
DAUGIAKOMPONENTIS PEPTIDINIS
KOMPLEKSAS

Produktų katalogas

Mano klubas __________________

ID ___________________________

www.myrealway.com
info@myrealway.com



1 1

Turinys
Imuninės sistemos stimuliavimo kompleksas
ImmuneTIDE PLUS ......................................................................6

Užkrūčio liaukos reguliavimo kompleksas
ThymusTIDE PLUS .......................................................................8

Kenksmingų medžiagų valymo iš organizmo
kompleksas
DetoxiTIDE PLUS ....................................................................... 10

Nervų sistemos stabilizavimo ir veikimo
pagerinimo kompleksas
NervesTIDE PLUS ...................................................................... 12

Smegenų veiklos efektyvumo gerinimo
kompleksas
BrainTIDE PLUS .......................................................................... 14

Atminties gerinimo kompleksas
MemoryTIDE PLUS ................................................................... 16

Širdies struktūros ir funkcionalumo palaikymo
kompleksas
CardioTIDE PLUS ....................................................................... 18

Kraujagyslių funkcionalumo ir struktūros gerinimo 
kompleksas
VesselTIDE PLUS ........................................................................ 20

Kvėpavimo sistemos struktūros ir funkcionalumo 
palaikymo kompleksas
BreathTIDE PLUS ....................................................................... 22

Dvylikapirštės žarnos struktūros ir funkcionalumo 
palaikymo kompleksas
DuodenumTIDE PLUS ............................................................. 24

Meteorizmo pro�laktikos kompleksas
FlatuTIDE PLUS .......................................................................... 26

Žarnyno mikro�oros normalizavimo kompleksas
Micro�oraTIDE PLUS ................................................................ 28

Gastrito esant padidintam rūgštingumui
pro�laktikos kompleksas
HyperacidTIDE PLUS ................................................................ 30

Gastrito esant mažam rūgštingumui pro�laktikos 
kompleksas
LowacidTIDE PLUS ................................................................... 32

Kasos struktūros ir funkcionalumo palaikymo
kompleksas
PancreaTIDE PLUS..................................................................... 34

Kepenų struktūros ir funkcionalumo palaikymo
kompleksas
LiverTIDE PLUS ........................................................................... 36

Moterų reprodukcinės sistemos struktūros ir
funkcionalumo palaikymo kompleksas
WomanTIDE PLUS ..................................................................... 38

Moters sveikatos palaikymo menopauzės metu
kompleksas
MenoTIDE PLUS ......................................................................... 40

Vyrų reprodukcinės sistemos sistemos struktūros ir 
funkcionalumo palaikymo kompleksas
ActiManTIDE PLUS .................................................................... 42

Prostatos struktūros ir funkcionalumo palaikymo
kompleksas
ProstaTIDE PLUS ........................................................................ 44

Šlapinimosi sistemos struktūros ir funkcionalumo
palaikymo kompleksas
UrinaTIDE PLUS .......................................................................... 46

Inkstų struktūros ir funkcionalumo palaikymo
kompleksas
KidneyTIDE PLUS ...................................................................... 48

Kaulų struktūros ir funkcionalumo palaikymo
kompleksas
BoneTIDE PLUS .......................................................................... 50

Sąnarių struktūros ir funkcionalumo palaikymo
kompleksas
JointsTIDE PLUS ......................................................................... 52

Skydliaukės struktūros ir funkcionalumo 
palaikymo kompleksas
ThyroidTIDE PLUS ..................................................................... 54

Antinksčių struktūros ir funkcionalumo 
palaikymo kompleksas
AdrenalTIDE PLUS .................................................................... 56

Regos organų struktūros ir funkcionalumo palaikymo 
kompleksas
VisionTIDE PLUS ........................................................................ 58

Klausos organų struktūros ir funkcionalumo
palaikymo kompleksas
HearTIDE PLUS ........................................................................... 60

Odos struktūros ir mitybos palaikymo kompleksas
SkinTIDE PLUS ............................................................................ 62

Plaukų ir nagų struktūros ir mitybos palaikymo
kompleksas
HairTIDE PLUS ............................................................................ 64
 
Epi�zės  struktūros ir funkcionalumo palaikymo 
kompleksas
Epihysis-cerebriTIDE PLUS ..................................................... 66

Kaulų čiulpų  struktūros ir funkcionalumo 
palaikymo kompleksas
Bone-marrowTIDE PLUS ......................................................... 68

Raumenų  struktūros ir funkcionalumo 
palaikymo kompleksas
MuscleTIDE PLUS ...................................................................... 70

Priešskydinių liaukų  darbo normalizavimo ir kalcio 
apykaitos sutrikimų pro�laktikos kompleksas 
ParathyroidTIDE PLUS ............................................................. 72

Raiščių  struktūros ir funkcionalumo palaikymo 
kompleksas
LigamenTIDE PLUS ................................................................... 74



2



2 3

Sveikata - pagrindinė gyvenimo vertybė, 
viena iš svarbiausių socialinių, profesinio to-
bulėjimo ir ekonominės gerovės sąlygų.

Intelektualinis, dvasinis, �zinis ir repro-
dukcinis tobulėjimas galimas tik sveikoje vi-
suomenėje. Terminas «sveikata» turėtų būti 
suprantamas ne tik kaip organizmo būklė, 
kai visi jo gyvenimo  rodikliai atitinka normą, 
bet ir kaip rezervinių galimybių, formuojan-
čių žmogaus sveikatos resursus, esančius vi-
suose organizmo lygiuose buvimas.

Svarbiausia sąlyga, norint padidinti 
žmogaus sveikatos resursus, yra �ziologi-
nių organizmo poreikių energijai patenki-
nimas ir subalansuotas su mityba suvarto-
jamų organizme nesintezuojamų maistinių 
medžiagų patekimas į organizmą. Bet koks 
nukrypimas nuo subalansuotos mitybos 
veda prie organizmo funkcijų sutrikimo ir 
įvairių rūšių pažeidimų kaupimosi, ypač 
jei šie nukrypimai yra ženklūs ir ilgalaikiai. 
Epidemiologiniai įvairių šalių gyventojų 
sveikatos ir mitybos tyrimai, leido nustaty-
ti struktūrą labiausiai paplitusių sutrikimų, 
susijusių su mitybos procesu ir įtakojančių  
sveikatos pokyčius, vedančius prie funkci-
nių žmogaus sistemų ir organų sutrikimų, 
imuninės sistemos sutrikimų, adaptaci-
nio mechanizmo pažeidimų, padidėjusios 
daugelio ligų rizikos. Nustatyti pagrindiniai 
bendri mitybos sutrikimai: gyvulinių balty-
mų trūkumas; polinesočiųjų riebiųjų rūgš-
čių trūkumas; reikšmingas vitaminų C, E, A, 
B ir folio rūgšties trūkumas; trūkumas tam 
tikrų mineralų ir mikroelementų (kalcio, 
cinko, geležies, seleno, jodo, �uoro, ir tt); 
didelis sumažėjimas įvairios kilmės biolo-
giškai aktyvių medžiagų, įskaitant taip va-
dinamų «minorinių» maisto komponentų, 
vartojimo. Pagal šiuolaikinėje visuomenėje 
vyraujančias mitybos tradicijas ir šiuolai-
kinį gyvenimo ritmą žmogus iš anksto yra 
pasmerktas vienos ar kitos rūšies maistinių 
medžiagų nepakankamumui.

Mitybos, atitinkančios visuomenės rei-
kalavimus, koregavimas yra svarbus iššūkis 
kiekvienai valstybei. Siekiant pagerinti mity-
bos kokybę, Pasaulio sveikatos organizacijos  

iniciatyva įvairiose šalyse pradėta maisto 
papildų, kuriuose yra būtinos mitybą pa-
pildančios �ziologiškai pagrįstos biologiš-
kai aktyvios medžiagos, gamyba ir greitai 
įgijo milžinišką populiarumą JAV, Europoje 
ir Japonijoje.

Pačio organizmo atsparumo stiprinimas 
yra glaudžiai susijęs su maistinių medžiagų 
ir mikroelementų rezervo kaupimu, kaip 
dabar įprasta sakyti, pagrindinio veiksnio 
stabdančio ląstelių mutaciją, barjero 
stabdančio vėžio vystymasi, sukūrimu. 
Akivaizdu, kad maistas - pats natūraliausias 
būdas formuoti gyvybiškai svarbių 
junginių rezervą. Taigi, priklausomai nuo 
mitybos, žmogus stiprina sveikatą arba 
isšaukia problemas, kurios gali prišaukti 
sveikatos sutrikimus.

Norint atkurti sumažėjusius arba laiki-
nai prarastus sveikatos resursus ir skatinti 
savo organizmo atsparumą, sukurti unika-
lūs, ekologiškai švarūs, dietofoninės korek-
cijos - biologiškai aktyvūs «My Real Way» 
serijos mitybos papildai, kurie veikia tiesio-
giai per virškinimo traktą, o toliau tiesiogiai 
ląstelėse ir tarpląstelinėje aplinkoje. “My 
Real Way” serijos produktai sukurti apjun-
giant reguliavimo mechanizmus, kuriuose 
gali dalyvauti  visi sudedamieji papildo ele-
mentai vienas kitą papildydami.

Šiuolaikinių aukštųjų technologijų 
dietofoninės korekcijos “My Real Way” 
preparatų kūrime įgyvendintas ir saugus 
medikamentinis  poveikis pagrindiniams 
organizmo procesams - mitybai, medžiagų 
apykaitai ir detoksikacijos, organizmo 
valymuisi.

Žmogaus organizmą galima apibūdin-
ti kaip ląstelių su savo valdymo principais, 
organizacija ir mityba karalyste. Norma-
lūs procesai organizme rodo, kad vyksta  
pastovus savireguliacijos procesas  ho-
meostazė, kuri atspari tiek atšiauriomis  
aplinkos sąlygomis tiek ir vidiniams des-
tabilizuojantiems ar žalojantiems veiks-
niams, vedantiems prie dezaptacijos ar 
ligos. Šiuolaikinės civilizacijos vystimasis 
lėmė žmogaus ir gamtos homeostazės 
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pusiausvyros sutrikimus. “My Real Way” pa-
pildų   serijos   sukūrimo  tikslas   yra sude-
rinti organizmo vidaus homeostazę ir or-
ganizmo atsparumo nepalankiems �zinio, 
cheminio ir biologinio pobūdžio aplinkos 
veiksniams didinimą.

“My Real Way” produktų išskirtinumas 
yra moksliškai pagrįstas įeinančių į jų sudė-
tį biologiškai aktyvių junginių, papildančių 
ir sustiprinančių vienas kito veikimą, tarpu-
savio suderinamumas.

Bazinis visų “My Real Way” produktų 
pagrindas yra inovacinis mažo moleku-
linis (trumpų peptidų) gyvulinės kilmės 
peptidinis kompleksas. Teoriniai ir eksperi-
mentiniai tyrimai parodė, kad peptidai yra 
svarbūs komponentai išsaugant biologinį 
homeostazės reguliavimą ląstelėse ir au-
dinius bei organus organizmui senstant, 
esant lėtinių patologinių procesų vysti-
muisi bei stresiniam poveikiui, užtikrinant 
pro�laktiką ir regeneracinį procesą sutrikus 
metabolizmui ląstelėse. Dėka biochemikų 
I.Rouza (JAV), A.Gershko (Izraelis) ir A. Chi-
hanovera (Izraelis) (2004 m. Nobelio premi-
jos chemijos srityje laureatas) bendro dar-
bo, šis baltymas tapo plačiai žinomas.

Peptidų veikimo mechanizmas apibrė-
žiamas kaip sudėtingas kaskadinis proce-
sas apsprendžiantis trumpalaikį peptidų 
egzistavimą, nors trumpieji fragmentai, 
sudaryti iš 3-4 aminorūgščių liekanų, pasi-
rodo yra žymiai efektyvesni, nei pradiniai 
junginiai. Svarbu pabrėžti, kad peptidai 
esantys “My Real Way” sudėtyje yra natū-
ralus ląstelių apykaitos produktas, jie yra 
kiekviename normaliai funkcijonuojančia-
me organizme, kas įrodo jų vartojimo sau-
gumą.

Siekiant kompensuoti biologiškai ak-
tyvių, tame tarpe svarbių «minorinių» jun-
ginių, skirtų funkciniam organų ir sistemų 
aktyvumui palaikyti, trūkumą organizme 
«My Real Way» serijos papildai praturtinti 
vitaminais, amino rūgštimis ir antioksidan-
tais, taip pat gyvybiškai svarbiais minera-
lais, mikroelementais ir vaistinių augalų 
ekstraktais.

Kompleksiška sudėtis pagrįsta moksli-
ne duomenų apie ingredientų veikimo me-
chanizmo analize, jų savybėmis, tarpusavio 
suderinamumu  ir vartojimo efektyvumu. 
“My Real Way” preparatų sudėtis kom-
plekse su specialiai kiekvienam produktui 
parinktais mažo molekulinės masės �ziolo-
giškai aktyviais gyvulinės kilmės peptidais, 
kaip pagrindu, sudaro daugiakomponentį 
peptidinį bioreguliacinį mechanizmą, lei-
džiantį palaikyti ląstelių, audinių ir organų 
struktūrą ir funkcijonalumą.

Yra žinoma, kad laisvųjų radikalų su-
keliamų molekulinių pažeidimų, oksidaci-
jos procesų ir sutrikusios antioksidantinės 
bei imuninės sistemos veiklos didėjimas 
veda prie ląstelių homeostazės sutrikimų, 
kurie skatina ligų vystymąsi ir priešlaiki-
nio senėjimo proceso aktyvinimą. Daugia-
komponenčiai peptidiniai bioreguliatoriai, 
esantys “My Real Way” serijos produktuose, 
aktyvina organizmo antioksidacinę siste-
mą, slopina laisvųjų radikalų veiklą, padeda 
atkurti ląstelių membranas. Biologinė “My 
Real Way” papildų paskirtis yra energijos 
apykaitos ląstelėse aktyvacija, baltyminės 
sintezės ir ląstelių dalijimosi proceso ska-
tinimas, siekiant atstatyti organų audinius.

Siekiant skatinti pačio organizmo apsaugą ir didinti žmogaus sveikatos resursą 
sukurti šie daugiakomponenčiai peptidiniai “My Real Way” serijos bioreguliatoriai:

ImmuneTIDE PLUS, ThymusTIDE PLUS, DetoxiTIDE PLUS skirti palaikyti imuninės 
sistemos struktūrą ir funkcionalumą
BrainTIDE PLUS, MemoryTIDE PLUS, NervesTIDE PLUS skirti palaikyti nervų 
sistemos struktūrą ir funkcionalumą
CardioTIDE PLUS, VesselTIDE PLUS skirti palaikyti širdies ir kraujagyslių kraujagyslių 
sistemos struktūrą ir funkcionalumą
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BreathTIDE PLUS skirti palaikyti kvėpavimo sistemos struktūrą ir funkcionalumą
DuodenumTIDE PLUS, FlatuTIDE PLUS, HyperacidTIDE PLUS, LowacidTIDE PLUS, 
Micro�oraTIDE PLUS, LiverTIDE PLUS skirti palaikyti virškinimo organų struktūrą ir 
funkcionalumą
ActiManTIDE PLUS, ProstaTIDE PLUS, WomanTIDE PLUS, MenoTIDE PLUS, 
UrinaTIDE PLUS, KidneyTIDE PLUS skirti palaikyti urologenetalinės sitemos 
struktūrą ir
funkcionalumą
BoneTIDE PLUS, JointsTIDE PLUS skirti palaikyti kaulų - sąnarių sistemos struktūrą 
ir funkcionalumą
ThyroidTIDE PLUS, PancreaTIDE PLUS, AdrenalTIDE PLUS skirti palaikyti 
endokrininės sistemos struktūrą ir funkcionalumą
VisionTIDE PLUS skirti palaikyti regos organų struktūrą ir funkcionalumą HearTIDE 
PLUS skirti palaikyti klausos struktūrą ir funkcionalumą
SkinTIDE PLUS, HairTIDE PLUS skirti palaikyti odos, plaukų ir nagų struktūrą ir 
funkcionalumą.

“My Real Way” serijos preparatų gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos 
žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatai fasuojami į kapsules, kurių 
apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Polimeras 
atsparus peptidinio komplekso amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į 
kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis, laipsninis kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus 
į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso 
metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. 
Tai leidžia daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatoirius vartoti bet kokių šalių 
žmonėms, puoselėjantiems įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, 
košerinę ar halaninę mitybą.

Kiekvienam produktui sudarytos moksliškai pagrįstos rekomendacijos, būdas 
ir vartojimo trukmė, nurodyti vartojimo apribojimai. Homeostazės bioregulacijos 
mechanizmo veikimo supratimas leidžia mums pasiūlyti efektyvias schemas, apimančias 
“My Real Way” serijos produktus ir sudaryti «Gyventojų sveikatinimosi programas» 
skatinančias savą organizmo apsaugą, siekiant atstatyti sumažėjusį arba laikinai prarastą 
žmogaus sveikatos resursą, taip pat pro�laktiniais tikslais.

“My Real Way”serijos daugiakomponenčių peptidinių bioreguliatorių - dietofoninių 
mitybos struktūros korektorių  vartojimas  sudaro galimybę jos optimizavimui bei 
persivalgymo rizikos sveikiems žmonėms ir žmonėms, kuriems pasireiškė ligų simptomai, 
biologinei reguliacijai, nukreiptai formuoti suteiktą gamtos jaunystės potencialą, kūrybinį 
aktyvumą, gerinti gyvenimo kokybę  ir prailginti jo  trukmę.
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ImmuneTIDE PLUS

Imuninė sistema – sudėtingas organų ir ląstelių kompleksas, saugantis nuo bakterijų, 
virusų, parazitų, toksinų, svetimkūnių bei kt. medžiagų patekimo į organizmą ir palaiko jį 
sveiką ir stiprų. Taigi tai yra ta „gynybinė armija“, kuri saugo organizmą nuo „užpuolikų“. Ir, 
reikia pabrėžti, retai pralaimi, tačiau, kai taip atsitinka, susergama infekcine liga. Daugybė 
aplinkos veiksnių slopina imuninę sistemą, tarp jų chemikalai naudojami buityje, besaikis 
antibiotikų vartojimas, begalė priedų, pesticidų, konservantų, augimo hormonų, sunkių-
jų metalų maiste, kurį valgome, kiti aplinkos teršalai ir aišku stresas. Silpnesnis imunite-
tas - vyresnio amžiaus žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis, vartojančių imuninę sistemą 
slopinančius vaistus, besilaikančių griežtos ar nevisavertės dietos.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ImmuneTIDE PLUS padeda 
palaikyti subalansuotą imuno sistemos darbą ir atkurti jos gebėjimą pasipriešinti žalin-
giems aplinkos poveikiams.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus ImmuneTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Šakotasis peptidinis kompleksas NL, turintis išskirtinį ir saugų poveikį imuno sistemos 
ląstelėms, efektyviai ir saugiai įtakoja imuno sistemos darbą ir geba sukurti efektyvų 
apsauginį organizmo barjerą.

 - Siekiant sustiprinti mažo molekulinio bioreguliatoriaus ImmuneTIDE PLIUS 
efektyvumą, preparatas papildytas rausvažiede ežiuole, vitaminu C, L - argininu ir cinko gliu-
konatu.

 - Rausvažiedė ežiuolė seniai žinoma kaip puikus imuninės sistemos stimuliatorius, 
gamtinis antibiotikas. Rausvažiedės ežiuolės polifenoliai, turintys platų � ziologiškai 
svarbių savybių diapazoną pasižymi visišku saugumu. Rausvažiedės ežiuolės polifenoliai 
stiprina imuninę sistemą: padidina leukocitų skaičių, stimuliuoja interferono - speci� nio 
baltymo, kuris apsaugo ląsteles nuo virusų gamybą, organizme, pasižymi priešuždegiminiu 
poveikiu. Rausvažiedės ežiuolės polifenoliai stiprina organizmo apsaugą, įrodytas jų didelis 
efektyvumas ne tik kovoje su virusais, bet ir prieš uždegimus sukeliančias kvėpavimo takų, 
šlapimo takų ir odos bakterijas.

Peptidinis kompleksas NL,
L-Argininas,
Vitaminas C,
Polifenoliai (rausvažiedė ežiuolė),
Cinko gliukonatas,
Kalcio fosfatas.

Ingredientai:
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 - Vitaminas C - vandenyje tirpus vitaminas, galingas antioksidantas, veikiantis 
tarpląstelinėje terpėje ir vaidinantis svarbų vaidmenį apsaugant nuo žalingų laisvųjų 
radikalų poveikio. Vitaminas C stiprina atsistatymo procesą, didina atsparumą infekcijoms, 
mažina įvairių alergenų poveikį.

 - L-argininas - amino rūgštis, gyvybiškai svarbi azoto oksido pirmtakė, veikianti kaip 
katalizatorius daugelyje biocheminių reakcijų. Taip pat kaip azoto oksido pirmtakas yra 
svarbus stabilizuojant imuninės sistemos darbą, didina jos aktyvumą kovoje su priešiškomis 
ląstelėmis, tame tarpe mikrobais.

Rekomenduojama vartoti:
• kai pažeista imuninė sistema;
• užkrečiamųjų ir uždegiminių ligų pro� laktikai;
• sveikimo laikotarpiu, persirgus infekcinėmis ar uždegiminėmis ligomis;
• ūminio kvėpavimo takų ligų ir gripo pro� laktikai;
• po spindulinės ar chemoterapijos kurso;
• siekiant išvengti psichikos ir emocinio streso pasekmių;
• neigiamo aplinkos veiksnių poveikio pro� laktikai;
• siekiant išlaikyti kokybišką imuninės sistemos darbą vyresniame amžiuje.

Inovacinio Preparato ImmuneTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas 
į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - 
hipromeliozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai 
aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas 
kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų 
medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas 
nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius 
bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei 
mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriau-
sia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti 
ir ilgesnį laiką, iki 2 mėnesių kaip pro� laktinę priemonę siekiant aktyvinti imuninės 
sistemos veiklą ar esant stipriems kvėpavimo takų susirgimams

Galimi šalutiniai poveikiai:  individualus jautrumas atskiriems preparato 
komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų var-
tojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ImmuneTIDE PLIUS – unikali, 
saugi ir veiksminga priemonė sezoninių ūminių kvėpavimo takų ligų pro� laktikai, 
organizmo imuninės sistemos būklės palaikymui sergant lėtinėmis, infekcinėmis ar 
uždegiminėmis ligomis.
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ThymusTIDE PLUS

Stresas - viena iš svarbiausių šiuolaikinio gyvenimo problemų . Stresas - tai žmogaus 
organizmo reakcija į pervargimą, neigiamas emocijas ar tiesiog į kasdieniškas monoto-
niškas problemas, kurios yra neatsiejama normalaus kasdienio gyvenimo dalis. Kartais 
stresinės situacijos tokios kaip: konkurencija, rizika, noras siekti karjeros, darbas virš savo 
galimybių ribos, veikia kaip katalizatoriai norint pagerinti savo gyvenimo kokybę. Tačiau 
viskam yra ribos - jeigu poveikis yra labai stiprus, jei jis lydimas neigiamų emocijų, arba, 
kas dar labiau pavojinga, jei jis yra ilgalaikis (lėtinis), organizme vyksta reikšmingi poky-
čiai, kurie gali turėti neigiamos įtakos sveikatai. Stresinėse situacijose žmonės labiau linkę 
į infekcinius susirgimus, nes � zinio ar psichinio streso laikotarpiu imuninių ląstelių veikla 
pastebimai sulėtėja. Nuo streso nukenčia imuninė sistema ir jos pagrindinis organas - 
užkrūčio liauka, vyksta jos atro� ja. Šiuo metu yra didelis poreikis preparatų skirtų atkurti 
normalią organizmo būklę, galinčių ne tik stimuliuoti organizmo gebėjimą atlaikyti vi-
daus ir išorės streso poveikį, bet ir kontroliuoti užkrūčio liaukos svorį.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ThymusTIDE PLUS skirtas 
imuninės sistemos darbo ląsteliniame lygmenyje atstatymui ir palaikymui, pasižymi 
imunomoduliuojančiu ir adaptogeniniu poveikiu, normalizuoja užkrūčio liaukos darbą.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus ThymusTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Šakotasis peptidinis kompleksas NM, turintis išskirtinį ir saugų poveikį imuninės 
sistemos ląstelėms. Koduojama informacija, esanti atitinkamoje aminorūgščių sekoje, 
normalizuoja užkrūčio liaukos funkcijas ir metabolizmo procesus, vykstančius ląstelėse ar 
liaukos audiniuose.

 - Siekiant pagerinti imuninės sistemos organų atsistatymo efektyvumą mažo 
molekulinis peptidinis kompleksas ThymusTIDE PLIUS papildytas svarbiu Sibiro ženšenio ša-
knies ekstrakto, vitamino A, L - acetilkarnitino, cinko gliukonato, vitaminų ir mineralų kompleksu.

 - Ženšenis didina imuninių ląstelių energijos potencialą, padidina organizmo 
atsparumą stresui, turi stimuliuojantį poveikį centrinei nervų sistemai, šalina nuovargį, 
dirglumą, atstato ir sustiprina � zinę bei psichinę veiklą.

Peptidinis kompleksas NM,
L Acetil karnitinas,
Vitaminas A,
Sibiro ženšenio šaknų ekstraktas,
Dikalcio fosfatas,
Cinko gliukonatas.

Ingredientai:
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 - Vitaminas A saugo ląstelių membranas nuo laisvųjų radikalų poveikio ir kartu su 
Cinku, patenkančiu į organizmą iš cinko gliukonato, padidina antioksidacinę apsaugą. Be 
to, cinkas dalyvauja sintezėje kolageninių pluoštų, atsakingų už kraujagyslių elastingumą, 
siekiant išlaikyti imuniteto veiklą, ypač vyresnio amžiaus žmonėms.

 - Acetil L-karnitinas - amino rūgštis, kuri yra atsakinga už energijos, reikalingos visų 
ląstelių, audinių ir organų sistemų veikimą. Acetil L-karnitinas palaiko normalią imuninės 
sistemos veiklą, smegenų darbą, pagerina atmintį, nuotaiką.

Rekomenduojamas vartojimas:
• kaip skatinančią ir stimuliuojančią priemonę psichinei ir � zinei veiklai pagerinti esant 

astenijai, sumažėjus darbingumui, esant chroniškam nuovargio sindromui;
• esant psichoemociniam stresui;
• negaluojant  anoreksija (apetito netekimu);
• laikotarpyje po sunkių sekinančių ligų, reabilitacijoje po spindulinės ar chemoterapi-

jos kurso ir pan.;
• kaip priedas prie pirminio ar antrinio imunode� cito (lėtinių plaučių ligų, profesinių 

ligų), infekcinių ir virusinių ligų prevencijai ir kt.
• kaip pagalbinė priemonė prie lėtinės intoksikacijos;
• apsaugai nuo senėjimo.

Inovacinio preparato ThymusTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į 
kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hiprome-
liozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių jun-
ginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis  laipsniškass kapsulės apval-
kalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą 
viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių 
ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali 
vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, 
įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 
20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens.Galima preparatą vartoti ir ilgesnį 
laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip pro� laktinę priemonę esant imuninės sistemos veiklos 
sutrikimams.

Galimi šalutiniai poveikiai:  individualus jautrumas atskiriems preparato kom-
ponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo 
duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ThymusTIDE PLIUS – unikali ir 
saugi priemonė imuninės sistemos darbo normalizavimui, siekiant padidinti orga-
nizmo imuninį atsaką neigiamiems aplinkos veiksniams.
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DetoxiTIDE PLUS 

Peptidinis kompleksas NJ,
Metioninas,
Chlorela 
(vienaląsčiai žalieji mikrodumbliai),
Vitaminas B6,
Vitaminas B1,
Vitaminas C,
Kalcio vandenilio fosfatas.

Ingredientai:

Kiekvienas iš mūsų sukurtas džiaugtis gyvenimu, o tai didžiausia dalimi priklauso nuo 
sveikatos: ar darniai veikia organai ir visos sistemos, ar laisvi kanalai, kuriais cirkuliuoja skysčiai 
ir energija. Ypač mūsų sveikata priklauso nuo to, ar organizmas sugeba neutralizuoti ir pašalinti 
šlakus ir toksinus.Kartais mums skauda galvą, kartais – kamuoja silpnumas. Imame dažniau sirgti, 
atrodo, kad organizmas nebekovoja su virusais. Visa tai – intoksikacijos požymiai. Kitaip tariant, 
kenksmingos medžiagos ima nuodyti organizmą, kauptis audiniuose ir organuose greičiau, 
negu jis spėja viską pašalinti.Sveika mityba, � zinis aktyvumas, žalingų įpročių atsisakymas, – šie 
dalykai priklauso nuo mūsų pačių noro, sąmoningumo ir pastangų. Daugiausia įtampos kyla 
dėl vis didėjančio aplinkos užterštumo, nemokėjimo priimti stresinių situacijų , pasiduodant 
neigiamoms emocijoms, vietot to, kad ieškoti sprendimų ir naujų galimybių. Imuninės sitemos 
stiprinimas, detoksikacijos procesų skatinimas gali pagerinti mūsų sveikatos būklę: apmalšinti 
alergijų simptomus, širdies ligas, virškinimo sutrikimus, chroniškas infekcijas, galvos skausmus, 
taip pat – praskaidrinti nuotaiką, įveikiant nerimą ir depresiją.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius DetoxiTIDE PLUS
Dietofononinės  mitybos korektorius, sukurtas siekiant pagerinti detoksikacinius orga-

nizmo procesus  ir imuno sistemos atsparumą .

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus DetoxiTIDE  PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - mažo molekulinės masės � ziologiškai aktyvūs biosintezuoti Peptidai NJ išskirtinai, 
efektyviai ir saugiai įtakojantys imuninės sitemos ląstelių struktūras, siekiant - nustatyti, izoliuoti 
ir sunaikinti svetimkūnius, naudojant nespeci� nius ir speci� nius mechanizmus.

 - Kompozicija sinergistiškai veikiančių komponentų - metioninas, Chlorella, piridoksino 
hidrochloridas (vitaminas B6), tiamino hidrochloridas (vitaminas B1) ir vitaminas C. Stimuliuoja 
imuninę sistemą ir skatina organizmo natūralius detoksikacijos procesus.

 - Metioninas - pagrindinė amino rūgštis, kuri turi nuolat patekti į organizmą su maisto 
produktais, yra daugelio gyvybinių procesų ir junginių, dalyvaujančių fosfolipidų ir toksiškų produktų 
šalinimo iš organizmo susidarymo pagrindas. Metioninas veikia kaip gepatoprotektorius ir sėkmingai 
naudojamas gydyti kepenų ligas (cirozę, lėtinį hepatitą), gerina detoksikacijos funkciją kepenyse.

 - Chlorella - vienaląsčiai žalieji mikrodumbliai  savo sudėtyje turintys daugiau nei 50% 
baltymų, 30% angliavandenių, 10% riebalų (polinesočiosios 80%) ir iki 10% mineralų. Dumblių 
baltymą sudaro daugiau nei 40 amino rūgščių, įskaitant  ir visas būtinas žmogui (palyginimui, 
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vištienoje arba jautienoje  yra apie 26% baltymų). Chlorella yra galingas antioksidanta,s turintis 
didelius kiekius vitaminų A, C, E, ir K, B grupės vitaminus, betakarotino, polinesočiųjų riebalų 
rūgščių, chloro� lo, mineralinių medžiagų - magnio, geležies, cinko ir kalcio. Biologinė chlorellos 
paskirtis yra  imuninės sistemos ir detoksikacijos -  įvairių toksinų, įskaitant sunkiuosius metalus, 
šalinimo stimuliavimas, taip pat priešuždegiminis, antibakterinis bei antivirusinis poveikis.

 - Piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6), dalyvaujantis baltymų ir riebalų metabolizme, 
yra daugelio fermentų, susijusių su amino rūgštimis, dalyvaujančių karbamido, nikotino rūgšties, 
serotonino mainų formavimo dalis bei slopinantis aterosklerozės vystymąsi. Vitaminas B6 aktyvina 
antitoksininę kepenų funkciją, mažina toksinį poveikį žmonėms, vartojantiems ilgą laiką dideles 
dozes antibiotikų. 

Tiamino hidrochloridas (vitaminas B1),  kontroliuojantis svarbiausius organizmo energijos 
gamybos ir medžiagų  biosintezės procesus,dalyvaujančius angliavandenių, nukleorūgščių, 
baltymų, lipidų apykaitoje. Vitaminas B1 stimuliuoja detoksikacijos funkciją kepenyse, yra būtinas 
nervinių impulsų perdavimui pluoštu iš ląstelių į smegenis ir atgal į organus ir audinius.

 - Vitaminas C - natūralus antioksidantas, dalyvaujantis jungiamojo audinio 
metabolizme, baltymų, angliavandenių, lipidų, nukleino rūgščių susidaryme, turintis teigiamą 
poveikį regeneraciniams procesams,  gerinantis organizmo gebėjimą prisitaikyti. Vitaminas C 
stimuliuoja imuninę sistemą, aktyvina antitoksidantinę funkciją kepenyse.

Rekomenduojamas vartoti :
• dietfoninėje mitybos korekcijoje;
• siekiant pagerinti organų ir organizmo sistemų: imuninės, tulžies pūslės ir latakų, 

virškinimno funkcijonavimą, veikiantis  kaip antioksidantas;
• norint padidinti organizmo atsparumą infekcinėms ligoms;
• siekiant sutrumpinti atsistatymo laikotarpį po ligos;
• dietofoninės mitybos korekcijoje, sergant viršutinių kvėpavimo takų, virškinimo ir 

kepenų ligomis;
• norint padidinti organizmo gebėjimą atlaikyti nepalankius aplinkos veiksnius;
• esant imuninės sistemos susilpnėjimui dėl įvairių veiksnių: ultravioletinių spindulių ar 

jonizuojančiosios spinduliuotės, chemoterapijos, ilgalaikio gydymo antibiotikais, taip 
pat ore esančių toksinių junginių (fungicidų, insekticidų, pesticidų, sunkiųjų metalų) 
poveikio organizmui;

• priešlaikinio senėjimo pro� laktikai.

Inovacinio preparato DetoxiTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, ekolo-
giškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių 
apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Polimeras atsparus 
peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio 
sudėtį, poveikiui. Lėtesnis  laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia 
reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kap-
sulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius pep-
tidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei 
mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 
minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 
2 iki 3 mėnesių.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponen-
tams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius DetoxiTIDE PLUS – unikali, efek-
tyvi ir saugi priemonė, skirta stiprinti paties organizmo gebėjimą priešintis neigia-
miems aplinkos veiksniams.
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NervesTIDE PLUS

Dirglumas, nerimas, nemiga, įtampa tapo neišvengiami šiuolaikinio žmogaus gyve-
nimo palydovai. Kasdieną žmogus patiria dideles psichologines perkrovas - informacijos 
tiek daug ir jos srautas toks didelis, kad žmogui darosi sunku normaliai ją suvokti, asmuo 
yra verčiamas atlikti darbą kuo greičiau, nes to reikalauja situacija. Visa tai veda į pervargi-
mą ir nervų sistemos nusilpimą. Tai ne tik pablogina gyvenimo kokybę, bet  gali sukelti ir 
visos eilės ligų vystymąsi. Šiuolaikinė realybė diktuoja savo egzistavimo sąlygas, kuriose 
išlaikyti psichinę pusiausvyrą praktiškai neįmanoma. Todėl labai svarbus priemonių, lei-
džiančių tai padaryti, atsiradimas.

Daugiakomponentinis peptidinis bioreguliatorius NervesTIDE PLUS yra moksliš-
kai pagrįstų komponentų kompleksas skirtas centrinės ir periferinės nervų sistemų darbo 
suderinimui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus NervesTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Mažo molekulinės masės Peptidinis kompleksas NK išskirtinai veikiantis centrinės 
ir periferinės nervų sistemos ląstelių darbą kaskadine reguliacija, kurios metu vienkartinio 
peptido vartojimo poveikis išlieka pakankamai ilgą laiką (iki kelių dienų), kada pats 
peptidas suyra. Tarpląstelinių procesų reguliavimas NervesTIDE PLUS sustiprintas L-tirozinu, 
melatoninu, vitaminu B1, vitaminu B6, vitaminu C, gydomosios melisos lapų ir paprastosios 
suktažolės lapų ekstraktu.

 - L-tirozinas - sąlyginai nepakeičiama amino rūgštis - pradinis junginys 
neurotransmiterių sintezėje, įskaitant dopaminą. Yra nustatyta, kad neurotransmiterių 
koncentracijos pokyčiai gali sukelti depresiją ir atminties sutrikimus. L-Tirozino paskirtis 
NervesTIDE PLUS komplekse yra antistresinis, antidepresinis poveikis, profesinio (emocinio) 
išsekimo, psichikos nuovargio šalinimas.

 - Melatoninas - pagrindinis kankorėžinės liaukos hormonas, skirtas visapusiškai 
suderinti nervų sistemos darbą. Melatonino sintezės ciklas sutrinka dėl kasdienio gyvenimo 
ritmo sutrikimo, dažno laiko juostų kaitaliojimo, nemigos, pamaininio (naktinio) darbo ir 
kt. Melatoninas   gali  pakeisti  neigiamą   emocinę   būseną,  sumažinti   įvairių  stresinių 

Peptidinis kompleksas NK,
L-tirozinas,
Melatoninas,
Vitaminas B1,
Vitaminas B6,
Vitaminas C,
Vaistinės melisos lapų ekstraktas,
Sukatžolės žolių ekstraktas,
Magnio oksidas.

Ingredientai:
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faktorių sukeltą nerimą. Mažo molekuliniame bioreguliatorių NervesTIDE PLIUS komplekse 
melatoninas, kaip vienas iš stipriausių antioksidantų, kartu su vitaminu C neutralizuoja 
neigiamus oksidacijos proceso padarinius, kurie yra pagrindinė priešlaikinio organizmo 
senėjimo priežastis.

 - Vitaminas B1 ir Vitaminas B6, dalyvaujantys aminorūgščių - neurotransmiterių, 
atsakingų už nervinių impulsų perdavimą tarp neuronų, sintezėje. Tai labai svarbu siekiant 
išsaugotį gerą atmintį.

 - Peptidinis mažo molekulinis bioreguliatorinis kompleksas NervesTIDE PLIUS 
praturtintas vaistinių augalų ekstraktais: Paprastosios sukatžolės ir vaistinės melisos, 
pasižyminčiais švelniu raminamuoju ir teigiamu neurotropiniu poveikiu funkcinei nervų 
sistemai. Jų poveikis yra 3 - 4 kartus didesnis nei valerijono - normalizuojantis širdies ritmą, 
kraujospūdį. Taip pat padeda esant lengvos formos hipertenzijai, švelnios formos išeminei 
širdies ligai.

Rekomenduojamas vartojimas :
• prastai ar suprastėjusiai nuotaikai (depresijos simptomai);
• nerimui, pernelyg dideliam jautrumui;
• dirglumui;
• lengvos formos hipertenzijai, švelnios formos išeminei širdies ligai;
• miego sutrikimui susijusiam su nerimu;
• nemigai dirbant pamainomis;
• greitam, dažnam laiko zonų keitimuisi;
• abstinencijos sindromui  metant rūkyti.

 - Inovacinio preparato NervesTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į 
kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. 
Polimeras atsparus peptidinio komplekso, aminorūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, 
įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, 
patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo 
proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų 
reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių 
šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, 
košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį, geriausia 20 - 
30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, 
nuo 2 iki 3 mėnesių kaip pro� laktinę priemonę centrinės ir perifeninės nervų sistemos 
veiklos sutrikimams šalinti.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato kom-
ponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo 
duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius NervesTIDE PLIUS – unikali 
ir saugi priemonė leidžianti šiuolaikiniam žmogui harmoningai sąveikauti su jį 
supančiu pasauliu.
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BrainTIDE PLUS

Nuo smegenų žievės išsivystymo lygio priklauso žmogaus gebėjimas mąstyti, supras-
ti ir apdoroti informaciją, kalbą, orientuotis erdvėje. Socialinės aplinkos suvokimas, gebė-
jimas efektyviai spręsti problemas ir primti teisingus sprendimus ženkliai priklauso nuo 
sveikos smegenų kraujotakos, aprūpinančios smegenis reikiamu deguonies ir maistingų 
medžiagų kiekiu, taip pat nuo antioksidantinės apsaugos ir žalingo laisvųjų radikalų po-
veikio aktyvumo. Šiolaikinio gyvenimo tempas ir su tuo susijusi  nervinė įtampa, darbiniai 
ir emociniai stresai, pervargimas bei netinkama mityba gali būti psichoemocinių sutri-
kimų priežastis. Dėka pro� latikos šiuolaikiškomis priemonėmis, kurių efektyvumas yra 
įrodytas, galima užkirsti kelią galimiems pažeidimams, apsaugant smegenų kraujotaką  
nuo negrįžtamų pasekmių.

Daugiakomponentis bioreguliacinis peptidinis kompleksas BrainTIDE PLUS 
sukurtas kognityvių žmogaus galimybių atstatymui ir pro� laktikai. Jo pagrindą sudaro 
neuropeptidinis kompleksas, kurio teigiamas poveikis, sustiprintas veikliosiomis medžia-
gomis, efektyviai normalizuojančiomis smegenų kraujotakos sutrikimus, ląstelių mem-
branų pažeidimus, kraujagyslių sienelių bei kapiliarų pažeidimus,  yra įrodytas.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus BrainTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Šakotasis peptidinis kompleksas NB, pasižymintis išskirtiniu ir saugiu poveikiu 
smegenų žievei, atstatant natūralius procesus be jokių nepageidaujamų reakcijų ir alergijų.

 - L-argininas skatinantis angiogenezę - naujų kraujagyslių susidarymą galvos 
smegenų audinyje ir L-tirozinas - atsakingas už pervargimo (emocinio) sindromo, protinio 
nuovargio suvaldymą bei pasižymintis antistresiniu ir antidepresiniu poveikiu.

 - Natūralių antioksidantų kompleksas - cinko gliukonatas, vitaminai E ir A, kurie ne 
tik stabdo laisvųjų radikalų susidarymo procesą ir deguonies trūkumo smegenų audinyje 
vystymąsi, bet ir pasižymi kraujagysles plečiančiomis bei trombozių pro� laktikos savybėmis.

Peptidinis kompleksas NB/1,
L-argininas,
L-tirozinas,
Cinko gliukonatas,
Vitaminas E,
Vitaminas A,
Dikalcio fosfatas,
Mikrokristalinė celiuliozė,
Magnio stearatas.

Ingredientai:
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Rekomenduojamas vartoti :
• sumažėjus protiniam darbingumui;
• stresinėse situacijose;
• sutrikus emocinei būsenai ( profesinis );
• esant psichoemociniam stresui ( egzaminai, kon� iktai );
• siekiant pagerinti stabilų darbo našumą, reikalaujantį ilgalaikės � zinės ir emocinės 

įtampos;
• esant dažnoms ko� iktinėms situacijoms darbe ar kasdieniame gyvenime;
• sutrikus miegui;
• alkoholinės genezės encefalopatijai;
• esant kraujagyslių distonijai;
• esant aterosklerozei;
• svaigstant galvai, įskaitant ir labirintinės kilmės svaigimą, siejamą su vestibuliarinio 

aparato sutrikimu.

Inovacinio preparato BrainTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į 
kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. 
Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, 
įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, 
patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo 
proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų 
reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių 
šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, 
košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 
30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, 
nuo 2 iki 3 mėnesių kaip pro� laktinę priemonę, siekiant aktyvinti galvos smegenų veiklą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato kom-
ponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo 
duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius BrainTIDE PLIUS – unikali 
ir saugi priemonė, padedanti visapusiškai realizuoti save gyvenime, pasiekti 
kūrybinius tikslus.
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MemoryTIDE PLUS

Atmintis - daugiakryptis kompkeksinis protinės žmogaus veiklos elementas - viena 
iš svarbiausių galvos smegenų ir centrinės nervų sistemos funkcijų. Pagrindinė atminties 
paskirtis - gebėjimas prisiminti ir ilgą laiką saugoti informaciją apie mus supantį pasau-
lį, organizmo reakcijas; pastoviai ja naudotis, anatizuojant bei priimant efektyviausius 
sprendimus ir planuojant tolimesnius veiksmus. Atmintis leidžia žmogui pastoviai to-
bulėti, mąstyti, naudotis asmenine ir aplinkinių patirtimi, siekiant savo užsibrėžtų tikslų. 
Problemos, susijusios su atminties silpnėjimu, šiuolaikinėje visuomenėje neturi amžiaus 
apribojimo. Informacijos perteklius, įgūdžių atsiminti ir prisiminti nebuvimas, emocinės 
perkrovos ir stresas, deguonies trūkumas gyvenantiems didžiuosiuose miestuose, prasta 
mityba ir žalingi įpročiai - tai toli nepilnas atminties sutrikimo priežasčių sąrašas, nepri-
klausomai nuo individo amžiaus.

Daugiakomponentis peptidinis  bioreguliatorius MemoryTIDE PLUS kartu su       
kruopščiai parinktais neuroprotektoriniu ir neurostimuliariniu kompleksais stimuliuoja  
smegenų veiklą.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus MemoryTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Šakotasis peptidinis kompleksas NB, turintis išskirtinį ir saugų poveikį smegenų žievės 
ląstelėms, skatinantis atminties pėdsakų susidarymą, gerinantis atmintį ir intelektualinį 
aktyvumą, palengvinantis mokymosi procesą, gebėjimą analizuoti ir prisiminti informaciją.

 - Kompleksas L-argininas, vitaminas C, cinko gliukonatas ir ginkmedžio ekstraktas - 
visapusiška galvos smegenų ląstelių apsauga nuo rūgštinio streso ir neigiamo laisvųjų 
radikalų poveikio.

 - B grupės vitaminų kopleksas: tiamino hidrochloridas (vitaminas B1), piridoksino 
hidrochloridas (vitaminas B6) ir ribo� avinas (vitaminas B2), skatinantis nervinių impulsų 
tarp neuronų perdavimą, kas gerina atmintį, mąstymą, gebėjimą analizuoti.Be to B grupės 
vitaminai yra nepakeičiami antioksidantai, kurie dalyvauja aprūpinant smegenų ląsteles 
deguonimi, saugo smegenis nuo pervargimo, streso ir pirmalaikio senėjimo.

Peptidinis kompleksas NB,
L-argininas,
Vitaminas C,
Dikalcio fosfatas,
Cinko gliukonatas,
Ginkmedžio ekstraktas,
Kalio jodidas,
Tiamino hidrochloridas,
Piridoksino hidrochloridas,
Ribo� avinas.

Ingredientai:
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Peptidinis kompleksas NB,
L-argininas,
Vitaminas C,
Dikalcio fosfatas,
Cinko gliukonatas,
Ginkmedžio ekstraktas,
Kalio jodidas,
Tiamino hidrochloridas,
Piridoksino hidrochloridas,
Ribo� avinas.

Ingredientai:

Daugiakomponentinis peptidinis bioreguliatorius MemoryTIDE PLUS reko-
menduojamas :

• atminties ir gebėjimo įsiminti pagerinimui;
• mąstymo koncentracijai;
• darbingumo pagerinimui;
• psichikos stabilumo lygio pakėlimui;
• siekiant išvengti chroniško nuovargio sindromo bei depresijos vystymosi;
• norint padidinti bendrą organizmo atsparumą ekstremaliems veiksniams

 - Inovacinio preparato Memory TIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia 
įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas 
į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. 
Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, 
įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, 
patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo 
proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų 
reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių 
šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, 
košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 
20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį 
laiką -  nuo 2 iki 3 mėnesių kaip pro� laktinę priemonę siekiant aktyvinti galvos smegenų 
veiklą.

Galimi šalutiniai poveikiai:  individualus jautrumas atskiriems preparato 
komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo 
duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius MemoryTIDE PLIUS – unikali 
ir saugi priemonė, padedanti visapusiškai realizuoti save gyvenime, pasiekti užsi-
brėžtus kūrybinius tikslus.
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CardioTIDE PLUS

Remiantis statistika, širdies - kraujagyslių ligos ir toliau išlieka opiausia sveikatos pro-
blema daugelyje pasaulio šalių. Viena iš aktualiausių problemų šiuolaikinėje kardiologijo-
je yra lėtinis širdies kraujo cirkuliacijos nepakankamumas, kuris daugeliu atveju išsivysto 
sergant koronarinės širdies ir hipertenzijos ligomis, ypač vidutinio ir vyresnio amžiaus 
žmonėms. Sergant hipertenzine širdies liga padidėja rizika susirgti visa eile ligų: ateros-
kleroze, miokardo infarktu, insultu. Todėl  savalaikė šios ligos pro� laktika yra svarbi soci-
alinė problema. Širdies ir kraujagyslių ligų paplitimas  yra neigiamas veiksnys, ribojantis 
socialines, psichologines ir ekonomines žmogaus galimybes.

Naujos kartos daugiakomponentis peptidinis bioregulatorius CardioTIDE PLUS 
sukurtas būtent širdies-kraujagyslių sistemos susirgimų pro� laktikai ir dietofoninei 
korekcijai. Siekiant padidinti kardioprotekcinį CardioTIDE PLUS efektyvumą, kartu su 
baziniu peptidu naudojamas sudėtingas, vienas kitą papildančių, gudobelės ekstrakto, 
vitamino A, vitamino E, vitamino B12, L-arginino, folio rūgšties ir selenometionino derinys.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus CardioTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Fiziologiškai aktyvių kompleksų ir mažo molekulinės masės peptidų NN kompleksas, 
kuris išskirtinai veikia struktūrinius ląstelių komponentus kraujagyslių sienelėse ir pagreitina 
regeneracinius bei atstatomuosius procesus. Taip pat normalizuoja širdies ląstelių medžiagų 
apykaitą, reguliuoja jų funkcinį aktyvumą, siekiant paspartinti regeneracinius procesus.

 - Biologiškai aktyvus gudobelių ekstrakto kompleksas, kuris padeda normalizuoti 
kraujospūdį, mažina cholesterolio kiekį. Taip pat didina širdies-kraujagyslių sistemos 
atsparumą stresui, stiprina organizmo atsparumą, ypač smegenų ir širdies, esant deguonies 
trūkumui.

 - L-argininas - amino rūgštis, gyvybiškai svarbaus azoto oksido šaltinio, 
imunomoduliatorius. L-argininas yra naudojamas aterosklerozės ir jos komplikacijų gydymui 
ir pro� laktikai, siekiant pagerinti reologines kraujo savybes, mažinant kraujo krešulių ir 
aterosklerozinių plokštelių susidarymo riziką.

Peptidinis kompleksas NN,
L-argininas,
Folio rūgštis,
Vitaminas E,
Vitaminas A,
Vitaminas B12,
Sausas gudobelių ekstraktas,
Selenometioninas,
Dikalcio fosfatas.

Ingredientai:
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Peptidinis kompleksas NN,
L-argininas,
Folio rūgštis,
Vitaminas E,
Vitaminas A,
Vitaminas B12,
Sausas gudobelių ekstraktas,
Selenometioninas,
Dikalcio fosfatas.

Ingredientai:

 - Sinergetinis vitamino E, vitamino A ir selenometionino derinys. Vitaminas E - 
natūralus antioksidantas, veikiantis  ląstelės viduje, dar vadinamas «Jaunystės vitaminu», 
kartu su vitaminu A, kuris sąveikauja su ląstelės membrana, kontroliuoja laisvųjų radikalų 
procesų greitį, palaiko antioksidacinį potencialą įvairių širdies audinių pusiausvyroje, užkerta 
kelią aterosklerozės plitimui ir distro� niniams širdies raumens pokyčiams. Selenometioninas 
pasirinktas kaip mikroelemento seleno - svarbaus antioksidanto – glutationperoksidazės 
šaltinis. Glutationperoksidazė  neleidžia oksiduotis cholesteroliui ir apsaugo nuo 
aterosklerozinių plokštelių susidarymo.

 - Vitaminas B12 ir folio rūgštis pasižymi kumuliaciniu poveikiu ir yra būtini normaliems 
kraujodaros procesams, taip siekiant sumažinti cholesterolio koncentraciją kraujyje.

Rekomenduojamas vartoti:
• širdies ir kraujagyslių ligos prevencijai;
• kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame neurocirkuliarinės distonijos gydyme;
• kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame I-II stadijos hipertenzijos gydyme;
• kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame koronarinės širdies ligos ir kraujotakos 

nepakankamumo gydyme;
• esant širdies raumens medžiagų apykaitos sutrikimams: aterosklerozei, miokardo 

infarktui, cukriniam diabetui, skydliaukės patologijai;
• miego sutrikimams šalinti;
• metabolizmo normalizavimui miokarde patiriant � zinį ir psichoemocinį stresą.

Inovacinio preparato CardioTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas 
į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipro-
meliozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai akty-
vių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės 
apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavi-
nimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia aler-
ginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius 
gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, 
įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas:  Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 
30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, 
nuo 2 iki 3 mėnesių, esant ryškiems negalavimo simptomams.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato kom-
ponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo 
duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius CardioTIDE PLIUS - unikali, pati 
pažangiausia priemonė širdies-kraujagyslių ligų pro� laktikoje, siekiant išsaugoti 
puikią sveikatą ir savijautą.
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VesselTIDE PLUS

Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis, venų ligos įtrauktos į „civi-
lizacijos ligų“  sąrašą. Pagrindinės lėtinio venų nepakankamumo priežastys yra venų 
varikozė ir persirgta giliųjų venų trombozė. Vis dėlto, normalaus venų vožtuvų darbo 
ir kraujo tekėjimo jomis sutrikimas ne visada susijęs su liga, tai gali atsirasti nėštumo 
metu, esant nutukimui, ilgų kelionių ir skrydžių metu, vartojant vaistinius preparatus 
(kontraceptikus). Didžiausią riziką turi žmonės ilgą laiką būnantys vertikalioje padėtyje 
(gydytojai, pardavėjai, kirpėjai ir kt.). Plačiai paplitęs pavargusių kojų sindromas - aki-
vaizdi varikozė, kai skystis kaupiasi audiniuose, kojos ištinsta, jaučiamas diskomfortas. 
Nuo varikozinio tiesiosios žarnos susirgimo (hemorojus) kenčia apie 80% suaugusių 
gyventojų planetoje, tačiau tik vienas iš keturių ieško pagalbos, nors liga yra pavojinga 
įvairiomis komplikacijomis.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius  VesselTIDE PLIUS šiuolaikinių 
aukštųjų technologijų kūrinys, praturtintas kompleksu komponentų, kurie išskirtinai 
veikia kraujagyslių sienelių, ypač venų, ląsteles, atstatantis jų pralaidumą ir tonusą.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus VesselTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

 - Fiziologiškai aktyvių kompleksų ir mažo molekulinės masės peptidinis kompleksas 
ND, kuris išskirtinai veikia struktūrinius ląstelių komponentus venų sienelėse ir pagreitina 
regeneracinius ir atstatomuosius procesus;

 - Vynuogių sėklų ekstraktas - bio� avonoidų superkoncentratorius, stiprus natūralus 
antioksidantas, turintis visą eilę aktualių savybių kraujagyslių sutrikimams šalinti. Stiprina 
kraujagyslių (arterijų, venų, kapiliarų) jungiamąjį audinį, pašalina kraujotakos sutrikimus 
kapiliaruose, mažina patinimą ir kraujo krešulių riziką, padeda mažinant cholesterolio kiekį ir 
normalizuoja kraujo spaudimą. Europoje raudonų vynuogių sėklų ekstraktas yra pripažintas 
veiksmingiausia priemone sergantiems venų varikoze;

 - L-argininas - amino rūgštis, kuri vaidina svarbų vaidmenį šalinant iš organizmo 
baltyminius šlakus. L-argininas yra veiksmingas kompleksinėje aterosklerozės ir jos 

Peptidinis kompleksas ND,
Vynuogių sėklų ekstraktas,
L-argininas,
Piridoksino hidrochloridas,
Tiamino hidrochloridas,
Vitaminas A,,
Vitaminas B12,
Ribo� avinas,
Dikalcio fosfatas.

Ingredientai:
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komplikacijų terapijoje, siekiant pagerinti reologines kraujo savybes, mažinant kraujo 
krešulių ir aterosklerozinių plokštelių susidarymo riziką;

 - Kompleksas: vitaminas A, tiamino hidrochloridas (vitaminas B1), ribo� avinas (vitaminas 
B2), piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6), vitaminas B12, gerina angliavandenių apykaitą, 
nukleino rūgščių sintezę, audinių kvėpavimą, palaiko antioksidacinį venų audinių sienelių 
atsparumą pastoviame lygyje ir normalizuoja kraujo koaguliacijos sistemos būklę.

Rekomenduojamas vartoti:
• su amžiumi susijusių venų sienelių struktūros pokyčių prevencijai;
• kaip pagalbinė priemonė sergantiems varikoze;
• kaip pagalbinė priemonė prie hemorojaus ir trombo� ebito;
• venų nepakankamumo pro� laktikai dirbant stovimą darbą; 
• lėtinio vidurių užkietėjimo pro� laktikai; 
• vartojant kontraceptikus.

 - Inovacinio preparato VesselTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į 
kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. 
Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, 
įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, 
patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo 
proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų 
reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių 
šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, 
košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 
30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, 
nuo 2 iki 3 mėnesių venų nepakankamumo pro� laktikai. Rekomenduotina pasitarti su 
gydytoju.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato kom-
ponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo 
duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius VesselTIDE PLIUS - unikali, pa-
žangi ir saugi priemonė venų ligų pro� laktikoje, siekiant išsaugoti puikią sveikatą 
ir savijautą.
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BreathTIDE PLUS

Šiuo laikmečiu pastebimas didelis kvėpavimo sistemos ligų plitimas, o ypač šalyse su iš-
vystyta pramone. Pasaulinėje ligų klasi� kacijoje  kvėpavimo sistemos ligos užima pirmą vietą 
ir trečią vietą - tarp ligų, nuo kurių mirštama. Labiausiai paplitusios kvėpavimo sistemos ligos 
yra: obstrukcinė plaučių liga, lėtinis bronchitas, bronchinė astma. Lėtinė obstrukcinė plaučių 
liga pasireiškia ne visiškai išnykstančia kvėpavimo takų obstrukcija, kuri susijusi su nenormaliu 
plaučių uždegiminiu atsaku į įkvepiamas kenksmingas daleles ar dujas ir dažnai progresuoja. 
Ši liga sukelia ekstrapulmoninius pakitimus, kurie svarbūs paciento gyvenimo kokybei. Lėtinis 
uždegimas sąlygoja palaipsnį smulkiųjų kvėpavimo takų siaurėjimą bei struktūrinius jų poky-
čius. Plaučių destrukcija lemia sumažėjusią kvėpavimo takų galimybę likti atviriems iškvėpimo 
metu. Tai sąlygoja „oro spąstų“ atsiradimą. Lėtinis bronchitas – tai lėtai prasidedantis ir nuolat 
progresuojantis bronchų gleivinės uždegimas. Lėtinis bronchitas diagnozuojamas, kai ne ma-
žiau kaip dvejus metus po 3 mėnesius didesnę dalį dienų žmogus nuolat kosi ir skrepliuoja. 
Lėtinis bronchitas – dažniausia iš lėtinių kvėpavimo sistemos ligų. Ja serga 20 - 25% vidutinio 
amžiau vyrų. Moterų sergamumas trigubai mažesnis. Bronchų astma – tai lėtinė uždegiminė 
kvėpavimo takų  liga, kliniškai pasireiškianti dusulio ir (ar) kosulio priepuoliais. Liga pasireiškia 
organizmo reakcija į įvairius aplinkos alergenus, pvz.: namų dulkių erkes, tarakonus, augalų 
žiedadulkes, pelėsius, tabako rūkymą (taip pat ir pasyvų  buvimą šalia rūkančiųjų).

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius  BreathTIDE PLIUS su visa eile spe-
ci� nio poveikio mechanizmų atkuria normalias plaučių ir kvėpavimo sistemų funkcijas.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus BreathTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Inovacinis bioregulatorius - BreathTIDE PLUS komponentas, kuris yra natūralių 
metabolitų komplekso - � ziologiškai aktyvių mažo molekulinės masės biosintezuotų 
peptidų NQ šaltinis, pasižymintis aktyviu ir saugiu poveikiu bronchų ir plaučių sistemos 
ląstelėms, normalizuojantis  jose medžiagų apykaitą ir struktūrą.

 - Siekiant sustiprinti BreathTIDE PLUS poveikio efektyvumą kartu su peptidų 
kompleksu į sudėtį įeinantys: saldymedžio šaknų ekstraktas, N-acetilas, L-cisteinas, 
selenometioninas, vitaminas E.

 - Saldymedžio šaknų ekstrakte  gausu  biologiškai aktyvių augalinės kilmės medžiagų, 
kurios dirgina gleivinę, kvėpavimo takus ir žarnyną, stimuliuoja endokrininių liaukų funkcijas, 
didina gleivių kiekį. Medicinoje saldymedžio šaknies preparatai naudojami infekcinių 
viršutinių kvėpavimo takų ligų, įskaitant laringitą, bronchitą, gerklės skausmą ir sausą kosulį 

Peptidinis kompleksas NQ,
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Ingredientai:
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(taip pat rūkalių kosulį), gydyme, skatina skreplių formavimąsi ir minkština gleivinę.
 - N-acetilas, L-cisteinas metabolizuojasi kepenyse ir iš dalies žarnyno sienelėse. 

Cisteinas  reologiškai veikia bronchų sekretą, daro įtaką jo tekstūrai ir normalizuoja 
biocheminę sudėtį.

 - N-acetil-L-cisteinas aktyvina detoksikacijos procesus, turi priešuždegiminių 
savybių - slopina laisvųjų  radikalų, iššaukiančių ūminio ir lėtinio uždegimo vystymąsi plaučių 
audinyje ir kvėpavimo takuose susidarymą. Antioksidacinis N-acetilo ir L-cisteino poveikis yra 
sustiprintas Vitaminu C ir Selenu, kurie taip pat yra komplekso sudėtyje.

 - Selenometioninas - natūrali amino rūgštis, organinė biologiškai prieinama 
gyvybiškai svarbaus mikroelemento seleno forma. Pagrindinis biologinis jo vaidmuo - 
apsaugoti organizmą nuo laisvųjų radikalų daromos žalos.

 - Biologinis Vitamino E poveikis: antioksidantinis, membranaprotektorinis, 
detoksikacinis, imuninomoduliacinis. Vitaminas E normalizuoja kraujo reologiją, gerina 
mikrocirkuliaciją, reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje, stiprina vitamino A poveikį.

 - Vitaminas A pagal � ziologinių reakcijų įvairovę yra pirmoje vietoje tarp vitaminų. 
Vitaminas A dalyvauja baltymų, angliavandenių, lipidų ir nukleino rūgščių sintezės 
apykaitoje, palaiko antioksidacinį skirtingų audinių pajėgumą pastoviam lygyje.

 - Vitaminas C (askorbo rūgštis) - galingas natūralus vandenyje tirpus antioksidantas, 
dalyvauja kolageno ir proklageno sintezėje, folio rūgšties ir geležies apykaitoje, taip pat 
steroidinių hormonų  ir katecholaminų sintezėje. Esant pakankamam vitamino C kiekiui 
organizme žymiai padidėja vitaminų B, A, E, pantoteno ir folio rūgšties stabilumas. Vitaminas 
C reguliuoja kraujo krešėjimą, normalizuoja kapiliarų pralaidumą, pasižymi priešuždegiminiu 
ir priešalerginiu poveikiu, taipogi padidina atsparumą infekcijai, sumažina įvairių alergenų 
poveikį.

Rekomenduojamas vartoti:
• kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame lėtinės obstrukcinės plaučių ligos gydyme;
• kaip pagalbinė priemonė esant lėtiniam bronchitui, taip pat rūkantiems;
• kaip pagalbinė priemonė gydant bronchinę astmą;
• kaip pagalbinė priemonė gydant ūmius uždegiminius kvėpavimo sistemos susirgimus 

(faringitas, laringitas, bronchitas, sinusitas, ir kt.);
• kaip pro� laktinė priemonė gyvenant ar dirbant dulkėtoje aplinkoje.

 - Inovacinio preparato BreathTIDE PLIUS gamybai  naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į 
kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. 
Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, 
įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, 
patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo 
proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų 
reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių 
šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, 
košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 
minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką - nuo 
2 iki 3 mėnesių kaip pro� laktinę priemonę kvėpavimo sistemos funkcijų atstatymui.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponen-
tams;  nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius BreathTIDE PLIUS – unikali, efek-
tyvi ir saugi priemonė  efektyviai atstatanti kvėpavimo sistemos darbą.
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DuodenumTIDE PLUS

Dvylikapirštė žarna yra pagrindinis virškinimo sistemos organas. Dvylikapirštėje žarnoje 
skrandžio ir žarnų turinys susimaišo su kasos sultimis ir tulžimi. Joje atsispindi gretimų organų 
pakitimai. Todėl, esant liambliozei, uždegimui skrandyje, tulžies pūslėje, tulžies latakuose ar žar-
nyne, gali išsivystyti duodenitas. Sergant duodenitu sutrinka hormonų  pusiausvyra, išsivysto en-
dogeninė intoksikacija. Svarbiausi simptomai yra šie: pastovus maudžiantis alkio ir nakties metu 
stiprėjantis  skausmas viršutinėje dešinėje pilvo dalyje, silpnesnis ar stipresnis pykinimas, galvos 
skausmai, nuovargis, mieguistumas ir kt. Be to, sergant duodenitu atsiranda ir kitų organų: kasos, 
tulžies pūslės ir  stemplės  funkciniai sutrikimai su jų simptomatika. Šių ligų gydymas reikalauja 
nemažų ir ilgalaikių pastangų, tuo tarpu ankstyvoje stadijoje  problema leidžiasi koreguojama.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatoriaus DuodenumTIDE PLUS sukurtas 
dvylikapirštės žarnos - pagrindinio virškinimo sistemos organo uždegimų dietofoninei korek-
cijai ir pro� laktikai.

Peptidinio bioreguliatoriaus DuodenumTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

 - Unikalus peptidinis kompleksas NT, kuris veikia išskirtinai dvylikapirštės žarnos gleivinėje 
kaip natūralus probiotikas. Mažo molekulinės masės � ziologiškai aktyvūs peptidai NP – natūralūs 
ir visiškai saugūs.      

 - NT peptidų kompleksą pagerinantys, sinergišku poveikiu  pasižymintys: L-treoninas, 
tikrojo artišoko (Cynara scolymus) šaknų ekstraktas, cianokobalaminas (vitaminas B12), folio 
rūgštis, dikalcio fosfatas, piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6), tiamino hidrochloridas 
(vitaminas B1).

 - L-treoninas - nepakeičiama amino rūgštis, dalyvaujanti amino rūgščių ir vitaminų sin-
tezėje, baltymų  pusiausvyros organizme palaikyme, riebalų apykaitoje, skatinanti toksinių 
junginių ir baltymų sintezės produktų pasišalinimą iš organizmo. Dalyvaudamas antikūnių 
gamyboje  L-treoninas stiprina imunitetą.

 - Tikrasis artišokas. Šis augalas rekomenduojamas žmonėms, kurie riebiai valgo, var-
toja daug alkoholio ir vaistų, rūkantiems; taip pat esant lėtiniam kepenų uždegimui, sukel-
tam virusinių infekcijų. Šiuolaikiniai tyrimai patvirtino margainių vaisių veikliųjų medžiagų 
gydomąjį poveikį kepenų  ląstelėms. Dabar mokslas žino, kad augalo sudėtyje yra apie 200 
biologiškai veikliųjų medžiagų vertingų žmogaus sveikatai: B grupės ir F, K, A, D, E vitaminų, 
mikro- ir makroelementų (cinko, vario, mangano, boro, jodo, seleno, kalio, kalcio, geležies, 
magnio). Svarbi šio augalo savybė –  jis skatina naujų ląstelių augimą.

 - Siekiant  pagerinti  medžiagų  apykaitos  procesus dvylikapirštės žarnos  gleivinėje,  
preparate DuodenumTIDE PLIUS naudojamas vitamino B kompleksas - vitaminai B1, B6, B12 ir 
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folio rūgštis (vitaminas B9).
 - Tiamina Hidrochloridas (vitamino B1) - veiksmingas turint skrandžio opą, lėtinį gastritą, 

enterokolitą, kompleksiniame kepenų cirozės ir hepatito gydyme dėl savo gebėjimo normalizuoti 
skrandžio sulčių rūgštingumą  ir žarnyno peristaltiką.

 - Didelę įtaką virškinimo sistemos sutrikimams turi nervų sistema. Piridoksino 
hidrochloridas (vitaminas B6), suaktyvindamas baltymų apykaitą, padeda organizmui atsispirti 
stresui. Šio vitamino poreikis padidėja sergant mažo rūgštingumo gastritu, plonosios žarnos ir 
kepenų ligomis bei vartojant antibiotikus.

 - Dikalcio fosfatas yra vienas iš labiausiai biologiškai prieinamų kalcio formų, kuris yra 
lengvai absorbuojamas organizme. Ši kalcio forma yra aktuali esant sumažėjusiai skrandžio 
sulčių sekrecijai, taip pat siekiant sumažinti žarnyno disfunkcijos tikimybę.

 - Kobalaminai (vitaminas B12) svarbūs genetinės medžiagos struktūros formavimui, 
užtikrinant DNR metilinimą, raudonųjų kraujo kūnelių susidarymui, ląstelių dalijimuisi. Jie reguliuoja 
maisto energijos kaupimąsi  raumenų audiniuose ir kraujodarą, aktyvina folio rūgštį, mažina 
cholesterolio koncentraciją kraujo plazmoje, yra svarbūs nervų  sistemai. Kobalaminai yra reikalingi 
skaidymui homocistino,  kuris susiformuoja kūnui metabolizuojant amino rūgštį - metioniną, bei  
pačiai  metionino apykaitai. Esant padidėjusiam skrandžio rūgštingumui bei sergant lėtiniu gastritu 
suprastėja vitamino B12 įsisavinimas ir skaidymas organizme.

 - Folio rūgštis (Vitaminas B9) yra būtina organizmo augimui ir vystymuisi, naujų ląstelių 
susidarymui, taip pat normaliai smegenų funkcijai, protinei ir emocinei sveikatai. Kartu su 
vitaminu B12 folio rūgštis reikalinga raudonųjų kraujo ląstelių susidarymui kaulų čiulpuose 
ir geležies panaudojimui organizme. Folio rūgštis didina apetitą, skatina skrandžio rūgšties 
išsiskyrimą,  padeda apsisaugoti nuo žarnyno parazitų ir apsinuodijimo maistu, yra svarbi 
normaliai kepenų veiklai. Folio rūgštis slopina cholesterolio kaupimąsi širdies raumenyje. Kartu 
su vitaminu B12 ir vitaminu C folio rūgštis padeda suvirškinti ir pašalinti iš organizmo senus ir 
sintetinti naujus baltymus. -

Rekomenduojama vartoti:
• dvylikapirštės žarnos uždegimo pro� laktikai;
• kompleksiniame dvylikapirštės žarnos ir jos gleivinės gydyme;
• kaip kompleksinė priemonė skrandžio rūgštingumo padidėjimo atveju;
• kaip kompleksinė priemonė sergant opalige.

Preparato DuodenumTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos 
žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių 
apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Polimeras atsparus 
peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio 
sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia 
reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės 
kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius 
peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros 
bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 
minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 
3 mėnesių kaip pro� laktinę priemonę siekiant pagerinti virškinimo sistemos darbą arba esant 
pažeistam mitybos rėžimui.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponen-
tams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Inovacinis daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius DuodenumTIDE PLIUS – 
unikali, saugi ir veiksminga priemonė dvylikapirštės žarnos apsaugai nuo uždegiminių 
procesų.
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FlatuTIDE PLUS

Meteorizmas - tai perteklinis dujų susikaupimas žarnyne. Atrodytų, ne itin didelė 
problema, tačiau meteorizmas labiau nei bet kuris dalykas gali sugadinti šiuolaikinio 
žmogaus gyvenimą. Organizmas iš maisto pasisavina tik jam reikalingas medžiagas, o 
nereikalingų - atsikrato. Tos medžiagos gali būti įvairių pavidalų: skystos, kietos ir dujinės. 
Iš sveiko žarnyno dujos pasišalina 13 - 15 kartų per dieną. Pasigaminusios dujos susimaišo 
su žarnyne esančiomis gleivėmis ir suformuoja tirštas putas sudarytas iš daugybės 
dujų burbuliukų, kurie yra pagrindinė nemalonių pojūčių priežastis - dujos negali 
laisvai pasišalinti ir ima kauptis pūsdamos vidurius. Dujos žarnyne daugiausia susidaro 
iš valgymo metu praryto oro, maisto produktų su dideliu ląstelienos kiekiu ir žarnyno 
bakterijų, dalyvaujančių virškinimo procese, šalutinio poveikio. Jei sutrinka jų sudėtis ir 
balansas, bakterijos gali tapti meteorizmo priežastimi.

Daugiakomponentinis peptidinis bioreguliatorius FlatuTIDEPLUS - tai naujos 
kartos preparatas sukurtas, siekiant žarnyno mikro� oros medžiagų apykaitos aktyvumą 
normalizavimui bei dietofoninių simptomų ir meteorizmo piežasčių korekcijai.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus FlatuTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Unikalus peptidinis kompleksas NO, kuris išskirtinai veikia gleivinės epitelio ląsteles, 
plonosios žarnos liaukas ir jų funkcinį aktyvumą: maisto virškinimą, maistinių medžiagų įsisa-
vinimą į kraują ir limfos sistemas bei normalizuoja žarnyno peristaltiką. Tai ypatingai svarbūs 
probiotikai - natūralūs organizmo metabolitai ir  visiškai saugūs.

 - Į preparato FlatuTIDE PLUS sudėtį įeinantys: L-treoninas, kiaulpienių šaknų ekstraktas, 
cinko gliukonatas, paprastojo pankolio vaisių ekstraktas ir biotinas skirti padidinti peptidinio kom-
plekso NO veiksmingumą.

 - L-treoninas - nepakeičiama amino rūgštis, dalyvaujanti amino rūgščių ir vitaminų 
sintezėje, baltymų pusiausvyros organizme palaikyme, riebalų apykaitoje, skatinanti toksi-
nių junginių  ir baltymų  sintezės  produktų  pasišalinimą iš organizmo ir, dalyvaudama anti-
kūnių gamyboje, stiprina imunitetą.  

 - Kiaulpienių šaknyse - neįtikėtina gausa  įvairiausių mikroelementų, vitaminų. Nuo 
senų laikų kiaulpienė vadinama „gyvybės eliksyru“. Ji padeda mažinti skausmą bei rūgštingu-
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Kalcio fosfatas,
Biotinas.

Ingredientai:
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mą skrandyje, skatina prakaitavimą, pasižymi šlapimą varančiu, priešuždegiminiu ir tonizuo-
jančiu poveikiu, padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje, skatina ląstelių 
regeneraciją. Didelis kiekis (40%)  kiaulpienės šaknų ekstrakte gamtinio prebiotiko inulino 
stimuliuoja žarnyno � oros atkūrimą, skatina mikro� oros dauginimąsį. Tai padeda organizmui 
greičiau pašalinti toksinus ir nesuvirškintą maistą, išvengti  vidurių užkietėjimo ar viduriavimo.

 - Cinko gliukonatas - kaip šaltinis cinko - svarbaus mikroelemento, saugančio ląsteles 
nuo neigiamo laisvųjų radikalų poveikio. Cinko gliukonatas - svarbus mineralinis komponen-
tas fermentų, kontroliuojančių baltymų biosintezę organizme.

 - Paprastojo pankolio ekstraktas - skirtas pagerinti virškinimą, sumažinti dujų gamybą 
žarnyne, mažinti skrandžio skausmus ir virškinimo trakto uždegimus, gerinti detoksikacijos 
funkciją, kovoti su bakterijomis ir grybeliais.

 - Biotinas (vitaminas H, vitaminas B7) - tirpus vandenyje, tai sudėtinė dalis fermentų, 
reguliuojančių baltymų ir riebalų pusiausvyrą. Biotinas vaidina svarbų vaidmenį angliavan-
denių apykaitoje, sąveikauja su kasos hormonu insulinu, dalyvauja naudingos žarnyno � oros 
sintezėje.

Rekomenduojama  vartoti:
• padidėjus dujų susidarymui ir kaupimuisi virškinimo trakte;
• kai atsiranda pilvo pūtimo jausmas ar skausmas viršutinėje pilvo dalyje;
• esant raugėjimui, vidurių pūtimui;
• sutrikus virškinimui nuo skrandžio ir žarnyno trakto ligų;
• sutrikus virškinimui nuo  persivalgymo;
• esant alergijai nuo maisto ir vaistų;
• esant neinfekcinės kilmės viduriavimui ir dispepsijai;
• virškinimo sistemos sutrikimų pro� laktikai, esant žarnymo absorbcijai ar peristaltikai;
• mikrobiosintezės pažeidimų pro� laktikai.

Inovacinio preparato FlatuTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, ekolo-
giškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, 
kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Polime-
ras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į 
kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus 
į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso 
metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. 
Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, 
puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar ha-
laninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 
minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką - nuo 2 
iki 3 mėnesių.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato kom-
ponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duo-
menų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius FlatuTIDE PLIUS – unikali ir 
saugi priemonė, kovojant su dujų kaupimusi žarnyne, padendanti geriau suvirš-
kinti maistą ir maistingųjų medžiagų įsisavinimą virškinimo trakte.
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Micro� oraTIDE PLUS

Pilnavertis maisto virškinimas yra neįmanomas be žmogaus žarnyne gyvenančių  mikrobų 
dalyvavimo. Mokslininkų  teigimu  žmogaus žarnyne yra apie 3 kg mikrobų: «gerųjų» ir «blogųjų». 
Nuo žarnyno mikro� oros balanso priklauso virškinamojo trakto veikla ir žmogaus savijauta bei 
sveikata. Šiam  balansui sutrikus  išsivysto disbakteriozė. Disbakteriozė nėra pati kaip liga, ji gali 
būti tokių ligų kaip gastritas, pankreatitas ar kitų virškinimo sistemos sutrikimų priežastis. Nepa-
šalinus ligos priežasties (disbakteriozės), tokių ligų ar sutrikimų neįmanoma sėkmingai išgydyti. 
Svarbiausi disbakteriozės kaltininkai yra: netinkama mityba, nesveika gyvensena ir nervinė įtam-
pa. Disbakteriozės vystymąsi labiausiai skatina neracionali mityba, kuri ypač būdinga mokyklinio 
amžiaus vaikams ir dažnai keliaujantiems . O jeigu dėl disbakteriozės pradeda kamuoti peršalimo 
ligos, kurias neretai tenka gydyti antibiotikais, situacija dar labiau pablogėja, nes antibiotikai yra 
patys pavojingiausi naudingųjų mikrobų priešai. Negydant disbakteriozės gali išsivystyti hipovi-
taminozė. Sutrikus žarnyne maistinių medžiagų pasisavinimo procesams, organizmui ima stigti 
maistinių medžiagų  - vitaminų, makro- bei mikroelementų, todėl pablogėja bendra savijauta ir 
išvaizda, pradeda kamuoti silpnumas, sumažėja � zinis bei protinis darbingumas, padidėja ner-
vingumas ir t.t. Savijauta nepagerėja net vartojant vitaminų preparatus su mikroelementais, nes 
dėl disbakteriozės jie gali būti blogai pasisavinami. Efektyviausias būdas gydyti disbakteriozę, tai 
reikiamo gerųjų bakterijų kiekio populiacijos organizme atstatymas.

Naujos kartos daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus Micro� ora
TIDE PLUS paskirtis yra normalios žarnyno � oros pusiausvyros atstatymas  savireguliavimo  
mechanizmų aktyvinimo tarp skirtingų tipų mikroorganizmų dėka.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus Micro� oraTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Unikalus peptidinis kompleksas NP su amino rūgštimis, kurios išskirtinai veikia žarny-
ne, kaip ypatingai svarbūs probiotikai gebantys sukurti aplinką, reikalingą naudingųjų bak-
terijų augimui ir tuo pačiu metu blogųjų augimo slopinimui. Tai mažo molekulinės masės 
� ziologiškai  žarnyne gyvenančių  mikroorganizmų  balanso bioreguliatoriai.

 - NP peptidų komplekso efektyvumą pagerinantys, sinergišku poveikiu pasižymin-
tys: L- argininas, kiaulpienės ekstraktas, inulinas, dikalcio fosfatas, piridoksino hidrochloridas (vi-
taminas B6), ir tiamino hidrochloridas (vitaminas B1), įtakojantys žarnyno nuosavų naudingų 
mikroorganizmų populiacijos atsistatymą.

 - Argininas- amino rūgštis, pasižyminti detoksikuojančiomis ir prebiotikų savybėmis, 
kurios pagerina kraujo tekėjimą į žarnyną, užtikrina gerą kraujotaką ir limfos apytaką, dėl ko 

Peptidinis kompleksas NP,
L-argininas,
Kiaulpienių šaknų ekstraktas,
Inulinas,
Dikalcio fosfatas,
Vitaminas B6,
Vitaminas B1.

Ingredientai:
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Peptidinis kompleksas NP,
L-argininas,
Kiaulpienių šaknų ekstraktas,
Inulinas,
Dikalcio fosfatas,
Vitaminas B6,
Vitaminas B1.

Ingredientai:

pagerėja maistinių medžiagų įsisavinimo žarnyne procesas.
 - Bendras labai veiksmingas virškinimo sistemos kiaulpienės šaknų ekstrakto ir inu-

lino  poveikis. Kiaulpienė  kaip natūralių biologiškai aktyvių junginių sandėliukas,  turi an-
tibakterinių, priešuždegiminių, antioksidantinių savybių,  palaiko  normalų cukraus kiekį 
kraujyje, skatina ląstelių regeneraciją ir lipidų detoksikaciją esant virškinimo problemoms. 
Kiaulpienės šaknų ekstraktas yra natūralus inulino (iki 40%) superkoncentratorius. Inulinas 
efektyviai stimuliuoja žarnyno mikro� oros atsistatymą ir gebėjimą aktyvinti visapusišką me-
džiagų apykaitą organizme, ypač angliavandenių ir metabolizmą, sugeria įvairius vidinius ir 
išorinius toksinus, , padeda išvalyti juos ne tik iš virškinamojo trakto bet ir iš viso organizmo. 
Inulinas stimuliuoja žarnyno sienelių darbą , kas pagreitina toksinų  ir nesuvirškinto maisto 
pasišalinimą iš organizmo. Taip pat pašalina vidurių užkietėjimą, viduriavimą, dalyvauja virš-
kinimo trakto darbo normalizavime, palengvina vitaminų ir mineralų įsisavinimą.

 - Piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6) ir tiamino hidrochloridas (vitaminas B1)  atstato 
prarastą optimalų gyvybiškai svarbių B grupės vitaminų kiekį. Bendras vitaminų poveikis 
suaktyvina energijos, baltymų, angliavandenių ir riebalų apykaitą, stiprina antitoksidantiinį 
kepenų atsparumą. Efektyvus mikro� oros normalizavimas padeda atstatyti savaiminę 
vitaminų sintezę ir normalizuoti visus procesus, kuriuose jie dalyvauja.

Rekomenduojama vartoti:
• esant disbakteriozei ir jos simptomams (viduriavimui, vidurių užkietėjimui, pilvo pūtimui, 

pykinimui, vėmimui, pilvo skausmui);
• sutrikus virškinimui (dispepsija);
• esant disbakteriozei kaip antimikrobinės terapijos ir chemoterapijos rezultatui;
• apsaugai nuo skrandžio opos ir dvylikapirštės žarnos opos;
• medžiagų apykaitos sutrikimams, sukeltiems patologinių pokyčių kepenyse ir kasoje, šalinti;
• dietofoninei cholecistito ir tulžies akmenligės pro� laktikai ir korekcijai;
• kai skauda galvą nuo sutrikimų žarnyne ir organizmo apsinuodijimo endotoksinu;
• sergant diabetu;
• prie ūmaus ir lėtinio apsinuodijimo;
• dirbant ir gyvenant ekologiškai nepalankiose sąlygose.

Inovacinio preparato Micro� oraTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, 
kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Polimeras at-
sparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės 
turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, 
leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės 
kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakompo-
nenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias 
kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį, geriausia 20 - 30 
minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką - nuo 
2 iki 3 mėnesių – esant stipriems disbakteriozės požymiams.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato kompo-
nentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų 
nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius Micro� oraTIDE PLIUS – unikali ir 
saugi priemonė, skatinanti savireguliacijos mechanizmus, reguliuojančius mikro� o-
ros žarnyne atsistatymą. Tai tvirtas žingsnis į priekį kovoje su disbakterioze.
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HyperacidTIDE PLUS

Didžiausia šiuolaikinio žmogaus bėda yra ta, kad jis atitolęs nuo gamtos, pamiršęs jos dėsnius 
ir galias. Žmogus pats sukūrė savo gyvenimo taisykles, gamina nenatūralų maistą, vartoja sinteti-
nius vaistus. Didžiulę žalą savo kūnui žmogus daro netinkamai maitindamasis. Jis valgo per daug, 
per dažnai, vartoja per daug gyvulinės kilmės maisto produktų. Nenatūralus maistas yra nevertin-
gas. Po ilgo terminio apdorojimo jame lieka tik nereikalingos kalorijos. Toks maistas neteikia or-
ganizmui jokios naudos, atvirkščiai - jis organizmui žalingas, nes jam virškinti naudojama brangi 
organizmo gyvybinė energija. Be to organizme lieka visokių šlakų (kenksmingų medžiagų), alinan-
čių mūsų nervų sistemą ir ardančių sveikatą. Beveik pusė Žemės gyventojų kenčia nuo virškinimo 
trakto ligų, tarp kurių  pirmauja gastritas. Padidinto rūgštingumo lėtinis gastritas (hiperacidinis) 
pasireiškia rėmens negalavimais, raugėjimu oru, kartais vėmimu. Žmogus dažnai   jaučia skausmą  
po krūtinkauliu bei  naktimis nuolat kankinasi nenuvaldomu alkio jausmu. Padidinto rūgštingumo 
lėtinio gastrito priežastis dažnai yra Helicobacter pylori bakterija. Ši infekcija gali plisti per rankas 
ir maistą, ja užsikrečiama per burną. Paskutiniu metu vis labiau  ši liga plinta jaunų žmonių tarpe. 
Turbūt nesunku atspėti, kad viena iš pagrindinių priežasčių – ydingi mitybos įpročiai. Negydomas 
gastritas gali išsivystyti į skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opaligę arba net į vėžį.

Daugiakomponentinis peptidinis bioreguliatorius HyperacidTIDE pasižymi moksliškai 
pagrįstu poveikiu, skatinančiu skrandžio gleivinės aktyvumą ir atsistatymą, esant padidinto rūgš-
tingumo lėtiniam gastritui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus HyperacidTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

 - Didelio efektyvumo, išskirtinai kryptingas, žemo molekulinės masės � ziologiškai aktyvių  
biosintezuotų  peptidų NR poveikis skrandžio gleivinės ląstelių struktūriniams komponentams bal-
timų sintezės aktyvavimo dėka. Svarbu, kad peptidai, susidedantys iš amino rūgščių komplekso,  
yra natūralūs organizmo metabolitai, todėl - visiškai saugūs.

 - Praturtintas HyperacidTIDE PLUS: L-argininu, paprastosios šantros (marrubium vulga-
re) žolės ekstraktu, ciano kobalaminu (B12), dikalcio fosfatu, piridoksino hidrochloridu (vitaminas 
B6),tiamino hidrochloridu (vitaminas B1), folio rūgštimi padeda pašalinti skrandžio gleivinės me-
džiagų apykaitos procesų sutrikimus.

 - L-argininas - aminorūgštis gyvybiškai svarbi azoto oksido pirmtakė - svarbus veiksnys, 
apsaugant skrandžio gleivinę, gerinant mikrocirkuliaciją joje. Tai imunomoduliatorius, vaidinantis 
svarbų vaidmenį šlapimo formavimo cikle (baltyminių toksinų šalinime).

 - Paprastojoji  šantra, turinti eterinio aliejaus, saponinų - azoto turinčių medžiagų, 
� avonoidų, kartumyno marubino, kumarinų, alkaloidų bei vitamino C. Paprastoji šantra skatina 
tulžies išsiskyrimą, gydo uždegimines ligas, atpalaiduoja spazmus ir padeda atsikosėti. Liaudies 
medicinos žinovai paprastosios šantros antpilais pataria gydyti skrandžio ir žarnyno ligas. Paprastoji 

Peptidinis kompleksas NR,
L-argininas,
Paprastosios šantros
(Marrubium vulgare) žolė ekstraktas,
Ciano kobalaminas (B12), 
Dikalcio fosfatas, 
Vitaminas B6,
Vitaminas Bl,
Folio rūgštis.

Ingredientai:
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šantra ramina sudirgusią centrinę nervų sistemą bei žadina apetitą.
 - Tiamina Hidrochloridas (vitaminas B1) dėl savo gebėjimo normalizuoti skrandžio sulčių ir 

žarnyno peristaltikos rūgštingumą yra veiksmingas, turint skrandžio opą, lėtinį gastritą, enterokoli-
tą ir  kompleksiškai gydant kepenų cirozę bei hepatitą.

 - Didelę įtaką virškinimo sistemos sutrikimams turi nervų sistema. Piridoksino hidrochlo-
ridas (vitaminas B6), suaktyvindamas baltymų apykaitą, padeda organizmui atsispirti stresui. Šio 
vitamino poreikis padidėja sergant mažo rūgštingumo gastritu, plonosios žarnos (enteritu) ir ke-
penų ligomis, vartojant antibiotikus.

 - Dikalcio fosfatas - vienas iš labiausiai biologiškai prieinamų kalcio formų, lengvai absor-
buojamų organizme. Ši kalcio forma yra aktuali esant sumažėjumsiai skrandžio sulčių sekrecijai, 
taip pat siekiant sumažinti žarnyno disfunkcijos tikimybę.

 - Kobalaminai (vitaminas B12) svarbūs genetinės medžiagos struktūros formavimui - užti-
krinant DNR metilinimą, raudonųjų kraujo kūnelių susidarymui, ląstelių dalijimuisi.Taip pat regu-
liuoja maisto energijos kaupimą raumenų audiniuose ir kraujodarą, aktyvina folio rūgštį, mažina 
cholesterolio koncentraciją kraujo plazmoje, yra svarbūs nervų sistemai. Jie yra reikalingi skaidy-
mui homocistino, kuris susiformuoja kūnui metabolizuojant amino rūgštį,  metioniną bei pačiai 
metionino apykaitai. Esant padidėjusiam skrandžio rūgštingumui, sergant lėtiniu gastritu, supras-
tėja vitamino B12 įsisavinimas ir skaidymas organizme.

 - Folio rūgštis (Vitaminas B9) yra būtina organizmo augimui ir vystymuisi, naujų ląstelių su-
sidarymui, DNR gamybai. Folio rūgštis svarbi baltymų apykaitai, nukleino rūgščių sintezei, norma-
liai smegenų funkcijai, protinei ir emocinei sveikatai. Kartu su vitaminu B12 folio rūgštis reikalinga 
raudonųjų kraujo ląstelių susidarymui kaulų čiulpuose ir geležies panaudojimui organizme. Folio 
rūgštis didina apetitą ir skatina skrandžio rūgšties išsiskyrimą, padeda apsisaugoti nuo žarnyno 
parazitų ir apsinuodijimo maistu, yra  svarbi normaliai kepenų veiklai. Folio rūgštis slopina cho-
lesterolio kaupimąsi širdies raumenyje. Kartu su vitaminu B12 ir vitaminu C folio rūgštis padeda 
suvirškinti ir pašalinti iš organizmo senus ir sintetinti naujus baltymus.

Rekomenduojama vartoti:
• lėtinio gastrito su padidėjusiu rūgštingumu pro� laktikai;
• kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame lėtinio gastrito, kai padidėjęs rūgštingumas, gydyme;
• kaip pagalbinė pro� laktinė priemonė esant vidurių užkietėjimui, vartojant alkoholį, rūkantiems;
• kaip pro� laktinė priemonė žarnyno veiklos gerinimui vyresnio amžiaus žmonėms;
• apetito gerinimu inetekus  svorio dėl virškinimo ir absorbcijos procesų pažeidimų.

Inovacinio preparato HyperacidTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, eko-
logiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių 
apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Polimeras atsparus 
peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio su-
dėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia regu-
liuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės 
apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius 
bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tra-
dicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 mi-
nučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 
mėnesių kaip pro� laktinę priemonę siekiant pagerinti virškinimo sistemos darbą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; 
nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius HyperacidTIDE PLIUS unikali, saugi 
ir veiksminga priemonė struktūrinės ir funkcinės skrandžio gleivinės veiklos atstatymui, 
esant padidintam rūkštingumui.
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LowacidTIDE  PLUS

Didžiausia šiuolaikinio žmogaus bėda yra ta, kad jis atitolęs nuo gamtos, pamiršęs 
jos dėsnius ir galias. Žmogus pats sukūrė savo gyvenimo taisykles, gamina nenatūra-
lų maistą, vartoja sintetinius vaistus. Didžiulę žalą savo kūnui žmogus daro netinkamai 
maitindamasis. Jis valgo per daug, per dažnai, vartoja per daug gyvulinės kilmės maisto 
produktų. Nenatūralus maistas yra nevertingas. Po ilgo terminio apdorojimo jame lieka 
tik nereikalingos kalorijos. Toks maistas neteikia organizmui jokios naudos, atvirkščiai - 
organizmui yra žalingas, nes jam virškinti naudojama brangi organizmo gyvybinė ener-
gija. Be to, organizme lieka visokių šlakų (kenksmingų medžiagų), alinančių mūsų nervų 
sistemą ir ardančių sveikatą. Beveik pusė Žemės gyventojų kenčia nuo virškinimo trakto 
ligų, tarp kurių pirmą vietą užima gastritas. Paskutiniu metu vis didesnis ligos paplitimas 
pastebimas jaunų žmonių tarpe. Turbūt nesunku atspėti, kad viena iš pagrindinių prie-
žasčių – ydingi maitinimosi įpročiai. Negydomas gastritas gali išsivystyti į skrandžio arba 
dvylikapirštės žarnos opaligę arba net į vėžį.

Daugiakomponenti speptidinis   bioreguliatorius LowacidTIDEPLUS pasižymi 
moksliškai pagrįstu poveikiu, skatinančiu skrandžio gleivinės aktyvumą ir atsisitatymą, 
esant mažo rūgštingimo lėtiniam gastritui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus LowacidTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Didelio efektyvumo, išskirtinai kryptingo, žemo molekulinės masės � ziologiškai 
aktyvių biosintezuotų peptidų NS poveikis skrandžio gleivinės ląstelių struktūriniams 
komponentams baltymų sintezės aktyvavimo dėka. Svarbu, kad peptidai, susidedantys iš 
amino rūgščių komplekso, yra natūralūs organizmo metabolitai, todėl visiškai saugūs.

 - LowacidTIDE PLUS kompleksas praturtintas  L-argininu, pelyno lapų ekstraktu, piridok-
sino hidrochloridu (vitaminu B6), tiamino hidrochloridu (vitaminu B1) ir dikalcio fosfatu.

 - L-argininas – amino rūgštis, gyvybiškai svarbi azoto oksido pirmtakė - svarbus 
veiksnys, siekiant ištaisyti skrandžio gleivinės medžiagų apykaitos procesų sutrikimus, 
apsaugant skrandžio gleivinę ir gerinant mikrocirkuliaciją joje. Tai imunomoduliatorius, 
vaidinantis svarbų vaidmenį šlapimo formavimo cikle (baltyminių toksinų šalinime).

 - Biologiškai aktyvūs junginiai įeinantys į  Paprastojo apynio vaisių ekstraktą - 

Peptidinis kompleksas N,
L-argininas,
Dikalcio fosfatas,
Vitaminas B6,
Vitaminas B1.

Ingredientai:
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vitaminai, eteriniai aliejai ir taninai, pasižymi prieš uždegiminėmis, raminančiomis, skausmą 
mažinančiomis savybėmis. Stiprina kapiliarus.

 - Tiamina Hidrochloridas (vitaminas B1) dėl savo gebėjimo normalizuoti skrandžio 
sulčių ir žarnyno peristaltikos rūgštingumą yra  veiksmingas, turint skrandžio opą, lėtinį 
gastritą, enterokolitą bei kompleksiniame kepenų cirozės ir hepatito gydyme.

 - Didelę įtaką virškinimo sistemos sutrikimams turi nervų sistema. Piridoksino hi-
drochloridas (vitaminas B6), suaktyvindamas baltymų apykaitą, padeda organizmui įveikti 
stresą. Šio vitamino poreikis padidėja, sergant mažo rūgštingumo gastritu, plonosios žarnos 
(enteritas) ar kepenų ligomis, vartojant antibiotikus.

 - Dikalcio fosfatas yra vienas iš labiausiai biologiškai prieinamų kalcio formų lengvai 
absorbuojamų organizme. Ši kalcio forma yra aktuali, esant sumažėjusiai skrandžio sulčių 
sekrecijai, taip pat siekiant sumažinti žarnyno disfunkcijos tikimybę.

Rekomenduojama vartoti :
• mažo rūgštingumo lėtinio gastrito pro� laktikai;
• kaip pagalbinė priemonė gydant mažo rūgštingumo lėtinį gastritą;
• kaip pagalbinė priemonė prie vidurių užkietėjimo;
• kaip pro� laktinė priemonė žarnyno veiklos gerinimui vyresnio amžiaus žmonėms;
• apetito gerinimu, netekus svorio dėl virškinimo ir absorbcijos procesų pažeidimo.

Inovacinio preparato LowacidTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į 
kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromelio-
zės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, 
įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, 
patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo 
proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų 
reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių 
šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, 
košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 
30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens.Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, 
nuo 2 iki 3 mėnesių kaip pro� laktinę priemonę, siekiant pagerinti virškinimo sistemos 
darbą.

Galimi šalutiniai poveikiai:  individualus jautrumas atskiriems preparato kompo-
nentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duo-
menų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius LowacidTIDE PLIUS – unikali, 
saugi ir veiksminga priemonė struktūrinės ir funkcinės skrandžio gleivinės veiklos 
atstatymui, esant nepakankamam rūkštingumui.
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PancreaTIDE PLUS

Kasa žmogaus organizme yra svarbi medžiagų apykaitos ir virškinimo procesams. 
Gamindama ir išskirdama fermentus, kurie skaldo angliavandenius, baltymus ir rieba-
lus, kasa reguliuoja virškinimo procesą, o, gamindama insuliną ir gliukogeną, reguliuoja 
normalų cukraus kiekį kraujyje, dalyvauja angliavandenių apykaitoje. Pagrindinės kasos 
uždegimo - pankreatito priežastys yra: 1) persivalgymas, kai riebus, keptas maistas ir per-
nelyg aštrūs preiskoniai reikalauja milžiniškų fermentų kiekio, taip padidindami kasos 
apkrovą; 2) alkoholis, kuris priešingai - slopina fermentų išsiskyrimą; 3) stresai, kurie pa-
žeidžia normalų kasos darbą. To pasekmės yra nepilnas baltymų ir riebalų suskaidymas 
bei absorbcijos proceso sutrikimas. Nevisiškai suskaidytos maistinės medžiagos patenka 
į kraujotaką, sukelia alergijas ir intoksikaciją. Per pastaruosius trisdešimt metų už� ksuotas 
daugiau nei dvigubai padidėjęs lėtinio pankreatito susirgimų skaičius.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius PancreaTIDE PLIUS sukurtas ka-
sos ląstelių virškinimo fermentų sintezės ir virškinimo proceso normalizavimo gerinmui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus PancreaTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Mažo molekulinės masės � ziologiškai aktyvūs biosintezuoti peptidai NJ išskirtinai, 
efektyviai ir saugiai įtakojantys kasos ląsteles, skatindami jų atsistatymą ir normalizuojantys 
angliavandenių apykaitą. Trumpieji peptidai, kurie, kaip narūralūs organizmo metabolitai, 
yra saugūs ir veiksmingi.

 - Norint ištaisyti angliavandenių apykaitos sutrikimus, normalizuoti virškinimą ir 
virškinimo fermentų sintezę kasoje į novatorišką PancreaTIDE PLUS kompleksą papildomai 
įeinantys: L-argininas, vaistinės ožragės sėklų ekstraktas, kalcio-vandenilio fosfatas, vitami-
nas B6, kalcio gliukonatas ir chromo pikolinatas.

 - Vaistinės ožragės (Trigonella foenum-graecum) sėklų ekstraktas - natūralių 
biologiškai aktyvių gamtinių elementų rinkinys, pasižymintis daugeliu naudingų sąvybių, 
tonizuojantis širdį, mažinantis cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, pasižymintis 
hipotenziniu ir šlapimą varančiu poveikiu, turintis gleivinių medžiagų. Britų farmakologijoje 
nurodyta, kad vaistinės ožragės sėklos pasižymi raminančiu ir hipoglikeminiu poveikiu. 

PancreaTIDE PLUS
Peptidinis kompleksas NX,
L-argininas,
Vaistinės ožragės sėklų ekstraktas,
Kalcio vandenilio fosfatas,
Vitaminas B6 ,
Kalcio gliukonatas,
Chromo pikolinatas.

Ingredientai:
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 - L-argininas - dalinai pakeičiama amino rūgštis. Be arginino neįmanoma azoto 
oksido gamyba organizme, be jo žmogaus organizmas negalėtų egzistuoti. Argininas 
padidina insulino koncentraciją kraujo plazmoje ir pagerina azoto pusiausvyrą pacientams, 
sergantiems vėžiu. Arginino trūkumas didina antro tipo diabeto susirgimo riziką.

 -  Vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas) vaidina svarbų vaidmenį amino rūgščių 
ir baltymų metabolizme. Šis vitaminas yra svarbus nervų sistemos funkcijonavime - padeda 
organizmui įveikti stresą, kartu su folio rūgštimi normalizuoja cholesterolio ir riebiųjų rūgščių 
apykaitą, taip darydamas teigiamą poveikį riebalų metabolizmui. Vitaminas B6 yra būtinas 
normaliai kasos fermentų gamybai. Kuo daugiau į organizmą patenka baltymų, tuo daugiau 
reikia vitamino B6.

 - Kalcio-vandenilio fosfatas ir Kalcio gliukonatas yra kalcio - biologiškai labai 
svarbaus elemento šaltiniai. Kalcis reikalingas normaliam širdies ir kraujagyslių sistemų 
funkcijonavimui, padeda sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje ir yra esminis kraujo 
krešėjimo elementas. Kalcis yra būtinas sergant pankreatitu, nes dalyvauja lipazės - riebalus 
skaidančio fermento aktyvavime.

 - Chromo pikolinatas - netoksiškas ir saugus mikroelemento chromo šaltinis. 
Fiziologinis fermento chromo vaidmuo organizme yra daugiausia susijęs su gliukozės 
metabolizmu - chromas reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje, stiprindamas insulino poveikį.

                       
Rekomenduojama vartoti:

• kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame lėtinio pankreatito gydyme;
• kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame padidintos tolerancijos gliukozei ir antro 

tipo cukrinio diabeto gydyme;
• kaip pagalbinė priemonė normalizuojant virškinimo sitemos procesus.

Inovacinui preparato PancreaTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į 
kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromelio-
zės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, 
esančių kapsulės turinio sudėtyje, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, 
patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo 
proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų 
reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių 
šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, 
košerinę ar halaninę mitybą.

     
Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį, geriausia 20 - 

30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, 
nuo 2 iki 3 mėnesių, siekiant prailginti atsistatymo procesą. 

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato kom-
ponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo 
duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius PancreaTIDE PLIUS – unikali, 
efektyvi ir saugi priemonė siekiant atkurti struktūrą ir funkcinį aktyvumą kasos 
ląstelėse, skatinti kasos sekrecijos funkciją ir normalizuoti virškinimo procesą.
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LiverTIDE PLUS

Kepenys – pagrindinė organizmo laboratorija, medžiagų apykaitai svarbus organas. Iš 
virškinamojo trakto maisto medžiagos per kepenų vartų veną iš pradžių patenka į kepenis 
ir, paveiktos įvairių fermentų, paverčiamos statybinėmis organizmo medžiagomis (kraujo 
albuminais, globulinais, krešėjimo sistemos baltymais ir kt.). Kepenyse glikogeno pavidalu 
kaupiasi energijos ištekliai, reikalingi raumenų darbui, palaikantys tinkamą gliukozės kiekį 
kraujyje, dalyvaujantys išlaikant kraujyje cholesterolio, fermentų, įvairių hormonų pusiaus-
vyrą. Kepenys išskiria riebalų virškinimui reikalingą tulžį. Kepenys nukenčia vartojant vaistus, 
piktnaudžiaujant alkoholiu . Kepenys „pavargsta“- suriebėja kepenų ląstelės, išsivysto šių ląs-
telių uždegimas. Toliau girtaujant, kepenų  ląstelės žūva, jų vietoje išveša jungiamasis audinys, 
neatliekantis „laboratorinės“ funkcijos, formuojasi kepenų cirozė. Kepenys nukenčia ir gausiai 
vartojant riebalus. Jas gali pažeisti virusai A, B, C. Virusai A į organizmą patenka dėl nešvaros, o 
B ir C – su krauju per injekcijas ar perpilant kraują, narkomanams – leidžiantis narkotikus vienu 
švirkštu, lytinių santykių metu ar kitais būdais. Pagrindinės kepenų ligos – ūminiai ir lėtiniai 
jų uždegimai (hepatitai). Ūmaus infekcinio hepatito pagrindiniai požymiai: gelta, patamsėjęs 
šlapimas, pašviesėję išmatos,  kamuojantis bendras silpnumas. Lėtiniams uždegimams būdin-
gas greitas nuovargis, silpnumas, neryški gelta. Kartais šių simptomų gali ir nebūti, pastebi-
mos tik padidėjusios kepenys, žmogaus būklė blogėja labai iš lėto, o nusiskundimų atsiranda 
tik toli pažengus cirozei.

Daugiakomponentinis peptidinis bioreguliatorius LiverTIDEPLUS šiuolaikinių 
aukštųjų technologijų kūrinys pasižymi moksliškai pagrįstu poveikiu  kepenų darbo aktyvumui  
ir   atsistatymui,  skatina medžiagų apykaitą kepenų ląstelese.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus LiverTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

 - Didelio efektyvumo, išskirtinai kryptingas, žemo molekulinės masės � ziologiškai aktyvių 
biosintezuotų peptidų NS poveikis kepenų ląstelių struktūriniams komponentams. Svarbu, kad 
peptidai, susidedantys iš amino rūgščių komplekso, yra natūralūs organizmo metabolitai, todėl 
visiškai saugūs. 

 - LiverTIDE PLUS praturtinantas, tikrojo margainio (silybum marianum) sėklų ekstraktu, 
manitoliu, folio rūgštimi, dikalcio fosfatu, piridoksino hidrochloridu (vitaminu B6), tiamino 
hidrochloridu (vitaminu B1), siekiant ištaisyti kepenų medžiagų apykaitos procesų sutrikimus. 

 - Tikrasis margainis žinomas nuo Hipokrato laikų. Šis augalas stiprina kepenis ir 
rekomenduojamas žmonėms, kurie riebiai valgo, vartoja daug alkoholio, vaistų ir rūkantiems. 

Peptidinis kompleksas NS/1,
Metiononas,
Tikrojo margainio sėklų ekstraktas,
Folio rūgštis,
Dikalcio fosfatas,
Vitaminas B6,
vitaminasB1.

Ingredientai:
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Taip pat - esant lėtiniam kepenų uždegimui, sukeltam virusinių infekcijų. Šiuolaikiniai tyrimai 
patvirtino margainių vaisių veikliųjų medžiagų gydomąjį poveikį kepenų ląstelėms. Dabar 
mokslas žino, kad augalo sudėtyje yra apie 200 biologiškai veikliųjų medžiagų, vertingų žmogaus 
sveikatai: B grupės ir F, K, A, D, E vitaminų, mikro- ir makroelementų (cinko, vario, mangano, boro, 
jodo, seleno, kalio, kalcio, geležies, magnio). Svarbi šio augalo savybė – jis skatina naujų ląstelių 
augimą ir taip padeda kepenims atsigauti.

 - Manitolis - osmosinis diuretikas, padidinantis šlapimo kiekį, skatindamas natrio jonų 
išsiskyrimą, neįtakodamas kalio jonų išsiskyrimui.

 - Folio rūgštis (vitaminas B9) yra būtina organizmo augimui ir vystymuisi, naujų ląstelių 
susidarymui, DNR gamybai. Folio rūgštis svarbi baltymų apykaitai, nukleino rūgščių sintezei. 
Folio rūgštis reikalinga raudonųjų kraujo ląstelių susidarymui kaulų čiulpuose ir geležies 
panaudojimui organizme. Ji didina apetitą ir skatina skrandžio rūgšties išsiskyrimą, padeda 
apsisaugoti nuo žarnyno parazitų ir apsinuodijimo maistu, yra svarbi normaliai kepenų veiklai. 
Folio rūgštis slopina cholesterolio kaupimąsi širdies raumenyje, padeda suvirškinti ir pašalinti iš 
organizmo senus ir sintetinti naujus baltymus.

 - Tiamino Hidrochloridas (vitaminas B1) dėl savo gebėjimo normalizuoti skrandžio 
sulčių ir žarnyno peristaltikos rūgštingumą yra veiksmingas kompleksiniame kepenų cirozės ir 
hepatito gydyme.

 - Didelę įtaką virškinimo sistemos sutrikimams turi nervų sistemą. Piridoksino 
hidrochloridas (vitaminas B6)  suaktyvindamas baltymų apykaitą  padeda organizmui atsispirti 
stresui. Šio vitamino poreikis padidėja sergant kepenų ligomis, vartojant antibiotikus.

Rekomenduojama vartoti:
• kepenų funkcijonalumo palaikymui ir atstatymui;
• kompleksiniame lėtinio hepatito, cirozės, cholecistito, tulžies diskinezijos gydyme;
• kepenų pažeidimo toksinėmis medžiagomis, alkoholiu ir vaistais pro� laktikoje;
• siekiant išvengti lėtinio hepatito vystymosi, sumažinant žalingą antivirusinių vaistų 

poveikį.

Inovacinio preparato LiverTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos 
žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalka-
las pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Polime - ras atsparus pepti-
dinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, 
poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti 
maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apval-
kalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų Todėl daugiakomponenčius peptidinius biore-
guliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, 
įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 
minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 
iki 3 mėnesių kaip pro� laktinę priemonę siekiant pagerinti kepenų darbą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponen-
tams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius LiverTIDE PLIUS – unikali, saugi ir 
veiksminga priemonė struktūrinės ir funkcinės kepenų veiklos atstatymui.



3838

WomanTIDE PLUS 

Pasaulio sveikatos organizacija,  klasi� kuodama žmogaus amžių  jauno žmogaus am-
žiaus sąvoką pratęsė iki 44 metų, o vidutinio amžiaus - iki 60 metų. Mūsų laikmečio ypa-
tumas yra tas, kad jaunos, o ypač vidutinio amžiaus moters profesinė, socialinė ir kūry-
binė veikla susiduria su biologiškai užprogramuotu seksualinių ir reprodukcinių funkcijų 
silpnėjimo procesu. Kiaušidžių darbo funkcijų sutrikimai, hormoniniai sutrikimai, gimdos 
involiucija įtakoja bendrą savijautą, sudaro prielaidą moters lytinių organų ligų vystymui-
si, daro didelę įtaką (odos senėjimas, raukšlių atsiradimas, problemos su plaukais, � gūros 
pokyčiai) bendrai išvaizdai, ko pasėkoje -  ir nuotaikai. Senti nenori niekas!

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius   WomanTIDE PLUS - šiuolaikinių 
aukštųjų technologijų kūrinys padeda pratęsti jaunystę, profesinę, socialinę  ir kūrybinę mo-
ters veiklą.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus WomanTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Mažos molekulinės masės didelio efektyvumo biosintezuotų peptidų NG 
kompleksas, kuris išskirtinai veikia endokrininių liaukų ir moters lytinių organų ląsteles. Jo 
paskirtis - ląstelių funkcinio aktyvumo reguliavimas ir uždegiminių bei navikinių procesų 
gimdoje ir kiaušidėse pro� laktika.

 - Acetil L-karnitinas atsakingas už energijos gamybos procesus. Acetil L-karnitinas, kurį 
puikiai įsisavina smegenų audinys, prisideda prie neuroapsaugos ir kognityvinio poveikio. 
Tai labai svarbu, siekiant stabilizuoti moters psichinę ir emocinę būseną.

 - Teigiamas Rožinės Rodiolės šaknies ekstrakto poveikis moters lytinių liaukų 
ir lytinių organų funkcijoms. Ekstraktas pasižymi adaptogeniniu, neuroprotekciniu, 
kardioprotektoriniu, antidepresiniu bei apsauginiu poveikiu nuo streso.

 - Cinko gliukonatas - biologiškai prieinamas cinko šaltinis, svarbus elementas 
kraujodaros procese, DNR formavime, nervų ląstelių regeneravime. Nuo jo priklauso stipraus 
antioksidanto,   dalyvaujančio  oksidacinio  homeostazės  mechanizme   tarpląsteliniame 

 - Lygmenyje - fermento superoksido dismutazės aktyvumas. Jis, vartojamas 
kompleksiškai su vitaminu E, yra puiki antioksidantinė ląstelių apsauga, skirta stabilizuoti 

Daugiašakis peptidinis 
kompleksas NG,
Acetil L-karnitinas,
Rožinės Rodiolės
 šaknies ekstraktas,
Cinko gliukonatas,
Geležies fumaratas, 
Dikalcio fosfatas, 
Vitaminas E,
Folio rūgštis,
Vitaminas B12

Ingredientai:
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Daugiašakis peptidinis 
kompleksas NG,
Acetil L-karnitinas,
Rožinės Rodiolės
 šaknies ekstraktas,
Cinko gliukonatas,
Geležies fumaratas, 
Dikalcio fosfatas, 
Vitaminas E,
Folio rūgštis,
Vitaminas B12
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ląstelių membranas, užkirsti kelią laisvųjų-radikaliųjų defektų atsiradimui jose.
 Ginekologinėje praktikoje vitaminas E naudojamas menstruacinio ciklo normalizavimui, 
pastojimo tikimybės padidinimui, menopauzės simptomų palengvinmui.

 - Svarbus metabolizmo elementas - folio rūgštis - B grupės vitaminas ( vitaminai 
Bc, B9), būtinas kraujotakos ir imuninės sistemų vystymuisi, prisidedantis prie vaisiaus 
vystymosi. Vitaminas B12, kaip vienas svarbiausių komponentų, dalyvauja nervinių skaidulų 
membranos sintezėje, darydamas neuroprotekcinį poveikį, kartu su folio rūgštimi stimuliuoja 
kraujo gamybą, dalyvauja raudonųjų ir baltųjų kraujo kūnelių formavime.

 - Geležies fumaratas - gyvybiškai svarbus mikroelemento - geležies šaltinis, kuris 
reikalingas siekiant panaikinti geležies de� cito anemijas ir su jomis susijusias problemas: 
nuovargį, raumenų silpnumą, hipoksijos ir oksidacinį stresą. Įrodytas didelis geležies 
fumarato ir folio rūgšties efektyvumas, vartojant juos kartu.

Rekomenduojama vartoti:
• prie įvairaus pobūdžio mėnesinių sutrikimamų;
• esant priešmenstruaciniam sindromui (PMS);
• esant uždegiminiams moterų lytinių organų susirgimams (� bromai, endometriozei);
• sergant nuo hormonų priklausomomis moterų reprodukcinės sistemos ligomis;
• esant kiaušidžių funkcijos pažeidimams;
• atsistatymo laikotarpiu po chirurginių dubens organų operacijų;
• sumažėjus lytiniam potraukiui;
• norint išvengti ankstyvos senatvės.

Inovacinio preparato WomanTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į 
kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hiprome-
liozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių jun-
ginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apval-
kalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą 
viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių 
ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali 
vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, 
įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 
20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį 
laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių siekiant normalizuoti kognityvines smegenų funkcijas.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato 
komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų var-
tojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius WomanTIDE PLIUS - uni-
kali, pati pažangiausia priemonė siekiant pratęsti moters jaunystę, profesinę, 
socialinę ir kūrybinę veiklą.
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MenoTIDE PLUS

Su amžiumi susiję organizmo pokyčiai yra neišvengiami visiems žmonėms. Kiauši-
džių nepakankamumas ir kaip pasekmė  nepakankamas kiekis pagaminamų hormo-
nų - estrogenų kiekis, daro didelę įtaką moters organizmui, pagreitindamas senėjimo 
procesą. Hormonų trūkumas, kuris gali atsirasti sulaukus jau 30-35 metų, dažnai pasi-
reiškia klimakteriniu sindromu, širdies ritmo sutrikimu, nervingumu, kardio-ligomis ar 
osteoporoze, kaip rezultatu sumažėjusio  kaulų tankio ir kalcio išplovimu iš jų. Plaukų 
ir odos būklės pablogėjimas, greitas raukšlių atsiradimas  žymiai pablogina moters 
savijautą šiuolaikinėje visuomenėje, kur sėkmės matas didžiąja dalimi priklauso nuo 
išvaizdos. Tai sudaro prielaidą  psichoemocinių sutrikimų vystymui.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius MenoTIDE PLIUS sukurtas siekiant 
saugoti moters sveikatą, jaunystę ir grožį. Jo paskirtis - išlaikyti funkcinį kiaušidžių akty-
vumą ir sulėtinti senėjimo procesą.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus MenoTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

Daugiašakis peptidinis kompleksas NH, kuris yra efektyvi ir saugi alternatyva plačiai 
naudojamai menopauzės metu hormonų terapijai. Medžiagų apykaitos procesų bioregu-
liacija kiaušidėse peptidų pagalba, padeda normalizuoti ciklą, estrogeno ir progesterono 
gamybą, palaipsniui priartinant moters sveikatą prie � ziologiškai normalių sveikatos ro-
diklių. Ši hormonų trūkumo korekcija ne tik padeda panaikinti menopauzės sutrikimus, 
bet taip pat neleidžia vystytis su tuo susijusioms galimoms komplikacijoms.

Vitaminų C, E, A ir cinko gliukonato derinys, suteikia daugiapakopią kiaušidžių audi-
nio apsaugą, stabilizuoja ląstelių membraną, taip pat vidinę ir išorinę sritį. Šis komplek-
sas skirtas antioksidantinės ląstelių membranų apsaugos nuo žalingo laisvųjų radikalų 
poveikio, atsirandančio vykstant bet kokiems su amžiumi susijusiems degeneraciniams 
pokyčiams, sustiprinimui. 

Raudonųjų dobilų ekstraktas yra � toestrogenų, galinčių sušvelninti estrogenų įtaką 
menopauzės metu, superkoncentratas, galintis sumažinti «šalčio-karščio bangų» dažnu-
mą ir aštrumą be nepageidaujamų šalutinių pojūčių.

Geležies fumaratas pasižymi antianeminiu poveikiu, kuriuo siekiama ištaisyti 
menstruacijų ciklio sutrikimus, atsiradusius dėl geležies trūkumo organizme, pašalinti 

Peptidinis kompleksas NH, 
Vitaminas C,                           
Kalcio fosfatas,                         
Raudonųjų dobilų ekstraktas, 
Cinko gliukonatas,            
Geležies fumaratas,        
Vitaminas E,                    
Vitaminas A,                    
Vitaminas D.

Ingredientai:
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tokius menopauzės simptomus,  kaip silpnumas, nuovargis, galvos svaigimas, tachikardija, 
skausmas ir odos sausumas.

Vitaminas D reguliuoja kalcio ir fosforo apykaitą, užkerta kelią ir stabdo osteoporozės 
vystymąsi. Vitamino D vaidmuo organizme yra labai svarbus - beveik 3% žmogaus geno-
mo darbo reguliuoja jo metabolitai.

Rekomenduojamas vartoti esant:
• kiaušidžių disfunkcijai;
• įvairaus pobūdžio mėnesinių sutrikimams;
• menopauzės sutrikimams;
• «karščio bangoms» ir naktiniams prakaitavimams;
• priepuoliams, galvos svaigimui, prislėgtai nuotaika ir silpnumui;
• depresijai, emociniam nestabilumui;
• pro� laktikai ir menopauzės komplikacijoms - osteoporozės, šlapimo pūslės atonijos 

atveju;
• apsauga nuo priešlaikinio senėjimo;
• sumažėjusiam lytiniam potraukiui.

Inovacinio preparato MenoTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas   
į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus  augalinės kilmės polimero - hipro-
meliozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso amino rūgščių ir biologiškai aktyvių 
junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis, laipsninis kapsulės apval-
kalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą 
viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių 
ar kitų neigiamų reakcijų. Tai leidžia daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatoirius 
vartoti bet kokių šalių žmonėms, puoselėjantiems įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, 
įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę   per dieną 1 mėnesį geriau-
sia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti 
ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių   kaip pro� laktinę preimonę kiaušidžių funkcijų 
atstatymui.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato kom-
ponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų  vartojimo 
duomenų nėra.

Daugiakomponentinis peptidinis bioreguliatorius MenoTIDE PLIUS – unikali, 
efektyvi ir saugi priemonė. Tai  -  kelias į stabilią moters sveikatą, puikią savijautą, 
grožį ir jaunystę.
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Urologinės sitemos disfunkcija, prostatos ligos, kurių vystymasis dažnai nepasireiškia jokiais 
simptomais, lygiagrečiai besivystantys seksualiniai sutrikimai, kurie veda prie nevaisingumo, la-
bai blogina vyro gyvenimo kokybę, profesinę bei asmeninę saviraišką. Pilnavertis seksualinis 
gyvenimas yra svarbus � zinis ir dvasinis veiksnys kiekvieno vyro gyvenime. Daugiau nei pusė 
40-70 metų amžiaus vyrų turi įvairaus laipsnio erekcijos sutrikimų, kuriuos sukelia urogenitali-
nės ir psichoemocinės sistemos sutrikimai.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ActiManTIDE PLIUS sukurtas ap-
jungiant visos eilės speci� nio veikimo komponentų spektrą tam, kad  apsaugoti vyrų 
sveikatą nuo urogenitalinės srities funkcinių sutrikimų.

  ActiManTIDE PLUS patartina naudoti vyrams, kurių darbas susijęs su dideliu psichoe-
mociniu, protinės įtampos, streso, priverstinės seksualinės abstinencijos, hipotermijos 
poveikiu, taip pat dažnai ar nuolat vairuojantiems transporto priemonę („vairuotojo sin-
dromas“ - priverstinė laikysena, lėtinis vibracijos poveikis).

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus ActiManTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Mažo molekulinis peptidinis kompleksas NI,  kuris ženkliai įtakoja medžiagų 
apykaitos normalizavimą vyrų reprodukciniuose organuose (lytinėse liaukose, sėklidės 
prielipe, prostatoje), aktyvindamas maistinių medžiagų apykaitą ir įsisavinimą. Tai daro 
teigiamą poveikį šių organų veiklai normaliomis ir patologinėmis sąlygomis, palaikant 
brandžių funkcinalių ląstelių, atsakingų už spermotozoidų gamybą ir medžiagų apykaitą 
juose, � ziologinį lygį.

 - Ženšenio šaknų ekstraktas, kuris stiprina potenciją, pakelia testosterono lygį 
ir padidina spermatozoidų skaičių, pasižymi imunokorekciniu poveikiu, mažinančiu 
cholesterolio ir gliukozės kiekį kraujyje, aktyvina antinksčių veiklą.

 - Folio rūgštis, kuri stimuliuoja kraujodarą, padidina spermatozoidų skaičių ir kokybę, 
ko pasėkoje - spermos kokybę taip pat.

Kompleksas, į kurį įeina L - argininas, kalcio karbonatas, cinko gliukonatas, blokuojan-
tis arba sumažinantis vyrų reprodukcinės sistemos organų veiklos pažeidimus.

Kompleksas NF, 
L-argininas, 
Kalcio arbonatas,
Ženšenio šaknų ekstraktas, 
Cinko gliukonatas,
Folio rūgštis.

Ingredientai:

ActiManTIDE PLUS
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Rekomenduojama vartoti:
• kaip komponentas kompleksinėje vyrų šlapimo ir lytinės sistemos gydymo (prostati-

to, prostatos adenomos ir kt.) programoje;
• kaip komponentas kompleksinėje seksualinės disfunkcijos, susijusios su � ziniu ir psi-

chiniu nuovargiu programoje;
• esant gopodinamijai - reguliaraus � zinio aktyvumo trūkumui, ar sėdimam darbui;
• esant „vairuotojo sindromui“;
• kai nėra reguliarių seksualinių santykių (mažiausiai 1-2 kartus per savaitę); 
• seksualinės disfunkcijos prevencijai;
• norint padidinti organizmo atsparumą neigiamam aplinkos poveikiui.

Preparato ActiManTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiš-
kos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, 
kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Po-
limeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, 
įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tir-
pimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virš-
kinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų 
neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti 
bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant 
vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį, geriausia 
20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Esant pažeistai šlapimo ar lytinių 
organų funkcijai arba pro� laktiškai nuo neigiamo psichoemocinio aplinkos poveikio ga-
lima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką - nuo 2 iki 3 mėnesių.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato 
komponentams.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ActiTIDE PLIUS – unikali ir sau-
gi priemonė, padedanti vyrams visapusiškai realizuoti save gyvenime, pasiekti kū-
rybinius tikslus
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ProstaTIDE PLUS

Urologinių ligų sąraše prostatos ligos užima svarbią vietą, jomis dažniausiai serga 
vyrai ir tai susiję su senėjimo procesu. Per pastarąjį dešimtmetį pastebima gyvenimo tru-
kmės ilgėjimo tendencija ir vyrų virš 50 metų skaičaius didėjimas. Tai ženkliai padidino 
pacientų, sergančių prostatos hiperplazija, skaičių. Tarp pacientų sergančių urologinė-
mis ligomis trečdalis kenčia nuo prostatos ligų, dauguma jų sudaro vyrai tarp 31 ir 50 
metų amžiaus. Labiausiai paplitusia liga laikomas lėtinis prostatitas, kuris yra potologinių 
pokyčių prostatoje rezultatas. Lėtinio prostatito vystymąsi įtakoja tam tikri veiksniai, pa-
vyzdžiui: su amžiumi susiję hormonų pusiausvyros sutrikimai, šlapimo takų uždegimai, 
normalaus seksualinio gyvenimo sutrikimai, hipotermija, šlapinimosi sutrikimai, sėslus 
gyvenimo būdas ir kt.. Pas vyresnius nei 60 metų vyrus 80% atvejų aptikta gėrybinė pro-
statos hiperplazija (GPH), kuri gali išsivystyti ir pas 40 – 50-mečius. Prostatos ligos gerokai 
suprastina žmogaus gyvenimo kokybę, įtakoja nevaisingumo vystymąsi. Todėl labai svar-
bus yra veiksmingų pro� laktinių ir korekcinių priemonių kūrimas ir diegimas.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ProstaTIDE PLUS sukurtas  vyrų 
sveikatą išsaugojmui, ir papildytas daugiakomponenčiais junginiais, skirtais išskirtinam 
pro� laktiniam ir korekciniam poveikiui, sergant prostatos ligomis.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus ProstaTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Mažo molekulinės masės peptidai NI, kurie aktyvina prostatos ir šlapimo pūslės 
sienelių ląstelių regeneracijos procesą, pasižymi priešuždegiminiu poveikiu, normalizuoja 
organų kraujotaką ir sistemų antioksidantinę apsaugą.

 - Gulsčiosios serenojos vaisių ekstraktas, pasižymintis speci� nėmis 
antiandrogeninėmis, diuretinėmis, priešuždegiminėmis ir tonizuojančiomis savybėmis, 
normalizuojantis medžiagų apykaitą ir urodinamiką prostatoje.

 - Kompleksas L - argininas ir cinko gliukonatas, įtakojantis ląstelių medžiagų apykaitą, 
sumažinantis patologinių simptomų aštrėjimą prostatos ligų vystymesi.

Kompleksas peptidas NI, jo aktyvumą stiprinantis bei stabilizuojantis ląstelių mem-
branas vitaminas E ir selenometioninas, kaip gyvybiškai svarbus antioksidacinio proceso 
mikroelemento seleno šaltinis, - visapusiška antioksidantinė prostatos ląstelių apsauga 
nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio.

Peptidinis kompleksas NI,
L-argininas,
Dikalcio fosfatas,
Gulsčiosios serenojos
vaisių ekstraktas,
Cinko gliukonatas, 
Vitaminas E, 
Selenometioninas.

Ingredientai:
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Rekomenduojama vartoti:
• esant urodinaminiams pažeidimams;
• easnt dishormonaliniams prostatos pažeidimams;
• gėrybinės prostatos hiperplazijos pro� laktikai pradiniuose etapuose;
• uždegiminių ligų, vyrų lytinių organų ( prostatitas ) pro� laktikai;
• įvairių formų vyrų impotencijos pro� laktikai;
• seksualinės disfunkcijos pro� laktikai;
• prostatos vėžio pro� laktikai;
• prieš ir po vyriškų lytinių organų operacijų;
• su amžiumi susijusių pokyčių prostatos pro� laktikai - priešlaikinio senėjimo, 

menopauzės metu.

Inovacinio preparato ProstaTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į 
kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hiprome-
liozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių jun-
ginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apval-
kalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą 
viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių 
ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali 
vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, 
įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 
30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, 
nuo 2 iki 3 mėnesių kaip pro� laktinę priemonę sergant prostatos ligomis ar prostatos ligų 
prevencijai, kai patiriamas neigiamas gamybinis ar socialinis stresas.

Galimi šalutiniai poveikiai: Individualus jautrumas atskiriems preparato kom-
ponentams.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ProstaTIDE PLIUS – unikali ir 
saugi priemonė stabilaus vyrų šlapimo ir lytinių organų darbo palaikymui, foninės 
korekcijos ir prostatos ligų pro� laktikai.
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Priežastys, sukeliančios šlapimo sistemos susirgimus yra: žmogaus gyvenimo bū-
das, gyvenimo sąlygos, darbas ir buitis, mitybos įpročiai, ekologija ir nepaliaujamas 
visuomenės senėjimas. Remiantis PSO ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse šlapimo 
sistemos infekcijos yra antroje vietoje tarp visų infekcinių susirgimų, nusileisdamos 
tik infekcinėms kvėpavimo takų ligoms. Padėtį apsunkina tai, kad daugelis urologinių 
ligų vystosi be simptomų ir pasireiškia, kada organuose jau įvyksta struktūriniai ir 
funkciniai pakitimai. Šlapimo takų infekcijų sindromas, priklausomai nuo pažeidimo 
lygio, apima tokias ligas kaip uretritas, cistitas, pielonefritas. Pielonefritas - pati pavo-
jingiausia šlapimo takų infekcija sukelianti inkstų geldelių uždegimą. Lėtinis pielo-
nefritas diagnuozuojamas apie trečdaliui pacientų su šlapimo takų infekcijomis, ypač 
pakartotinomis. Pirminis apsilankymas pas gydytoją urologą 45-60% atvejų susijęs 
su ūmaus arba lėtinio cistito apraiška.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius UrinaTIDE PLIUS kompleksiškai 
ir kryptingai įtakoja ir normalizuoja šlapimo sistemos funkcijonalumą.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus UrinaTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Fiziologiškai aktyvių mažo molekulinės masės biosintezuotų peptidų NW/1 
kompleksas selektyviai veikiatis šlapimo pūslės ir šlaplės sienelių ląsteles. Trumpieji 
peptidai, įeinantys į UrinaTIDE PLUS sudėtį, kaip natūralūs organizmo metabolitai, saugiai 
ir veiksmingai atstato medžiagų apykaitą ląstelėse ir skatina normalaus šlapinimosi sitemos 
funkcijonavimo atkūrimą.

 - Siekiant koreguoti šlapinimosi sutrikimus, kraujotakos ir urodinamikos atsistatymą, 
UrinaTIDEPLUS sudėtis sustiprinta sinergiškai aktyvių ingredientų rinkiniu: takažolės žolių 
ekstraktu, Seleno metioninas, vitaminu B1, vitaminu E ir vitaminu PP.

 - Takažolės žolių ekstrakte yra įvairių biologiškai aktyvių junginių, kurie sukelia šlapimą 
varantį poreikį, skatina natrio, chloro išsiskyrimą, dalyvauja formavime apsauginių koloidų 
(silicio rūgšties ir jos druskų dėka), apsaugančių nuo akmenų susidarymo šlapimo organų 
sistemoje.

Peptidinis kompleksas NW/1,
Takažolės žolių ekstraktas,
Kalcio vandenilio fosfatas,
Vitaminas B1,
Vitaminas E,
Vitaminas PP,
Vitaminas B3,
Seleno metioninas.

Ingredientai:

UrinaTIDE PLUS
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 - Vitaminas B (tiamino hidrochloridas) vaidina lemiamą vaidmenį angliavandenių 
apykaitoje. Tai svarbu normaliam nervų, širdies ir kraujagyslių, endokrininės ir virškinimo 
trakto sistemų darbui.

 - Vitaminas E, turintis platų poveikio spektrą: antioksidantinį, membranoprotektorinį, 
detoksikacinį, imunomoduliacinį, antiaterosklerotinį ir onkoprotektorinį, normalizuoja 
kraujo klampumą, gerina mikrocirkuliaciją, reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje, atstato nervų 
audinių struktūrą.

 - Vitaminas PP (nikotino rūgštis, Vitaminas B3) - reikalingas baltymų ir angliavandenių 
apykaitai, įeina į fermentų sudėtį. Vitaminas PP organizme sintezuojamas iš amino rūgšties 
triptofano, veikiant piridoksinui. Trūkstant šio vitamino susergama pelagra, pažeidžiamas 
virškinimo traktas, sutrinka nervų sistemos veikla. Nikotino rūgštis stimuliuoja angliavandenių 
įsisavinimą, išplečia kraujagysles, yra reikalinga kvėpavimui ir energetikai.

 - Selenas (seleno metioninas) yra struktūrinis daugelio fermentų, dalyvaujančių ląstelių 
kvėpavime, nukleino rūgščių sintezėje, komopnentas, pasižymi antioksidantiniu poveikiu. 
Selenas padidina antioksidacinį vitamino E aktyvumą, kovoje Su laisvaisiai radikalais.

Rekomenduojama vartoti:
• kaip pagalbinnė priemonė kompleksiniame šlapimo pūslės, šlapės ir inkstų lėtinių 

infekcijų gydyme;
• kaip pagalbinė priemonė, esant šlapimo sutrikimams menopauzės metu;
• kaip pagalbinė priemonė, esant šlapimo ir prostatos veiklos sutrikimams;
• siekiant normalizuoti vyresnio amžiaus žmonių šlapinimąsi;
• kaip pagalbinė priemonė normalizuojant šlapinimąsi, kai susiduriama su ekstremaliais 

aplinkos veiksniais, nepilnaverte mityba.
 
Inovacinio preparato UrinaTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 

ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į 
kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hiprome-
liozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių jun-
ginių, esančių kapsulės turinio sudėtyje, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apval-
kalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą 
viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių 
ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali 
vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, 
įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 
20-30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilges-
nį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių siekiant ilgiau įtakoti atsistatymo procesą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato 
komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų var-
tojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius UrinaTIDE PLIUS – unikali, 
efektyvi ir saugi priemonė siekiant atkurti metabolizmą šlapimo organų ląste-
lėse, stimuliuoti raumenų tonusą ir normalizuoti šlapinimosi procesą.
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Epidemiologų duomenimis šiandien kas dešimtas vyresnis nei 18 metų žmogus 
serga kokia nors inkstų liga. Inkstai - labai svarbus žmogaus organas. Išskirdami šlapi-
mą jie ne tik � ltruoja kraują, šalina toksinus, bet ir reguliuoja vandens bei mineralinių 
medžiagų balansą. Be to, gamindami kai kuriuos svarbius hormonus, palaiko svei-
kus ir tvirtus kaulus, reguliuoja kraujo spaudimą, apsaugo nuo mažakraujystės. Inks-
tai turi tiesioginės įtakos kraujospūdžio padidėjimui arba sumažėjimui. Jų ligos gali 
sukelti vieną dažniausių širdies ir kraujagyslių ligų - arterinę hipertenziją. Žmogaus 
gyvybei pavojingas staigus kraujospūdžio pakilimas. Jis sukelia ūminius smegenų 
kraujotakos sutrikimus, tokius kaip stiprus galvos skausmai su pykinimu, vėmimu, 
regos sutrikimais. Galimas ir atvirkštinis procesas - kada širdies ir kraujagyslių ligos 
sukelia inkstų nepakankamumą. Inkstų ligos dažniausiai yra „tylios“. Jos vystosi lėtai, 
be skausmo, pirmieji simptomai dažnai pastebimi tik ligoms pasiekus vėlyvą stadiją. 
Atsiradę sutrikimai: šlapimo spalvos pokyčiai, sumažėjęs šlapimo kiekis ir kūno tini-
mas yra vėlyvi inkstų ligų požymiai, rodantys, kad inkstų liga jau pažengusi. Pakitimai 
būna negrįžtami. Todėl labai svarbu stebėti savo sveikatą, į savo mitybos racioną pe-
riodiškai įtraukiant preparatus, atliekančius dietafoninę inkstų veiklos korekciją.

 
Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius KidneyTIDE PLIUS sukurtas 

inkstų funkcijos gerinimui ir normalizavimui.
 

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus KidneyTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Fiziologiškai aktyvių žemo molekulinės masės biosinezuotų peptidų NW, 
kompleksas, kuris išskirtinai veikia inkstų ląstelių struktūrą, normalizuodamas juose 
metabolizmą ir stimuliuodamas šlapimo šalinimo funkciją. Trumpųjų peptidų naudojimas 
yra visiškai saugus, nes jie yra natūralūs organizmo metabolitai.

 - Poveikio efektyvumo stiprinimui į sudėtį papildomai įeinantys: L-argininas, miltinės 
meškauogės lapų ekstraktas, cinko gliukonatas, selenometioninas, vitaminas C ir kalcio 
hidrofosfas.

Peptidinis kompleksas NW,
L-argininas,
Miltinės meškauogės lapų ekstraktas, 
Cinko gliukonatas, 
Selenometioninas, 
Vitaminas C,
Kalcio vandenilio fosfatas.

Ingredientai:

KidneyTIDE PLUS
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 - L-argininas – amino rūgštis, vaidinanti svarbų vaidmenį šlapimo formavimesi ir 
baltyminių toksinų šalinime iš organizmo. L-Argininas yra imunomoduliatorius - jis svarbus 
azoto oksido tiekime, efektyviai stimuliuoja augimo hormono gamybą, yra vienas iš 
svarbiausių elementų medžiagų apykaitos procese, pagerinantis reologines kraujo savybes, 
mažinantis kraujo krešulių ir aterosklerozinių plokštelių susidarymo riziką.

 - Miltinės meškauogės lapų ekstrakto sudėtyje esantis natūralių biologiškai aktyvių 
medžiagų kompleksas, pasižymintis šlapimą varančiomis, antibakterinėmis ir antiseptinėmis 
savybėmis, užkertančiomis kelią šlapimo takų uždegimui.

 - Cinko gliukonatas, kaip biologinė forma mikroelemento cinko, būtino daugelio 
fermentų funkcijonavimui, genetinės informacijos perdavimui, baltymų biosintezei, 
organizmo atsistatymo procesams. Cinkas dalyvauja daugelyje biocheminių procesų, 
padidina antioksidantinę organizmo apsaugą, stiprina imunitetą, įtakoja riebalų apykaitą.

 - Selenometioninas - natūrali amino rūgštis, kaip biologiškai aktyvaus eterinio 
seleno forma, neutralizuoja patologines deguonies formas, laisvuosius radikalus ir atstato 
kraujotaką audiniuose.

 - Vitaminas C (askorbo rūgštis) - galingas antioksidantas reguliuoja kraujo krešėjimą 
ir normalizuoja kapiliarų pralaidumą, pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis, didina 
atsparumą infekcijoms, mažina įvairių alergenų poveikį. Vitaminas C apsaugo kraujagyslių 
sieneles nuo cholesterolio plokštelių sankaupų, skatina įsisavinimą kalcio, kuris yra 
papildomas kalcio vandenilio fosfato šaltinis.

Rekomenduojama vartoti:
• inkstų ligų pro� laktikai;
• kaip pagalbinė priemonė lėtinio glomerulonefrito, pielonefrito ir cistito gydyme;
• kaip pagalbinė priemonė po inkstų ir šlapimo takų operacijų;
• kaip pagalbinė priemonė prie šlapinimosi sutrikimo ir prostatos ligų.

 
Inovacinio preparato KidneyTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 

ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į 
kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hiprome-
liozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių jun-
ginių, esančių kapsulės turinio sudėtyje, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apval-
kalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą 
viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių 
ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali 
vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, 
įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas:  Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-
30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, 
nuo 2 iki 3 mėnesių, siekiant prailginti atsistatymo procesą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato 
komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo 
duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius KidneyTIDE PLIUS – unikali, 
efektyvi ir saugi priemonė nuo inkstų ligų, normalizuojanti jų funkcijonavimą.
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BoneTIDE PLUS

      Osteoporozė yra dažniausia lėtinė metabolinė kaulų liga, pasireiškianti kaulų masės 
mažėjimu, kaulų silpnėjimu ir padidėjusia įvairių skeleto vietų lūžių rizika. Osteoporoze 
dažniau serga moterys po menopauzės. Vadinamoji pomenopauzinė osteoporozė yra 
dažniausia šios ligos forma. Osteoporozė būna pirminė ir antrinė. Pirminė osteoporozė 
yra pati dažniausia, jos priežastis – su senėjimu susijęs kaulų audinio nykimas. Antrinę 
osteoporozę gali sukelti įvairios ligos ir patologinės būklės (malabsorbcija, Adisono liga 
ir kt.), ilgalaikis kai kurių vaistų vartojimas (gliukokortikoidų, protonų siurblio inhibitorių, 
diuretikų) ir kt. Pirminę osteoporozę Pasaulio sveikatos organizacija pripažino savarankiška 
liga - nozologija ir įvertino esant reikšmingą visuomenės sveikatos, gyvenimo kokybės ir 
ekonominę problemą. Ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei, daugėjant vyresnio amžiaus 
žmonių, osteoporozės, su ja susijusių kaulų lūžių ir pavojingų pasekmių (neįgalumo, 
priešlaikinės mirties) kontrolė ir pro� laktika tapo dideliu šiuolaikinės visuomenės iššūkiu 
ir sunkia našta valstybių sveikatos bei socialinės apsaugos sistemoms.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius BoneTIDE PLIUS sukurtas reikia-
mo kalcio kiekio organizme atstatymui bei kaulų audinio atsistatymo proceso korekcijai.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus BoneTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

 - Fiziologiškai aktyvių žemo molekulinės masės biosintezuotų peptidų NU kompleksas, 
veikiantis išskirtinai ląstelių ir tarpląstelinės medžiagos kaulinį audinį, normalizuojantis 
medžiagų apykaitą, atkuriantis ląstelių struktūrą. Pateiktos formuluotės ir dizaino BoneTIDE 
trumpieji peptidai yra natūralūs organizmo metabolitai, todėl saugūs vartoti.

 - Į BoneTIDE PLUS sudėtį kaulų formavimosi sutrikimų korekcijai ir reikiamo vitaminų 
bei mineralų kiekio užtikrinimui papildomai įeinantys: L-argininas, kalcio karbonatas, 
amor� nis kalcio karbonatas, magnio oksidas, amor� nis magnio oksidas, vitaminas A, vitaminas 
D3 ir folio rūgštis.

 - L-argininas - sąlyginai nepakeičiama amino rūgštis, gyvybiškai svarbaus azoto 
oksido reguliatorius ir imunomoduliatorius, yra vienas iš pagrindinių elementų metabolizmo 
procese. L-Argininas  padeda    atkurti   kaulų   struktūrą   (prie  osteoporozės ar  lūžių)    
ir  sumažinti pažeistų audinių bei kaulų gijimo trukmę, esant sumušimams, žaizdoms, 
sausgyslių patempimams, kaulų lūžiams.

BoneTIDE PLUS,
Peptidinis kompleksas NU,
L-argininas,
Kalcio karbonatas,
Amor� nis kalcio karbonatas ,
Magnio oksidas,
Amor� nis magnio oksidas,
Vitaminas A,
Vitaminas D3,
Folio rūgštis.

Ingredientai:
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 - Kalcio karbonatas ir Amor� nis kalcio karbonatas, - esminiai šaltiniai kalcio, reikalingo 
kaulų ir kremzlių audinio vystymuisi. Žmogaus organizme kalcis yra trijose pagrindinėse 
vietose: 1) kauluose (apie 99%); 2) ląstelėse; 3) kraujyje - pristatymui į organus ir audinius. 
Kalcis yra svarbus kaulų sveikatos komponentas bet kokiame amžiuje. Senstant vyksta 
pokyčiai, kuriems ypač svarbus pakankamas kalcio kiekis.

 - Magnio oksidas ir Amor� nis magnio oksidas - šaltiniai mikroelemento magnio, 
reikalingo daugelyje organizmo procesų: energijos gamyboje, gliukozės įsisavinime, 
nervinių signalų perdavime, baltymų sintezėje, kaulų audinio formavime bei kraujagyslių ir 
raumenų įtempimo ir atpalaidavimo procese.  Magnio trūkumas didina osteoporozės riziką.

 - Vitaminas A (retinolis), kuris stimuliuoja oksidacijos-redukcijos procesus, dalyvauja 
energijos apykaitoje, sudarant palankias sąlygas ATP sintezei. Be vitamino A, kuris yra 
vadinamas „jaunystės vitaminu“ neįmanomas teisingas kremzlių, kaulų formavimasis. Esant 
jo trūkumui vystosi osteoporozė, galimi stuburo ir galūnių lūžiai. Stiprios antioksidantinės 
vitamino A savybės lėtina senėjimo procesą.

 - Vitaminas D3 (cholekalciferolis) - fosforo ir kalcio apykaitos organizme reguliatorius 
skatina tinkamą griaučių ir dantų formavimąsi, palaikydamas kaulų audinyje normalų 
kiekį kalcio. Vitaminas D3 reguliuoja kalcio jonų pasiskirstymą kraujo plazmoje, kauluose 
ir minkštuosiuose audiniuose, palengvina kalcio įsisavinimą, palaiko normalią kalcio 
pusiausvyrą plazmoje ir kauluose.

 - Folio rūgštis (vitaminas B9) dalyvauja ląstelių dalijimosi bei organizmo oksidacijos - 
redukcijos procesuose, stimuliuoja regeneracinius procesus visuose organuose bei audiniuose, 
palaiko imuninę sistemą, atitolina menopauzę, koreguoja uždelstą lytinį brendimą .

Rekomenduojamas vartoti:
• kaip pro� laktinė priemonė, kompleksiniame osteoporozės gydyme;
• kaip pagalbinė priemonė, gydant patirtas traumas ar lūžius;
• kaip pagalbinė priemonė menopauzės metu ir pomenopauziniu laikotarpiu;
• norit papildyti vitaminais ir mineralais vyresnio amžiaus žmonių organizmus.

 - Inovacinio preparato BoneTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į 
kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. 
Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, 
esančių kapsulės turinio sudėtyje, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, 
patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo 
proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų 
reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių 
šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, 
košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį, geriausia 20-
30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, 
nuo 2 iki 3 mėnesių kaip pro� laktinę priemonę, siekiant pratęsti atsistatymo procesą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato kom-
ponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo 
duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius BoneTIDE PLIUS – unikali, 
efektyvi ir saugi priemonė kaulų struktūros ir medžiagų apykaitos juose atstaty-
mui.
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Sąnarių skausmas (sąnarių sindromas) ir jų struktūros pažeidimai pastebimi, 
esant daugiau nei 200 skirtingų susirgimų ir sindromų. Sąnarių ir stuburo ligas galima 
suskirstyti į dvi pagrindines grupes: degeneracines ir uždegimines. Degeneracinės 
ligos, pavyzdžiui; osteoartritas ir nugaros skausmas, tai lėtas kremzlių, raiščių ir sąnarių 
kapsulių irimas. Uždegiminėms sąnarių ligoms būdingas galūnių, sąnarių ir stuburo 
audinių uždegimas. Sąnarių uždegimai iššaukia pagrindinius artrito ir poliartrito 
tipus:  reumatoidinį, reaktyvųjį, podagrinį, psoriatinį, infekcinį, reumatinį. Pasak PSO 
pasaulyje nuo reumatoidinio artrito kenčia apie 58 milijonai žmonių - moterys kenčia 
dažniau nei vyrai (santykis 3 : 1). Podagra - dažniausiai pasireiškia vyrams po 45 metų 
ir moterims menopauzės metu. Bechterevo liga (ankilozinis spondilitas) dažniausiai 
išsivysto 15-30 metų vyrams, moterims - žymiai rečiau (santykis 9:1). Manoma, kad 
50 metų amžiaus ir vyresni nuo stuburo ligos - osteochondrozės kenčia 80% vyrų ir 
60% moterų. Pasak PSO pasaulyje nugaros skausmą bent kartą savo gyvenime patyrė 
daugiau nei 85% žmonių.

Daugiakomponentis  peptidinis  bioreguliatorius  JointsTIDE PLUS  sukurtas 
sąnarių struktūros  ir funkcijų atkūrimui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus JointsTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Fiziologiškai aktyvūs mažo molekulinės masės biosintezuoti peptidai NV, kurie 
saugiai ir kryptingai veikia jungiamojo audinio ląstelių medžiagų apykaitą ir skatina jų 
regeneraciją.

 - Siekiant pagerinti preparato JointsTIDE PLUS efektyvumą kartu su peptidais 
kompleksiškai naudojami: N-acetilas, L-cisteinas, vitaminas C, mangano sulfatas, kurkuminas 
ir vario citratas 2,5 -hidratas.

 - N-acetilas, L-cisteinas - modi� kuota amino rūgšties L-cisteino forma - vienas 
iš galingiausių antioksidantų. Acetilcisteino savybė neutralizuoti kai kurias chemines 
medžiagas leidžia  jį veiksmingai  naudoti, apsaugant kepenis nuo toksinių medžiagų. 
Sergant reumatoidiniu artritu papildomai vartotinas cisteinas.

 - Vitaminas C (askorbo rūgštis) - vandenyje tirpus antioksidantas reikalingas 

JointsTIDE PLUS

Peptidinis kompleksas NV,
N-acetilas,
L-cisteinas,
Vitaminas C,
Mangano sulfatas,
Kurkuminas,
Vario citratas 2,5- hidratas.

Ingredientai:
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reguliuojant redokso procesą. Vitaminas C dalyvauja prokolageno ir kolageno - pagrindinio 
jungiamojo baltymo, reikalingo atstatyti sugadintą kremzlinį sąnario paviršių, sintezėje.

 - Mangano sulfatas -  mangano šatinis organizme, - vienas iš dešimties „gyvybės 
metalų“ būtinas normaliems procesams vykti gyvuose organizmuose. 43% mangano yra 
sutelkta kauluose. Manganas aktyviai dalyvauja jungiamojo ir kaulinio audinio susidaryme, 
normalizuoja kaulų augimą, dalyvauja absorbcijoje chondroitino sulfato, kuris pagerina 
kremzlės hidrataciją ir padidina jo smūgines absorbuojančias savybes, apsaugo kremzlę nuo 
sunaikinimo fermentais, atsirandančiais sąnariuose uždegiminių procesų metu.

 - Iš ciberžolės šaknies išgaunamas kurkuminas, turintis maistinių ir vaistinių savybių. 
Kurkuminas pasižymi antioksidantiniu, imunomoduliuojančiu, heratoprotektoriniu, 
antistresiniu ir antidepresiniu poveikiu. Savo priešuždegiminių savybių dėka kurkuminas 
vartojamas gydant artritą.

 - Vario citratas 2,5-hidratas - saugus vario šaltinis. Varis organizme atlieka daug 
svarbių funkcijų: dalyvauja kolageno susidaryme, kuris yra baltyminis žmogaus kaulų 
karkasas, apsaugo kremzlinį audinį nuo irimo, osteoporozės vystymosi ir savaiminių 
kaulų lūžių. Sergant reumatoidiniu artritu, vario papildus rekomenduojama vartoti, kaip 
antioksidantinius priešuždegiminius preparatus, atstatančius kaulų ir kremzlių struktūrą.

Rekomenduojama vartoti:
• kaip pagalbinė priemonė gydant degeneracinius ir uždegiminius sąnarių pakitimus;
• kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame sumušimų, patempimų ir sąnarių traumų 

gydyme;
• kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame stuburo osteochondrozės gydyme;
• kaip pagalbinė priemonė atsistatyme po kaulų, sąnarių operacijų;
• kaip pro� laktinė priemonė esant padidintai sąnarių apkrovai;
• esant su amžiumi susijusiems pokyčiams sąnariuose. 

Inovacinio preparato JointsTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas 
į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - 
hipromeliozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai 
aktyvių junginių, esančių kapsulės turinio sudėtyje, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas 
kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų  medžiagų 
įsisaviniamą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas 
nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius 
bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei 
mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 
20-30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir 
ilgesnį laiką - nuo 2 iki 3 mėnesių, norint prailginti sąnarių atstatymo procesą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato 
komponentams;  nėštumo,  maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų 
vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius JointsTIDE PLIUS – unikali, 
efektyvi ir saugi priemonė, norint atstatyti ar išsaugoti sąnarių lankstumą 
nepriklausomai nuo amžiaus.
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ThyroidTIDE PLUS

Šiuolaikinėje visuomenėje plačiai paplitusios skydliaukės ligos dažniausiai 
susijusios su nepakankamu maistinių medžiagų, ypač jodo, vartojimu ir žalingu 
aplinkos poveikiu. Dėl jodo trūkumo maiste tikimybę turėti sveikatos problemų, 
remiantis PSO tyrimu, turi daugiau nei 800 milijonų žemės gyventojų. Susirgti 
skydliaukės ligomis - hipoterioze moterims tikimybė yra 12 kartų didesnė negu 
vyrams, kas susiję su didesniu moterų jautrumu autoimuninėms ligoms. Moterims 
hipotireozė sukelia menstruacinio ciklo sutrikimus, o tai veda prie nevaisingumo. 
Dažniausiai skydliaukės liga, susijusi su jos funkcinio aktyvumo sumažėjimu, tampa 
priežastimi emocinės būklės sutrikimų, nuovargio, odos ir plaukų pokyčių, gūžio 
vystymosi, vidurių užkietėjimo, svorio prieaugio. Yra įrodyta, kad net nereikšmingas 
skydliaukės funkcijos sutrikimas tampa viena iš aterosklerozės vystymosi priežasčių.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ThyroidTIDE PLUS šiuolaikinių 
aukštųjų technologijų kūrinys, skirtas išskirtinai skydliaukės darbo normalizavimui,  
naudingų medžiagų  ir ingredientų  apykaitos stimuliavimui;  tai -  maistinių  medžiagų 
šaltinis sveikam skydliaukės darbui.

Peptidinio bioreguliatoriaus ThyroidTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

 - Mažo molekulinis peptidinis kompleksas NC, pasižymintis apsauginiu poveikiu, 
didinančiu ląstelių atsparumą hipoksijai, toksinams ir įvairios kilmės žalingiems aplinkos 
veiksniams. Unikalus biosintezuotų peptidų kompleksas NC veikia koduojamos informacijos, 
esančios atitinkamoje amino rūgščių sekoje, dėka, normalizuoja medžiagų apykaitą 
skydliaukėje, padidina maistinių medžiagų įsisavinimo procesą ir metabolizmo produktų 
išskyrimą, turi teigiamą poveikį hormonų pusiausvyrai įprastose ir patologinėse sąlygose.

 - Speci� nis jodo ir L-tirozino poveikis skydliaukei, normalizuojantis hormonų 
gamybą ir jos apimtį. L-tirozinas yra adrenalino, glutamino rūgšties ir neurotransmiterių, 
reguliuojančių nuotaiką, pirmtakas. Jis pagerina hipo� zės, skydliaukės, antinksčių funkciją, 
mažina apetitą ir riebalų masę.

 - L - acetil karnitinas atkuriantis ląstelių vientisumą ir energijos mainus tarp jų, 

Peptidinis kompleksas NC,
L- tirozinas,
L - acetil karnitinas,
Vitaminas E,
Kalio jodidas,
Dikalcio fosfatas,
Cinko gliukonatas.

Ingredientai:
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Peptidinis kompleksas NC,
L- tirozinas,
L - acetil karnitinas,
Vitaminas E,
Kalio jodidas,
Dikalcio fosfatas,
Cinko gliukonatas.
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gerinantis atmintį, nuotaiką ir pažintines funkcijas, palaikantis normalų imuninės sistemos 
darbą.

 - Vitamino E ir cinko gliukonato kompleksas svariai įtakoja ląstelių metabolizmą, didina 
ląstelių atsparumą hipoksijai ir toksinų poveikiui.

Rekomenduojama vartoti :
• skydliaukės ligų prevencijai;
• prieš ir po skydliaukės operacijų;
• gydant skydliaukę hormoniniais preparatais.

Inovacinio preparato ThyroidTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į 
kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hiprome-
liozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių jun-
ginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis, laipsniškas kapsulės apval-
kalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą 
viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių 
ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali 
vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, 
įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-
30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, 
nuo 2 iki 3 mėnesių kaip pro� laktinę priemonę skydliaukės veiklos sutrikimams šalinti.

Galimi šalutiniai poveikiai:  individualus jautrumas atskiriems preparato 
komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų var-
tojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ThyroidTIDE PLIUS – unikali ir 
saugi priemonė skydliaukės dabo normalizavimui, skydliaukės susirgimų pro� lak-
tikai, galimybė atstatyti organizmui reikiamą  jodo kiekį.
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AdrenalTIDE PLUS

Pagrindinė antinksčių funkcija – hormonų  reikalingų žmogaus organizmui gamyba. Antinks-
čių žievė gamina aldosteroną, iš dalies vyriškos ir moteriškos lyties hormonus ir kortikosteroidus, 
reguliuojančius medžiagų apykaitą. Antinksčių šerdis išskiria epinefriną ir norepinefriną - stre-
so hormonus. Padidėjusią antinksčių funkciją lydi ankstyva lytinė branda (paprastai susijusjusi 
su auglių formavimusi). Susilpnėjusi antinksčių žievės funkcija atskirais atvejais  sukelia Adisono 
ligą (bronzos liga), kuriai būdinga tamsiai bronzinė odos pigmentacija, išsekimas, žemas kraujo 
spaudimas, sumažėjęs cukraus kiekis kraujyje, sumažėjęs organizmo atsparumas. Tai sindromas 
pasireiškiantis dėl padidintos kortizolio (antinksčių žievės išskiriamo hormono) gamybos antinks-
čiuose. Kušingo sindromo metu, kortizolio gamyba padidėja dėl patologijos antinksčiuose (pvz. 
vėžio juose). Moterys serga 9 kartus dažniau nei vyrai. Dažniausiai susergama sulaukus 30-40 
m. amžiaus, vaikai serga retai. Kušingo liga pasižymi tokiais simptomais: staigiu svorio didėjimu, 
nutukimu, raumenų  atro� ja, odos išsausėjimu  ir suplonėjimu, strijų atsiradimu (raudonos strijos 
ant šlaunų, krūtinės, pilvo), aukštu  kraujospūdžiu. Antinksčių šerdies funkcijos pakitimas sukelia 
hipertenziją priepuolių forma. Antinksčių liaukų ir endokrininės sistemos sutrikimai sekina orga-
nizmą ir kenkia gyvenimo kokybei bei trumpiną gyvenimą.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius AdrenalTIDE PLIUS sukurtas an-
tinksčių ir visos endokrininės sistemos darbo pagerinimui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus AdrenalTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

 - Fiziologiškai aktyvių žemo molekulinės masės biosintezuotų  peptidų NG/1 kompleksas, 
kuris išskirtinai veikia antinksčių ląsteles, atkurdamas pažeistą audinį, normalizuoja sintezės procesus 
ir skatina speci� nių hormonų gamybą antinksčiuose. AdrenalTIDE sudėtyje esantys trumpieji peptidai 
yra natūralūs organizmo metabolitai ypač efektyvūs ir saugūs juos vartojant.

 -  Inovaciniame preparato AdrenalTIDE PLUS sudėtyje  kartu su kompleksu esantys  
sinergetiniai ingredientai: saldymedis, L-triptofanas, L-tirozinas, vitaminas B1, vitaminas B6, vitaminas C, 
vitaminas B2 ir kalcio pantotenatas, padeda pašalinti antinksčių sutrikimus ir atkurti hormonų sekreciją.

 - Saldymedis (Glycyrrhiza glabra L.) arba saldymedžio šaknis (Radix Liquiritiae),  turinti  platų 
biologiškai aktyvių augalinės kilmės medžiagų spektrą. Saldymedis laikomas vienu iš labiausiai 
vertinamų vaistinių augalų pasaulyje, kadangi šaknis sukaupia labai daug žmogaus organizmui vertingų 
maistinių medžiagų. Manoma, kad  saldymedžio šaknyje yra daugiau nei 100 naudingų medžiagų, 
įskaitant � avonoidus ir � toestrogenus, pasižyminčius priešuždegiminėmis, antispazminėmis, 
antibakterinėmis  savybėmis, vartojamus sergant viršutinių kvėpavimo takų susirgimais. Glicirizinas – 
medžiaga  50  kartų  saldesnė  už cukrų,  turinti  uždegimus  mažinančių savybių, reguliuoja antinksčių 

Peptidinis kompleksas NG /1,
Paprastoj saldymedžio šaknis,
L-triptofanas,
L-Tirozinas,
Vitaminas B1,
Vitaminas B6,
Vitaminas C,
Vitaminas B2,
Kalcio d-pantotenatas,
Kalcio vandenilio fosfatas.

Ingredientai:
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L-triptofanas,
L-Tirozinas,
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veiklą. Gliciriznas mažina chroniško nuovargio sindromą ir � bromialagiją. Stiprindamas kortizolio 
veiklą glicirizinas stimuliuoja energiją ir mažina stresą.

 - Vitaminas B1 (tiamino hidrochloridas), kuris vaidina svarbų vaidmenį angliavandenių, 
baltymų ir riebalų metabolizme, įtakoja medžiagų apykaitą, palaiko normalų nervų sistemos, širdies 
ir kraujagyslių darbą, gerina gleivinės, virškinimo trakto ir kvėpavimo organų būklę, mažina depresiją, 
gerina organizmo apsaugą.

 - Vitaminas B2 (ribo� avinas), kuris stimuliuoja medžiagų apykaitos procesus organizme, 
dalyvauja audinių kvėpavime, aukštesniųjų riebiųjų rūgščių rūgštinime ir kituose oksidavimosi 
atsistatymo procesuose. Vitaminas B2 atlieka antioksidantines funkcijas, dalyvauja kraujo krešėjimo 
procese, padidina hemoglobino ir eritrocitų kiekį.

 - Vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas), kuris skatina antitoksidantines kepenų funkcijas, 
dalyvauja baltymų, riebalų bei amino rūgščių apykaitoje, serotonino, histamino ir por� rinų susidaryme. 
Vitaminas B6 yra būtinas normaliam centrinės nervų sistemos darbui.

 - Vitaminas C (askorbo rūgštis) - vandenyje tirpus antioksidantas, dalyvaujantis kolageno 
ir prokolageno, steroidinių hormonų ir katecholaminų sintezėje. Jis reguliuoja kraujo krešėjimą, 
normalizuoja kapiliarų pralaidumą, pasižymi priešuždegiminiu ir priešalerginiu poveikiu, didina 
atsparumą infekcijoms. Vitaminas C padeda antinksčių streso hormonų gamybai ir apsaugo 
organizmą nuo  metabolizmo procese atsirandančių toksinų.

 - L-Tirozinas - amino rūgštis, kuri, jungdamasi su jodu, sudaro skydliaukės hormonus. L-
Tirozinas yra adrenalino, epinefrino, glutamo rūgšties ir nuotaiką reguliuojančių neurotransmiterių, 
pirmtakas. Jis gerina hipo� zės, skydliaukės, antinksčių funkcijąs, sumažina apetitą ir riebalų masę.

 - L-triptofanas - pagrindinė amino rūgštis, organizme virstanti neuromedijatoriumi - 
serotoninu, kurio trūkumas sukelia depresiją. L-triptofanas yra puiki priemonė nuo nemigos, streso, 
depresijos, bei gydant priklausomybę nuo narkotikų ir alkoholio.

 - Kalcio pantotenatas (vitaminas B5), dalyvaujantis angliavandenių, riebalų ir baltymų 
apykaitoje, acetilcholino, melatonino ir steroidinių hormonų sintezėje.

Rekomenduojama vartoti:
• esant antinksčių disfunkcijai;
• kaip pagalbinė priemonė prieš ir po antinksčių operacijų;
• kaip pagalbinė priemonė hormonų apykaitos normalizavime, sergant ligomis, susijusiomis 

su antinksčių disfunkcija;
• patiriant ilgalaikę profesinę ir emocinę įtampą  po ekstremalaus streso;
• vyresnio amžiaus žmonėms, norint palaikyti endokrininės sistemos funkcijas.

Inovacinio preparato AdrenalTIDE  PLIUS gamybai naudojama moderniausia įranga, eko-
logiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, 
kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Polimeras 
atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, esančių kapsulės 
turinio sudėtyje,  poveikiui. Lėtesnis  laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas,  patekus į orga-
nizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Au-
galinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugia-
komponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės,  puoselėjantys 
įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-30 
minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 
iki 3 mėnesių kaip pro� laktinę priemonę.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponen-
tams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius AdrenalTIDE PLIUS – unikali, efek-
tyvi ir saugi priemonė, siekiant atstatyti antinksčių ląstelių metabolizmą ir normalizuo-
ti hormonų apykaitą. 
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VisionTIDE PLUS 

Sergamumo akių ligomis didėjimas yra neabejotinas urbanizacijos ir technologinės 
pažangos rezultatas, kurio pasekmė - didelė apkrova žmogaus akims. „Kompiuterinis akių 
sindromas“ - problema, susijusi su kompjuteriniu darbu, kai įtemptas akių darbas didina 
nuovargį, galvos skausmą, mažina darbo efektyvumą, sukelia akių spazmus ir ašarojimą. 
Tai pagrindinės sutrikusio regėjimo, nesukoreguotos refrakcijos anomalijos (trumpa-
regystės, toliaregystės ar astigmatizmo), kataraktos ir glaukomos priežastys. Nustačius 
žmogaus mityboje biologiškai aktyvių junginių, reikalingų normaliam akių funkcionavi-
mui trūkumą, būtina koreguoti savo mitybą, papildant ją specialiais dietofoninais mity-
bos komponentais, skirtais užpildyti esamą jų trūkumą.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius   VisionTIDE PLUS šiuolaikinių 
aukštųjų  technologijų  kūrinys,  skirtas   dietofoninei  mitybos  korekcijai, turi  išskirtinį 
poveikį medžiagų apykaitos bei kraujotakos gerinimui regos organuose ir  normalizuoja  
jų  darbą.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus VisionTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Mažo molekulinis peptidinis kompleksas NE, kuris išskirtinai veikia akių ląstelės struk-
tūrą, padeda pagreitinti regeneracijos ir reparacijos procesus sergant degeneracinėmis akių 
tinklainės ligomis, ar patyrus potrauminę ragenos distro� ją.

 - Pievinė akišveitė (Euphrasia o�  cinalis) plačiai naudojama oftalmologijoje gydant 
degeneracinius akių procesus, kataraktą, ūmų ir lėtinį konjunktyvitą, akies vokų uždegimus, 
blefaritą, glaukomą, ašarų maišelių uždegimą, regos silpnėjimą ir su amžiumi susijusių 
medžiagų apykaitos sutrikimus.

 - Vitaminų - mineralų kompleksas: vitaminas E - stiprus antioksidantas ir antikoagu-
liantas stabdantis kataraktos vystymąsi; vitaminas A (retinolis) reikalingas susidarymui regos 
pigmento rodopsino, kuris leidžia matyti prasto apšvietimo sąlygomis (prietemos adaptaci-
ja); vitaminas B2 reikalingas normaliam ląsteliniam audinių metabolizmui akies audiniuose; 
cinkas (cinko gliukonatas), kuris padeda išvengti geltonosios dėmės degeneracijos ir maksi-
maliai padidina vitamino A absorbciją.

 - Organizmui reikalingas kiekis Liuteino - pagrindinio regos geltonosios dėmės pi-

Peptidinis kompleksas NE,
Pievinė akišveitė,
Vitaminas E ,
Vitaminas A,
Vitaminas B2,
Dikalcio fosfatas,
Cinko gliukonatas,
Liuteinas.

Ingredientai:
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Peptidinis kompleksas NE,
Pievinė akišveitė,
Vitaminas E ,
Vitaminas A,
Vitaminas B2,
Dikalcio fosfatas,
Cinko gliukonatas,
Liuteinas.

Ingredientai:
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gmento, gerinančio funkcinę regos sistemos būklę, pagerina matymą artitoli bei prisitaiky-
mą matyti tamsoje. Liuteinas apsaugo vyzdį ir tinklainę nuo agresyvesnių mėlynos spalvos 
dienos šviesos spektro dalies spindulių.

         
Rekomenduojamas vartoti:

• kaip pagalbinė priemonė gydant degeneracinius ligų tinklainės susirgimus, spalvų 
matymo sutrikimus, regos sutrikimus ( toliaregystę, trumparegystę, astigmatizmą);

• esant padidėjusiam regos nuovargiui, intensyviai ir ilgalaikei akių apkrovai (sistemin-
gam naudojimuisi kompiuteriu, reguliariam televizijos žiūrėjimui, darbui susijusiam 
su ryškios šviesos poveikiu - suvirinimo darbams ir pan.);

• kaip pagalbinė priemonė ankstyvosiose lęšiuko drumsties stadijose (katarakta susiju-
si su amžiumi), atšokus tinklainei, sergant diabetine retinopatija;

• reabilitacijos metu po akių operacijos;
• su amžiumi susijusių akių ligų (kataraktos, tinklainės degeneracijos, geltonosios dė-

mės degeneracijos, glaukomos) pro� laktikai.

Inovacinio preparato VisionTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas 
į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - 
hipromeliozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai 
aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas 
kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų 
medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas 
nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius 
bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei 
mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 
20-30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilges-
nį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip pro� laktinę priemonę regėjimo sutrikimams šalinti.

Galimi šalutiniai poveikiai:  individualus jautrumas atskiriems preparato 
komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų var-
tojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius VisionTIDE PLIUS - unikali, 
pažangi ir saugi priemonė regos organų susirgimų pro� laktikai, siekiant išsaugoti 
puikų regėjimą iki gilios senatvės.
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HearTIDE PLUS

60

Klausa žmogaus gyvenime yra labai svarbi. Klausa - viena iš penkių pagrindinių 
žmogaus pojūčių socialiniame bendravime. Šis gebėjimas žmogui duotas nuo gimimo, 
jis būtinas normaliam kalbos vystymuisi, bendravimui, savišvietai, intelektualiniam 
tobulėjimui. Pasak Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenis 2013 m. pasaulyje 
nuo klausos praradimo kentėjo daugiau nei 360 milijonai žmonių, tarp jų tik 165 mln. 
žmonių vyresni kaip 65 metai. Problemos, susijusios su klausos praradimu, 21-ajame 
amžiuje sparčiai jaunėja. Pirmoje vietoje - neurosensorinės klausos praradimas - vidinės 
ausies pažeidimas (klausos analizatorius). Klausos silpimas jauname amžiuje turi daug 
nepageidautinų pasekmių:  ne pilnai realizuotas mokymosi procesas, problemos 
bendraujant, konkurencingumo praradimas darbo rinkoje, tiesioginiai ir netiesioginiai 
� nansiniai nuostoliai, bei bendros gyvenimo kokybės nuosmūkis. Sutrikusios klausos 
pro� laktika jaunystėje ir vyresniame amžiuje - tai raktas į sveiką ir pilnavertį apalinkos 
suvokimą.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius HearTIDE PLIUS, sukurtas  gali-
mybės kokybiškai girdėti atstatymui, pro� laktiniam ir fono korekciniam poveikiui, esant 
klausos sutrikimams.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus HearTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Visiškai saugaus mažo molekulinės  masės peptidinis kompleksas NA, kuriame užšifruota 
informacija išskirtinai vidinės ausies ląstelės regeneracijai, siekiant atkurti jos funkciją.

 - Kompleksas: L-argininas, cianokobalaminas (vitamino B12) ir folio rūgštis normalizuojanti 
energijos apykaitą ir spartinanti regeneracijos procesus klausos analizatoriaus struktūroje.

 - Antioksidantinis rinkinys: vitaminas E, sustiprintas vitaminu A, selenometioninas 
kaip gyvybiškai svarbus mikroelemento seleno šaltinis ir peptidas Na pasižymintis stipriu 
antioksidantiniu poveikiu. Tai kompleksas, apsaugantis vidinės ausies ląsteles nuo žalingo 
laisvųjų radikalų poveikio.

Polipeptidinis kompleksas NA,
L-argininas,
Dikalcio fosfatas,
Selenometioninas,
Vitaminas E,
Vitaminas A,
Vitaminas B 12,
Folio rūgštis,
Mikrokristalinė celiuliozė,
Magnio stearatas,
Silicio dioksidas.

Ingredientai:
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Rekomenduojama vartoti:
• nusilpus klausai, esant neurosensoriniam klausos praradimui;
• kai foninis triukšmas  viršija leistiną triukšmo lygį darbe ar namuose;
• kai spengia ausyse;
• esant akustiniam ar mechaniniam klausos aparato pažeidimui;
• persirgus virusinėmis infekcijomis, bakteriologiniais susirgimais su klausos organų 

pažeidimais;
• skirtingos kilmės uždegiminių ligų poreabilitaciniu laikotarpiu;
• esant senatviniam klausos silpimui;
• apsaugai nuo paveldėto polinkio į ankstyvą klausos praradimą.

Inovacinio preparato HearTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į 
kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hiprome-
liozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių jun-
ginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apval-
kalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą 
viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių 
ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali 
vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, 
įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-30 
minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką - nuo 
2 iki 3 mėnesių - kaip pro� laktinę priemonę sergant klausos ligomis, prevencijai esant 
mechaniniams klausos pažeidimams, kai patiriamas neigiamas triukšmo poveikis.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato kom-
ponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo 
duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius HearTIDE PLIUS – unikali ir 
saugi priemonė, leidžianti ilgam išlaikyti puikią klausą.
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SkinTIDE PLUS

Šiuolaikinėje visuomenėje odos būklė lemia žmogaus išvaizdą ir tuo pačiu socialinį 
bei seksualinį statusą. Nuolat atsinaujinanti oda yra kur kas daugiau nei tik apvalkalas. 
Ji yra sunkiausias (3-4 kg) ir didžiausias (1.5-2 m²) žmogaus organas. Dėl glaudaus ryšio 
su kitais organais odoje gali atsispindėti jų veiklos sutrikimai ir patologijos. Oda saugo 
žmogaus organizmą nuo išorinių pažeidimų ir bakterijų prasiskverbimo, apsaugo vidinius 
organus nuo cheminių aplinkos reakcijų. Išorinis epidermio sluoksnis yra padengtas labai 
plona riebalų plėvele nepralaidžia drėgmei. Oda reguliuoja temperatūros svyravimus, 
ji yra pirminis barjeras, per kurį mes reaguojame į aplinką. Saulės šviesoje odoje vyksta 
fotocheminė reakcija ir gaminamas vitaminas D - tai pirminis šio vitamino šaltinis visam 
organizmui. Graži oda – siektinybė. Deja, išsaugoti gražią odą yra sunku, nes daug aplinkos 
veiksnių, apie kuriuos kartais net nesusimąstome, jai kenkia. Įvairios ligos, susilpnėjusi 
imuninė sistema, pergyvenimai, depresija ir stresas, hormoniniai pokyčiai ir toksinų 
kaupimasis organizme, nesveika mityba ir žalingi įpročiai sukelia priešlaikinį odos senėjimą.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius SkinTIDE PLIUS sukurtas odos re-
sursų atstatymui, jos funkcijų  palaikymui ir stiprinimui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus SkinTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

 - Fiziologiškai aktyvių žemo molekulinės masės biosinezuoti peptidai NZ, kryptingai 
veikiantys odos struktūrą ir ląstelių funkcijas. SkinTIDE PLUS sudėtyje esantys trumpieji 
peptidai yra natūralūs organizmo metabolitai ir labai efektyvus bei absoliučiai saugūs.

 - SkinTIDE PLUS sudėtis papildyta: L - treoninu, vitaminais E, A ir C, kalcio fosfatu, 
selenometioninu, guggulsteronu ir cinko gliukonatu, kurie yra svarbūs ląstelių medžiagų 
apykaitai, vitaminų ir mineralinių homeostazei ir sudaro sąlygas maksimaliam poveikiui.

 - L-treoninas - pagrindinė amino rūgštis, kuri vaidina svarbų vaidmenį formuojant 
ekstraląstelinės matricos dermos normalizavimui reikalingus kolageną ir elastiną, padeda 
palaikyti baltymų balansą organizme. L-treoninas skatina vitaminų, reikalingų funkciniam 
odos aktyvumui, sintezę, pakelia organizmo imunitetą.

 -  Vitaminas A (retinolis) - vertingas dėl savo unikalaus gebėjimo paveikti odos ląsteles, 
reguliuojant naujų ląstelių formavimąsi dauginimosi procese ir ląstelių diferenciacijoje, kai 
mažiau specializuota ląstelė tampa labiau specializuota bei tarpląsteliniuose mainuose. 
Vitaminas A palaiko skirtingų audinių antioksidantinį potencialą pastoviame lygyje.

Peptidinis kompleksas NZ,
L - treoninas,
Vitaminas E,
Kalcio fosfatas,
Vitaminas A,
Selenometioninas,
Vitaminas C,
Cinko gliukonatas,
Guggulsteronas.

Ingredientai:
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Peptidinis kompleksas NZ,
L - treoninas,
Vitaminas E,
Kalcio fosfatas,
Vitaminas A,
Selenometioninas,
Vitaminas C,
Cinko gliukonatas,
Guggulsteronas.

Ingredientai:

63

 - Vitaminas E (DL-alfa - tokoferolio acetatas) yra universalus ląstelių membranų 
protektorius nuo oksidacinio pažeidimo.

 - Vitaminas C - natūralus antioksidantas, saugantis nuo žalingo laisvųjų radikalų 
poveikio. Pagrindinės Vitamino C funkcijos audinių lygmenyje – kolageno, prokolageno, 
proteoglikanų ir kitų organinių komponentų sintezė. Antioksidantinis vitaminų A, C ir E 
kompleksas lėtina senėjimo procesą ir skatina odos ląstelių atsinaujinimą.

 - Cinkas, patenkantis į organizmą kaip Cinko gliukonatas - svarbus mineralinis 
komponentas, siekiant išlaikyti optimalią imuninės sistemos būklę, dalyvauja dermos 
kolageno skaidulų sintezėje ir yra atsakingas už kraujagyslių elastingumą.

 - Selenometioninas, esantis SkinTIDE PLUS sudėtyje - seleno šaltinis yra būtinas 
mikroelementas didinant antioksidantinį organizmo atsparumą.

 - Guggulsteronas (Guggul) - pagrindinė sudedamoji dalis- Indinio miramedžio dervos 
, aktyvina audinių atsistatymą, medžiagų apykaitos ir organizmo detoksikacijos procesus, 
pasižymi antioksidaciniu, priešuždegiminiu, antiseptiniu, antispazminiu, antiaterosklerotinio 
poveikiu. Gerina kraujo sudėtį, mažina trigliceridų ir cholesterolio  kiekį kraujyje.

Rekomenduojama vartoti:
• priešlaikinio senėjimo pro� laktikai;
• siekiant išsaugoti gražią ir sveiką odą;
• esant odas pleiskanotumui, standumo sumažėjimui;
• esant probleminei odai;
• atsiradus su amžiumi susijusiems odos pokyčiams;
• nepalankoje aplinkoje ir pasikeitus klimatui;
• ilgą laiką laikantis mažo kaloringumo dietos.

Inovacinio preparato SkinTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas 
į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - 
hipromeliozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai 
aktyvių junginių, esančių kapsulės turinio sudėtyje, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas 
kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų 
medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas 
nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius 
bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei 
mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą..

Vartojimas:  Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-
30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, 
nuo 2 iki 3 mėnesių.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato kom-
ponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo 
duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius SkineTIDE PLIUS – unikali, 
efektyvi ir saugi priemonė, siekiant atstatyti odos struktūrą, išsaugoti sveiką ir 
gražią odą.
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HairTIDE PLUS

Šiuolaikinėje visuomenėje žmogaus sėkmė versle ar poreikis darbo rinkoje priklauso ne tik 
nuo jo sumanumo, profesionalumo, kompetencijos bei atkaklumo, bet ir nuo išvaizdos. Garsioji 
frazė „Sutikti pagal rūbą, palydėti pagal protą“ yra ypač svarbi šiais laikais. Sveika, graži oda, 
tvarkingi plaukai ir nagai - tai žmogaus sveikatos ir darbingumo rodikliai, turintys nemažą reikš-
mę sėkmingoje karjeroje. Puiki išvaizda nėra tikslas, bet priemonė, kuri padeda mums pasiekti 
savo tikslus. Prasta mityba ir dieta, vitaminų ir mineralų stoka organizme, neigiamas išorinės 
aplinkos poveikis, vaistai, hormoniniai sutrikimai, stresas, ilgalaikė įtampa, prastos kokybės 
šampūnai, kondicionieriai bei agresyvios plaukų periežiūros priemonės iššaukia plaukų ir nagų 
augimo sutrikimus. Plaukų būklė nustatoma pagal kraujo mikrocirkuliaciją ir medžiagų apykai-
tą plaukų svogūnėliuose,  pagal struktūros, sudarytos iš keratino baltymo, lipidų, vitaminų ir 
įvairių mikroelementų, pigmento ir vandens, balansą.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius HairTIDE PLIUS sukurtas sveikų plau-
kų,  galvos odos  bei  nagų  išsaugojimui  ir stiprinimui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus HairTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

 - Naujos kartos � ziologiškai aktyvių mažo molekulinės masės biosintezuotų peptidų NY, 
skatinančių plaukų folikulų regeneraciją ir ląstelių metabolizmą juose, kompleksas. Trumpieji pep-
tidai, įeinantys į HairTIDE Plius sudėtį, koduotos informacijos, esančios amino rūgštyje, dėka efek-
tyviai, saugiai ir selektyviai veikia plaukų šaknis ir aplink jas esantį audinį.

 - Siekiant praplėsti poveikio spektrą, atkuriant ir išsaugant plaukus bei nagus sveikus, į 
HairTIDE PLUS sudėtį įvestas sinergetiškai sąveikaujančių biologiškai aktyvių komponentų kom-
pleksas: L - argininas, L-prolinas, vitaminai E, A, ir C, kalcio fosfatas, selenometioninas, asiūklio 
ekstraktas ir cinko gliukonatas.

 - L-argininas - amino rūgštis - substratas skirtas formavimuisi azoto oksido, kuris reguliuoja 
kraujagyslių plėtimąsi ir kraujo tekėjimą į plaukų svogūnėlius. L-Argininas gerina mikrocirkuliaciją, 
maistinių medžiagų ir struktūrinių komponentų, reikalingų plaukų augimui ir įsisavinimą. L-Argini-
nas yra imunomoduliatorius - pagrindinis elementas metabolizmo procese.

 - L-prolinas – amino rūgštis, dalyvaujanti susidaryme kolageno, kuris yra kaulų, odos, 
kremzlių, sausgyslių, plaukų ir nagų jungiamojo audinio pagrindas. Kolageno skaidulos, kaip pa-
grindiniai struktūriniai komponentai organizmo audiniuose, suteikia jiems stiprumą ir atsparumą 
plyšimui. L-prolinas yra atsakingas už plaukų, nagų bei odos, įskaitant ir galvos, būklę. L-prolino 
poveikis yra sustiprintas vitaminu C, esančiu peptidinio bioregulatoriaus HairTIDE PLUS sudėtyje.

Peptidinis kompleksas NY,
L - argininas,
L-prolinas,
Vitaminas E ,
Kalcio fosfatas,
Vitaminas A,
Selenometioninas,
Vitaminas C,
Asiūklio ekstraktas,
Cinko gliukonatas.

Ingredientai:
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 - Vitaminas C - vandenyje tirpus natūralus stiprus antioksidantas, kuris reguliuoja rūgš-
tinius procesus, dalyvauja kolageno ir prokolageno sintezėje, yra svarbus plaukų svogūnėlių ląs-
telių augime ir atsistatyme, turi priešuždegiminių ir priešalerginių savybių. Vitaminas C padidina 
vitaminų B1, B2, A, E, pantoteno ir folio rūgšties stabilumą, reikalingą normaliaim plaukų folikulų 
funkcijonavimui ir plaukų augimui. Vitaminas A skatina oksidacijos - redukcijos procesus, baltymų, 
angliavandenių ir lipidų apykaitą. Jis naudojamas esant nagų distro� jai, plaukų augimo sutriki-
mams (sausumui, padidintam  trapumui), gydant dermatozę, esant riebalinių liaukų sutrikimams 
(seborėjai, seborėjinei alopecijai). Vitaminas E (DL-alfa - tokoferolio acetatas- aktyviausia jo forma) 
vadinamas grožio vitaminu  ir vartojamas plaukų priežiūros ir kosmetikos priemonių gamyboje. 
Vitaminas E - riebaluose tirpus natūralus antioksidantas apsaugo ląstelių membranas nuo laisvųjų 
radikalų daromos žalos. Vitamino E poveikis sustiprintas selenu.

 - Selenometioninas, esantis HairTIDE PLUS sudėtyje - biologinis gyvybiškai svarbaus mi-
kroelemento seleno šaltinis. Selenas įeina į speci� nes biomolekules fermentų ir baltymų, kurie pa-
didina antioksidantinę apsaugą, dalyvauja energijos gamyboje ir kaupime, medžiagų apykaitos 
reguliavime, apsaugo nuo nepalankių aplinkos veiksnių. 

 - Cinko gliukonatas yra šaltinis mikroelemento cinko, kuris būtinas fermentų funkcijona-
vimui siekiant padidinti antioksidantinę organizmo apsaugą, kontroliuoti genetinės informacijos 
perdavimą, dalyvauti kolageno skaidulų ir imuniteto palaikyme. Peptidinio bioregulatoriaus Hair-
TIDE PLUS ir į jį įeinančių antioksidantinių komponentų paskirtis -  suformuoti barjerą, kuris apsau-
gotų  plaukus ir nagus nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio, išlaikytų  jų sveikatą, stiprybę ir grožį.

 - Asiūklio ekstraktas - silicio rūgšties – elemento, būtino odos, plaukų ir nagų struktūrai 
superkoncentratas. Silicis skatina kolageno gamybą, metabolinių procesų plaukų folikulose nor-
malizavimą, pagerina plaukų būklę ir skatina jų augimą. Asiūklis yra plačiai naudojamas plaukų 
priežiūros priemonių gamyboje  norint suteikti plaukams lygumą, elastingumą, stiprumą ir sveiką 
blizgesį. Asiūklio ekstraktas maitina galvos odą, gerina kraujotaką. Asiūklio ekstraktas padidina ete-
rinio kalcio, papildomai įtraukto į daugiakomponenčio peptidinio bioregulatoriaus HairTIDE PLUS 
sudėtį, absorbciją, siekiant sustiprinti plaukus, dantis, nagus ir kaulus.

Rekomenduojama vartoti:
• esant pažeistam plaukų augimui (sausumui, padidėjusiam  trapumui), nagų distro� jai;
• norint atkurti plaukų struktūrą, esant įvairaus pobūdžio pažeidimams (mitybos sutriki-

mams ir dietoms, vitaminų ir mineralų stokai organizme, neigiamam aplinkos poveikiui, 
vaistų vartojimui, hormoniniams sutrikimams, stresui ir ilgai trunkančiai įtampai);

• esant su amžiumi susijusiems plaukų ir nagų pokyčiams.

Inovacinio preparato HairTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos 
žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių 
apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Polimeras atsparus 
peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio 
sudėtį, poveikiui. Lėtesnis  laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia 
reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės 
kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius 
peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei 
mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-30 mi-
nučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mė-
nesių kaip pro� laktinę priemonę siekiant atstatyti ar išsaugoti nepriekaištingus plaukus ir nagus.

Galimi šalutiniai poveikiai:  individualus jautrumas atskiriems preparato kompo-
nentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius HairTIDE PLIUS – unikali, efektyvi 
ir saugi priemonė norint turėti sveikus plaukus ir nagus.
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Epiphysis-cerebriTIDE PLUS 

Žemės sukimasis aplink savo ašį ir tuo pačiu metu  aplink saulę, dienos ir nakties, šviesos 
ir tamsos kaita skaičiuoja paras, sezonus ir mūsų gyvenimo metus. Vis daugiau ir daugiau 
informacijos pasitvirtina apie epi� zės liaukos (kankorėžinės liaukos) vaidmenį, reguliuojant paros  
biologinius ritmus, endokrinines funkcijas, metabolizmą (medžiagų apykaitą), lytinių liaukų 
funkcijas ir organizmo prisitaikymą prie kintančių apšvietimo sąlygų. Šviesiu paros metu, įtakojant 
saulės šviesai, epi� zės liauka gamina serotoniną, o naktį - melatoniną - pagrindinį kankorėžinės 
liaukos hormoną, cikadinių ritmų reguliatorių. Su amžiumi, kankorėžinės liaukos funkcija 
silpsta, kas pirmiausia pasireiškia sumažėjusiu melatonino sekrecijos lygiu. Jei epi� zės liauką 
prilygintume biologiniam organizmo laikrodžiui, tai  melatoniną galima prilyginti švytuoklei, 
kuri užtikrina tikslų mechanizmo veikimą. Melatoninas stimuliuoja imuninės sistemos ląsteles ir 
lėtina jos senėjimą, normalizuoja eilę su amžiumi susijusių riebalų ir angliavandenių apykaitos 
sutrikimų. Su kankorėžinės liaukos veikla susiję  paros ritmo sutrikimai dėl laiko juostų kaitos, 
miego sutrikimai, ir "žiemos depresijos“.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatoriaus Epiphys-cerebriTIDE PLUS atstatyto 
ir palaiko melatonimo sekreciją, pasižymi imunomoduliuojančiu ir adaptogeniniu poveikiu, 
normalizuoja epi� zės liaukos darbą ląsteliniame lygmenyje.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus Epihys-cerebriTIDE PLUS veiksmingumą 
sąlygoja:

 - Mažo molekulinis peptidinis kompleksas NBB, turintis išskirtinį ir saugų poveikį epi-
� zės ląstelėms, siekiant normalizuoti savojo melatonino sintezės procesą ir neuroendokri-
ninės sistemos darbą. Komplekso sudėtyje esantys trumpieji peptidai yra natūralūs orga-
nizmo metabolitai pasižymintys dideliu efektyvumu ir absoliučiu saugumu organizmui, 
normalizuojant kankorėžinės liaukos funkcijas.  

 - Siekiant pagerinti poveikio efektyvumą mažo molekulinis peptidinis kompleksas 
Epiphys-cerebriTIDE PLIUS papildytas : melatonino, vitamino A, vitamino C, L- elenometionino, 
Sibiro ženšenio (L.Eleuteterococcus senticosus) ekstrakto ir dikalcio fosfato kompleksu.

 - Melatoninas dalyvauja cirkadinio ritmo kūrime: tiesiogiai veikia ląsteles, keičia lygį 
hormonų   sekrecijos ir biologiškai aktyvių medžiagų, kurių koncentracija priklauso nuo 

Peptidinis kompleksas NBB,                     
Melatoninas,
Vitaminas A, 
Vitaminas C,
L-selenometioninas, 
Ženšenio ekstraktas,
Dikalcio fosfatas.

Ingredientai:
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paros meto. Melatoninas reguliuoja endokrininės sistemos darbą, kraujo spaudimą, miego 
periodiškumą.                

 - Vitaminai A, C ir L-selenometioninas sukuria galingą daugiapakopę antioksidantinę 
ląstelių ir tarpląstelinės terpės apsaugą  nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio.

 - Sibiro ženšenio ekstraktas yra stimuliuojanti ir tonizuojanti priemonė. Didina nespe-
ci� nį organizmo atsparumą  neigiamoms aplinkos sąlygoms. Kalcio fosfatas yra biologiškai 
prieinamas šaltinis kalcio, kuris dalyvauja  ląstelės membranos pralaidumo koordinavimo 
procese, ląsteliniuose procesuose, stiprina imuninę sistemą, dalyvauja daugelio fermentų ir 
hormonų sintezės ir aktyvacijos procesuose.

Rekomenduojama vartoti:
• normalizuoti bioritminius ir ciklinius procesus organizme;
• normalizuoti neuroendokrininės sistemos funkcijas;
• norint  paspartinti prisitaikymą, pasikeitus laiko juostoms; 
• normalizuoti reprodukcinės sistemos darbą;
• normalizuoti organizmo imunitetą ir antioksidantinį statusą;
• senėjimo proceso pro� laktikai.

Preparato Epihys-cerebriTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos 
žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas  į kapsules, kurių 
apvalkalas pagamintas iš stabilaus  augalinės kilmės polimero -  hipromeliozės. Polimeras atsparus 
peptidinio komplekso amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio 
sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia 
reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės 
kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius 
peptidinius bioreguliatorius gali vartoti  bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros 
bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas:  Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 
20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, iki 3 
mėnesių  kaip pro� laktinę pirimonę, norint pasiekti geresnius atsistatymo rezultatus.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponen-
tams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų  vartojimo duomenų nėra.

Inovacinis daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius Epiphys-cerebriTIDE 
PLIUS – unikali, saugi ir veiksminga priemonė, skirta  žmogaus bioritmų suderinimui.                                                   



6868

Bone-marrowTIDE PLUS

Kaulų čiulpai yra pagrindinis kraujodaros organas. Kaulų čiulpuose vyksta kraujo ląstelių 
formavimasis tolimesnis jų brendimas, ir jau susiformavusios ląstelių patenka į periferinį kraują. 
Kaulų čiulpai tarnauja kaip kraujo sandėlys ir, esant būtinumui, cirkuliuojančio kraujo kiekį 
padidina iki 60%. Be to, kaulų čiulpai dalyvauja imunobiologinių ir apsauginiuose procesuose, 
kaulų formavimesi, baltymų, riebalų, angliavandenių ir mineralinių medžiagų apykaitoje, taip pat 
gyvybiškai svarbaus mikroelemento- geležies metobolizme. Geležis yra nepakeičiama eritrocitų 
hemoglobino ir  miogemoglobino (raumenų hemoglobino) sudedamoji dalis esanti kraujo 
plazmoje. Dėl geležies trūkumo pablogėjus hemoglobino sintezei vystosi anemija ir gali būti 
kitų ligų simptomų. Geležies trūkumo priežastis yra jos pusiausvyros pažeidimas, kada daugiau 
sunaudojama negu įsisavinama; tai dažniausiai pastebima prie įvairių � ziologinių aplinkybių ar 
susirgimų. Į rizikos grupę patenka žmonės su nesubalansuota mityba ar besilaikantys  dietos, kai 
į orgalizmą patenka per mažai geležies ir vitaminų, taip pat žmonės, kenčiantys nuo lėtinių ligų, 
dėl nepakankamo geležies įsisavinimo. Be to, kraujodaros proceso trikdžius gali sukelti  lėtinė 
intoksikacija, šalutinis vaistų poveikis ir įvairios kilmės kraujavimas.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius Bone-marrowTIDE PLUS sukurtas 
kaulų čiulpų ląstelių funkcijų ir kraujodaros proceso aktyvinimui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus Bone-marrowTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

 - Didelio efektyvumo ir išskirtinai kryptingas žemo molekulinės masės � ziologiškai 
aktyvių  biosintezuotų Peptidų NU/1 komplekso poveikis kaulų čiulpų  ląstelėms, palaikantis 
� ziologiniame lygmenyje reikiamą kiekį aktyvių už kraujodarą atsakingų subrendusių ląste-
lių, ir medžiagų apykaitą  jose.        

 - Siekiant padidinti  Bone-marrowTIDE PLUS poveikį į komplekso sudėtį įeinantys ir  
vienas kito veikimą stiprinantys: L-argininas, geležies fumaratas, Sibiro ženšenio ekstraktas, vi-
taminai C, B6, B12, folio rūgštis ir vario citratas - svarbūs veiksniai ląstelės apykaitai, vitaminų, 
mineralinių medžiagų homeostazei ir mitybos  kaulų čiulpų ląstelėse palaikymui.

Sibiro ženšenio ekstraktas didina hemoglobino  kiekį kraujyje, baltyminės sudėties 
atsistatymą plazmoje,  paspartina audinių gijimą, stiprina � zinę ir psichinę ištvermę. 

Peptidinis kompleksas NU / 1,
L-argininas, 
Geležies fumaratas,
Sibiro ženšenio ekstraktas, 
Vitaminas C,
Vario citratas,
Vitaminas B6, 
Vitaminas B12, 
Folio rūgštis.

Ingredientai:
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 - Folio rūgštis ir vitaminai B12, B6 stimuliuojantys kraujodarą, didinantys kaulų čiulpų 
ląstelių kiekį. Geležies fumaratas kompensuoja geležies trūkumą organizme. Kompleksinis  
vitamino C, vario citrato ir L - arginino poveikis padidina antioksidantinį organizmo atspa-
rumą, normalizuoja kapiliarų pralaidumą ir apsaugo ląsteles nuo žalingo laisvųjų radikalų 
poveikio, taip pat pasižymi  imunitetą reguliuojančiu, detoksikaciniu ir  gepatoprotektoriniu 
poveikiu.

Rekomenduojama vartoti:
• kraujodaros proceso pažeidimo pro� laktikai;
• kraujodaros proceso sutrikimų normalizacijai;
• anemijos pro� laktikai vyresnio amžiaus žmonėms;
• kaip kompleksinės programos elementas  geležies trūkumo atstatymui (menoragija,     

lėtinis kraujavimas virškinimo trakte, ir kt.).
• kaip kompleksinių programų elementas, vartojant maistą, kuriame yra nepakankamas  

kiekis geležies ar pažeistas jos įsisavinimas (dietos, lėtinis viduriavimas, apsikrėtimas 
parazitais, skrandžio ir storosios žarnos ligos);

• kaip kompkeksinių programų elementas  geležies stokos vyresnio amžiaus žmonėms 
atstatymui kraujyje.

Inovacinio preparato Bone-marrowTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas  į kapsules, 
kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus  augalinės kilmės polimero -  hipromeliozės. Polimeras 
atsparus peptidinio komplekso amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės 
turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, 
leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės 
kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius 
peptidinius bioreguliatorius gali vartoti  bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros 
bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę  per dieną 1 mėnesį geriausia 
20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, iki 
3 mėnesių  kaip pro� laktinę priemonę, norint pasiekti geresnius atsistatymo rezultatus.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponen-
tams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų  vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius Bone-marrowTIDE PLUS – unikali 
ir saugi   preimonė, skirta efektyviai  normalizuoti  kraujodaros procesus ir geležies 
trūkumą organizme.
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MuscleTIDE PLUS

Sportas, � zinis lavinimas, o  ir dabar  plačiai paplitę kovos menai yra pagrindiniai faktoriai, 
norint pagerinti ir vystyti žmogaus kūną. Harmoningas ir atletiškas kūnas atspindi gerą žmogaus 
sveikatą ir puikią savijautą. Sveika profesionalių sportininkų ir kultūristų mityba ir treniruotės 
neleidžia įgauti norimos raumenų apimties ir reljefo. Norint pasiekti šiuos tikslus sportininkams 
būtina speciali sportinė mityba. Sportinė mityba, rekomenduojama ne tik profesionaliai 
sportuojantiems žmonėms, bet ir tiems, kurie dirba � zinį darbą, užsiima kūno ugdymu ar 
tiesiog  nori puikiai atrodyti. Sportinei mitybai tinka maisto produkti, skirtų sportinių rezultatų 
gerinimui,  jėgos ir  ištvermės ugdymui, raumenų stiprinimui ir bendrai – sveikatos gerinimui. 
Kaip vienas iš sporto mitybos elementų plačia naudojami peptidiniai preparatai aktyvinantys 
anabolinius procesus, spartinantys raumenų formavimąsi, stimuliuojantys augimo hormoną. 
Esant  intensyviems ar ilgalaikiams  � ziniams krūviams, peptidai  veikia kaip medžiagų apykaitos 
žaliava raumens baltymų sintezėje. Peptidus galima laikyti paleidžiamuoju baltymų kaupimo 
raumenyse proceso mechanizmu.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius MuscleTIDE PLUS stimuliuoja raumenų 
masės augimą, padidina raumenų tonusą ir intensyvina metabolizmo procesus. 

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus  MuscleTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

Inovaicinio MuscleTIDE PLUS bioreguletoriaus sudėtyje esantis � ziologiškai aktyvių biosinte-
zuotų peptidų NV / 2, įtakojančių  raumenų ląstelių veiklą, kompleksas.  Peptidų kompleksas NV / 2 
ne tik sudaro sąlygas baltymų sintezei ( raumenų masės augimui ir atsistatymui), bet yra ir  energijos 
šaltinis, apsaugantis baltymą nuo irimo. MuscleTIDE PLUS trumpieji peptidai yra natūralūs  organiz-
mo metabolitai, todėl yra ypač  efektyvūs ir  absoliučiai saugūs.

Siekiant padidinti tikslinį MuscleTIDE PLUS efektyvumą, į jo sudėtį papildomai įtraukta 
sinergetiniu poveikių pasižymintys:  L-argininas, Geležies fumaratas, vitaminai B12, B6 ir D3, 
magnio oksidas, Niežulinės aksompupės  ekstraktas.

L-Argininas yra sąlyginai nepakeičiama rūgštis, todėl  ji turi patekti į organizmą su 
maistu arba specialios sportinės mitybos dėka. L-argininas yra azoto oksido šaltinis, 
reguliuojantis kraujo spaudimą ir  visų organų ir audinių, įskaitant raumenis, mitybą. 
L-argininas vaidina svarbų vaidmenį raumenų ląstelių dalijimesi, raumenų atsistatymo 
po treniruočių ir traumų gijime. 

Peptidinis kompleksas VĮ / 2,
L-argininas, 
Geležies fumaratas,
Vitaminas B12,
Vitaminas B6,
Vitaminas D3, 
Magnio oksidas, 
Niežulinės aksompupės ekstraktas.

Ingredientai:
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Geležies fumaratas  papildo organizme geležies atsargas, skirtas  hemoglobino 
(raudonųjų kraujo dalelių) ir mioglobino - raumenų ir širdies raumens baltymo, gamybai. 
Be to, geležis yra sudedamoji dalis fermentų, apsaugančių ląsteles nuo žalingo laisvųjų 
radikalų poveikio.

Vitaminas B12 aktyvina angliavandenių apykaitą ir nervų sistemos audinio, stuburo 
smegenų bei nervų, perduodančių signalus iš smegenų į raumenų audinį, stabilumą.  
Raumenų stimuliavimas 

nervinėmis ląstelėmis turi didelę įtaką raumenų augimui ir funkcionalumui.
Vitaminas B6 - vienintelis vitaminas, tiesiogiai susijęs su baltymo suvartojimu, 

prisideda prie baltymų apykaitos, angliavandenių augimo ir pasišalinimo.
Vitaminas D yra būtinas kalcio ir fosforo įsisavinimui. Esant kalcio trūkumui raumenyse, 

jums nepavyks pasiekti pilnų ir standžių raumenų susitraukimų. Greitą ir standų raumenų 
susitraukimą įtakoja ir fosforas.

Magnio oksidas -  magnio šaltinis apsaugo raumenis nuo trūkčiojimų ir spazmų, 
skatina raumenų atsipalaidavimą.                                                                                  

Niežulinės aksompupės ekstrakte yra  dioksifenilalanino. Tai dopamino pirmtakas - 
vienas iš pagrindinių augimo hormono skatintojų, kuris didina testosterono,  antro pagal 
svarbą organizmo augimo hormono, lygį. Pakankamas  dopamino lygis organizme turi 
teigiamą įtaką  psichikos funkcijoms, emocinei būsenai, miego ir raumenų koordinacijos 
kokybei.

Rekomenduojama vartoti:
• raumenų baltymų sintezės skatinimui ir palaikymui, didinant raumenų masę;  
• norint pagerinti  raumenų tonusą ir mitybą; 
• sportininkams, užsiimantiems jėgos sportu (sunkioji atletika, jėgos ekstrymas, kūno 

rengyba) ar kultūrizmu;
• esant intensyviems ir/ar ilgalaikiams � ziniams krūviams;
• norint sutrumpinti atsistatymo laiką po � zinio krūvio;
• siekiant paspartinti atsistatymą po patirtų traumų. 

Inovacinio preparato MuscleTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos 
žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas 
pagamintas iš stabilaus  augalinės kilmės polimero -  hipromeliozės. Polimeras atsparus peptidinio 
komplekso amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, 
poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti 
maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės 
apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius 
bioreguliatorius gali vartoti  bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos 
tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas:  Suaugusiems gerti po vieną kapsulę  per dieną 1 mėnesį geriausia 20-30 mi-
nučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mė-
nesių  kaip pro� laktinę priemonę, norint pasiekti geresnius atsistatymo rezultatus.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponen-
tams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų  vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius MuscleTIDE PLUS – unikali ir   
saugi priemonė, vystant ir tobulinant  žmogaus  kūno raumenis.
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ParathyroidTIDE PLUS

Biologinis kalcio vaidmuo organizme - tai ląstelių membranų pralaidumo koordinavimas, 
tarpląstelinių procesų reguliavimas, nervų pralaidumo, raumenų susitraukimų, širdies ir 
kraujagyslių sistemos palaikymas ir dalyvavimas kaulinio audinio susidarymo bei kraujo krešėjimo 
procesuose. Priešskydinių liaukų funkcija - reguliuoti kalcio kiekį organizme paratiroidinio 
hormono, arba parathormono ir kalcitonino pagalba. Parathormonas stimuliuoja kalcio 
išsiskyrimą iš kaulų, jei priešskydinės liaukos receptoriai pajunta  kalcio kiekio sumažėjimą kraujyje 
žemiau tam tikro lygio. Kalcitoninas skatina atvirkštinį kalcio grąžinimą į kaulus, padidina kalcio 
pertekliaus išsiskyrimą su šlapimu, lėtina kalcio įsisavinimą žarnyne. Trečia medžiaga reguliuojant 
kalcio kiekį kraujyje - tai klacitriolis - aktyvi vitamino D forma. Šis hormonas skatina intensyvią 
kolcio absorbciją žarnyne ir lėtina jo išsiskyrimą per inkstus. Štai kodėl vitamino D trūkumas 
stabdo kalcio įsisavinimą organizme. Štai kodėl, visos priešskydinės liaukos ligos yra susijusios su 
kalcio apykaita, t.y., su nepakankama arba pertekline parathormono sinteze. Priešskydinių liaukų 
darbo sutrikimas iššaukia endokrinines ligas, kalcio ir fosforo apykaitos disbalansą organizme, 
kaulų pažeidimus, psichikos sutrikimus. Taigi,  priešskydinių liaukų darbo sutrikimai veda prie 
sisteminių organizmo sutrikimų.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ParathyroidTIDE PLUS palaiko normalų 
priešskydinių liaukų darbą stimuliuojant hormonų gamybos savireguliavimo mechanizmus  
ir aprūpinant organizmą biologiškai prieinamu kalciu bei  jo įsisavinimą pagerinančiais  
komponentais.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus ParathyroidTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:
 - Šakotasis peptidinis kompleksas NC/1, turintis išskirtinį ir saugų poveikį priešskydinių 

liaukų ląstelėms. Koduojama informacija, esanti atitinkamoje amino rūgščių sekoje, 
normalizuoja priešskydinių liaukų funkcijas, ir metabolizmo procesus, vykstančius ląstelėse 
ar liaukų audiniuose.

 - Siekiant pagerinti imuninės sistemos organų atsistatymo efektyvumą, mažo 
molekulinis peptidinis kompleksas ParathyroidTIDE PLIUS papildytas kalcio karbonato, 
trikalcio citrato, magnio oksido, vitaminų K2 ir vitaminų D3 kompleksu, kuris normalizuoja 
kalcio kiekį organizme.

Peptidinis kompleksas NC/1,
Kalcio karbonatas,
Trikalcio citratas,
Magnio oksidas, 
Vitaminas K2,
Vitaminas D3

Ingredientai:
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 - Kalcio karbonatas ir kalcio citratas reikalingi kompensuojant  kalcio trūkumą 
organizme, esant nepakankamam jo kiekiui vartojamam maiste ar sutrikus įsisavinimui, 
tam, kad normalizuoti  priešskydliaukių hormonų gamybą ir sureguliuoti kalcio balansą 
organizme.

 - Vitaminas D3 yra svarbus veiksnys kalcio transportavime iš virškinimo trakto į ląsteles, 
kas normalizuoja kalcio balansą organizme ir priešskydliaukių hormonų gamybos lygį.

 - Vitaminas K2 dalyvauja kalcio apykaitos reguliavimo ir naujų kaulų ląstelių 
susidarymo procese. 

 - Magnio oksidas slopina kalcio oksalato susidarymą ir yra reikalingas akmenligės 
pro� laktikai.

Rekomenduojama vartoti: 
• normalizuoti priešskydinių liaukų darbą;
• kaip pro� laktinė priemonė, užkertanti kelią komplikacijoms, sutrikus kalcio  vartojimui 

ar įsisavinimui;
• esant su amžiumi susijusiems  kalcio apykaitos pokyčiams priešskydinėse liaukose;
• kaip   pagalbinė priemonė gydant priešskydinių liaukų ligas, esant kalcio trūkumui;
• padidėjus kalcio poreikiui (osteoporozė, kaulų-sąnarių operacijos);
• esant nepakankamam kalcio kiekiui organizme, kai jo nepakanka maiste ar 

neįsisavinamas.

Inovacinio preparato ParathyroidTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, 
ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas  į 
kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. 
Polimeras atsparus peptidinio komplekso amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, 
esančių kapsulės turinio sudėtyje, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo 
tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso 
virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų 
neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius  gali vartoti 
bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant 
vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: suaugusiems gerti po vieną kapsulę  per dieną 1 mėnesį, geriausia 20 - 
30 minučių po valgio, užgeriant  stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, 
nuo 2 iki 3 mėnesių  kaip pro� laktinę priemonę, siekiant pratęsti atsistatymo procesą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato kom-
ponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų  vartojimo duo-
menų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ParathyroidTIDE PLIUS – unikali, 
efektyvi ir saugi  priemonė skirta priešskydinių liaukų  darbo normalizavimui ir kalcio 
apykaitos sutrikimų pro� laktikai.



7474

LigamenTIDE PLUS 

Neracionali mityba, bloga ekologija, nesveikas ir sėdimas gyvenimo būdas ne tik vyresnio bet 
ir vidutinio amžiaus žmonėms  iššaukia įvairius  kaulų ir raumenų sistemos struktūros pažeidimus. 
Dabar netgi  jauniems žmonėmss vis  dažniau pasireiškia raiščių-sąnarių ligos. Kita vertus, 
esant padidintiems � ziniams krūviams, sportininkams ir sporto mėgėjams gali pasireikšti dvi 
priešingos būsenos: sportinės formos ir � zinės jėgos padidėjimas ar lėtinis išsekimas ir nuovargis. 
Pagrindinė apkrova, esant � zinėms apkrovoms, tenka sąnariams ir raiščiams, kas ilgainiui tampa 
lėtinio skausmo priežastimi ir degeneracinių procesų, pažeidžiančių raiščių ir sąnarių jungiamojo 
audinio vientisumą, pasekme. Yra žinoma, kad bet kuriai ligai yra lengviau užkirsti kelią, nei ją 
gydyti. Būtent todėl labai svarbu savalaikiai  užsiimti jungiamojo audinio apsaugos ir atstatymo 
pro� laktika, nelaukiant kol pasireikš pažeidimai.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius Ligament TIDE PLUS 1 - moksliškai 
pagrįstas  sinergistiškai aktyvių ingredientų  kompleksas, skatinantis  jungiamojo audinio 
atsistatymo procesą.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus Ligament TIDE PLUS 1 veiksmingumą sąlygoja:

 - Fiziologiškai aktyvių žemo molekulinės masės biosinezuotų Peptidų NV/1 
kompleksas, išskirtinai veikiantis ląstelių ir tarpląstelinės medžiagos jungiamajį raiščių-
sąnarių audinį, normalizuojantis medžiagų apykaitą, atkuriantis ląstelių struktūrą. Ligament 
TIDEPLUS 1  trumpieji peptidai yra natūralūs organizmo metabolitai, todėl saugūs vartoti.

 - Siekiant maksimalaus efekto, atstatant raiščių struktūrą ir funkcijas, į Ligament 
TIDE PLUS 1 sudėtį įeina viena kitos  poveikį papildančios sudedamosios dalys: L-argininas,  
Pluoštinės bosvelijos (Boswellia serrata) dervos ekstraktas, mangano sulfatas,  kurkuminas, 
vario citratas, vitaminas C. Tai svarbūs veiksniai ląstelių metabolizmui, vitaminų ir mineralinių 
reikiamo kiekio užtikrinimui jungiamojo audinio ląstelėse.

 - L-argininas - sąlyginai nepakeičiama amino rūgštis, gyvybiškai svarbaus azoto oksido 
reguliatorius ir imunomoduliatorius, yra vienas iš pagrindinių elementų metabolizmo 
procese. L-Argininas padeda atkurti jungiamojo audinio struktūrą ir sumažinti   pažeistų 
audinių gijimo trukmę. 

 - Puoštinės bosvelijos dervos ekstraktas slopina uždegiminius procesus  raiščiuose, 
sąnariuose, sumažina patinimą, skatina kraujotaką, stiprina kraujagysles.

 - Mangano sulfatas yra mikroelemento mangano, vieno iš dešimties "gyvybės 
metalų" šaltinis. Jis būtinas normaliems procesams gyvuose organizmuose. Mangano 

Peptidinis kompleksas NV / 1,
L-argininas, 
Puoštinės bosvelijos dervos ekstraktas,                    
Margano sulfatas,
Kurkuminas, 
Vario citratas,
Vitaminas C.

Ingredientai:
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poreikis padidėja � zinio krūvio metu. Manganas veikia kraujo formavimosi procesus, 
pagreitina antikūnių susidarymą, neutralizuoja svetimų baltimų žalingą poveikį .Manganas 
dalyvauja oksidacijos-redukcijos procesuose, baltymų metabolizme, stimuliuoja fermentų 
veiklą ir yra būtinas stiprinant raiščius.

 - Kurkuminas pasižymi sisteminiu reguliuojančiu poveikiu organizmui, 
antioksidantinėmis priešuždegiminėmis savybėmis, stiprina imuninę sistemą, dalyvauja 
detoksikacijos procese, užkerta kelią daugelio labai toksiškų medžiagų patekimui į 
jungiamojo audinio ląsteles.

 - Varis, patenkantis į organizmą  biologiškai prieinama vario citrato  forma, yra 
būtinas ląstelės mitybos, deguonies pašalinimo procesams, ląstelių vientisumo palaikymui, 
laisvųjų radikalų neutralizavimui. Varis dalyvauja hemoglobino ir eritrocitų formavimesi. 
Vario trūkumas gali sukelti raiščių traumas, nes sutrinka kolageno ir elastino, atsakingų už 
raiščių elastingumą ir tvirtumą, susidarymas. Varis stimuliuoja baltymų ir angliavandenių 
įsisavinimą, stiprina imuninę sistemą ir vitamino C įsisavinimą

 - Vitaminas C - svarbus natūralus antioksidantas, oksidacijos procesų ląstelėse 
reguliatorius, imunomoduliatoriaus, skatinantis baltymų sintezę. Vitaminas C dalyvauja 
sintezėje kolageno skaidulų, kurios yra pagrindinis raiščių ir sąnarių kremzlės struktūrinis 
komponentas, taip pat užtikrina jų elastingumą, atsparumą ir ilgaamžiškumą. Esant vitamino 
C trūkumui, raiščiai ir kremzlinis audinys tampa  labiau pažeidžiami patologinių reiškinių, 
kurių pasekmėmis tampa mikrotraumos, trūkinėjimai ir degeneracinių ligų vystymasis. -

Rekomenduojama vartoti:
• esant  didelei � zinei raiščių apkrovai; 
• esant  intensyvioms sporto treniruotėms; 
• raiščių ir sąnarių degeneracinių procesų pro� laktikai;
• siekiant išvengti raiščių-sąnarių susirgimų;
• su amžiumi susijusių pokyčių raiščiuose ir sąnariuose pro� laktikai;
• kaip  pagalbinė priemonė, esant sumušimams, patempimams, trūkus raiščiams ar 

raumenų    patempimams; 
• kaip pagalbinė priemonė po  sąnarių, raiščių ir sausgyslių operacijų.

Inovacinio preparato Ligament TIDE PLUS 1 gamybai naudojama moderniausia 
įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuo-
jamas  į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus  augalinės kilmės polimero 
- hipromeliozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso amino rūgščių ir biologiškai 
aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas 
kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų me-
džiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas 
nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius 
bioreguliatorius gali vartoti  bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei 
mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną  kapsulę  per dieną 1 mėnesį geriausia 20-
30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, 
iki 3 mėnesių  kaip pro� laktinę priemonę, norint pasiekti geresnius atsistatymo rezultatus.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato kompo-
nentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų  vartojimo duome-
nų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius Ligament TIDE PLUS 1 – unikali ir 
saugi raiščių atstatymo pro� laktinė priemonė.
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