menstruacijų 

 

Poveikis 

WomenTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters 

sveikatos stiprinimas 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Šlapimo išsiskyrimo didinimas 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos normalizavimas 

  

 

 

Programa 29.  Cefalginė forma. Keletą  dienų prieš menstruacijas paaštrėję galvos skausmai, pykinimas, vėmimas, 

galvos svaigimas 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15dienų iki menstruacijų 

 

Poveikis 

WomenTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters 

sveikatos stiprinimas 

Cardio TIDE PLUS 1 kapsulė dieną Koronarinės kraujotakos gerinimas ir medžiagų 

apykaitos miokarde aktyvinimas 

BrainTIDE PLUS 1 kapsulė vakare Smegenų kraujptakos proceso normalizavimas 

 

Programa 30. Neuropsichiatrinė priešmenstruacinio sindromo forma (pagrindiniai simptomai – depresija ar 
agresija, nuotaikos svyravimai) 
 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15dienų iki menstruacijų 

 

Poveikis 

WomenTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters 

sveikatos stiprinimas 

NervesTIDE PLUS 2 kapsulės vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos  

normalizavimas 
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III. Šlapimo organų uždegiminės ligos (Lėtinės šlapimo takų uždegiminės ligos, dubens uždegiminės ligos, 

uždegiminės gimdos ir priegimdos - kiaušidžių ir kiaušintakių  ligos) 

  

Programa 31. Savo organizmo atsparumo stiprinimas ir imuniteto stimuliacija 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų                              

kartoti 2-3 kartus metuose 

Poveikis 

WomenTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters 

sveikatos stiprinimas 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

 

Programa 32. Ūminio uždegiminio proceso paaštrėjimas, arba šlapimo takų pažeidimai (cistitas, uretritas) 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

WomenTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters 

sveikatos stiprinimas 

Urina TIDE PLUS 1 kapsulė dieną ir vakare Šlapimo išsiskyrimo didinimas 

 

 

Programa 33. Vartojantiems antibiotikus arba hormoninių vaistus esant įvairiems lytinių organų uždegimams 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

WomenTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters 

sveikatos stiprinimas 

LiverTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kepenyse 

gerinimas 

 

 IV. Dishormoniniai-distrofiniai lytinių organų susirgimai 

Programa 34.  Dishormonalinės-distrofinės gimdos ligos: mioma (fibromioma), endometriozė, gimdos gleivinės 

hiperplazija, polipai 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų                              

kartoti 2-3 kartus metuose 

Poveikis 

WomenTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters 

sveikatos stiprinimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

 

 

Programa 35. Dishormonaliniai pieno liaukų susirgimai  - difuzinės mastopatijos, cistinės krūties ligos (prieš ir po 

operacijos). 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų                              

kartoti 2-3 kartus metuose 

Poveikis 
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WomenTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters 

sveikatos stiprinimas 

LiverTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kepenyse 

gerinimas 

Jeigu neradote sau tinkamos programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą. 

 

                                 PROGRAMA "REPRODUKCINĖ VYRŲ SVEIKATA"  

I. Androgenų trūkumas 

Programa 36.  Hormonų metabolizmo normalizavimas, potencijos, lytinio  potraukio skatinimas, lytinių organų 

funkcionavimo aktyvinimas, testosterono lygio ir spermatozoidų skaičiaus didinimas, imuniteto stiprinimas 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

ActiManTIDE PLUS 2 kapsulės ryte Vyrų sveikatos stiprinimas, seksualinių sutrikimų 

profilaktika 

ThymusTIDE PLUS 2 kapsulės vakare Adaptogeninių organizmo savybių didinimas 

 

 

Programa 37.  Nervingumas, dirglumas, nemiga, prakaitavimas naktimis, staiga užplūstanti karščio banga 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

ActiManTIDE PLUS 2 kapsulės ryte Vyrų sveikatos stiprinimas, seksualinių sutrikimų 

profilaktika 

NervesTIDE PLUS 2 kapsulės vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos reguliavimo 

funkcijos ir metabolizmo normalizavimas 

 

 

Programa 38. Vaistų vartojimas,  riebalų sankaupos  ant  krūtinės, šlaunų, sėdmenų 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

ActiManTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Vyrų sveikatos stiprinimas, seksualinių sutrikimų 

profilaktika 

LiverTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kepenyse 

gerinimas 

 

 

             II. Lėtinis prostatitas 

 

Programa 39.  Lėtinis prostatitas su sutrikusiu šlapinimusi ir skausmo simptomais 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 
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UrinaTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Šlapimo išsiskyrimo didinimas 

ProstaTIDE PLUS 1 kapsulė dieną ir vakare Vyrų sveikatos stiprinimas 

 

Programa 40.  Lėtinis prostatitas su lytinės funkcijos sutrikimais (erekcijos, ejakuliacijos ir kt.) 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

ActiManTIDE PLUS 2 kapsulės ryte Vyrų sveikatos stiprinimas, seksualinių sutrikimų 

profilaktika 

ProstaTIDE PLUS 1 kapsulė dieną ir vakare Vyrų sveikatos stiprinimas 

 

III.  Gerybinė prostatos hipertrofija  

Programa 41.  Ankstyvosiose ligos stadijose, ir vyresnių nei 60 metų vyrų simptomai: šlapimo užsilaikymas, vangus 

šlapimo srautas, nepilno  šlapimo pūslės ištuštinimo jausmas, raumenų įtampa šlapinimosi metu, trūkčiojantis 

šlapinimasis, šlapimo nelaikymas 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Šlapimo išsiskyrimas didinimas 

ProstaTIDE PLUS 1 kapsulė dieną  ir vakare Vyrų sveikatos stiprinimas 

 

 

 

 

Programa 42. Vėlyvi ligos etapai , nesant chirurginio gydymo galimybės,  ir  profilaktika  vyrams virš 75 metų dėl 

pielonefrito, akmenligės, lėtinio inkstų nepakankamumo 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų  

Poveikis 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsulė ryte Šlapimo išsiskyrimo didinimas 

ProstaTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Vyrų sveikatos stiprinimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė vakare Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

 

IV. Erekcijos disfunkcija 

Programa 43.  Hormonų apykaitos ir kraujotakos lytiniuose organuose sutrikimai, nepakankamas potencijos, 

libido, testosterono, lygis, silpnas imunitetas  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 
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ActiManTIDE PLUS 2 kapsulės ryte Vyrų sveikatos stiprinimas, seksualinių sutrikimų 

profilaktika 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė vakare Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

 

 

Programa 44. Padidėjęs  nervingumas,  jautrumas,  psicho-emociniai įtampa , įtampa  darbe 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

ActiManTIDE PLUS 2 kapsulės  ryte Vyrų sveikatos stiprinimas, seksualinių sutrikimų 

profilaktika 

NervesTIDE PLUS 2 kapsulės  vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos reguliavimo 

funkcijos ir metabolizmo normalizavimas  

 

 

Programa 45. Vartojimas vaistų ir alkoholio, rūkymas, nutukimas, biologinių ritmų sutrikimai,  prostatos 

uždegimas 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 дней 

 

Poveikis 

ActiManTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Vyrų sveikatos stiprinimas, seksualinių sutrikimų 

profilaktika 

ProstaTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Vyrų sveikatos stiprinimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė vakare Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

 

Jeigu neradote sau tinkamos programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą. 

 

PROGRAMOS 

Šlapimo sistemos funkcijų sutrikimų profilaktika ir atstatymas 

Programa 46. Glomerulonefritas, nefrozinis sindromas, nefritinis sindromas, glomeruliariniai pakitimai sergant 

cukriniu diabetu; endokrininės sistemos, medžiagų apykaitos ir mitybos sutrikimai, glomeruliariniai  pažeidimai 

sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Inkstų funkcijos normalizavimas 

 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė dieną  ir vakare kraujagyslių sutrikimų korekcija 
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Programa 47.  Lėtinė  ligos  eiga 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų  

Poveikis 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Inkstų funkcijos normalizavimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

 

Programa 48.  Ūminė šlapimo sistemos infekcija  (ūminiai: pielonefritas, cistitas, uretritas), lėtinės šlapimo takų 

infekcijos (lėtiniai:  pielonefritas, cistitas,  uretritas),  uždegimo simptomai inkstuose, nepakankamas limfos 

drenažas ir  diurezė 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų  

Poveikis 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Šlapimo išsiskyrimo didinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

DetoxiTIDE PLUS  1 kapsulė dieną  ir vakare Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

 

Programa 49. Lėtinė susirgimo eiga (remisija)  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Šlapimo išsiskyrimo didinimas 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo 

didinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

 

                                    

Programa 50. Lėtinis inkstų nepakankamumas. Regeneracinių  procesų  inkstų ląstelėse ir  mikrocirkuliacijos 

inkstų glomeruose gerinimas, natūralią  organizmo detoksikacijos aktyvinimas, diurezės (šlapimo išsiskyrimo) 

stiprinimas 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30-45 dienų * 

 

Poveikis 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Inkstų funkcijos normalizavimas 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Šlapimo išsiskyrimo didinimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė vakare Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė vakare kraujagyslių sutrikimų korekcija 

*Rekomenduojama kursą kartoti 3-4 kartus metuose 

 

Programa 51.  Sergant akmenlige  intoksikacijos simptomų sumažinimas, šlapinimosi pagerinimas, šlapimo organų 

uždegimo išvengimas, virškinimo ir maisto įsisavinimo proceso normalizavimas. 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 
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UrinaTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Šlapimo išsiskyrimo didinimas 

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Žarnyno mikrofloros  normalizavimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

Jeigu neradote sau tinkamos programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą 

 

PROGRAMOS 

Kepenų funkcijų sutrikimų profilaktika ir atstatymas 

Programa 52.  Sergant lėtinėmis uždegiminėmis kepenų ligomis (hepatitais)  uždegiminių  intoksikacijų ir 

cholestazės simptomų mažinimas 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

LiverTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kepenyse 

gerinimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė diena ir vakare Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo 

didinimas 

 

 

Programa 53. Esant medikamentiniams kepenų pažeidimams,  patologinių pakitimų profilaktika, kraujodaros 

aktyvacija kepenyse, intoksikacijos simptomų mažinimas 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų  

Poveikis 

LiverTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kepenyse 

gerinimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė dieną ir vakare Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsulė ryte Adaptogeninių organizmo savybės didinimas 

 

Programa 54.  Esant ūminiams ir lėtiniams kepenų pažeidimams nuo alkoholio pažeistų kepenų ir kasos  

atstatymas, kraujotakos normalizavimas, profilaktika 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

LiverTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kepenyse 

gerinimas 

PancreaTIDE PLUS 1 kapsulė dieną ir vakare Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kasoje 

gerinimas  

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Kraujagyslių sutrikimų korekcija 
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Programa 55.  Sergant akmenlige tulžies darbo profilaktika, akmenų sisidarymo ir nuosėdų kaupimosi tulžyje 

(šlamo) išvengimas, tulžies išsiskyrimo normalizavimas; kepenų atsistatymas po pažeidimų; dvylikapirštės žarnos 

motorikos normalizavimas 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

LiverTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kepenyse 

gerinimas 

DuodenumTIDE PLUS 1 kapsulė dieną ir vakare Atstatomuosius, regeneracinius procesus 

dvylikapirštėje žarnoje gerinimas,, sekrecijos 

funkcijos  normalizavimas 

PancreaTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Atstatomųjų ir regeneracinių procesų gerinimas 

kasoje 

 

       

 

     Programa 56. Nespeicifinis ūmus hepatitas, lėtinis hepatitas (įskaitant virusinius), kepenų  fibrozės * , * kepenų 

cirozė, kepenų riebalinė degeneracija * 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

LiverTIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus  dienoje Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kepenyse 

gerinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus  dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė nakčiai Centrinės ir periferinės nervų sistemos  ir medžiagų 

apykaitos  reguliavimo funkcijos  normalizavimas 

*Rekomenduojama kursą kartoti 3-4 kartus metuose 

 

Programa 57. Kepenų nepakankamumas * 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

LiverTIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus  dienoje Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kepenyse 

gerinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus  dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

DetoxiTIDE PLUS  1 kapsulė 2 kartus  dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

BrainTIDE PLUS  1 kapsulė 2 kartus dienoje Turi neuroprotektorinį neurotrofinį ir 

neurometabolinį  poveikį smegenų audiniui 

*Rekomenduojama kursą kartoti 3-4 kartus  metuose 

Jeigu neradote sau tinkamos programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą 

                                                                             PROGRAMOS  

«Kaulų,sąnarių sveikata» 

I. Osteoporozė 

Programa 58.  Pomenopauzinės osteoporozės (daugumai moterų virš 60 metų) ir menopauzės  sindromo 

kompleksiniamio  koregavimo profilaktinis priedas, siekiant normalizuoti kalcio įsisavinimo ir pasisavinimo žarnyne 

procesą 

MyRealWay Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

                      Poveikis 
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Kompleksas 

BoneTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Kalcio, magnio ir vitamino D3 trūkumo atstatymas 

MenoTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters 

sveikatos gerinimas 

DuodenumTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Atstatomųjų, regeneracinių procesų dvylikapirštėje 

žarnoje aktyvinimas,, sekrecijos funkcijos  

normalizavimas 

 

Programa 59. Prie senatvinės osteoporozės (vyrai ir moterys vyresni nei 70 metų), kaip profilaktinė ir pagalbinė 

kalcio įsisavinimo ir absorbcijos žarnyne priemonė 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dieną 

Poveikis 

BoneTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Kalcio, magnio ir vitamino D3 trūkumo atstatymas 

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Žarnyno mikrofloros normalizavimas 

DuodenumTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Atstatomųjųs, regeneracinių procesų 

dvylikapirštėje žarnoje ir  sekrecijos  

normalizavimas 

 

 

Programa 60.  Moterų osteoporozės profilaktika  sutrikus menstruacijų ciklui, sergant skydliaukės ligomis, po 

kiaušidžių pašalinimo (jaunam amžiuje); ilgai vartojant hormoninius preparatus kalcio įsisavinimo ir  absorbcijos 

procesų  žarnyne normalizavimas 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

BoneTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Kalcio, magnio ir vitamino D3 trūkumo atstatymas 

WomanTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters 

sveikatos stiprinimas 

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Žarnyno mikrofloros normalizavimas 

 

Programa 61.  Su padidėjusiu kalcio poreikiu(osteoporozė,atsigavus po kaulų pažeidimų,osteoartikuliarinio 

aparato operacijos)  
 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

Parathyroid TIDE PLUS 1 kapsulė dieną Patobulinta paratooriozinė funkcija,kalcio 

trūkumas,vitamin D papildai 

 

Bone TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Kaulų audinio reparatyvių ir regulioujančių 

procesų tobulinimas 

 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 

 

Immune TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Imuninės sistemos nespecifinio atsparumo 

padidėjimas 

 

 

 

II. Reumatoidinis artritas 
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Programa 62. Sąnarių funkcijų normalizavimas reumatoidiniam artritui pažeidus inkstus (glomerulonefritas, 

pielonefritas, amiloidozė), šlapinimosi skatinimas ir uždegimų simptomų mažinimas 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

JointsTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Sąnarių judrumo ir struktūros atstatymas 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Iinkstų funkcijos normalizavimas 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Šlapimo išsiskyrimo didinimas 

 

Programa 63. Sąnarių, centrinės ir periferinės kraujotakos funkcijų normalizavimas reumatoidiniam artritui 

pažeidus širdies ir kraujagyslių sistemos darbą (hipertenzija, miokarditas, perikarditas, endokarditas, ir tt ..), jų 

sutrikimų  ir uždegimų  simptomų mažinimas 

MyReallWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas  

15-30 дней 

Poveikis 

JointsTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Sąnarių judrumo ir struktūros atstatymas 

CardioTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Koronarinės kraujotakos gerinimas ir medžiagų 

apykaitos miokarde aktyvinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

 

Programa 64. Reumatoidiniam artritui pažeidus plaučius (pleuritas, intersticinė fibrozė ir kt.) normalizuoja bendrą 

sąnarių funkciją, kvėpavimo funkciją ir mažina uždegiminius simptomus 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

JointsTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Sąnarių judrumo ir struktūros atstatymas 

BreathTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Kvėpavimo takų gleivinės uždegiminio proceso 

sumažėjimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

 

 

 

 

Programa 65.  Bendros sąnarių funkcijos normalizavimas reumatoidiniu artritui pažeidus nervų sistemą 

(vegetatyvinė distonija, polineuritas, diencefalinis sindromas ir kt.), mažinimas uždegimų, psichinių ir reguliacinių 

nervų sistemos funkcijų normalizavimas 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

JointsTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Sąnarių judrumo ir struktūros atstatymas 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė dieną ir vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos medžiagų 

apykaitos ir reguliavimo funkcijos  normalizavimas 

MemoryTIDE PLUS 1 kapsulė ryte Kraujotakos procesų smegenyse normalizavimas 

 

 

 

Programa 66. Sąnarių funkcijos normalizavimas reumatoidiniam artritui pažeidus akis (skleritas, sausas 

keratokonjunktyvitas, ir kt.),  uždegimo sumažinimas, medžiagų apykaitos ir kraujotakos  regėjimo organuose 

normalizavimas 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų  

Poveikis 

JointsTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Sąnarių judrumo ir struktūros atstatymas 
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VisionTIDE PLUS 1 kapsulė dieną ir vakare Regos organų ląstelių ir audinių metabolizmo 

atstatymas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė ryte Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

 

Osteoartritas (deformuojantis osteoartritas) 

Programa 67.  Sąnarių funkciją normalizavimas (atstato judrumą, sąnarių kremzlės paviršių, sausgysles ir 

raiščius) 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

JointsTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Sąnarių judrumo ir struktūros atstatymas 

LigamenTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Sąnarių judrumo ir struktūros stiprinimas 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir  medžiagų 

apykaitos  reguliavimo funkcijos  

normalizavimas  

 

 

III. Podarginis artritas 

Programa 68.  Sąnarių, inkstų funkcijų normalizavimas (susigrąžina judrumą),intoksikacijos simptomų šalinimas 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

JointsTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Sąnarių judrumo ir struktūros atstatymas 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsulė ryte Inkstų funkcijos normalizavimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė dieną  ir vakare Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

 

 

IV. Osteohondrozė 

Programa 69.  Normalizuoja stuburo ( judrumo, lankstumo) funkciją, mažina uždegimo ir skausmo simptomus 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

JointsTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Sąnarių judrumo ir struktūros atstatymas 

LigamenTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Sąnarių judrumo ir struktūros stiprinimas 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos  reguliavimo funkcijos  

normalizavimas 

 

  

V. Raumenų ir raiščių susirgimų profilaktika 

Programa 70.  Esant mozitams, tenosinovitams, ligamentitams, bursitams, epikondilipitams k.t. raiščių-sąnarių ir 

raumenų sistemų funkcijų normalizavimas, uždegimų ir skausmo simptomų mažinimas 
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MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų  

Poveikis 

Vessel(Ligamen)TIDE 

PLUS 

1 kapsulė ryte ir vakare Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

Joints(Muscle)TIDE 

PLUS 

1 kapsulė ryte ir dieną Sąnarių judrumo ir struktūros atstatymas 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos  reguliavimo funkcijos  

normalizavimas 

  

 

 

Programa 71. Su raumenų uždegiminimėmis logomis(miozitu),kalcifikacija ir raumenų ossifikacija,mialgija 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų  

Poveikis 

Muscle TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Raumėnuų atstatymas 

Detoxi TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Procesų aktyvavimas natūrali kūno detoksikacija 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 

 

 

  

 

 

Programa 72. Su raumenų išsekimu,raumenų atrofija,išeminiu raumenų infarktu 
 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų  

Poveikis 

Muscle TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Raumėnuų atstatymas 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 

 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Imuninės sistemos nespecifinio atsparumo 

padidėjimas 
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Programa 73. Raumenų distrofija,miotoniniai sutrikimai,miopatijos 

 
 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų 

Poveikis 

Muscle TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Raumėnų atstatymas 

 

VessTIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Imuninės sistemos nespecifinio atsparumo 

padidėjimas 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Metabolizmo normalizavimas centrinės ir 

periferinės nervų sistemos audiniuose,pagerinant 

nervų sistemą reguliuojant mitybą ir raumenų 

tonusą 

 

 

Programa 74. Su sinovijų membranų ir sausgyslių pažeidimas(sinovitas ir tenosinovitas,įskaitant infekcinį 

kalcifizuojantį tendonitą) 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų  

Poveikis 

Ligamen TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Sausgyslių atstatymas 

Detoxi TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Natūralių detoksikacijos procesų aktyvavimas 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 
 

 

 

  

Programa 75. Kai sinovijų membranos plyšimas,paklotinės cistos plyšimas  

 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų  

Poveikis 

Ligamen TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Sausgyslių atstatymas 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 

 

Immune TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Imuninės sistemos nespecifinio atsparumo 

padidėjimas 
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Programa 76. Minkštųjų audinių ligos,susijusios su pratimais,perkrova ir slėgis(kompiuterinis carpal 

sindromas,rieš,alkūnės ir sąnario bursitas),kitos bursopatijos 
 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų  

Poveikis 

Ligamen TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Raumenų atstatymas 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 

 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Centrinės ir periferinės nervų sistemos audinių 

metabolizmo normalizavimas,mitybos,raumėnų 

tonuso ir sausgyslių nervų reguliavimas 

 

 

  

Programa 77.  Žalos(traumų ir jų pasekmių)atveju – raumenys ir sausgyslės,traiškantys raumenys ir 

sausgyslės,ašsiplėtimas,kapsulinių-raisčių aparatų susiaurėjimas 

 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20- 30 dienų 

Poveikis 

Muscle TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Raumenų atstatymas 

Ligamen TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Raumenų ir sausgyslių atstatymas 

Detoxi TIDE PLUS- 1 kapsulė 2 kartus dienoje Natūralių detoksikacijos procesų aktyvavimas 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 

 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Metabolizmo normalizavimas centrinės ir periferinės 

nervų sistemos audiniuose,pagerinant nervų sistemą 

reguliuojant mitybą ir raumenų tonusą 

 

Programa 78. Siekiant išvengti ligų ir sąnarių distrofinių procesų ligų prevencijai ir su amžiumi susijusių raisčių ir 

sąnarių pokyčių 
 

 
 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų 

Poveikis 

Muscle TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Raumėnų atstatymas 

 

Ligamen TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Raumenų ir sausgyslių atstatymas 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 

 

Immune  TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Imuninės sistemos nespecifinio atsparumo 

padidėjimas 
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VI. Skeleto, raumenų, imuninės būklės ir bendros organizmo savijautos reguliavimas, priklausomai nuo 

metinių sezoninių ciklų, svarbus žmonėms profesionaliai ar aktyviai  sportuojantiems ir easnt dideliam 

fiziniam aktyvumui susijusiam su profesine veikla 

Hemoglobino kiekio kraujyje padidinimas, audinių gijimo spartinimas, fizinės ir psichinės veiklos 

skatinimas, kraujodaros ir imuninės sistemos stimuliavimas,  organizmo detoksikacija, antistresinių 

mechanizmų aktyvinimas, nerimo ir stresų mažinimas keičiantis  sezonams, miego normalizavimas 

Programa 79.  Rudens-žiemos laikotarpiu (1 kartą per ketvirtį - 30 dienų) 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15 dienų 

Poveikis 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė ryte Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo 

didinimas 

Vessel TIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos  reguliavimo funkcijos  normalizavimas 

 

 

Programa 80.  Rudens-žiemos laikotarpis (1 kartą per ketvirtį - 30 dienų) 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15 dienų 

Poveikis 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsulė ryte Adaptogeninių organizmo savybių didinimas 

JointsTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Sąnarių judrumo ir struktūros atstatymas 

BrainTIDE PLUS 1 kapsulė vakare Turi neuroprotektorinį, neurotrofinį ir 

neurometabolinį  poveikį smegenų audiniui 

 

Programa 81. Pavasario-vasaros laikotarpis (1kartą į ketvirtį - 30 dienų) 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15 dienų 

Poveikis 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

BoneTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Kalcio, magnio ir vitamino D3 trūkumo atstatymas 

 

Programa 82.  Pavasario-vasaros laikotarpis (1karą į ketvirtį - 30 dienų) 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15 dienų  

Poveikis 

Vyrai – ActiManTIDE 

PLUS 

2 kapsulės ryte Vyrų sveikatos stiprinimas, seksualinių sutrikimų 

profilaktika 
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Moterys – 

WomanTIDE PLUS 

2 kapsulės ryte Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters 

sveikatos stiprinimas 

CardioTIDE PLUS 1 kapsulė dieną  ir vakare Koronarinės kraujotakos gerinimas ir medžiagų 

apykaitos miokarde aktyvinimas 

 

Programa 83. Su intensyvaus ir/arba ilgesnio fizinio krūvio metu  sportuojantiems sunkiasvorio sporto 

sportininkams po intensyvių treniruočių mažinti atsigavimo periodą 
 

 
 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų 

Poveikis 

Muscle TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Raumėnų atstatymas 

 

Ligamen TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Raumenų ir sausgyslių atstatymas 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 

 

Thymus TIDE PLUS 1 kapsulė 1 kartą į dieną Prisitaikymo prie kūno sąvybių stiprinimas 
 

 

Jeigu neradote sau tinkamos programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą 

 

 

PROGRAMOS 

Aktyvaus ilgaamžiškumo palaikymas  

 

 

Tikslas: Palaikyti  įvairių lygių organizmo savireguliacijos mechanizmų gyvybines funkcijas, normalizuoti 

baltymų sintezę ląstelėse, homeostazę ir audinių mitybą   

 

I. Su amžiumi susiję pokyčiai centrinėje ir periferinėje nervų sistemoje 

Organizmo prisitaikymas prie su amžiumi susijusių pokyčių nervų sistemoje (sutrikusio sužadinimo ir slopinimo 

proceso, veiklos analizatorių pokyčių, audinių mitybos sutrikimų, psichikos sutrikimų - kognityvinės ir mentalinės 

funkcijų) 

Programa 84 .  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15 dienų 

Poveikis 

BrainTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Turi neuroprotektorinį neurotrofinį ir 

neurometabolinį  poveikį smegenų audiniui 
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Vessel TIDE PLUS 1 kapsulė  dieną Kraujagyslių sutrikimų korekcija ий 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos  ir  

medžiagų apykaitos reguliavimo funkcijos  

normalizavimas 

 

Programa 85 .  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15 dienų 

Poveikis 

MemoryTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Kraujotakos procesų smegenyse normalizavimas 

CardioTIDE PLUS 1 kapsulė  dieną Koronarinės kraujotakos gerinimas ir medžiagų 

apykaitos miokarde aktyvinimas 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos  

normalizavimas 

Programa 86 .  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų  

Poveikis 

VisionTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Regos organų  ląstelių ir audinių metabolizmo 

atstatymas 

HearTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir dieną Metabolizmo  klausos organų  ląstelėse ir 

audiniuose, atstatymas 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos  normalizavimas 

 

II. Su amžiumi susiję pokyčiai  širdies ir kraujagyslių sistemoje 

Programa 87.   Organizmo prisitaikymas prie su amžiumi susijusių pokyčių, širdies ir kraujagyslių sistemose 

(arterijos elastingumo sumažėjimo, venų išsiplėtimo, sumažėjusio venų tonuso, sumažėjusio  kapiliarų  skaičiaus,  

audinių hipoksijos, miokardo funkcijų sutrikimų ir kt.) 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

CardioTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Koronarinės kraujotakos gerinimas ir medžiagų 

apykaitos miokarde aktyvinimas 

Vessel TIDE PLUS 1 kapsulė dieną Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų  

apykaitos  reguliavimo funkcijos  normalizavimas 

 

Su amžiumi susiję pokyčiai  kvėpavimo sistemoje 

Programa 88 . Organizmo prisitaikymas prie su amžiumi susijusių pokyčių kvėpavimo sistemoje (kvėpavimo organų 

gleivinės atrofijos, kremzlės sukietėjimo,bronchų obstrukcijos, gleivių kaupimosis bronchuose, hipoksijos, ir kt.) 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

BreathTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Kvėpavimo takų gleivinės uždegiminio proceso 

mažinimas 

CardioTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Konarinės kraujotakos gerinimas ir medžiagų 

apykaitos miokarde aktyvinimas 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos  normalizavimas 
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III.  Su amžiumi susiję pokyčiai  virškinimo sistemoje Organizmui prisitaikymas prie su amžiumi 

susijusių pokyčių  virškinimo sistemoje ( gleivinės, skrandžio ir plonosios žarnos atrofijos,sumažėjusi sekrecijos ir 

motorikos funkcijos, kasos ląstelių atrpfijos ir sumažėjusios jos sekrecijos funkcijos, sumažėjusios baltymų sintezės, 

ir kt.)  

 

Programa 89.  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

Lowacid 

(Hyperacid)TI

DE PLUS 

1 kapsulė ryte ir vakare Skrandžio gleivinės pažeidimų korekcija 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos  reguliavimo funkcijos  

normalizavimas 

 

Programa 90.  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

DuodenumTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Gerina atstatomuosius, regeneracinius procesus 

dvylikapirštėje žarnoje, normalizuoja sekrecijos 

funkciją 

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Žarnyno mikrofloros normalizavimas 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos normalizavimas 

 

Programa 91.  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

PancreaTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Atstatomųjų ir regeneracinių procesų gerinimas 

kasoje 

FlatuTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Virškinimo proceso ir maistinių medžiagų  

absorbcijos gerinimas 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos  reguliavimo funkcijos  

normalizavimas 

 

Programa  92.  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

LiverTIDE PLUS 

 

1 kapsulė ryte ir vakare Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kepenyse 

gerinimas 

DuodenumTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Atstatomųjų, regeneracinių procesų dvylikapirštėje 

žarnoje grinimas, sekrecijos funkcijos  

normalizavimas 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos  reguliavimo funkcijos  normalizavimas 
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IV. Su amžiumi susiję pokyčiai  šlapimo sistemoje Oorganizmo prisitaikymas prie su amžiumi 

susijusių pokyčių šlapimo sistemoje (inkstų kraujagyslių sklerozės, inkstų kraujotako, sumažėjusios inkstų funkcijos -  

baltymų apykaitos produktų išsiskyrimo, elektrolitų, vandens, raumenų sluokssnio atrofijos, ir kt.) 

 

Programa 93. 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsulė ryte ir vakare Inkstų funkcijos normalizavimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė dieną Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos  normalizavimas 

 

Programa 94.  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

UrinaTIDE PLUS 

 

1 kasulė ryte ir dieną Šlapimo išsiskyrimo didinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė ryte Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos  normalizavimas 

 

VI. Osteoporozė (žiūrėti «Kaulų,sąnarių sveikata») 

VI. Klimakterinis sindromas (žiūrėti “REPRODUKCINĖ MOTERŲ SVEIKATA“) 

VII. Su amžiumi susiję kaulų liaukos metabolizmo reguliavimo pokyčiai,senyvo osteoporozės 

profilaktika,pagyvenusių ir senyvų žmonių lūžiai 

VIII. Programa 95.  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų 

Poveikis 

Parathyroid TIDE 

PLUS 

 

1 kasulė į dieną Patobulinta paratooriozinė funkcija,kalcio 

trūmas,vitamino D paildai 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 

Immune TIDE PLUS 1 kapsulė 2 kartus dienoje Imuninės sistemos nespecifinio atsparumo 

padidėjimas 

 

 

 

 

                                                              PROGRAMOS 

                           Kvėpavimo organų pažeidimų profilaktika ir atstatymas 

 
Programa 96 . Ūmios viršutinių kvėpavimo takų ir apatinių kvėpavimo takų infekcijos mažinimas, ūmios lėtinės 

apatinių kvėpavimo takų  ligos palengvinimas 
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MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

BreathTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Kvėpavimo takų gleivinės uždegiminio proceso 

mažinimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

 

 

Программа 97. Ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos mažinimas, ūmios apatinių kvėpavimo takų infekcijos 

atmažinimas, lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos remisija* 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

BreathTIDE PLUS 1 kapsulė dienoje Kvėpavimo takų gleivinės uždegiminio proceso 

mažinimas  

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo 

didinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

 

 
Programa 98 Plaučių ligų sukeltų išorinių veiksnių (aukšto  dulkių ir/ar dujų lygio ore darbe ar namuose) 
palengvinimas* 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

BreathTIDE PLUS 1 kapsulė dienoje Kvėpavimo takų gleivinės uždegiminio proceso 

mažinimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė  dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

 

Programa 99. Pagalbinė dietinės mitybos korekcija rūkant * 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

Breath TIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Kvėpavimo takų gleivinės uždegimo mažinimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

*Rekomenduojama kursą kartoti 3-4 kartus  metuose 

Jeigu neradote sau tinkamos programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą 

 

 

PROGRAMOS 

Virškinimo funkcijų sutrikimų profilaktika ir atstatymas 
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Programa 100.  Gastroezofagalinė refliuksinė liga *, * ezofagitas, stemplės erozija *, lėtinis gastritas, padidėjęs 

rūgštiningumas * skrandžio opa * 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

HyperacidTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Reparatyvinių, regeneracinių procesų stemplėje ir 

skrandyje gerinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė nakčiai Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos normalizavimas 

* Lentelėje nurodyti vartojimo kiekiai ir dažnumas yra šių ligų  paūmėjimo laikotarpiu. Rekomenduojamas 

profilaktinis kursas minimaliai 2 kartus per metus (rudenį, pavasarį) vartojant ½ šios  normos  

 

 

 

Programa 101.  Lėtinis duodenitas *, dvylikapirštės žarnos opa * 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

DuodenumTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Atstatomųjų, regeneracinių procesų dvylikapirštėje 

žarnoje gerinimas, sekrecijos funkcijos 

normalizavimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė nakčiai Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos  normalizavimas 

* Lentelėje nurodyti vartojimo kiekiai ir dažnumas  yra šių ligų  paūmėjimo laikotarpiu. Rekomenduojamas 

profilaktinis kursas minimaliai 2 kartus per metus (rudenį, pavasarį) vartojant ½ šio normos 

 

Programa 102.* Lėtinis atrofinis gastritas, lėtinis gastritas su mažu rūgštingumu *, sumažėjęs apetita *, dispepsija 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

LowacidTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Skrandžio gleivinės pažeidimų korekcija 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė nakčiai Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos  reguliavimo funkcijos normalizavimas 

* Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus  metuose  

 

Programa 103.  Neinfekcinis gastroenteritas *, lėtinis (opinis) * enterokolitas, lėtinis (opines) proktitas *, lėtinis 

(opini)s rektosigmoiditas * 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

FlatuTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Virškinimo proceso ir maistinių medžiagų  

absorbcijos gerinimas 

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Žarnyno mikrofloros normalizavimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė  dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

* Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus  metuose  

 

Programa 104.  Disbakteriozė *, dispepsija, nevirškinimas *, gydymas antibakteriniais vaistais 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 
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FlatuTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Virškinimo proceso ir maistinių medžiagų  

absorbcijos gerinimas 

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Žarnyno mikrofloros normalizavimas 

* Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus metuose  

 

 

 

 

Programa 105.  Žarnyno kraujagyslių ligos,  lėtinis išeminis kolitas, enteritas, - enterokolitas, mezenterinė 

aterosklerozė 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė nakčiai Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos  reguliavimo funkcijos  

normalizavimas 

FlatuTIDE PLUS- 1 kapsulė du kartus  dienoje Virškinimo proceso ir maistinių medžiagų  

absorbcijos gerinimas 

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Žarnyno mikrofloros normalizavimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė  dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

* Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus metuose 

 . 

Programa 106.  *Žarnyno dirglumo sindromas žarnyno dirglumo sindromas su viduriavimu *, vidurių užkietėjimas, 

funkcionalinis viduriavimas *, neurogeninis žarnyno dirglumas * 

         

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

FlatuTIDE PLUS- 1 kapsulė du kartus dienoje Virškinimo proceso ir maistinių medžiagų  

absorbcijos gerinimas 

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Žarnyno mikrofloros normalizavimas 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė nakčiai Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos  reguliavimo funkcijos normalizavimas 

* Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus metuose  

 

Programa 107.  Tulžies ligos, tulžies takų ir kasos  lėtinis cholecistitas *,  tulžies diskinezija, lėtinis pankreatitas *, 

kasos atrofija, kasos fibrozė * 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

PancreaTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kasoje 

gerinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

FlatuTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Virškinimo proceso ir maistinių medžiagų  

absorbcijos gerinimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė  dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

* Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus  metuose 

Jeigu neradote sau tinkamos  programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą.                            
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 PROGRAMOS 

                           Nervų sistemos  funkcijų sutrikimų profilaktika ir atstatymas 

 
Programa 108. Galvos smegenų kraujagyslių ligos (smegenų aterosklerozė *, hipertenzinė encefalopatija *, insulto 

pasekmės (Jus ištiko išėminis insultas) *, intrakranijinės hemoragijos (hemoraginis insultas) *, laikinas smegenų 

išemijos priepuolis,  parkinsono požymiai * 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

MemoryTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Kraujotakos procesų smegenyse normalizavimas 

BrainTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Turi neuroprotektorinį neurotrofinį ir 

neurometabolinį  poveikį smegenų audiniui 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija  

* Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus  metuose 

 

Programa 109 Periferinės nervų sistemos ligos (vaistinė polineuropatija, alkoholinė polineuropatija., 

polineuropatija sukelta kitų toksinių medžiagų, infekcinių ir parzitinių ligų polineuropatija, cukrinio diabeto 

polineuropatija, polineuropatija sukelta kitų endokrininių ligų ir medžiagų apykaitos sutrikimų., cukrinio diabeto 

polineuropatija 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė nakčiai Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir  medžiagų 

apykaitos  reguliavimo funkcijos  normalizavimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

 

Programa 110. Kognityviniai ir psichiniai centrinės nervų sistemos pažeidimai, hiperaktyvumas, jautrumas, 

depresija, nerimas ir kt. (lėtinės psicho-emocinės perkrovos *, emocinės būsenos (profesinė) perkrovos *, sumažėjęs 

darbingumas *, chroniško nuovargio sindromas, miego sutrikimai dirbant pamaininį darbą *, dažna laiko zonų 

kaita, dirglumo padidėjimas, nerimas*)  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

MemoryTIDE PLUS 1 kapsulė ryte Kraujotakos procesų smegenyse normalizavimas 

BrainTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Turi neuroprotektorinį neurotrofinį ir 

neurometabolinį  poveikį smegenų audiniui 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė nakčiai Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos  normalizavimas 

*Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus metuose                                   

Jeigu neradote sau tinkamos  programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą 
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    PROGRAMOS 

Širdies-kraujagyslių sistemos  funkcijų sutrikimų profilaktika ir atstatymas 

 

Programa 111. Ūmios reumatinės širdies ligos, ūmus endokarditas (infekcinis), ūminis miokarditas (infekcinis), 

ūminis perikarditas (infekcinis), kardiomiopatija  esant infekcinėm ir parazitinėms ligoms, kardiomiopatija esant 

medžiagų apykaitos sutrikimams ir mitybos sutrikimams 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

CardioTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Koronarinės kraujotakos gerinimas ir medžiagų 

apykaitos miokarde aktyvinimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija  

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

 

 

Programa 112. Lėtinė išeminė širdies liga *, hipertenzija  * * antrinė hipertenzija, aterosklerozė * *, lėtinis širdies 

nepakankamumas kompensacijos stadijoje *  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų Poveikis 

Cardio TIDE PLUS 1 kapsulė 1 kartą  dienoje Koronarinės kraujotakos gerinimas ir medžiagų 

apykaitos miokarde aktyvinimas 

Vessel TIDE PLUS 1 kapsulė 1 kartą dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija  

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė 1 kartą nakčiai Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos  reguliavimo funkcijos  

normalizavimas 

 

 

Programa 113.  Lėtinis širdies nepakankamumas dekompensacijos stadijoje 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų Poveikis 

CardioTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Koronarinės kraujotakos gerinimas ir medžiagų 

apykaitos miokarde aktyvinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija  

UrinaTIDE PLUS 

 

1 kapsulė du kartus dienoje Šlapimo išsiskyrimo didinimas 

LiverTIDE PLUS 

 

1 kapsulė du kartus  dienoje Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kepenyse 

gerinimas 

* Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus  metuose  

Jeigu neradote sau tinkamos  programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą 
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PROGRAMOS 

Endokrininės sistemos  funkcijų sutrikimų profilaktika ir atstatymas 

 
Programa 114.  Difuzinė (endeminė) struma, dėl jodo trūkumo * ir kiti skydliaukės sutrikimai, susiję su jodo 

trūkumu *, hipotireozė sukelta medikamentų ir kitų egzogeninių medžiagų *,  poinfekcinė hipotirozė * ,  skydliaukės 

atrofija (įgyta) *, tiroiditas (autoimuninis, medikamentinis) *        

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

ThyroidTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje  Skydliaukės funkcijų normalizavimas 

VesselTIDE  PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje  Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

* Rekomenduojama vartoti 3-4  kartus metuose . 

 

Programa 115.  Tirotoksikozė su difuziniu gūžiu *, tirotoksikozė su toksiniu gūžiu *, vieno toksinio mazgo 

tirotoksikozė su daugiamazgiu toksiniu gūžiu *, kitokios hipertirozės formos 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų Poveikis 

ThyroidTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje  Skydliaukės funkcijų normalizavimas  

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje  Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė 1 kartą dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija  

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė 1 kartą nakčiai Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos  reguliavimo funkcijos normalizavimas 

*Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus metuose  

 

Programa 116.  Pirminė ir antrinė hiperparatirozė * hipoparatiroidizė, osteoporozė (menopauzės * *, po 

chirurginių operacijų, vartojant vaistus *, prastas arba lėtas lūžių gijimas) 

            

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

ParathyroidTIDE 

PLUS 
1 kapsulė du kartus  dienoje  Priešskydliaukės liaukos darbo normalizavimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje  Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje  Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

*Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus metuose. 

 

 

Programa 117.  Normalizuoti skydliaukės liaukų veiklą kaip pagalbą šalutinių širdies ligų gydymui kartu su kalcio 

trūkumu,siekiant išvengti komplikacijų,susijusių su nepakankamu kalcio įsisavinimu ir jų vystymąsi 

    

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20- 30 dienų 

Poveikis 

ParathyroidTIDE 

PLUS 

1 kapsulė 1 kartą į dieną  Patobulinta paratooriozinė funkcija,kalcio 

trūkumas,vitamino D papildai 
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Vess TIDE  PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje  Metabolizmo mormalizavimas centrinės ir 

periferinės nervų sistemos audiniuose,paryroidinės 

liaukos funkcijos nervų sistemos reguliavimo 

gerinimas 

 

 

 

Programa 118.  Kai chirurginės intervencijos į skydliaukę,pažeisdamos arba pašalinus skydliuakės liaukas 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20-30 dienų 

Poveikis 

Parathyroid TIDE 

PLUS 

1 kapsulė į dieną  Patobulinta paratooriozinė funkcija,kalcio 

trūkumas,vitamino D papildai 

Thyroid TIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje  Skydliaukės funkcijos normalizavimas 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje  Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 

Immune TIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Imuninės sistemos nespecifinio atsparumo 

padidėjimas 

 

Programa 119. Dėl kalcio kiekio organizme sumažėjimo dėl nepakankamo vartojimo ir įsisavinimo(sutrikus 

absorbcijai virškinimo trakte,inkstų napakankamumui,vitamin D trūkumui ir t.) 

            

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

20- 30 dienų 

Poveikis 

Parathyroid TIDE 

PLUS 

1 kapsulė į dieną Patobulinta paratooriozinė funkcija,kalcio 

trūkumas,vitamino D papildai 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Mikrocirkuliacijos tobulinimas,kraujagyslių sienos 

stiprinimas 

Konkretaus organo 

kompleksas 

(Hyperacid TIDE 

PLUS ar Lowacid 

TIDE PLUS ar 

Duodenum TIDE 

PLUS ar Flatu TIDE 

PLUS ar Microflora 

TIDE PLUS ar 

Kidney TIDE PLUS  

ir t.t) 

1 kapsulė du kartus dienoje Pagerinti tikslinio organo metabolizmą ir funkciją 

 

 

 

Programa 120. Nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas *, nuo insulino nepriklausamas cukrinis diabetas*, 

diabetas susijęs su mityba * 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

PancreaTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kasoje 

gerinimas 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dien0je kraujagyslių sutrikimų korekcija 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė  dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

 

Programa 121.  Inkstų pažeidimai sergant cukriniu diabetu (diabetinė nefropatija)* 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 
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PancreaTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje  Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kasoje 

gerinimas  

LiverTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje  Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kepenyse 

gerinimas 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje  Inkstų funkcijos normalizavimas 

 

 

Programa 122.  Akių pažeidimai sergant cukriniu diabetu (diabetinė retinopatija)* 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

PancreaTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje  Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kasoje 

gerinimas  

LiverTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje  Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kepenyse 

gerinimas 

VisionTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje  Regos organų ląstelių ir audinių metabolizmo 

atstatymas 

MemoryTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Bioenergetinių procesų centrinėje nervų sistemoje 

aktyvinimas 

 

Programa 123.  Kraujagyslių pažeidimai sergant cukriniu diabetu (diabetinė retinopatija)* 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

PancreaTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kasoje 

gerinimas  

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

BrainTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Turi neuroprotektorinį neurotrofinį ir 

neurometabolinį  poveikį smegenų audiniui 

 

Programa 124.  Diabetinė gastropatij (gastroduodenopatija)* 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

30- 45 dienų 

Poveikis 

PancreaTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Atstatomųjų ir regeneracinių procesų gerinimas 

kasoje 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

DuodenumTIDE 

PLUS 

1 kapsulė du kartus dienoje Gerina atstatomuosius, regeneracinius procesus 

dvylikapirštėje žarnoje, normalizuoja sekrecijos 

funkciją 

*Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus metuose  

Jeigu neradote sau tinkamos  programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą 

                             

 

 

                                             PROGRAMOS 

                         Regos organų  funkcinių sutrikimų profilaktika ir atstatymas 

                 
Programa 125.  Distrofiniai tinklainės sutrikimai ir spalvų matymas, neryškus matymas (toliaregystė, 

trumparegystė, astigmatizmas)             
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MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų * 

Poveikis 

VisionTIDE PLUS 1 kapsulė iki pietų Regos organų  ląstelių ir audinių  metabolizmo 

atstatymas 

BrainTIDE PLUS 1 kapsulė iki pietų Turi neuroprotektorinį neurotrofinį ir neurometabolinį  

poveikį smegenų audiniui 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

*Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus metuose  

Programa 126.  Regėjimo sutrikimai moterims 45+ 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų * 

Poveikis 

VisionTIDE PLUS 1 kapsulė iki pietų Regos organų ląstelių ir audinių metabolizmo atstatymas 

MenoTIDE PLUS 1 kapsulė iki pietų Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters sveikatos 

gerinimas 

BoneTIDE PLUS 1  kapsulė du kartus  dienoje Kalcio, magnio ir vitamino D3 trūkumo atstatymas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

* Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus metuose. 

 

Programa 127.  Kompiuterinis akių sindromas 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų * 

Poveikis 

VisionTIDE PLUS 1 kapsulė iki pietų Regos organų  ląstelių ir audinių metabolizmo atstatymas 

BrainTIDE PLUS 1 kapsulė iki pietų Turi neuroprotektorinį neurotrofinį ir neurometabolinį  

poveikį smegenų audiniui 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos  reguliavimo funkcijos  normalizavimas 

normalizavimas 

VessTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Kraujagyslių sutrikimų korekcija 

* Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus  metuose. 

 

Programa 128.  Su amžiumi susijusių akių ligų profilaktika 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų * 

Poveikis 

VisionTIDE PLUS 1 kapsulė iki pietų Regos organų ląstelių ir audinių metabolizmo atstatymas 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė iki pietų Kraujagyslių sutrikimų korekcija kraujagyslių sutrikimų 

korekcija 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus per dieną Natūralių organizmo detoksikacijos procesų aktyvinimas 

CardioTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Koronarinės kraujotakos gerinimas ir medžiagų 

apykaitos miokarde aktyvinimas 

BrainTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Turi neuroprotektorinį neurotrofinį ir neurometabolinį  

poveikį smegenų audiniui 

*Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus metuose 

Jeigu neradote sau tinkamos  programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą 
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 PROGRAMOS  

                              Klausos organų  funkcinių sutrikimų profilaktika ir atstatymas 

 Programa 129.  Neurosensorinis klausos praradimas, klausos praradimas. Paveldėto polinkio į ankstyvą klausos 

praradimų  profilaktika   

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų * 

Poveikis 

HearTIDE PLUS  1 kapsulė iki pietų Metabolizmo  klausos organų  ląstelėse ir audiniuose  

atstatymas 

MemoryTIDE PLUS 1 kapsulė iki pietų Kraujotakos procesų smegenyse normalizavimas 

VesselTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Kraujagyslių sutrikimų korekcija  

BrainTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Turi neuroprotektorinį neurotrofinį ir neurometabolinį  

poveikį smegenų audiniui 

* Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus  metuose  

 

Programa 130.  Su amžiumi susijęs klausos praradimas (senatvinis kurtumas). Subjektyvus spengimas ausyse 

(tinitas) - klausos pojūčiai, kurie atsiranda žmonėms be išorinio garso šaltinio 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų * 

Poveikis 

HearTIDE PLUS l kapsulė iki pietų Metabolizmo  klausos organų  ląstelėse ir audiniuose  

atstatymas 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė iki pietų Kraujagyslių sutrikimų korekcija  

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus per dieną Natūralių organizmo detoksikacijos procesų aktyvinimas 

CardioTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Kronarinės kraujotakos gerinimas ir medžiagų apykaitos 

miokarde aktyvinimas 

BrainTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Turi neuroprotektorinį neurotrofinį ir neurometabolinį  

poveikį smegenų audiniui 

* Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus  metuose  

 

 

Programa 131.  Persirgtos virusinės infekcijos, bakterinės etiologijos ligos su klausos organų komplikacijomis. 

Atsistatymo laikotarpiu persirgtos uždegiminės ligos     

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

HearTIDE PLUS 1 kapsulė iki pietų Metabolizmo  klausos organų  ląstelėse ir audiniuose  

atstatymas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų aktyvinimas 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė iki pietų Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

 

Programa 132.  Aukšto lygio foninis triukšmas - viršytas leistinas triukšmo lygis darbe ar namuose. Garsinės ir 

mechaninės klausos traumos  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų * 

Poveikis 

HearTIDE PLUS 1 kapsulė iki pietų Metabolizmo klausos organų  ląstelėse ir audiniuose  

atstatymas 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė nakčiai Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos  normalizavimas 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Kraujagyslių sutrikimų korekcija 
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* Rekomenduojama vartoti 3-4 kartus metuose  

Jeigu neradote sau tinkamos  programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą 

 

PROGRAMOS  

Vartojimas esant įvairios lokalizacijos navikams 

 

Programa 133.  Įvairios lokalizacijos navikai  lydimi intoksikacijos sindromo 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų aktyvinimas 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

Pažeisto organo 

TIDE PLUS 

1 kapsulė du kartus dienoje Pažeisto organo stiprinimas  

 

Programa 134.  Įvairios lokalizacijos navikai lydimi dispepsijos simptomų 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

DetoxiTIDE PLUS  1 kapsulė du kartus dienoje  Natūralių organizmo detoksikacijos procesų aktyvinimas 

ImmuneTIDE PLUS  1 kapsulė du kartus dienoje  Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

FlatuTIDE PLUS  1 kapsulė du kartus dienoje  Virškinimo proceso ir maistinių medžiagų  absorbcijos 

gerinimas 

MiсrofloraTIDE 

PLUS  

1 kapsulė du kartus dienoje Žarnyno mikroflros normalizavimas  

 

Programa 135.  Įvairios lokalizacijos navikai  lydimi silpnumo sindromo 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus  dienoje Natūralių organizmo detoksikacijos procesų aktyvinimas 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

MemoryTIDE PLUS 1  kapsulė ryte Kraujotakos procesų smegenyse normalizavimas 

NervesTIDE PLUS 1 kapsulė nakčiai Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos reguliavimo funkcijos normalizavimas 

 

 

Programa 136.  Įvairios lokalizacijos navikai skyrus chemoterapijos ar spindulinės terapijos kursą * 

MyRealWay Kiekis ir vartojimas Poveikis 



 

40 

 

Kompleksas 15-30 dienų 

DetoxiTIDE PLUS  1 kapsulė du kartus dienoje  Natūralių organizmo detoksikacijos  procesų 

aktyvinimas 

TIDE PLUS  1 kapsulė du kartus dienoje  Pažeisto organo stiprinimas  

FlatuTIDE PLUS  1 kapsulė du kartus  dienoje  Virškinimo proceso ir maistinių medžiagų  absorbcijos 

gerinimas 

LiverTIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kepenyse 

gerinimas 

* Rekomenduojama vartojimo trukmė atitinka chemoterapijos ar spindulinės terapijos kursą 

Jeigu neradote sau tinkamos programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą 

 

 

PROGRAMOS 

«KOSMETOLOGJLA moterims» 

 

Programa 137.  Sveikatos ir grožio receptas 18 + * 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

ImmuneTIDE PLUS 1  kapsulė ryte Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

SkinTIDE PLUS 1  kapsulė ryte Odos funkcijų ir struktūros normalizavimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Natūralių organizmo detoksikacijos procesų aktyvinimas 

HairTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Plaukų, nagų funkcijų  ir struktūros normalizavimas 

*Rekomenduojamas vartojimas - 1 kartą  metų ketvirtyje 

 

Programa 138.   Sveikatos, grožio ir jaunystės receptas 35+ * 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

SkinTIDE PLUS 1  kapsulė ryte Odos funkcijų ir struktūros normalizavimas 

MicrofloraTIDE 

PLUS 

1  kapsulė ryte Žarnyno mikrofloros normalizavimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Natūralių organizmo detoksikacijos procesų aktyvinimas 

HairTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Plaukų, nagų funkcijų ir struktūros normalizavimas 

*Rekomenduojamas vartojimas – 2-3 kartus  metuose 

Programa 139.     
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MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

ImmuneTIDE PLUS 1  kapsulė ryte Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

WomanTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters sveikatos 

stiprinimas 

HairTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Plaukų, nagų funkcijų ir struktūros normalizavimas 

*Rekomenduojamas vartojimas – 2-3 kartus  metuose 

 

 

Programa 140.  Sveikatos, grožio ir jaunystės receptas 45+* 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

SkinTIDE PLUS 1  kapsulė ryte Odos funkcijų ir struktūros normalizavimas 

ThyroidTIDE PLUS 1  kapsulė ryte Skydliaukės funkcijų normalizavimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

HairTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Plaukų, nagų funkcijų ir struktūros normalizavimas 

*Rekomenduojamas vartojimas – 2-3 kartus  metuose  

Programa 141.   

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

ImmuneTIDE PLUS 1  kapsulė ryte Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

SkinTIDE PLUS 1 kapsulė iki pietų Odos funkcijų ir struktūros normalizavimas 

MenoTIDE PLUS, 1  kapsulė dienoje Priešlaikinio senėjimo profilaktika ir moters sveikatos 

gerinimas 

VisionTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Regos organų ląstelių ir audinių metabolizmo 

atstatymas 

HairTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Plaukų, nagų funkcijų ir struktūros normalizavimas 

 

Jeigu neradote sau tinkamos sau programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą 
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PROGRAMOS 

«KOSMETOLOGIJA VYRAMS» 

 

Programa 142.  Odos, plaukų ir nagų sveikata 18+*  

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

ActiManTIDE PLUS 1  kapsulė ryte Vyrų sveikatos stiprinimas, seksualinių sutrikimų 

profilaktika 

SkinTIDE PLUS 1  kapsulė ryte Odos funkcijų ir struktūros  normalizavimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

HairTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Plaukų, nagų funkcijų ir struktūros normalizavimas 

*Rekomenduojamas vartojimas - 1 kartą metų  ketvirtyje 

 

 

Programa 142..       Odos, plaukų ir nagų sveikata 45+* 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

ProstaTIDE PLUS 1  kapsulė ryte Vyrų sveikatos stiprinimas 

SkinTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Odos funkcijų ir struktūros normalizavimas 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Natūralių organizmo detoksikacijos procesų 

aktyvinimas 

HairTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Plaukų, nagų funkcijų ir struktūros normalizavimas 

*Rekomenduojamas vartojimas – 2-3 kartus  metuose 

 

Programa 144.   

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

SkinTIDE PLUS 1  kapsulė ryte Odos funkcijų ir struktūros normalizavimas 

LiverTIDE PLUS 1  kapsulė ryte Atstatomųjų ir regeneracinių procesų kepenyse 

gerinimas 

VisionTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Regos organų ląstelių ir audinių metabolizmo 

atstatymas 

HairTIDE PLUS 1 kapsulė po pietų Plaukų, nagų funkcijų ir struktūros normalizavimas 

*Rekomenduojamas vartojimas – 2-3 kartus  metuose 
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Jeigu neradote sau tinkamos programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programą 

 

PROGRAMOS 

sportininkams ir aktyviai sportuojantiems žmonėms 

 

I. Esant padidintiems fiziniams krūviams  susijusiems su profesinie veikla  

          Žiūrėti programas 70, 71, 76, 77, 79-83  

 

II.        Varžybų periodu   

Programa 145. Emocinės įtampos mažinimas, adaptacija pasikeitus laiko juostoms, imuninės sistemos stiprinimas, 

hemoglobino kiekio kraujyje  padidinimas, audinių atsistatymo pagreitinimas, fizinio ir protinio darbingumo 

stiprinimas  

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

ImmuneTIDE PLUS 1  kapsulė ryte Nespecifinio imuninės sistemos atsparumo didinimas 

JointsTIDE PLUS 1 kapsulė per pietus Sąnarių judrumo ir struktūros atstatymas 

NervesTIDE PLUS 2 kapsulės vakare Centrinės ir periferinės nervų sistemos ir medžiagų 

apykaitos  reguliavimo funkcijos normalizavimas 

    

Programa 146. Su intensyvaus ir (arba) ilgalaikio fizinio krūvio sportininkams,dirbantiems su sunkiausiais sporto 

renginiais,po intensyvių treniruočių 

 

MyRealWay 

Kompleksas 

Kiekis ir vartojimas 

15-30 dienų 

Poveikis 

Muscle TIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Raumenų atstatymas 

Ligamen TIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Ryšių ir sausgyslių atstatymas 

Vess TIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Mikrocirkuliacijos,kraujagyslių sienos stiprinimas 

Thymus TIDE PLUS 1 kapsulė du kartus dienoje Prisitaikymo prie kūno savybių stiprinimas 

 

Jeigu neradote sau tinkamos programos, mūsų specialistai sudarys Jums individualią MyRealWay 

bioreguliatorių vartojimo programa 

 

 

 

 


