тм «ЗЕЛЕНА АПТЕКА
ПЛАНЕТИ ЗДОРОВ’Я»
КАТАЛОГ

ФІТОПРЕПАРАТІВ

ЛЬВІВСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Фітопрепарати «Зеленої аптеки планети здоров`я» 100% натуральні, без ГМО, консервантів, барвників, ароматизаторів, гормонів.
Головна відмінність фітопрепаратів - це можливість довготривалого застосування без ослаблення лікувального ефекту і звикання.
Термін лікування залежить від форми та стадії захворювання.
Курс лікування в середньому триває від 1-го до 3-4-х місяців, у
залежності від ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту (при
хронічних захворюваннях або таких, які потребують довготривалого лікування, термін вживання може бути 6-12 місяців і більше). Лікар може коригувати термін вживання, дозу та частоту
прийому. Найбільш ефективний результат досягається завдяки
комплексній схемі прийому (застосування декількох препаратів
одночасно відповідно індивідуальним показанням та особли–
востям перебігу хвороби).
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Фітовитяжка «Аднексин»
при аднекситах, сприяє зміцненню
жіночої статевої системи

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава грушанки круглолистої, плоди
ялівцю, трава деревію, квітки нагідок
(календули), корінь родіоли холодної
(червоної щітки), трава материнки, трава борової матки (ортилії однобокої),
трава звіробою, трава льонку звичайного (льнянки), трава вероніки лікарської,
трава еспарцету посівного, корінь бед–
ринця ломикаменевого, трава буркуна
лікарського (донника), спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Аднексин» має протизапальну, знеболюючу, загальнозміцнюючу дію на жіночі статеві органи (матку,
яйники, труби, піхву), а також розсмоктуючу, протинабрякову та
гормоностимулюючу дію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Запальні процеси жіночих статевих органів • Аднексити різної
етіології (запальні процеси яєчників, запалення труб, кісти яєчників) • Ендометрити, ендометріоз • Порушення менструального циклу (аменорея, гіпоаменорея) • Порушення репродуктивної
функції жінки • Передменструальний синдром • Гіперплазія і гіпоплазія матки • Порушення в організмі у клімактеричному періоді
• Комплексне лікування ендометритів, безпліддя, мастопатії,
мастоденії, кіст, поліпів, фіброміоми матки, викиднів, вагінітів, а
також вугрів і випадіння волосся, які виникають внаслідок гормональних порушень.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Алерголік»
загальнозміцнюючий засіб
при алергіях

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

трава материнки, листя кропиви дводом–
ної, квітки ромашки, корінь кульбаби
лікарської, квітки пижми звичайної, трава
череди (низки) трироздільної (причепи),
квітки нагідок (календули), трава фіалки
триколірної, трава вербени лікарської, трава вероніки, трава ряски малої, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з лікарських рослин «Алерголік» має
протиалергічну, антигістамінну та десенсибілізуючу дію. Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, очищує печінку, шлунок та кишківник, а також сприяє швидкому виведенню алергену із організму. При алергічних реакціях зменшує свербіж,
набряки, а також прояви захворювання з боку слизової оболонки носа,
кон’юнктиви та шкіри. Активує імунну систему організму проти алергенів призупиняючи подальшу алергізацію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Алергічні реакції різного походження та локалізації • Алергічні дерматити, риніти, кон`юктивіти, діатези • Контактна, харчова
і медикаментозна алергія • Хронічна кропивниця • Набряк Квінке • Комплексне лікування ядухи (бронхіальної астми), герпесу,
псоріазу, рожі, нежитю.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до
10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або
віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні
декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Алкотин»
при алкогольній і тютюновій
залежності

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

трава люцерни, трава плауна булавовидного (лікоподію), листя мучниці, трава чебрецю звичайного, трава золототисячника малого (центурії), трава полину
гіркого, корінь лабазника в’язолистого
(таволги в’язолистої), трава солянки холмової, трава пасифлори, насіння чорнушки (чорного кмину), трава багна звичайного (багульника болотного), корінь
шоломниці байкальської (шоломника
байкальського), плоди великоголовника сафлоровидного (левзеї сафлоровидної), спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Засіб з цілющих рослин «Алкотин» рекомендовано для детоксикації організму при алкогольній, тютюновій залежності, для загального зміцнення організму, сприяє нормалізації обміну речовин,
зменшує потяг, викликає відразу, знижує прояв симптомів,підвищує апетит, регулює тканинний обмін, гепатопротектор, зменшує
емоційні розлади,підвищує розумову працездатність.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Лікар може коригувати термін вживання,дозу та частоту прийому. Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги). При комплексному лікуванні (вживанні
декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Алопетин»
при алопеції, випадінні волосся
різного походження

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

листя кропиви дводомної, супліддя хмелю звичайного, корінь солодки голої,
плоди горобини звичайної, кореневище
аїру тростинного, трава приворотню звичайного (манжетки), листя берези бородавчастої, трава хвоща польового, трава
шавлії, трава реп’яшка, трава медунки
лікарської, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Алопетин» покращує кровопостачання
коріння волосся, відновлює життєдіяльність цибулин волосся та
сприяє нормалізації обміну речовин, гормональної та ендокринної системи. Сприяє поліпшенню живлення і зміцненню волосяного фолікула, росту волосся.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Гніздове та тотальне облисіння • Андрогенна алопеція (чоловічий тип облисіння) • Себорея, свербіння шкіри голови, лупа • Рідке
волосся та повільний його ріст • Випадіння волосся внаслідок пониженої функції щитоподібної та підшлункової залози • Випадіння волосся під час і після вагітності, після хіміотерапії, променевої
терапії та тяжких виснажливих захворювань • Передчасне посивіння волосся • Розшарування волосся • При випадінні волосся
різного походження • Випадіння волосся при порушенні крово–
обігу, гострих захворюваннях, хірургічних втручаннях, радіаційному впливі, захворюваннях шкіри, різкій втраті маси тіла, високій
температурі, цукровому діабеті, дефіциті заліза, стресі, поганому
харчуванні, гіповітамінозах, прийомі лікарських препаратів.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Аменорин»
при аменореї, дисменореї

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
плоди ялівцю, трава полину, трава перс–
тачу гусячого, корінь солодки, трава
деревію, трава материнки, листя розмарину, листя берези, трава шавлії, квітки конюшини (клевер), корінь оману
(дев’ясилу), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Аменорин» має
протизапальну, протинабрякову і знеболюючу дію, зменшує болі викликані застоєм крові. Регулює ритм,
інтенсивність та тривалість місячних, нормалізує баланс жіночих
гормонів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Аменорея, дисменорея, безпліддя, клімакс, вегетоневрози, порушення менструального циклу • Ювеніальні ациклічні метрорагії
(відсутні місячні, нерегулярні, мізерні) • Порушення статевого дозрівання • Запальні процеси статевих органів у жінок.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.

7

Фітовитяжка «Амінокислотний
фітокомплекс»

для забезпечення організму природними
амінокислотами, які необхідні для росту
організму, функцій травлення, відновлення клітин, нарощування м’язів

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

плоди шипшини, плоди глоду, плоди
горобини, плоди чорниці, плоди розторопші, листя обліпихи, листя суниці лісової, трава стевії, слані ламінарії, трава буркуна (донника), трава кипрею,
квітки конюшини, трава люцерни, трава сухоцвіту, трава хвоща польового, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.
«Амінокислотний фітокомплекс» є будівельним матеріалом для
синтезу специфічних тканинних білків, ферментів, пептидних гормонів і інших фізіологічно активних з’єднань.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Для покращення роботи травної системи, сприяючи кращому
розщепленню і засвоєнню їжі • Для підтримки в здоровому стані
кісток, шкіри, волосся і внутрішніх органів • Для нормалізації роботи серцево-судинної і нервової систем • Для відновлення клітин
• Для підсилення енергії і витривалості • Для регулювання фізіологічних функцій організму • Для нормалізації холестеринового
обміну • Для підсилення детоксикуючих функцій печінки • Для
захисту організму від дії вільних радикалів.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Антикоагулянт»
природний розріджувач крові

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава полину, листя гінкго білоба, квіти
каштану кінського, трава лабазника в’язолистого (таволга), квітки конюшини
(клевер), трава козлятника, листя ліщини, кора шовковиці, трава буркуна
лікарського (донника), корінь оману,
кора верби білої, квіти (листя) цикорію,
трава медунки, листя малини, листя
липи, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Антикоагулянт» перешкоджає зсіданню
крові. Гальмує утворення ниток фібрину. Перешкоджає тромбоутворенню, пригнічує ріст тромбів, які вже виникли, підсилює дію
на тромби ендогенних фібринолітичних ферментів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Гострі венозні тромбози (на тлі варикозної хвороби вен нижніх
кінцівок, флебіту, як післяопераційне ускладнення; тромбоз гемороїдальних вен; тромбоз в системі нижньої порожнистої вени)
• Гострі артеріальні тромбози (тромбоемболія легеневої артерії
(ТЕЛА); Ішемічний інсульт; Інфаркт міокарда; Гострі травми артерій нижніх кінцівок на тлі атеросклерозу, запалення, травми судини • Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання
на тлі: (травми; шоку; сепсису через виділення з тканин великого числа факторів згортання крові) • Після оперативних втручань
на серці та судинах • При миготливій аритмії, нестабільній стенокардії, серцевій, дихальній недостатності • Профілактика веноз–
них тромбоемболічних ускладнень • Профілактика згортання
крові, утворення згустків.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Антиоксидантний
фітокомплекс»
для зміцнення імунної системи, покращення обміну речовин, адаптації
організму, захисту від стресу

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

трава лабазника в’язолистого (таволги), трава розмарину, квітки ромашки, трава шавлії, листя евкаліпту, трава звіробою, трава
чебрецю, корінь сабельника, листя малини
звичайної, трава горця пташиного, листя
м’яти перцевої, трава тисячолистника, трава пустирника, бруньки берези, листя подорожника, листя кропиви дводомної, трава
полину, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Антиоксидантний фітокомплекс» забезпечує
природний захист клітин організму від руйнівної дії вільних радикалів,
формує достатній рівень антиоксидантного захисту. Виводить шлаки і
сприяє спалюванню надлишкового жиру, знижує рівень холестерину в
крові. Підвищує імунітет, стійкість організму до вірусних, бактеріальних
інфекцій, шкідливих факторів навколишнього середовища (хімічних,
токсичних, радіоактивних забруднень). Нейтралізує і виводить з організму активні частки, які ушкоджують живі клітини: вільні радикали, канцерогени, алергени та ін.). Підвищує життєвий тонус, захищає організм
від стресів і передчасного старіння.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Захищає організм від шкідливого впливу навколишнього середовища
в т. ч. радіації, паління • Для протекції (захисту від негативних впливів)
клітин печінки від дії вільних радикалів • Для захисту організму від передчасного старіння • При серцево-судинних захворюваннях і діабеті
• Для нормалізації обміну речовин • Для зниження рівня холестерину
в крові • З метою зниження ризику виникнення онкологічних захворювань • Для підвищення імунітету, стійкості організму до вірусних, бактеріальних інфекцій • Для захисту від стресу • Уповільнені, запальні і
дистрофічні процеси шкіри і слизових.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Антистресовий
фітокомплекс»

сприяє нормалізації роботи центральної нервової
системи, зменшує психоемоційну напругу, допомагає подолати стрес, депресію, безсоння, неврози

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

шишки хмелю, трава меліси, корінь півонії,
корінь синюхи, листя пустирника, квітки
лаванди, квітки ромашки, квітки пижми,
корінь валер’яни, трава звіробою, квітки
липи, квітки (трава) вересу, трава материнки (душиця), трава чебрецю, трава іван-чаю,
листя м’яти, плоду глоду, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих росин «Антистресовий фітокомплекс» покращує здатність справлятися зі стресовою ситуацією, зменшує дію стресу. Сприяє
функціонуванню нервової системи в стабільному режимі. Покращує
здатність до самовідновлення, функціонування імунної системи. Підвищує опірність організму до стресових ситуацій, зменшує потребу в сні.
Стимулює енергетичні процеси в організмі. Має м’яку, заспокійливу,
седативну дію. Нормалізує обмін речовин в тканинах головного мозку,
сприяє відновленню балансу процесів збудження і гальмування в ЦНС.
Нормалізує емоціональний статус, забезпечує стійкість до несприятливих впливів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Неврози будь-якого ґенезу, істерія, високий рівень стресу • Депресивний і іпохондричний синдроми • Підвищена нервово-рефлекторна
збудливість • Безсоння • Відчуття страху і напруги, тривожності • Вегетосудинна дистонія і мігрені • Гіпертонія • Синдром хронічної втоми
• При передменструальних тривогах та інших емоційних порушеннях
• Клімактеричних позладах • При больовому синдромі, фіброміалгіях
• При булемічному синдромі, анорексії, алкоголізмі • В комплексній
програмі зниження маси тіла.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Антицелюліт»
при целюліті

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава манжетки, листя і бруньки берези, корінь кульбаби, березовий гриб
(чага), трава зимолюбки, трава полину,
трава материнки, трава шавлії, листя подорожника, листя кропиви дводомної,
листя суниці лісової, трава хвоща польового, трава меліси, трава таволги, трава татарника колючого, трава чебрецю,
трава м’яти, кукурудзяні стовпчики з
приймочками, корінь лепехи (аїр), слані
ламінарії, квіти каштану кінського, спирт
етиловий, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Антицелюліт» має властивість виводити надлишкову рідину з міжклітинного простору, що допомагає позбутися
целюліту (апельсинової шкірки). Нормалізується процес вироблення
гормонів в організмі, відновлюється процес відтоку і припливу рідини в тканинах, і як наслідок токсини перестають збиратися в організмі.
Завдяки активним компонентам, які містяться в фітовитяжці «Антицелюліт» відбувається нормалізація обміну речовин в кожній клітинці,
відбувається стимуляція мікроциркуляції, підвищується судинний тонус
і відтік рідини з тканин, відбувається виведення токсинів і продуктів
життєдіяльності з кожної клітини. У результаті ми отримуємо підвищений м’язовий тонус, позбавлення від зайвих жирових прошарків і рідини, а шкіра набуває рум’янець і пружність.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Целюліт • Розтяжки • Зайва вага • Гормональний дисбаланс (різні збої
роботи яєчників, захворювання щитоподібної залози і інші ендокринні
захворювання • Порушений обмін речовин• Порушення білкового обміну, водного балансу • Хронічна втома, стреси • Для виведення токсинів
і шлаків з організму • Для очищення крові від шкідливих речовин • Для
очищення печінки, нирок • Для підсилення кровообігу, струму лімфи,
відновлення колагенових волокон • Для поліпшення венозного відтоку,
тонусу стінок судин, зниження набряків, зняття м’язевої напруги • Варикозна хвороба • Діабетична ангіопатія • Набряки • Больовий синдром в
кінцівках, судоми • Головні болі, запаморочення.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.

12

Фітовитяжка «Аритмолік»
при порушеннях серцевої діяльності,
аритміях, екстрасистоліях

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава астрагалу, листки брусниці, плоди шипшини, трава горицвіту весняного, листки бобівника трилистого (вахта),
трава тирличу прямостоячого, шишки
хмелю, листя м’яти, квітки календули,
спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.

Засіб з лікарських рослин «Аритмолік»
нормалізує різноманітні порушення
серцевої діяльності, вирівнює ритм роботи серця, стабілізує метаболічні процеси в серцевому м’язі, усуває екстрасистолію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Аритмії різного походження (передсердна синусова, атріовентрикулярна, передсердно-шлуночкова, шлуночкова) • Екстасистолії різного походження • Гіпертрофічна кардіоміопатія
• Комплексне лікування гіпертонічної хвороби • Атеросклеротичний кардіослероз • Тиреотоксична міокардіодистрофія • При ревматизмі та інфаркті міокарда.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Арніка Монтана»

протизапальна, кровоспинна, розсмоктувальна, заспокійлива,
спазмолітична, жовчогінна, знеболююча та протипухлинна дія

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
квітки арніки гірської, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

«Арніка Монтана» засіб з дуже широким
спектром дії на організм людини. Має
протизапальну, кровоспинну, розсмоктувальну, заспокійливу, спазмолітичну,
жовчогінну, знеболюючу та протипухлинну дію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Будь-які травми (для найшвидшого загоєння) та усунення післятравматичних ускладнень, загоєння ран • Лікування зору та косоокості • Комплексне лікування захворювання верхніх дихальних
шляхів (фарингіти, ларингіти) • Захворювання серцево-судинної
системи (ішемічна хвороба серця, міокардити, ендокардити, стенокардії, гіпертензія, атеросклероз), також епілепсії, апоплексії,хореї та хвороби Паркінсона • Захворювання шлунково-кишкового тракту (спазми кишківника, виразкова хвороба шлунка та
дванадцятипалої кишки) • Запальні захворювання статевих органів у жінок • Маткові кровотечі.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2
години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 3050 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 1030 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до
2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років
по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років
по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля
на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату
для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням
лікаря.
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Фітовитяжка «Артролін»

при захворюваннях суглобів, сприяє
відновленню обмінного процесу у
суглобових тканинах

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
плоди ялівцю, кора верби білої, бруньки берези, кореневище з коренем живокосту лікарського, квітки бузини чорної,
квітки нагідок (календули), корінь пирію,
кореневище вовчого тіла болотного (сабельника), плоди софори японської, пагони (гілки) і листя омели білої, трава буркуна лікарського (донника), спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Артролін» має протизапальну, знеболюючу та антидеструктивну дію. Покращує кровообіг та мікроциркуляцію, сприяє усуненню набрякового синдрому в уражених суглобах. Відновлює обмінний процес у суглобових тканинах та рух у
суглобах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

•Артрити, артози, поліартрози • Гострий і хронічний ревматоїдний арт–
рит • Остеохондроз, остеоартроз, подагра • Спондилоартроз • Порушення колінної чашечки • Набуті деформації кінцівок • Посттравматичний
стан.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Асматин»
при захворюваннях дихальної
системи (астмі)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь гравілату міського, трава майорану городнього, слані ісландського моху,
кореневище аїру тростинного, трава калачиків лісових (мальви лісової), квітки
первоцвіту весняного, трава амі зубної,
трава ісопу лікарського, корінь дивосилу, плоди фенхеля, трава (пагони) багна
болотяного, трава будри плющевидної,
спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Асматин» має протиастматичну, спазмолітичну, бронхолітичну дію, усуває запальні процеси у слизовій
бронхіального дерева, прискорює видалення мокротиння, покращує дихання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Бронхіальна астма • Хронічний бронхіт з астматичним компонентом • Обструктивний бронхіт • Бронхоспазм різної етіології
• Гострі та хронічні бронхолегеневі захворювання, що супрово–
джуються утворенням в’язкого мокротиння.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка
«Асцитин»
при водянці, асциті, набряках
різного походження і локалізації

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
бутони гвоздики (Сізігіум), трава горицвіту весняного, бруньки (листя) берези, квітки бузини чорної, трава хвоща
польового, плоди ялівцю, плоди дикої
моркви, квітки волошки синьої, корінь
цикорію, трава споришу, корінь лопуха,
трава буркуна (донника), квітки липи
серцелистої, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Асцитин» має діуретичну, дезінфікуючу,
кардіотонічну, онкостатичну, протизапальну властивість. Підвищує клубочкову фільтрацію, покращує азотовидільну функцію нирок і хвилинний діурез. Зменшує біологічну активність і концент–
рацію токсинів і нормалізує порушені токсинами структури або
функції.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Набряки різного походження і локалізації, асцит (накопичення
рідини в черевній порожнині) • Гідроцефалія • Кістозні утворення
будь-якої локалізації • Хронічні пієло- та гломерулонефрит • При
серцевій недостатності, гіпертонічній хворобі, ексудативному
плевриті, перикардиті, глаукомі, водянці яєчка і головного мозку
• При ожирінні і надмірній вазі.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Атероліпофіт»
при атеромах, ліпомах, міліумах
(білих вуграх)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь лопуха, корінь кульбаби, трава
реп’яшка, трава татарника колючого,
трава підмаренника, корінь півонії, трава вербени, кора калини, корінь пирію
повзучого, бруньки берези, трава горця
пташиного (спориша), спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Атероліпофіт»
має специфічну, розсмоктуючу дію.
Нормалізує обмін жирів в організмі. Сприяє нормалізації роботи
печінки, відновлює механізм синтезу, розщеплює жири.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Порушення ліпідного обміну в організмі • Жирове переродження клітин печінки • Ліпоми різної величини і локалізації • Атероми різної величини і локалізації • Міліуми (білі вугри).

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка
«Бактеріоз-норм»
для відновлення мікробіологічного середовища організму (при дисбактеріозі)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
квітки безсмертника, корінь крово–
хльобки, трава перстача сріблястого,
корінь калгану, трава реп’яшка, квітки
календули, плоди чорниці, плоди шипшини, квітки ромашки, кора дуба, трава
шавлії, бутони гвоздики (Сізігіум), спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Бактеріоз-норм»
сприяє нормалізації функціонування
шлунково-кишкового тракту, поліпшенню обміну речовин. Має
загальнозміцнюючу, біомодулюючу і регенеруючу властивість.
Активізує імунітет організму людини, має антагонічний вплив на
патогенну флору. Сприяє зниженню високого рівня холестерину в
крові. Зменшує всмоктування шкідливих речовин. Знижує ризик
розвитку діабету. Покращує мікроциркуляцію крові, знімає спазм
судин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Відновлення флори кишківника (після прийому антибіотиків)
• Лікування бактеріальних інфекцій (дизентерія, сальмонельоз,
туберкульоз…) • Лікування різних захворювань шлунково-кишкового тракту (діарея, дисбактеріоз, харчові отруєння,кишкові
інфекції) • Лікування вірусних інфекцій (ГРЗ, ГРВІ, грип, гепатит…)
• В комплексі застосовується для корекції ваги.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Бальзам Пульмо»

загальнозміцнюючий засіб, сприяє нормалізації функціонування бронхо-легеневої системи,
при затрудненому відходженні мокротиння

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

корінь алтеї лікарської, листки підбілу звичайного (мати-й-мачухи), квіти
липи, трава чебрецю, квіти бузини чорної, слані ісландського моху (цетрарія),
корінь солодки голої, кореневище з коренем оману високого (дев’ясилу), листя шавлії лікарської, трава фіалки триколірної, кореневище з коренем синюхи
блакитної, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Бальзам Пульмо» має протизапальну,
бактерицидну і муколітичну дію. Виконує спазмолітину та бронхолітичну дію. Підтримує фізіологічний процес ліквідації запалення, не даючи йому змоги перейти у хронічну форму. Сприяє
усуненню набряку слизової оболонки бронхів, що полегшує відходження мокротиння. Відновлює мікроциркуляцію у легеневій
тканині та зменшує легеневу гіпертензію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Запальні захворювання дихальних шляхів (гострі і хронічні бронхіти) • Хронічний бронхіт з асматичним компонентом, трахеїти, пневмонії • Бронхоекстаз, бронхіоліт • Емфізематичний бронхіт • Сухий
кашель • Кашель з великою кількістю мокротиння • Комплексне
лікування бронхіальної астми, туберкульозу легень.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Бластонат»
при новоутвореннях

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава зубчатки, трава нетреби звичайної
(дурнишника), трава сосюреї, трава яглиці звичайної (сниті), корінь молочаю
Палласа, корінь леспедеци копійчастої,
трава Петрового хреста (цар-трави), трава княжика сибірського, трава ранника
(норичника), трава буркуна лікарського, трава герані лучної, корінь дягеля
лікарського (дудника), трава льонку звичайного (льнянки), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Бластонат» має імуномоделюючу, антитоксичну та протипухлинну дію, гальмує розвиток і поділ нетипових клітин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Лікування пухлин різного походження та локалізації • Доброякісні і злоякісні новоутворення • Ущільнення в різних тканинах
усього організму • Кісти різної локалізації (разом з Кістолітином)
• Комплексне лікування мастопатії, аденоми простати, вузлової
форми зоба, лімфогранульоматозу, фіброміоми, міоми матки.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Болетам»
при болях різного походження та локалізації

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь дягелю лікарського, трава будри
плющевидної, корінь гадючника в’язолистого (таволга), трава золототисячника
зонтичного, плоди кмину звичайного,
трава зніту вузьколистого (хаменерій),
трава барвінку малого, трава рути пахучої, кореневище аїру тростинного, квітки
лаванди, трава сухоцвіту багнового, трава прострілу (сон-трава), квітки конюшини (клевер), бутони гвоздики (Сізігіум),
спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.

Засіб з лікарських рослин «Болетам» має протизапальну, седативну, спазмолітичну і знеболюючу дію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Болючі відчуття різноманітного походження (біль при невритах,
невралгіях, радикулітах, артритах, зубний та головний біль) • При
болю в мязах,суглобах, хребті • Як знеболюючий засіб при шлунково-кишкових захворюваннях, а також хворобах печінки, підшлункової залози, нирок, сечового міхура (ниркових, печінкових, кишкових кольках), хронічному холециститі • Для запобігання мігрені
та для її полегшення • Менструальний біль • При спазмах судин
головного мозку • Спазми м`язів рук і ніг • Бронхоспазм, кардіо- та/
або пілороспазм • При судомах, раптових різких болях в м`язах, їх
онімінні • При болях різного походження та локалізації.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Боліголофіт»
при пухлинах різного походження
та локалізації

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава болиголова плямистого, корінь
лопуха, кореневище з коренем півонії
(мар’їн корінь), квіти бузини чорної, трава чистотілу, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Боліголофіт»
має імуностимулюючу, антитоксичну та
протипухлинну дію, гальмує розвиток і
поділ нетипових клітин. Для детоксикації
організму при новоутвореннях, загального зміцнення організму, сприяє нормалізації обміну речовин при
пухлинах різного походження та локалізації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Лікування пухлин різного походження та локалізації • Доброякісні і злоякісні новоутворення • Ущільнення в різних тканинах
усього організму • Кісти різної локалізації (разом з Кістолітином)
• Комплексне лікування мастопатії, аденоми простати, вузлової
форми зоба, лімфогранульоматозу, фіброміоми, міоми матки.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Брадипульс»
при брадикардіях

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава конвалії звичайної, листя гінкго
білоба, плоди глоду, кореневище з коренем родіоли рожевої, кореневище аїру
болотного, трава тисячолистника, квітки
волошки, трава пустирника, трава меліси лікарської, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з лікарських рослин «Брадипульс»
сприяє зміцненню серцевого м’яза і
цілеспрямовано діє на блукаючий нерв,
понижуючи його активність, що прискорює серцеві скорочення до
норми (60-80 ударів на хвилину) і сприяє покращенню загального
стану хворого. Лікує брадикардію - уповільнення частоти серцевих скорочені (ЧСС) до 40-59 ударів на хвилину із збереженням
правильного синусового ритму. Такий стан можуть спричинити
різні захворювання серцево-судинної, легеневої систем (інфаркт
міокарда, кардіоміопатія, серцева недостатність, емфізема легень та ін.), порушення обміну речовин та інтоксикація.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Брадикардія різного походження • Погана концентрація уваги
на певних речах • Труднощі в області дихання • Стан напівнепритомності • Постійна слабкість • Різноманітні болі в грудях • Часте
запаморочення • Синдром слабкості синусового вузла • Порушення природного механізму стимулювання серця • Блокада або нерегулярний потік електричних імпульсів між верхньої та нижньої
частин серця. У разі захворювання на брадикардію потрібно з’ясувати і усунути причину такого стану.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка
«Бронхотин»
при бронхолегеневих
захворюваннях (бронхіті)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава чебрецю плазкого, листки підбілу
звичайного, корінь солодки голої, трава
гісопу лікарського, кореневище з коренем синюхи блакитної, листки подорожника ланцетного, кореневище мильнянки лікарської, плоди анісу звичайного,
трава будри плющевидної, трава медунки лікарської, корінь первоцвіту весняного (примула), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Бронхотин» усуває запальні процеси в дихальних шляхах, діє бактерицидно і покращує відходження мокротиння. Сприяє усуненню набряку слизової оболонки бронхів і стимулює слизові залози дихальних шляхів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Гострі респіраторні захворювання • Запальні захворювання легень і верхніх дихальних шляхів • Гострі і хронічні бронхіти • Бронхоекстаз, бронхіоліт • Емфізематичний бронхіт • Сухий кашель
• Кашель з великою кількістю мокротиння • Комплексне лікування туберкульозу легень.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у
дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату
для дорослих, для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Бурситин»
при бурситах різного
походження та локалізації

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
квітки конюшини (клевер), квітки ехінацеї, листки кропиви глухої (яснотка),
квітки бузини чорної, кора верби білої,
трава астрагалу шерстистоквіткового,
бруньки з листками берези, квітки вереса звичайного, корінь сабельника,
квітки календули, корінь лопуха, трава
деревію, трава звіробою, квітки липи,
листя подорожника, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Бурситин» має протизапальну, протинаб–
рякову, регенеруючу та знеболюючу дію. Сприяє розсмоктуванню
патологічної рідини, яка накопичилась у навколосуглобовій сумці
ураженого суглоба з поновленням його рухової функції.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Бурсити різного походження та локалізації • Остеопорози, бур–
сопатії • Артрити, періартрити.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Бюст-норма»
для збільшення грудей

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь мальви лісової, плоди фенхелю,
корінь дудника (дягеля), листя суниці,
трава материнки, трава манжетки, шишки хмелю, трава парила, квітки конюшини (клевер), насіння льону, корінь солодки, квітки липи, трава полину, листя
астрагалу, насіння гуньби сінної (пажитника), спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Бюст-норма» стимулює обмінні процеси в молочній залозі, збільшуючи локальну жирову прослойку
(викликаючи зростання залозистої тканини грудей, щоб надати
повноту, збільшити і зробити красивими жіночі груди). Підвищує
пружність і еластичність шкіри. Усуває і попереджає виникнення
розтяжок. Сприяє насиченню поживними речовинами, розгла–
дженню зморшок і зменшує в’ялість шкіри. Надає омолоджуючий
ефект. Натуральні компоненти підтягнуть і прискорять оновлення
клітин не порушуючи гормональної системи. Покращує стан волосся, нігтів. Зменшує передменструальні симптоми, підсилює
перистальтику кишечника, покращує фізичний стан, підвищує розумову діяльність.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Збільшення обсягу бюста • Підвищення тонусу шкіри грудей і
декольте • Насичення поживними речовинами тканини • Покращення стану волосся, нігтів • Зменшення передменструальних
симптомів • Омолодження організму • Для нормалізації гормонального балансу організму.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:
Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування препарату
із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Вазонормін»
при васкулітах, капіляротоксикозі

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
квітки арніки, трава сушениці, листя горіха волоського, трава буркуна (донника),
квітки ехінацеї, трава нечуйвітру волохатого, бутони софори японської, листя
меліси, кора верби білої, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Вазонормін»
покращує мікроциркуляцію, нормалізує
тонус та кровопостачання дрібних кровоносних судин. Усуває запальні і дистрофічні процеси в них.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Васкуліти (внаслідок ускладнень від грипу, ревматизму, скарлатини) • Геморагічні васкуліти • Капіляротоксикоз • Первинний
і вторинний системний васкуліт • Підшкірні темно-червоні плями
на місці судин • Головний біль, відчуття жару в голові.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:
Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2
години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 3050 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 1030 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до
2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років
по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років
по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля
на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату
для дорослих, для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Вакулін»

при бородавках, папіломах, гіперкератозах, поліпах, контагіозному молюску

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава чистотілу, корінь лопуха, бруньки
і листя берези, плоди ялівцю, трава полину, трава півонії вузьколистої, бруньки сосни, листя евкаліпту прутовидного,
квіти бузини чорної, трава татарника
колючого, кора верби, трава золотушна, квіти цмину піскового, пагони (гілки)
з листям омели білої, квітки ромашки,
спирт етиловий, вода підготовлена.

Засіб з лікарських рослин «Вакулін» має противірусну, протизапальну, антитоксичну, імуностимулюючу, цитостатичну дію, сприяє розсмоктуванню папілом, відторгненню бородавок без рецидиву (без повторного виникнення) та інших утворень. Нормалізує
порушений обмін речовин. Підвищує резистентність організму до
вірусних захворювань. Перешкоджає репродукції вірусів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Різні види бородавок (висячі, вульгарні, гіперкератози та інші
ущільнення) на шкірі • Папіломи та поліпи різної локалізації
• Контагіозний молюск.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час
загострення до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної
температури, від 2 до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 3060 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час
їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату
із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1
крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Вегетосудин»
при вегетосудинній дистонії

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь синюхи блакитної, кореневище
півонії, трава адонісу, плоди шипшини, листя меліси, шишки хмелю, плоди
кропу, трава пустирника, трава сушениці, плоди глоду, трава споришу, плоди
софори японської, трава хвоща польового, трава пастушої сумки (грицики),
листя мати-й-мачухи, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Вегетосудин»
підвищує толерантність організму до фізичних навантажень, покращує діяльність серцевого м’яза. Допомагає впоратися з задишкою, нормалізувати серцебиття, тиск,
знизити метеочутливість. Нормалізує окислювально-відновні процеси і покращує використання кисню в тканинах. Сприяє нормалізації і поліпшенню роботи головного мозку. Має загальнозміц–
нюючу, заспокійливу дію. Нормалізується сон, покращується
самопочуття, усувається підвищена стомлюваність, покращується
настрій і зникають напади паніки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Вегето-судинна дистонія ( нейроциркуляторна дистонія, нейроциркуляторна астенія, психовегетативний синдром, вегетоневроз, синд–
ром вегетативної дисфункції) • ВСД за гіпертонічним, гіпотонічним та
змішаним типом. Порушення роботи нервової системи • Порушення
роботи травної системи • Порушення роботи серцево-судинної системи • Порушення роботи сечовидільної системи • Порушення гормональної системи • Порушення бронхолегеневої системи, ЛОР-органів • Наявність в організмі хронічної інфекції (віруси, бактерії,
гельмінти і т. д.) • Накопичення токсинів в організмі • Комплексне
лікування розсіяного склерозу.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Венотон»
при варикозі, тромбофлебіті

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава буркуна лікарського, листя винограду, листя ліщини, листя смородини,
квіти каштану кінського, трава деревію,
стулки квасолі, трава хвоща польового,
трава чебрецю, кора верби білої, квітки
арніки, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Венотон» має
венотонізуючу та антитромбічну дію. Покращує реологічні властивості крові, підсилює відтік лімфи, сприяє розсмоктуванню місцевого набряку,
усуває запальні процеси венозних судин та підвищує тонус їх клапанів. Нормалізує кровообіг у м’язах, зменшує болі в ногах, судоми.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Варикозне розширення вен • Тромбофлебіт нижніх кінцівок • Порушення кровообігу внаслідок захворювання судин • Трофічні виразки (діабетичні зміни в нижніх кінцівках) • Дегенеративні зміни
сітківки ока • Комплексне лікування геморою.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.

31

Фітовитяжка «Вірусин»

при вірусних ураженнях організму,
герпесі, оперізуючому лишаї

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
листя леспедеци копійчастої, трава таволги (комірника), кора верби білої,
трава маренки запашної, листя горіха
волоського, квітки липи серцелистої,
квітки ехінацеї пурпурової, трава вероніки лікарської, корінь левзеї сафлоровидної, трава звіробою, листя кропиви дводомної, квітки календули, трава
фіалки триколірної, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Вірусин» має протизапальну, противірусну, антистрептококову, імуностимулюючу дію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Вірусні ураження організму • Простий герпес (висипання на
губах, підборідді, носі) • Герпес статевих органів • Оперізуючий
лишай (висипання по ходу лицьового нерва, міжреберний тощо)
• Червоний плоский лишай • При невриті різної локалізації,
стафіло-стрептодермії • Рожисте запалення • Подразнення, запальні процеси, висипи на шкірі.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка
«Гайморин»
при запальних процесах носоглотки
(гаймориті)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
квітки нагідок лікарських, квітки ромашки лікарської, трава герані лучної, квітки деревію звичайного, листя плюща
звичайного, листя евкаліпту кулястого,
бруньки тополі чорної, трава звіробою,
трава буквиці, трава будри плющевидної, трава жабрія звичайного (пикульника), плоди шипшини, корінь пирію,
трава чебрецю плазкого, кореневище
з коренем ехінацеї пурпурової, бутони
гвоздики (Сізігіум), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Гайморин» має протизапальну, бактерицидну та антисептичну дію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Запальні процеси носа і носоглотки, гайморових пазух (гайморит,
синусит, фронтит, тонзиліт, стоматит, аденоїдит, риніт, нежить).

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Гастрин»

сприяє нормалізації функціонування
шлунково-кишкового тракту,
при атонії шлунка, поганому
травленні, гастроптозі

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
листя подорожника великого, трава деревію, квітки нагідок (календули), листя
м’яти перцевої, трава полину гіркого,
трава парила (реп’яшка), плоди фенхелю, трава золототисячника малого (центурії), листя бобівника трилистого (вахти
трилистої), трава якірців сланких, корінь
бедринцю ломикаменевого, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з лікарських рослин «Гастрин» тонізує м’язи шлунка і кишківника, покращує моторну функцію, відновлює функції всіх органів черевної порожнини, зупиняє розвиток патологічних процесів в шлунку. Має протизапальну, знеболюючу і антитоксичну
дію. Покращує мікроциркуляцію і метаболічні процеси в слизовій
оболонці шлунка і дванадцятипалої кишки, стабілізує кислотно- і
ферментоутворюючу функції.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Гострий і хронічний гастрит • Гастроптоз, атонічний шлунок
• Комплексне лікування закрепів • Гіпоацидний гастрит • Входить
до схеми лікування холециститів, панкреатитів, гепато-холецис–
титів, алергій, опущення нирок, матки та нічного енурезу у дітей.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель).Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Гастроерозин»

при ерозивно-виразкових захворюваннях, гастродуоденіті, гастроезофагеальній рефлюксній хворобі

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь дягеля, листя м’яти перцевої,
листя вахти трилистої, трава деревію,
квітки ромашки, насіння льону, корінь
аїру, трава золототисячника, корінь тирлича жовтого (джинджури знаменитої),
квітки календули, корінь солодки голої,
корінь алтеї лікарської, листя горіха волоського, трава сухоцвіту багнового (сушениці), листя подорожника великого,
спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Гастроерозин» має бактерицидну, гастропротекторну дію. Утворює захисну плівку або обволікає ворсинки
і крипти слизової оболонки шлунка, захищає їх від подразнення
і викликає протизапальну дію. При цьому має антацидну активність, сприяє слизоутворенню, стимулює процеси регенерації.
Усуває спазми стравоходу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Ерозивно-виразкові ураження слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки, функціональна диспепсія • Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічний гастрит та гастродуоденіт, у тому числі спричинені Helicobacter pylori (у схемах
лікування ерадикації Helicobacter pylori) • Гастроезофагеальна
рефлюксна хвороба (езофагіт, пептична виразка стравоходу).

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Гельмінтин»
при гельмінтних інвазіях, всіх видах
паразитів

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

трава парила (реп’яшка), трава звіробою, трава полину гіркого, квітки пижми,
квітки цмину піскового (безсмертника),
трава чебрецю, трава деревію, трава золототисячника малого (центурії), коріння щитника чоловічого(папороть чоловіча), бутони гвоздики (Сізігіуму), трава
пол-пали (ерви шорсткої), кореневище
з коренем оману високого (дев’ясилу),
кора верби білої, бруньки берези, трава
лабазника в’язолистого (таволги), спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Гельмінтин» має протигельмінтну дію
(порушує ферментативні системи паразитів, що призводить до їх
знищення). Підсилює організм, зміцнює його захисні сили для боротьби з паразитами.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При всіх видах паразитів • Гельмінтні інвазії у дітей та дорослих
• Комплексне лікування лямбліозних холециститів у поєднанні з
фітовитяжкою «Холанган» • Комплексне лікування аденоїдів, запалення і потовщення слизової оболонки внаслідок гельмінтних
інвазій.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель).Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Гемоглобінум-Анемін»
при анемії, для підвищення
гемоглобіну

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

листя кропиви дводомної, трава котячої м’яти звичайної (котовник), плоди
шипшини собачої, кореневище з коренем великоголовника сафроловидного, корінь кульбаби лікарської, насіння
гуньби сінної, трава люцерни посівної,
листя берези, корінь червоної щітки,
трава сухоцвіту, корінь солодки голої,
трава будри плющевидної, листя первоцвіту весняного,плоди смородини
чорної, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Гемоглобінум-Анемін» має протианемічну дію за рахунок кращого (повного) засвоєння заліза та вітамінів
і стимуляції кровотворення у кістковому мозку. За рахунок цього
у крові зростає кількість еритроцитів та підвищується рівень гемоглобіну.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Застосовується при анеміях різного походження - залізодефіцитної, В12-дефіцитної, фолієводефіцитної, постгеморагічної,
гемолітичної, гіпопластичної і ін. • Сприяє підвищенню кількості
еритроцитів та росту рівня гемоглобіну в крові.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.

37

Фітовитяжка «Геморалік»

загальнозміцнюючий, кровоспинний
засіб, сприяє нормалізації згортання крові

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава грициків звичайних (пастушої сумки), листя кропиви дводомної, трава
деревію (тисячолистника), кора дуба,
трава гірчаку перцевого, кореневище з
коренем родовика лікарського (кровохльобки), трава парила (реп’яшка), трава
лабазника в’язолистого (таволги), кореневище бадану товстолистого, трава
люцерни, кореневище перстачу прямостоячого (калгану), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Геморалік» має кровоспинну дію, підвищує і стимулює здатність крові до зсідання. Стимулює кровотворну і протромбіноутворюючу функцію печінки, активує протромбін
у плазмі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Геморагічні діатези (гемофілія, геморагічний вакуліт) • Дисфункціональні кровотечі (маткові, легеневі, носові, шлунково-кишкові)
• Комплексне лікування захворювання, ускладененого з кровотечами (виразкова хвороба, хронічний неспецифічний виразковий
коліт, геморагічний інсульт, кровоточивий геморой, кровохаркання, туберкульоз).

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Гемосанат»
загальнозміцнюючий,
кровоочисний засіб

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
плоди ялівцю, трава череди (низки) трироздільної (причепи), корінь вовчуга польового (стальника), кореневище з коренем оману високого (дев’ясилу), квіти
бузини чорної, бруньки берези, трава
материнки, трава парила (реп’яшка),
корінь кульбаби лікарської, трава люцерни посівної, трава буркуна лікарського (донника), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Гемосанат» має
бактерицидну та бактеріостатичну дію, протигрибкову, протизапальну, противірусну, антисептичну властивість. Окрім того є
дезінтоксикаційним засобом.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Стафілококові і стрептококові інфекції (висипи на шкірі, вугри,
рожисте запалення, мікробна екзема, лишаї, кліщі, фурункули)
• Дерматити(псоріаз, лишай, екзема), дерматози, нейродерміти,
демодекоз, герпес, грибкові ураження шкіри та нігтів • Комплексне лікування гнійної ангіни, скарлатини, остеомієліту, інфекційного паротиту, виразки шлунка та дванадцятипалої кишки • Хронічні
запальні процеси органів дихання • Хронічні запалення жіночих
статевих органів (аднексити, ендометрити, ерозії).

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря
Зовнішнє завтосування: при вуграх, лишаях, тріщинах, запрілостях, запальних захворюваннях шкіри, грибкових ураженнях нігтів, шкіри, слизових
оболонок. Спосіб застосування: уражені ділянки змазувати 2-3 рази на день, за
необхідності розвести водою.
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Фітовитяжка «Гепатозин»
гепатопротекторна

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава солянки холмової, листя артишоку, трава вівса, кукурудзяні рильця,
трава рутки лікарської, корінь тирлича
жовтого (горечавка), трава сідача коноплевого (посконник), трава сосюреї
іволистної (голубушка), трава лабазника в’язолистого (таволга), листя м’яти
перцевої, трава тисячолистника, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Гепатозин» має гепатопротекторну, протизапальну та імуномоделюючу дію. Нормалізує функціональну
активність печінки та процеси мікроциркуляції в гепатоцитах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Гострі і хронічні гепатити різної етіології • Цироз печінки • Жирова дистрофія печінкиї • Атрофія печінки • Застійні явища, серцева
недостатність, вади серця, зокрема після вірусних захворювань
• Алкогольні інтоксикації.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Гінекоерозин»
при інфекційно-запальних
процесах, ерозії шийки матки

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава фіалки, трава шавлії, листя подорожника, листя берези, квітки календули, корінь бадану, трава підмаренника,
листя кропиви дводомної, листя м’яти,
плоди шипшини, корінь півонії (мар’їн
корінь), кора верби, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Гінекоерозин»
має протизапальну і антибактеріальну
дію, сприяє регенерації ушкодженої тканини внутрішніх статевих органів жінки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Ерозія шийки матки • Під час та після антибіотикотерапії
• Комплексне лікування запальних захворювань жіночих статевих органів (аднексити, ендометрити, гіперплазія матки, виділення з піхви).

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Гінекочист»

для виклику місячних при затримці
на ранніх термінах, при маткових поліпах,
при гіперплазії ендометрія

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь дягеля лікарського (дудника),
бруньки тополі чорної, трава касії гост–
ролистої, корінь бадану, трава адонісу,
трава полину, трава материнки, трава
пижмо, корінь оману (дев’ясилу), квітки волошки синьої, трава споришу,трава вербени, бутони гвоздики (Сізігіум),
кора верби, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Гінекочист» має протизапальну, очищаючу, розсмоктуючу дію. Стимулює скорочення гладких м`язів матки. Підвищує скоротливу здатність міометрія. Сприяє відторгненню поліпозних та доброякісних утворень.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Для виклику місячних при затримці на ранніх термінах • При
маткових поліпах • Гіперплазії ендометрія.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Гіпертонат»
при гіпертонії, для людей, що
мають проблеми з підвищеним тиском

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
плоди глоду, трава хвоща польового, пагони (гілки) з листям омели білої, трава
собачої кропиви, плоди (насіння) кропу
запашного, корінь валеріани лікарської, плоди софори японської, листя м’яти перцевої, трава буркуна лікарського
(донника), трава лабазника в’язолистого (таволги), кореневище з коренем
діоскореї ніппонської, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Гіпертонат» має виражений гіпотензивний ефект при різних формах гіпертонічної хвороби, знижує як
діастолічний так і систолічний артеріальний тиск, не порушуючи
при цьому добового ритму. Зменшує відчуття тяжкості і головного
болю в потиличній ділянці, покращує пам’ять. Сприяє нормалізації тонусу нервової системи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Артеріальна гіпертонія • Симптоматична гіпертонія (ниркова,
нейрогенна, ендокринна) • Вегето-судинна дистонія по гіпертонічному типу • Комплексне лікування ішемічної хвороби серця
з гіпертонією • Атеросклероз судин головного мозку.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Гіпотин»
при порушенні системи
кровообігу (гіпотонії)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
квітки амаранту, кореневище з коренем
гравілату міського, листя ліщини звичайної, плоди лимонника китайського,
корінь елеутерокока колючого, квітки
цмину піскового, трава тирлича жовтого
(джинджури знаменитої), корінь аралії
маньчжурської, квітки кропиви білої,
корінь лепехи, шишки хмелю, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Гіпотин» підвищує тонус дрібних судин
(стимулює симпато-адреналінову систему), сприяє нормалізації
пониженого артеріального тиску, позитивно впливає на метаболічні процеси в серцевому м’язі, зміцнює його, підвищує загальний тонус організму.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Гіпотонія різної етіології • Комплексне застосування паралельно
з іншими препаратами, усунення причин, що викликають гіпотонію • Комплексне лікування (при супутніх захворюваннях).

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.

44

Фітовитяжка «Глаукон»

при глаукомі, підвищеному внутрішньочерепному та внутрішньоочному тиску

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава нечуйвітру волохатого, листки
омели білої, трава материнки звичайної,
трава нетреби звичайної (дурнишника),
кореневище імбиру лікарського, трава
гречки посівної, трава рути садової, трава глоду криваво-червоного, корінь солодки голої, трава мокрецю, трава ряс–
ки, трава буквиці, трава адонісу, трава
очанки, листя (бруньки) берези, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Глаукон» знижує внутрішньоочний та
внутрішньочерепний тиск. Нормалізує порушення функцій очного яблука, покращує метаболічні процеси і зір. Знижує негативний
вплив електромагнітних коливань і вільних радикалів на гостроту
зору, а також підвищує якість зору в темряві.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При усіх формах і стадіях глаукоми (різновидні форми глаукоми)
• Порушення зору (головний біль, запаморочення, туман і блискавки в очах) • Пухлини головного мозку • Підвищений внутрішньочерепний та внутрішньоочний тиск • Черепно-мозкові травми
• Інсульти та інфаркти мозку.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Гормони-норма»
при порушенні
гормонального фону

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь дев’ясилу, трава сушениці, трава
таволги, трава пастушої сумки (грицики), квітки конюшини (клевер), корінь
бадана, квітки липи, листя м’яти, трава
шавлії, трава борової матки, трава звіробою, квітки пижми, трава хвоща, трава
касії гостролистої (сени), листя подорожника, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Гормони-норма» нормалізує гормональний фон - покращує функцію яєчників, щитоподібної залози. Покращує стан шкіри, волосся. Омолоджує організм в цілому.
Зміцнює імунітет. Відновлює властивість організму протистояти
інфекціям, стресу, пухлинам. Має протизапальні, антибактеріальні та спазмолітичні властивості, покращує кровообіг.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Порушення гормонального фону • Порушення менструального
циклу • Нейроциркуляторна дистонія • Дисфункція щитоподібної
залози • Остеопороз • Предменструальний синдром • Пре- і постклімакс.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Грижник»
при грижах будь-якої локалізації

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава остудника голого (грижника), плакун-трава (дербенник), трава дроку красильного, трава вероніки, квітки арніки,
трава лабазника вязолистого (таволги),
трава зимолюбки, трава нечуйвітру волохатого, квітки волошки,трава буквиці,
листя розмарину, трава деревію, листя
базилика, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Грижник» має протизапальну, знеболювальну дію. Сприяє усуненню запалення, зміцненню анатомічної
структури тканини, поліпшення кровопостачання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Грижі хребта • Пахові, стегнові грижі • Пупочні, черевної стінки,
епігастральні грижі • Грижі післяопераційного рубця та ін.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Демодексочист»
при демодексі, розацеа, акне вульгаріс,
для очищення шкіри

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
листя подорожника, трава полину, листя
м’яти, трава деревію, трава касії вузьколистої, трава фіалки триколірної, квітки
календули, трава звіробою, корінь дев’ясилу, квітки ромашки аптечної, квітки
пижмо, листя евкаліпту, листя кропиви
дводомної, трава череди, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Демодексочист»
має протизапальну, очищаючу, бактерицидну, антимікробну, протипаразитну дію. Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози. Очищає кров, печінку. Сприяє
поліпшенню засвоєння поживних речовин, перешкоджає розмноженню патогенних бактерій, вірусів, кліщів. Зміцнює імунітет,
знешкоджує токсини, перешкоджає розмноженню чужорідних
мікроорганізмів (ентерококів, стрепто- і стафілококів, дріжджоподібних грибів, кліщів). Нормалізує обмін речовин, очищає
шкіру.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Демодекоз • Розацеа • Акне • Стафілококові і стрептококові
інфекції (висипи на шкірі, рожисте запалення, лишаї, кліщі, фурункули) • Укуси комах.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Депресин»
при депресіях, нервозах

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава шикши, трава пустирника, трава
вероніки, трава іван-чаю, квіти лаванди
колоскової, насіння лимонника китайського (шизандра), трава звіробою, корінь
елеутерокока колючого, трава материнки, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Депресин» має
заспокійливу, антидепресивну, седативний дію, нормалізує психічний стан,
підвищує загальний тонус організму, покращує настрій, відновлює
енергетичні характеристики організму.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Порушення нервової системи • Депресії різного генезу • Нервове виснаження • Неврози внаслідок розумового і фізичного перенапруження • Відчуття страху і напруги, тривожності • Передменструальні тривоги та інші емоційні порушення • Комплексна
програма зниження маси тіла • Больовий синдром, фіброміалгія
• Анорексія • Булемічний синдром • Алкоголізм • Стрес • Безсоння • При неврозах з різними невротичними проявами • Нічне
нетримання сечі (енурез) • Мовні неврози (заїкання, мутизм та
ін.), невроз нав’язливих рухів (нервовий тик), панічні атаки • Клімактеричні розлади • Депресивний і іпохондричний синдроми
• Вегетосудинна дистонія і мігрені.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка
«Дермосан»
при дерматитах, алергіях, екземах,

псоріазі, вітіліго, бородавках, папіломах,
целюліті, для очищення шкіри

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

трава касії вузьколистої, плоди ялівцю, кора верби білої, корінь кульбаби,
корінь оману, корінь дудника (дягеля),
листя евкаліпта, трава чебреця, листя
подорожника, бруньки і листя берези,
трава зніту вузьколистого, трава льонку
звичайного (льнянки), трава татарника
колючого, плоди шипшини, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Дермосан» має очищаючу, регенеруючу,
протигрибкову, бактерицидну, протизапальну, ранозагоювальну,
протисвербіжну дію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Дерматити різних видів • Алергічні реакції різного походження
та локалізації • Різні види екземи • Псоріаз • Вітіліго • Пігментні
плями • Бородавки, папіломи, гіперкератози • Герпес • Демодекоз • Попрілості • Стафілококові і стрептококові інфекції (висипи на шкірі, вугри, рожисте запалення, лишаї, кліщі, фурункули) • Набряки різної локалізації • Травми, вивихи, розтягнення,
п’яткові тріщини, укуси комах • Грибкові ураження шкіри та нігтів
• Для очищення шкіри • Целюліт.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2
години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 3050 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 1030 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до
2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років
по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років
по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля
на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату
для дорослих, для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Діарин»

при діареї
СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
листя груші звичайної, трава манжетки,
вербозілля звичайного трава (вербейник), плоди чорниці, кора дуба звичайного, трава деревію звичайного, квітки
ромашки аптечної, трава шавлії, трава полину, квітки бузини чорної, трава
звіробою, корінь калгану, корінь кровохльобки, листя горіха волоського, листя
м’яти перцевої, бутони гвоздики (Сізігіум), спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Діарин» має антитоксичну, протимікробну та обволікаючу дію. Усуває спазми кишківника, сприяє нормалізації стільця. Підвищує тонус анального сфінктера, покращує
трофіку слизової оболонки кишківника.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Проноси різної етіології (ентероколіти,харчові отруєння, проноси викликані після вживання антибіотиків, алергічні прояви з проносами) • Запальні процеси в шлунково-кишковому тракті • При
виразковому коліті в комплексі з іншими фітовитяжками.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2
години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 3050 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 1030 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до
2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років
по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років
по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля
на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату
для дорослих, для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Дітород»
при жіночому безплідді

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь копійочника забутого (червоний
корінь), трава шавлії лікарської, трава
грушанки круглолистої, трава мати-й-мачухи, трава буркуна, трава золототисячника, квітки календули, корінь адамів,
трава гірчака пташиного (спориш), трава пирію повзучого, трава перстачу гусячого, трава приворотню звичайного
(манжетка), трава борової матки, корінь
червоної щітки, трава звіробою, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Дітород» сприяє усуненню запальних
явищ у статевих (дітородних) органах, розширенню маткових
труб, нормалізує дозрівання фолікулів і яйцеклітин. Відновлює
цикл місячних і готує матку до зачаття, імплантації та виношування плоду.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При жіночому безплідді різної етіології (будь-які форми) • Статеві порушення психогенного походження • Покращення синтезу
жіночих статевих гормонів.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Екстрасистолік»
при екстрасистоліях

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
кореневище з коренем оману високого,
плоди глоду, трава суниці лісової, трава
пустирника, кореневище з коренем левзеї сафлоровидной (маралів корінь),
трава меліси, квітки вересу, шишки хмелю, трава прострілу лугового (сон-трава), спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Фітовитяжка «Екстрасистолік» має кардіотонічну, противоаритмічну, заспокійливу
і несильну седативну дію. Вирівнює ритм роботи серця за рахунок покращення мікроциркуляції в серцевому м’язі і нормалізації
метаболічних процесів у ньому, тобто сприяє усуненню екстрасистолії. Екстрасистолія – порушення серцевого ритму, зумовлене
передчасним скороченням серця, відчуттям «завмирання» серця,
«тремтінням у грудях», запамороченням голови тощо. При дослі–
дженні пульсу спостерігається випадіння однієї хвилі з відновленням у подальшому нормального ритму. Діагноз підтверджується
аускультативно, електрокардіографічно і при УЗД серця. Екстрасистолік рекомендується застосувати з одночасним лікуванням
основного захворювання, яке викликало екстрасистолію (інфаркт
міокардa, гіпертиреоз, інтоксикація, інфекційні і алергічні захворювання тощо).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Екстрасистолія різного походження • Комплексне лікування основного захворювання, що спричиняє екстрасистолію • Аритмія
• Гіпертонія.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка
«Еліксир довголіття»
загальнозміцнюючий, омолоджуючий засіб, що
сприяє покращенню обміну речовин,
підвищує життєвий тонус

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

квітки ехінацеї пурпурової, плоди шипшини, корінь кульбаби лікарської,
бруньки берези, листки підбілу звичайного (мати-й-мачухи), трава споришу
звичайного, трава вербени лікарської,
трава іван-чаю, кореневище з коренем оману високого (дев’ясилу), трава
зірочника середнього (мокрецю), трава
розхідника звичайного (будри плющевидної), трава амаранту, корінь джинджури знаменитої (гуцульського женьшеня), трава люцерни посівної, трава
маренки запашної, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Еліксир довголіття» загальнозміцнюючий, омолоджуючий засіб. Покращує обмін речовин, очищає
організм від вапняних і жирових відкладень,підвищує життєвий
тонус, омолоджує тіло. Підвищує можливості імунної системи організму, захищає від гострих, хронічних та вірусних інфекцій. Стимулює синтез гемоглобіну і підвищує його рівень в крові. Покращує роботу серця, органів кровообігу та обміну речовин. Сприяє
покращенню апетиту, пам’яті, сну та загальній працездатності.
Нормалізує роботу всіх систем і органів організму.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Запобігання та лікування гострих інфекцій • Фізичне та нервове перенапруження • Загальна астенія, виснаження • Реабілітація
після оперативних втручань, пологів, втрати крові • Профілактика
та лікування серцево-судинних захворювань • Підсилення імунітету та покращення апетиту • Для підтримки сил та омолодження
організму.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування препарату
із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Ендокринолік»
загальнозміцнюючий,
антидіабетичний засіб

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

трава козлятника лікарського (галеги),
корінь цикорію, корінь кульбаби лікарської, квіти цмину піскового (безсмертника), трава золототисячника малого
(центурії), плоди барбарису, пагони чорниці, листя стевії, трава солянки холмової, трава люцерни посівної, трава талабану польового ( ярутки польової), спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Ендокринолік»
має протизапальну дію, налагоджує порушений вуглеводневий
обмін речовин в організмі людини. Налагоджує функцію печінки
та стимулює роботу підшлункової залози для достатнього продукування інсуліну, що призводить до нормалізації рівня цукру в
крові. Нормалізує діяльність органів травлення (сприяє зменшенню підвищеного апетиту та відчуття спрагою, що сприяє зниженню ваги).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Порушення вуглеводневого обміну речовин • Інсулінонезалежна форма цукрового діабету • Інсулінозалежна форма цукрового
діабету, як допоміжний засіб • Порушення функції гепато-біліарної
системи • Порушення судинної системи на фоні підвищеного рівня
цукру в крові • Порушення гормональної системи (надмірний ріст
волосся або ж навпаки випадіння волосся у жінок) • Комплексне
лікування при ожирінні (зайва вага і надмірний апетит), пародонтозі, порушенні зору.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Енурин»
при енурезі, нетриманні
сечі різного походження

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
квітки амаранту, квітки арніки, трава
деревію звичайного, супліддя хмелю
звичайного, трава собачої кропиви, трава остудника голого (грижника), трава
кропу городнього, кореневище з коренем синюхи блакитної, трава звіробою
звичайного,трава вероніки, трава приворотню звичайного (манжетки), трава
нечуйвітру волохатого (підойми), квітки
вересу, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Енурин» тонізує сфінктер сечового міхура, підвищує тонус нервових центрів спинного і головного мозку,
які відповідають за регуляцію сечовиділення, особливо під час
сну.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Енурез нічний(нічне нетримання сечі) • Нетримання сечі різного
походження • Часті сечовиділення у дітей та дорослих.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2
години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 3050 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 1030 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до
2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років
по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років
по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля
на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату
для дорослих, для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Енцефатин»
при судинних порушеннях, енцефалопатії,
арахноїдиті, арахноенцефаліті

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
арніки гірської квіти, трава буркуна
лікарського, грабельок звичайних трава,
вербени лікарської трава, глоду криваво-червоного квіти і листя, кореневище
з коренем діоскореї кавказької, листя
гінкго білоба дволопатевого, трава хвоща польового, трава пустирника, квітки
липи, трава підбілу, трава материнки
(душиця), плоди шипшини, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Енцефатин» покращує кровообіг і мікроциркуляцію в уражених ділянках головного і спинного мозку,
сприяє адаптації мозкового кровотоку до поточних метаболічних
потреб. Знімає запальні процеси і усуває залишкові явища (головний біль, тяжкість, шум у голові, запаморочення, втому). Стимулює інтелектуальну діяльність у дітей та осіб похилого віку. Має
спазмолітичну, протизапальну та імуномодулюючу дії.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Розлад функції головного мозку, кровообігу (порушення пам’яті,
мислення, зору, слуху, запаморочення, головний біль) • Енцефаліти різного походження • Атеросклероз судин головного мозку
• Посттравматичний та постінсультний синдром • Арахноїдит
• Арахноенцефаліт • Черепно-мозкові травми і струс головного
мозку • Головний біль, який з’являється в одній півкулі голови, а
потім переходить на іншу • Хвороба Паркінсона • Запаморочення
та головний біль.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Зобник»
при різних формах зобу

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

трава зобника (дурнишника), корінь
перстачу білого (лапчатки білої, п’ятипала), листя горіха волоського, слані
ламінарії цукристої, корінь лопуха
(реп’яха), трава мокриці, трава адонісу,
ісландський мох, трава дев’ясилу, трава
буркуна (донника), трава будри (розхідника), трава перстачу сріблястого, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Зобник» сприяє зменшенню об’єму щитоподібної залози, поліпшенню структури тканин. Запобігає роз–
витку ускладнень при тиреоїдитах. Рекомедовано як профілактичний засіб для осіб, які проживають в ендемічних районах, з
метою забезпечення нормальних і відновлення порушених функцій щитоподібної залози.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Вузловий зоб • Дифузний зоб • Спорадчий зоб • Ендемічний зоб
• Для відновлення порушених функцій щитоподібної залози
• Комплексне лікування при пухлинах і кістах щитоподібної залози • В якості додаткового джерела йоду.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Зоровіт»

загальнозміцнюючий засіб для органів
зору, сприяє нормалізації
мікроциркуляції у тканинах ока

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
плоди (насіння) кропу запашного, корінь
кульбаби лікарської, корінь цикорію,
трава меліси лікарської, плоди шипшини, трава очанки, пагони чорниці, трава вербени, трава талабану польового
(ярутки польової), трава солянки холмової, листя гінкго білоба, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Зоровіт» стимулює репаративні і регенеративні процеси, покращує мікроциркуляцію і обмінні процеси у
тканинах ока.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Пониження гостроти зору (короткозорість, далекозорість, косоокість) • Пониження рефракції та акомодації • Рубцеві зміни та
помутніння рогівки • Алергічні і запальні процеси в очах.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Імунолік»
загальнозміцнюючий засіб, сприяє
нормалізації імунної системи

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

кореневище лепехи (аїру тростинного),
трава лофанту тібетського, плоди шипшини, листя кропиви дводомної, корінь
солодки голої, трава полину гіркого,
квітки ехінацеї, кореневище з коренем
родіоли рожевої (золотого кореня), квітки нагідок (календули), трава вербени,
листя стевії, листя леспедеци копійчастої, трава люцерни, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Імунолік» - імуномодулятор рослинного
походження. Підвищує резистентність організму до інфекційних
захворювань, стимулює метаболічні процеси в органах і тканинах. Має загальнозміцнювальний вплив на організм людини.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Підсилення імунітету, відновлення захисних сил організму
• Профілактика простудних і інфекційних захворювань • Фізичне та нервове перенапруження • Хронічні захворювання
різної етіології (підвищує опірність організму).

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час
загострення до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної
температури, від 2 до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 3060 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час
їжі). Дітям за призначенням лікаря рекомендована доза – (від 1 до 1,5
років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4
краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель,
від 10 до 12 років по 8-10 крапель).Можливе застосування препарату із
розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1
крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Інсультин»
при передінсультному та
постінсультному станах

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава комірника, суцвіття лаванди, трава зніту вузьколистого, трава амі зубної,
трава буркуна, трава мордовника, трава
хвоща польового, трава суниць лісових,
корінь дягеля (дудника), квітки арніки,
корінь переступня білого, трава шавлії,
корінь піона, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Інсультин» сприяє
відновленню мікроциркуляції та метаболічних процесів в уражених ділянках головного мозку, розсмоктуванню крововиливів,
тромбів у мозковій тканині, що призводить до відновлення морфологічної структури і функцій головного мозку.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Порушення мозкового кровообігу (при гіпертонії, атеросклерозі з ураженням судин мозку) • Лікування післяінсультних явищ
(парези, геміпарези, порушення мови тощо) • Реабілітаційний
період лікування ішемічного або геморагічного інсультів різного
ступеня тяжкості.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Інфарктин»
при передінфарктному та
постінфарктному станах

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава сурепки звичайної, квіти і листя
каштану кінського, трава сухоцвіту баг–
рового (сушениці), трава астрагалу шерстистоквіткового, трава меліси, квіти і
листя глоду, трава пустирника, трава горицвіту весняного (адонісу), корінь шоломниці, квітки арніки, трава бобівника
трилистого (вахти), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Інфарктин» має кардіологічну, гіпотензивну, венотонізуючу, протизапальну і розсмоктуючу дію. Нормалізує роботу серцево-судинної системи організму, відновлює
мікроциркуляцію в серцевому м’язі і судинах головного мозку,
попереджає виникнення інфарктів і інсультів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Профілактика і лікування інфарктів і інсультів • Лікування посттравматичних явищ • Для зняття тяжкого нападу стенокардії та
запобігання розвитку інфаркту міокарда • Для профілактики і усунення порушень ритму серця • Для профілактики тромбоутворення • Для лікування хворих на ішемічну хворобу серця.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Інфільтролін»
при інфільтратах, набряках, гематомах,
абсцесах, спайках, келоїдних рубцях,
водянці, асциті

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
бутони софори японської, мар’їн корінь,
квітки бузини чорної, квітки цмину піскового, листя кропиви дводомної, трава
чистотілу, плоди ялівцю, насіння моркви
дикої, квітки арніки гірської, листя суниці лісової, квітки календули, спирт етиловий, вода підготовлена.

Засіб з лікарських рослин «Інфільтролін»
має протизапальну, знеболюючу та розсмоктуючу властивість.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Прискорює заживления післяопераційних ран і розсмоктування
інфільтратів різного походження і локалізації • Післяопераційні
грижі • Усуває абсцеси • Входить у комплекс лікування постінфекційних станів при простатитах, аднекситах, туберкульозі легенів • Прискорює розсмоктування спайок та келоїдних рубців
• Усуває післятравматичні ускладнення (інфільтрати, гематоми)
• Набряки різного походження і локалізації, асцит • Кістозні утворення будь-якої локалізації • При ожирінні і надмірній вазі.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Канцерон»
протипухлинна

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава вероніки лікарської, кореневище з
коренем гравілату міського, квітки яблуні дикої, трава вербозілля звичайного
(вербейник), квіти крайові соняшника
однорічного, корінь герані криваво-червоної, трава полину звичайного, трава
підмаренника, трава лабазника (таволги), бруньки берези, листя суниці лісової,
квітки бузини чорної, корінь кульбаби,
трава гісопа лікарського, кореневище
калгану, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Канцерон» має протипухлинну, антитоксичну, імуномодулюючу та заспокійливу дію, гальмує розвиток і
поділ нетипових клітин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Доброякісні та злоякісні новоутворення • Ущільнення в різних
тканинах усього організму • Комплексне лікування кіст різної локалізації • Мастопатії • Аденоми простати• Вузлової форми зоба
• Лімфогранулематозу • Фіброміоми матки.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Кардіонат»

загальнозміцнюючий засіб, сприяє
нормалізації функціонування серцевосудинної системи

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
плоди глоду, шишки хмелю, трава собачої кропиви, трава меліси лікарської,
кореневище з коренем валеріани, трава сухоцвіту багнового (сушениці), листки конвалії травневої, суцвіття лаванди,
трава шандри звичайної, корінь шоломниці байкальської (шоломника байкальського), кореневище з коренем синюхи
блакитної, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Кардіонат» має кардіологічну, антиаритмічну і знеболюючу дію. Цей засіб спрямовано впливає на нейроциркуляторну дистонію за кардіальним типом. Стимулює роботу
серця, розширює коронарні судини, тонізує серцевий м’яз. Нормалізує різноманітні порушення серцевої діяльності, вирівнює
ритм роботи серця, стабілізує метаболічні процеси в серцевому
м’язі, усуває екстрасистолію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Нейроциркуляторна дистонія за кардіальним типом • Неврози
серця, тахікардія • Аритмії різного походження • Екстрасистолії
різного походження • Серцева недостатність (ослаблення серцевого м’яза) • Комплексне лікування гіпертонії.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Катарактин»
при захворюваннях органів
зору (катаракті)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава полину гіркого, пагони чорниці,
трава очанки, корінь кульбаби лікарської, кореневище з коренем родіоли
рожевої (золотого кореня), квітки ромашки, кореневище лепехи (аїру тростинного), листя арніки гірської, насіння
дикої моркви, квітки волошки синьої,
трава зірочника середнього (мокрецю),
спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Катарактин» має протизапальну, очищувальну, розсмоктувальну дію на кришталик ока. Нормалізує
обмінні процеси у кришталику ока, посилює періодичну циркуляцію. Підвищує гостроту зору, знімає алергічні та дистрофічні явища в очних структурах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Катаракта (вроджена, посттравматична, міопічна, стареча)
• Міопія, відшарування сітківки ока • Аномалії недорозвинутого очного апарату • Запальні процеси в очах (кон’юнктивіт, увеїт)
• Порушення зору • Алергічні, інтоксикаційні ураження очей.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка
«Кишківник-норм»
при кишкових розладах,
синдромі подразненого кишечника

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь аїру, трава звіробою, трава кип–
рею, листя подорожника, корінь синюхи
блакитної, трава люцерни, трава лапчатки сріблястої, листя грецького горіха трава еспарцету, трава пустирника,
трава тисячолистника, бутони гвоздики
(Сізігіум), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Кишківник-норм» сприяє нормалізації
кишкової мікрофлори, перешкоджає розмноженню патогенних
організмів. Має протизапальні, антимікробні властивості. Усуває
метеоризм, нормалізує випорожнення, регулює функціональну
діяльність травного тракту, допомагає перетравлювати їжу та засвоювати поживні речовини.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При розладах випорожнень,викликаних різними факторами
• Синдромі подразненого кишечника • Для очищення, зняття
запалення та нормалізації роботи кишечника • Для відновлення
нормальної мікрофлори кишечника.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2
години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 3050 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 1030 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до
2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років
по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років
по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля
на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату
для дорослих, для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Кістолітин»
при кістах різної локалізації

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
бруньки берези, плоди ялівцю , пагони
(гілки) з листям омели білої , корінь лопуха, квітки нагідок (календули), квітки
бузини чорної, корінь родіоли холодної
(червоної щітки), трава астрагалу шерстистоквіткового, березовий гриб (чага),
корінь бедринцю ломикаменевого, трава татарника колючого, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Кістолітин» має протизапальну, розсмоктуючу і протипухлинну дію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Кісти різної локалізації (у головному мозку, щитоподібній залозі,
в паренхімі печінки, нирок, простаті, яєчників) • Полікістоз нирок,
яєчників, кістоз, гематурія, крововиливи.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням
лікаря рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від
1,5 до 2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5
до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10
до 12 років по 8-10 крапель).Можливе застосування препарату
із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку
у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні
(вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Клімаксолік»
для жінок в період менопаузи
та при клімаксі

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава собачої кропиви (пустирника),
трава материнки, трава меліси лікарської, плоди софори японської, квітки нагідок (календули), корінь родіоли холодної (червоної щітки), трава пасифлори,
шишки хмелю, кореневище лепехи (аїру
тростинного), трава гірчака перцевого,
пагони (гілки) і листя омели білої, корінь
дягеля лікарського (дудника), трава буркуна лікарського (донника), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з лікарських рослин «Клімаксолік» для регуляції гормональної системи в клімактеричний період. Має заспокійливу, знеболюючу, спазмолітичну, антидепресивну, гіпотензивну і тонізуючу
дію. Нормалізує загальний стан організму, регулює гормональну
систему в клімактеричний період.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Клімактеричний період (головні болі, припливи, пітливість, депресивні явища,серцебиття та запаморочення, гіпертонія, безсоння, нервозність, порушення сну) • Ранній і патологічний клімакс.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Колеспазм»
при спастичному коліті, закрепах

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
насіння чорнушки посівної,трава золототисячника зонтичного, кореневище з
коренем валеріани лікарської, кореневище аїру тростинного, корінь щавлю
кінського, плоди коріандру посівного,
корінь цикорію дикого, трава чаполочі
пахучої, трава полину гіркого, насіння
анісу, трава звіробою, бутони гвоздики
(Сізігіум), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Колеспазм» має спазмолітичну і знеболювальну дію на кишківник, знижує тонус та зменшує скоротливу
активність м’язів шлунково-кишкового тракту. Сприяє усуненню
закрепів, метеоризму, болю у животі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Спастичні коліти • Хронічний коліт • Закрепи різної етіології • Дивертикульоз і стеноз кишківника, мезоаденіт • При спазмах судин
та мязів підшлункової залози, печінки, жовчного міхура (жовчна
коліка), шлунка, кишківника (кишкова коліка).

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням
лікаря рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від
1,5 до 2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5
до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10
до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із
розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих, для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Колінефрин»
при нирковій коліці

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
листя меліси, трава деревію, квітки безсмертника, листя м’яти, листя брусниці,
насіння дикої моркви, трава пастушої
сумки (грицики), корінь пирію повзучого, квітки вереса звичайного, трава золотарника, листя берези, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Колінефрин»
має спазмолітичну, протизапальну дію
на сечовивідники (сечовипускання), внаслідок чого усуває больові відчуття.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Ниркова коліка • Пісок і камінці у нирках • Деформовані сечовивідники • Запалення сечового міхура та сечостатевих органів
• При кишкових, жовчних коліках, головному болю.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за -10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.

71

Фітовитяжка «Купероз»

при куперозі, порушенні капілярного
кровообігу, розширенні і ламкості
дрібних судин

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
листя ліщини, квітки волошки синьої, квітки лаванди, квітки календули, трава хвоща
польового, трава тисячолистника, корінь
пирію, трава рути, листя берези, шишки
хмелю, ісландський мох, квітки каштану
кінського, листя кропиви, трава звіробою,
плоди софори японської, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Купероз» має антикуперозну, антиоксидантну, протизапальну,
антисептичну, антиалергічну, заспокійливу дію. Підсилює регенеративні властивості шкіри, підвищує еластичність капілярів, знімає почервоніння, запалення, відновлює мікроциркуляцію, усуває застійні
явища в області гіперемії, знижує еритему, забезпечує ліфтинг-ефект,
заспокоює шкіру, усуває відчуття жару, подразнення, свербіж, повертає
здоровий колір обличчя, прискорює оновлення матриксу, протистоїть
старінню чутливої шкіри. Нормалізує роботу печінки, підшлункової залози, шлунково-кишкового тракту. Зміцнює імунну систему. Очищає організм, виводить токсини.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Купероз – ламкість і розширення дрібних судин шкіри, спричинений
спадковою схильністю; різкими коливаннями температур навколишнього середовища; переїданням; схильністю до вживання гострої їжі,
кави, шоколаду; шкідливими звичками: алкоголь і куріння; впливом сонячних променів; емоційними стресами; гормональними порушеннями в організмі; захворюваннями печінки і шлунка; значними фізичними
навантаженнями • Проблеми зі згортанням крові і порушенням відтоку
крові • Порушення капілярного крообігу • Судинні зірочки (артеріальні,
капілярні і венозні) • Телеангіектазії у вигляді сіточки, лінії, «зірочки»,
крапки, деревоподібні або спіралеподібні • Еритроз – тимчасове або
постійне почервоніння в області щік, носа і шиї • Розацеа – поєднання
еритроза, купероза і запальних явищ у вигляді пустул і папул.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10
кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні
(вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Лаксонат»

загальнозміцнюючий, послаблюючий
засіб, сприяє нормалізації шлунковокишкового тракту, має послаблюючу дію

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

плоди кмину, листки кропиви дводом–
ної, кореневище з коренем оману високого (дев’ясилу), трава материнки,
плоди розторопші, кукурудзяні стовпчики з приймочками, трава якірців
сланких, трава кипрею (іван-чаю), листя бобівника трилистого (вахти трилистої), трава гірчака почечуйного, плоди
жостеру проносного, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з лікарських рослин «Лаксонат» має послаблюючу, протизапальну і подразнюючу дію. Подразнює кишківник, викликає посилену перистальтику, сприяє більш швидкому випорожненню
кишківника.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Функціональний закреп (ректальний, калогенний) • Закреп органічного походження (коліт, тріщини ануса, проктит, геморой)
• Рефлекторний закреп (виразкова хвороба, холецистит, гінекологічні захворювання) • Завали і запальні процеси в кишківнику.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Лейколін»
при лейкозах

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
квітки конюшини червоної (клевер), лис–
тя чорниці, насіння мордовника, бруньки
берези, кора верби, листя брусниці, трава
сушениці, трава з суцвіттями гречки посівної, квітки каштана, коріння сабельника,
трава барвінку малого, трава зубчатки, листя кропиви дводомної, трава будри плющевидної, трава грициків, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Лейколін» має імуномодулюючу дію на
кровотворну систему, онкостатичну дію на гіперплазовану лімфоїдну тканину, нормалізує проліферацію білого ростка в кровотворних органах. Нормалізує клінікогематологічні показники і
загальний стан хворого.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При лейкозах як самостійний засіб (період ремісії), так і в комп–
лексі з іншими методами лікування.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Лібідосан»
для підвищення лібідо у жінок

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава базиліку лікарського, корінь
гравілату міського, корінь пастернаку посівного, трава селери пахучої , листя клену звичайного, кореневище з коренем
тирличу звичайного (горечавки), корінь
аралії маньчжурської, трава еспарцету
посівного, кореневище родіоли рожевої, корінь китайської ангеліки (дягеля),
листя гінкго білоба, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Лібідосан» має м’яку стимулюючу, гармонізуючу дію на центральну нервову систему. Застосовується
при зниженні лібідо у жінок, статевій неврастенії, сексуальних
розладах психогенного ґенезу, при почутті страху перед статевим
актом. Збільшує приплив крові до статевих органів (малого тазу),
одночасно нормалізує зволоження піхви. Посилює лібідо і чутливість ерогенних зон. Підвищує статевий потяг в період клімаксу
та менопаузи. Сприяє настанню оргазму.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Втрата сексуального потягу • Фригідність • Сексуальна незадоволеність • Недостатній рівень зволоження піхви • Зниження чуттєвості після операцій на статевих органах • Зниження статевого
потягу в період клімаксу та менопаузи.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
75

Фітовитяжка «Лімфолік»

загальнозміцнюючий, лімфоочисний
засіб, сприяє нормалізації функціонування лімфатичної системи

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

плоди ялівцю, бруньки берези, трава
полину гіркого, пагони (гілки) і листя
омели білої, трава ранника (норичника),
листя кропиви дводомної, трава звіробою, трава іван-чаю (зніту вузьколистого), корінь кульбаби лікарської, трава
люцерни,трава шандри звичайної, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з лікарських рослин «Лімфолік» має протизапальну, протинабрякову, розсмоктувальну, антитоксичну та онкостатичну дію
на лімфоїдну тканину.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Лімфаденіти різної етіології і локалізації (шийні, пахові, підпахові тощо) • Комплексне лікування лімфогранулематозу (злоякісний розвиток лімфоїдної тканини) • Захворювання органів дихання (збільшення мезентеріальних і трахео-бронхопульмональних
лімфовузлів).

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2
години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 3050 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 1030 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до
2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років
по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років
по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля
на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату
для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням
лікаря.
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Фітовитяжка «Лорефіт»

загальнозміцнюючий засіб, сприяє
нормалізації функціонування
верхніх дихальних шляхів (ЛОР органів)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
листя подорожника великого, листя
шавлії лікарської, листя підбілу звичайного (мати-й-мачухи), квітки нагідок (календули), квітки ехінацеї, бруньки берези, листя евкаліпту прутовидного, трава
низки трироздільної, кора верби білої,
квітки бузини чорної, трава буркуна
лікарського (донника), спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з лікарських рослин «Лорефіт» має протизапальну, муколітичну, бактерицидну та антисептичну дію. Усуває запальні
процеси верхніх дихальних шляхів. Зменшує набряк слизової оболонки дихальних шляхів та мигдаликів. Стимулює захисні сили організму, підвищує активність лімфоцитів і макрофагів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Гострі респіраторні захворювання • Запальні процеси носа і носоглотки, гайморових пазух (гайморит, синусит, фронтит, тощо)
• Захворювання верхніх дихальних шляхів (фарингіт, ларингіт,
трахеїт) • Захворювання голосових зв’язок різного походження
(запалення, травма) • Гострий і хронічний тонзиліт • Катаральна,
фолікулярна, лакунарна ангіна.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Лямбліцин»
при всіх видах паразитів (лямбліозі)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава астрагала шерстистоквіткового,
корінь сабельника, корінь шоломниці,
трава м’яти, листя кропиви, корінь родовика лікарського, трава грушанки, листя
волоського горіха, трава бобівника трилистого (тріфоль, вахта), трава гірчака
пташиного, кора крушини, трава низки,
коренеплід топінамбура, трава сосюреї
іволистної (голубушка), трава лабазника в’язолистого (таволга), квітки пижми,
корінь дев’ясилу високого, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Лямбліцин» має очищаючу, протиглисну,
жовчогінну, протигрибкову, спазмолітину, бактерицидну, протизапальну дію. Стимулює роботу імунної системи. Покращує функцію травлення. Порушує ферментативні системи паразитів, що
призводить до їх знищення (проникає через кутикулу гельмінта,
руйнує її структуру і викликає загибель, за рахунок чого відбувається нормалізація відтоку жовчі), а також дезінфекція жовчовивідних шляхів. Знижує ризик алергічних реакцій, зменшує явища
дисбактеріозу. Виводить паразитів і продукти їх життєдіяльності
з організму.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Лямбліоз, токсокароз, опісторхоз, стронгілоїдоз, ехінококоз легень, печінки, сальмонельоз • Змішані глистні інвазії – аскаридози, ентеробіози (гострики), некаторози, анкілостомідози, трихоцефалези.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель).Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Мастонат»
сприяє нормалізації функціонування
жіночої статевої системи
при мастопатії

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава материнки, листя леспедеци копійчастої, корінь родіоли холодної (червоної щітки), кореневище з коренем
оману високого (дев’ясилу), трава приворотню звичайного (манжетки), квіти
бузини чорної, плоди ялівцю, трава борової матки (ортилії однобокої), трава
підмаренника справжнього, трава зимолюбки зонтичної, трава і квітки горлянки
Лаксмана, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Мастонат» має протизапальну, протипухлинну і розсмоктувальну дію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Мастопатії • Фіброзно-кістозні мастопатії • Аденоматози молочної залози • Комплексне лікування кісти молочної залози • Ущільнення тканини молочної залози внаслідок травми, застуди тощо.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Меморі»

для підтримки активної роботи
головного мозку, покращення пам’яті

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
листя шовковиці, квітки конюшини (клевер), листя гінкго білоба, корінь левзеї
сафлоровидної, квітки глоду, корінь цикорію, листя меліси, плоди софори японської, квітки каштану кінського, трава сушениці, плоди шипшини, листя малини, пагони
омели білої, трава пустирника, кора верби
білої, спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Меморі» забезпечує підтримку активної роботи мозку. Підвищує увагу, концентрацію і
працездатність, Покращує роботу мозку, нормалізує в ньому обмінні
процеси, стимулює кровообіг у мозку, провідність нервових волокон.
Покращує пам’ять, стимулює розумову діяльність, робить процес навчання більш легким. Покращує мікроциркуляцію крові, живлення тканин мозку, ефективно забезпечує тканини киснем. Зміцнює нервову
систему, судини, має антисклеротичні, антиоксидантні властивості. Перешкоджає передчасному старінню організму, підвищує захисні сили.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Порушення пам’яті, уваги, вольової і психоемоційної сфери різної
етіології • Профілактика атеросклерозу, гіпертонії і гіпоксії • Реабілітація після інсульту, інфаркту, черепно-мозкових травм або травм периферичної нервової системи • Різні інтоксикації центральної нервової
системи • Порушення венозного відтоку (варикоз, тромбофлебіт, геморой) • Вегетосудинна дистонія • Головні болі, мігрені • Зниження розу–
мової активності • Активна розумова праця • Патологія судин очного
дна, відшарування сітківки, порушення зору, слуху • Мозочкові, вестибулярні розлади • Шум у вухах, пов’язаний з порушенням кровообігу
• Астеновегетативний синдром.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10
кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні
(вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Мікозин»
при грибкових ураженнях

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава рутки лікарської, квітки ехінацеї
пурпурової, листя леспедеци копійчас–
тої, хвоя туї західної, кора шовковиці,
трава з квітами гадючника (лабазника)
в’язолистого, листя горіха волоського,
трава фіалки триколірної, трава прост–
рілу лугового, трава вероніки, квітки
арніки, слані ісландського моху, плоди
шипшини, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Мікозин» має антигрибкову, протизапальну, протипаразитну дію на легені, бронхи, ротову порожнину, товстий кишківник, органи малого тазу, мікози шкіри. Гострі і
хронічні інфекції різної етіології, грибкові ураження.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Грибкові ураження внутрішніх органів, дисбактеріоз кишківника
із переважанням грибкової інвазії • Молочниця ротової порожнини, піхви • Грибкові захворювання внутрішніх органів після антибіотикотерапії • Комплексне лікування у поєднанні з місцевим,
мікозів шкіри(мокнучі та сухі),оніхомікозів • Запальні процеси,
подразнення, висипи та інші ураження шкіри (дерматомікози,
кандидоз шкіри) • Стрептодермія, рожисте запалення.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель).Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Міокард»

при міокардитах, міокардіодистрофіях,
кардіоміопатіях

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
золотий корінь, квітки глоду криваво-червоного, квітки деревію, плоди
коріандру, кореневище з коренем заманихи високої, кореневище з коренем
валеріани, трава конвалії, насіння кропу
посівного, листя м’яти перцевої, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з лікарських рослин «Міокард» стимулює роботу серцевого
м’яза, уповільнює серцевий ритм, розширює коронарні судини.
Нормалізує мікроциркуляцію і обмін речовин в серцевому м’язі,
що покращує скорочувальну функцію міокарда. Має знеболю–
ючу та заспокійливу дію (заспокоює серцебиття, зменшує колючий біль в області серця, задуху, запаморочення, усуває шум у вухах, нормалізує тиск і загальний стан хворого).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Лікування групи захворювань серцевого м’яза некоронарогенного походження – міокардиту, міокардіодистрофії і кардіоміопатії • Комплексне лікування гіпертонічної хвороби • Застійна серцева недостатність.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Неврозин»

Сприятливо впливає на нервову систему при
підвищених психоемоційних станах.
Має м’які заспокійливі властивості.

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

трава полину гіркого, трава пасифлори,
трава звіробою, шишки хмелю, кореневище з коренем родіоли рожевої (золотого кореня), кореневище з коренем
півонії, трава меліси лікарської, трава
астрагалу шерстистоквіткового, корінь
шоломниці
байкальської(шоломника
байкальського), квіти лаванди, трава
вересу звичайного, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Неврозин» має заспокійливу, спазмолітичну та знеболюючу дію. Покращує кровопостачання та
функціональний стан мозку. Підвищує психічний і загальний тонус організму, усуває збудливість, головний біль, нормалізує сон
та покращує розумову діяльність, заспокоює центральну нервову
систему. Стимулює роботу серцево-судинної системи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Астено-депресивний синдром, депресивні розлади • Емоційно-стресове перенапруження • Розлади нервової діяльності (нев–
растенія, істерія) • Розлади серцево-судинної системи • Зниження
розумової працездатності • Безсоння, роздратованість • Клімактерична депресія • Комплексне лікування гіпертонічної хвороби;
вегето-судинної дистонії • Комплексне лікування при порушенні
функцій щитоподібної залози • Комплексне лікування при хворобі Паркінсона • Мігрені.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Невролін»

сприяє нормалізації функціонування
периферичної нервової системи
при невритах

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь лопуха, кора верби білої, листки м’яти перцевої, квіти бузини чорної,
бруньки берези, квітки цмину піскового
(безсмертника), трава нетреби звичайної (дурнишника), кореневище з коренем живокосту лікарського, трава головатеня круглоголового (мордовника),
трава черсака (ворсянки щетинистої),
трава буквиці лікарської, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Невролін» має протизапальну і знеболюючу властивість, діє на закінчення нервових волокон, усуває
запальні трофічні та вегетативні порушення в периферичних та
центральних відділах нервової системи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Неврити різної локалізації й рівня • Ангіоневрози • Запалення
трійцевого нерва • Больовий синдром при ураженні герпесом.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка
«Нефролін»
при захворюваннях нирок, сприяє
нормалізації функціонування
сечовидільної системи

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

квітки бузини чорної, трава хвоща польового, трава золотарника (золотої різки), трава споришу звичайного, бруньки
берези, кукурудзяні рильця, листя мучниці, листя брусниці, трава остудника
голого (грижника), трава зимолюбки
зонтичної, корінь вовчуга польового
(стальника), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з лікарських рослин «Нефролін» має протизапальну, знеболюючу і сечогінну дію. Сприяє розчиненню піску та малих конкрементів у нирках та сечовивідних шляхах, налагоджує сольовий
обмін.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Пієлонефрити, гломерулопієлонефрити • Сечокам’яна хвороба
• Цистити, уретрити • Кісти нирок, пісок • Ниркова гіпертензія
• Комплексне лікування гіпертонічної хвороби, остеохондрозу,
артритів і подагри.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2
години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 3050 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 1030 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до
2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років
по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років
по 8-10 крапель).Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля
на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату
для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням
лікаря.
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Фітовитяжка «Нефроптин»
при опущенні нирок

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
квітки волошки синьої, квітки арніки,
трава полину, трава нечуйвітру волохатого (підойма), трава вероніки, трава
гірчака пташиного, трава хвоща польового, плоди ялівця, листя берези, трава
звіробою, трава меліси, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Нефроптин»
підвищує тону м’язів і зв’язок, що фіксують нирку. Сприяє підняттю нирок і нормалізації функції. Має протизапальну,
протинабрякову, знеболювальну дії.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Нефроптоз (опущені нирки) • Відновлення функції і положення
нирок, нормалізація стану сечовивідників • Запальні процеси нирок та сечостатевої системи • Нетримання сечі внаслідок опущення органів • Полікістоз нирок.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Обмін-норма»
при порушенні обмінних процесів
в організмі

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

трава зніту вузьколистого, кукурудзяні
рильця, трава ряски, корінь левзеї сафлоровидної, трава стевії, корінь імбиру,
квітки липи, плоди фенхеля, листя м’яти,
трава полину, листя кропиви дводомної,
слані ламінарії, трава золототисячника
зонтичного, плоди шипшини, трава материнки, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Обмін-норма» відновлює всі види обмінних процесів. Нормалізує роботу травної та сечовидільної систем.
Має детоксикаційний ефект, а також антиоксидантну, гепатопротекторну, сечогінну та протинабрякову дію. Нормалізує водно-сольовий і мінеральний обмін. Виводить з організму надлишок холестерину, солі важких металів та інші токсини. Зміцнює імунітет,
підвищує енергетичний баланс організму.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Для відновлення всіх видів обмінних процесів • При захворюваннях печінки і жовчовивідної системи • При порушенні вуглевод–
ного, жирового, білкового, мінерального обміну • При зниженні
функції підшлункової залози • При процесах фіброзу і склерозу
• При захворюваннях шлунково-кишкового тракту • При захворюваннях сечовидільної системи • Сечокам’яна хвороба • Подаг–
ра, обмінні артрити.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Оксалін»

при сечокам’яній хворобі (оксалатах)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
листя берези, листя м’яти перцевої, лис–
тя мучниці (толокнянки), листя кропиви,
трава сухоцвіту, трава буквиці, квітки волошки, корінь калгану, трава остудника
(грижника), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Оксалін» має
протизапальну, сечогінну, регенеративну
і біостимулюючу дію. Сприяє виведенню
з організму надлишків оксалатних солей.
Нормалізує порушений солевий обмін. Відновлює функцію нирок, сечовивідної системи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При оксалатурії • При жовчокам`яній та сечокам’яній хворобах
• Для налагодження солевого обміну в організмі • При захворюваннях сечостатевої системи.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Орхітоцел»
при водянці та запаленні яєчка
у чоловіків

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава буркуна лікарського, трава мати-й-мачухи, плоди ялівця, трава фіалки триколірної, трава золотарника, трава шавлії, насіння дикої моркви, корінь
дев’ясилу, квітки бузини чорної, корінь
лопуха, листя брусниці, трава будри плющевидної, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Орхітоцел» має
протизапальну, протинабрякову, знеболюючу властивість. При
патологічно накопиченій рідині в калитці сприяє виведенню.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Водянка різного походження і локалізації • Орхіт-запалення
яєчок (як ускладнення при інфекційних захворюваннях; травматичного походження; внаслідок інших причин).

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2
години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 3050 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 1030 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до
2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років
по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років
по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля
на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату
для дорослих, для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Остеолін»

для опорно-рухового апарата, нормалізації
кальцієвого обміну, відновлення хрящової
тканини і функції кістково-суглобової системи

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

квітки амаранту, трава медунки лікарської, листя горіха волоського, трава жаб–
рію звичайного (пикульника), оплоднів
квасолі звичайної, трава хвоща польового, листя ожини сизої, листя кропиви
дводомної, плоди шипшини собачої,
трава люцерни, квіти конюшини (клевер), спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Остеолін» нормалізує кальцієвий обмін,
покращує засвоєння організмом кальцію, фосфору та інших мінеральних речовин, які є основою кісткової тканини, сприяє відновленню, зміцненню кісткових тканин і швидкому зростанню
кісток при переломах. Тормозить процеси дегенерації хрящової
тканини, сприяє регенерації суглобової сумки і хрящової поверхні
суглобів, збільшує вироблення внутрісуглобової рідини. Зменшує
болючість і збільшує рухомість уражених суглобів, покращує стан
тканини суглобової поверхні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Остеопороз • Остеомієліт • Переломи кісток • Сколіоз • Уповільнення росту кісток у дитячому та підлітковому віці • Лікування в
післяопераційний період (операції на кістково-суглобовому апараті) • Аномалії кісткової тканини • Дегенеративно-дистрофічні патології суглобів, хребта (первинний артроз, деформуючий
остеоартроз, ревматоїдні артрити, хронічні поліартрити), міозити
• Міжхребцевий остеохондроз • Розтяжки зв’язок, сухожиль • Високе навантаження на опорно-руховий апарат в т.ч. у спортсменів.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель).Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Отитосан»
при отиті, для покращення слуху

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь дягелю лікарського, трава буркуна лікарського, квітки ромашки лікарської, корінь герані криваво-червоної,
трава фіалки триколірної, корінь лопуха
справжнього, квітки деревію звичайного, пагони чорниці, листя (бруньки)
берези, трава звіробою, трава меліси,
спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Отитосан»має протизапальну, протиалергічну, знеболювальну, дезінфікуючу та антимікробну дію.
Сприяє зменшенню запалення, зниженню болю, свербіння, дискомфорту. Застосовується при бактеріальних, інфекційно-запальних захворюваннях.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Всі види отитів (в т. ч. інфекційні, неінфекційні, травматичні,
алергічні) • Виділення з вуха • Больові відчуття • Зниження слуху
• Свербіж • Печія в зовнішньому слуховому проході • Відчуття
закладеності вуха • Почервоніння і припухлість.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель).Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка
«Панкреалін»
сприяє нормалізації функціонування
підшлункової залози

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
листя шавлії лікарської, трава золототисячника малого (центурії), плоди (насіння) кропу запашного, трава звіробою,
кореневище з коренем оману високого
(дев’ясилу), трава сухоцвіту багнового
(сушениці), корінь кульбаби лікарської,
квітки цмину піскового (безсмертника),
трава мальви лісової, слані ламінарії,
трава парила (реп’яшка), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Панкреалін» покращує функціональний
стан гепатобіліарної та панкреатичної системи, сприяє оновленню
структури підшлункової залози. Прискорює і стимулює кишкове
травлення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Гострий і хронічний панкреатит • Порушення травної функції підшлункової залози • Коліти, ентероколіти, неспецифічний виразковий коліт • Комплексне лікування колітів, виразкової хвороби,
захворювання щитоподібної залози, вітіліго, псоріазу, гіперкератозів, доброякісних новоутворень тощо • Ураження шкіри обличчя, голови, рук, полисіння • Входить до схеми лікування гіперта гіпоацидного гастриту.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Паркінсонат»
при неврологічних захворюваннях
(Паркінсонізмі)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава пасифлори, кореневище з коренем синюхи блакитної, шишки хмелю,
трава меліси лікарської, корінь півонії
(мар’їн корінь), трава полину звичайного, трава водянки чорної (шикши трава),
трава арніки гірської, трава гармали звичайної, трава журавельника звичайного,
трава горицвіту весняного, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Паркінсонат» покращує іннервацію і периферичний кровообіг м’язів, тканинну оксигенацію і лімфообмін, підсилює витривалість м’язів при фізичному навантаженні.
Сприяє усуненню патологічного вогнища, збудження в головному
мозку, яке виникає внаслідок хвороби Паркінсона.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Хвороба Паркінсона • Синдром Паркінсона • Міастенія і міопатія • Комплексне лікування розсіяного склерозу.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Подагролік»

при подагрі, сечокислому діатезі, оксалатах

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
листя смородини чорної, листя суниці,
трава вереса, листя винограду культурного, листя груші звичайної, пагони (листя)
ожини звичайної, кореневище імбиру
лікарського, трава вероніки лікарської,
корінь солодки голої, трава селери,квітки робінії звичайної (акації білої), корінь
лопуха, корінь пирію, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Подагролік» має протизапальну і знеболюючу дію, налагоджує сольовий обмін, виводить урати і відновлює функцію уражених суглобів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При подагрі, сечокислому діатезі, артрозі • Запальні процеси сечостатевої системи • Комплексне лікування ревматоїдного артриту • Налагодження сольового обміну в організмі.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допус–
кається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл
води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 10-30 хв до
їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.Можливе
застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова
доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих, для дітей – від 1
до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Поліпон»

при доброякісних пухлинах слизових
та шкіри (поліпах, аденоїдах)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

трава хаменерію вузьколистого, кореневище з коренем оману високого (дев’ясилу), плоди ялівцю, квітки нагідок (календули), квітки ромашки, листки м’яти
перцевої, листя евкаліпту прутовидного,
трава зірочника середнього (мокрецю),
трава медунки лікарської (смоктунчиків), трава лабазника в’язолистого (таволги), трава льонку звичайного (льнянки), спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.
Засіб з лікарських рослин «Поліпон» має загальнозміцнюючу,
протизапальну, антитоксичну і дезінфікуючу дію. Сприяє відторг–
ненню поліпозно-аденоїдоподібних та доброякісних утворень.
Нормалізує обмін речовин в організмі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Поліпозна хвороба (поліпи, бородавки) • Доброякісні пухлини
слизових і шкіри • Аденоїди в порожнині носа • Гіперкератози.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2
години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 3050 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 1030 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до
2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років
по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років
по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля
на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату
для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням
лікаря. Зовнішнє завтосування: при аденоїдах закапувати в ніс по
1-2 краплі, 2-3 рази в день, за необхідності розвести водою.
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Фітовитяжка «Проктолін»
при геморої, проктиті

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
квітки гадючника в’язолистого (таволги),
трава гірчака почечуйного, листя ліщини звичайної, трава грициків звичайних,
листя шавлії лікарської, квітки деревію
звичайного, пуп’янки софори японської, плоди жостеру проносного, листя
базилику, пагони омели білої, квітки гіркокаштану звичайного, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Проктолін» має спазмолітичну, протизапальну, антисептичну, знеболюючу та протизудну дію. Застосовується для звуження судин,покращує притік і відтік крові в
області гемороїдальних вузлів. Сприяє прискоренню регенерації
слизової оболонки, зменшує здатність до кровотечі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Геморой (внутрішній і зовнішній) • Тріщини заднього проходу
(анального отвору) • Запальні процеси в області прямої кишки
(Проктити) • Ослаблення м’язів сфінктера анального отвору • Випадіння прямої кишки.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Простатолік»

при захворюваннях простати, сприяє нормалізації функціонування передміхурової залози

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава остудника голого (грижника),
корінь копійочника забутого (червоного кореня), трава вересу звичайного, корінь мильнянки лікарської, трава
іван-чаю (хаменерію вузьколистого),
трава борової матки (ортилії однобокої),
трава перстачу гусячого, бруньки тополі
чорної, листя ліщини, трава зимолюбки
зонтичної, листя брусниці, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Простатолік» має протизапальну і знеболюючу дію, нормалізує функцію передміхурової залози і сечовиділення. Усуває набряк передміхурової залози та розсмоктує
ущільнення, сприяючи зменшенню її розмірів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Хронічний простатит • Аденома передміхурової залози • Запальні процеси сечостатевої системи • Уретрит, цистит.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Протипухлин»
при пухлинах різного
походження та локалізації

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава шандри звичайної, трава полину
звичайного (чорнобильника), трава вербени лікарської, трава амаранту, трава
татарника колючого, корінь шоломника байкальського, корінь елеутерокока,
корінь лопуха великого, пагони омели
білої, квітки конюшини (клевер), листя
кропиви дводомної, квітки календули,
трава звіробою, квітки безсмертника,
квітки дев’ясилу (оману), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Протипухлин» має протипухлинну, антитоксичну, імуномоделюючу, антисептичну, протизапальну, протигнильну дію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Пухлини різного походження та локалізації • Доброякісні і злоякісні новоутворення • Ущільнення в різних тканинах усього організму • Кісти різної локалізації • Фіброзні патології-мастопатії,
фіброміоми, міоми матки • Аденома простати • Вузлова форма
зоба, лімфогранулематоз.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
98

Фітовитяжка «Псореатин»
при дерматологічних захворюваннях шкіри
(псоріазі, вітіліго, себореї)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава низки трироздільної (череди), пагони (гілки) з листям омели білої, трава
золототисячника молого (центурії), трава парила (реп’яшка), плоди шипшини,
трава звіробою, квітки нагідок (календули), трава ряски малої, трава ранника
(норичника), трава бедринцю ломикаменевого, трава короставника польового (скабіози польової), спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Псореатин» має протизапальну, антитоксичну і дезінфікуючу дію. Нормалізує обмін речовин в організмі.
Призупиняє, а з часом (при більш тривалому застосуванні) забезпечує повне зникнення білих лусок та червоних бляшок при захворюванні на лускатий лишай (псоріаз); відновлює колір шкіри при
захворюванні на вітіліго.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
• Псоріаз • Вітіліго • Себорея.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.Зовнішнє завтосування: уражені ділянки змазувати 2-3 рази на
день, за необхідності розвести водою.
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Фітовитяжка «Птозалік»
при птозах різного
походження та локалізації

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
листя кропиви дводомної, трава грициків звичайних (пастушої сумки), трава материнки, трава люцерни посівної,
трава фіалки триколірної, кореневище
з коренем оману високого (дев’ясилу),
пагони (гілки) з листками омели білої,
трава золототисячника малого (центурії), корінь перстачу білого (лапчатки
білої), трава коронарії зозулячої, трава
нечуйвітру волохатого (ястребинки волосистої), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Птозалік» зміцнює та нормалізує тонус
м’язів і зв’язок жіночих статевих органів (матки і піхви).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Птози різного походження і локалізації (в.т.ч.опущення повіки)
• Опущення внутрішніх органів (шлунка, печінки, кишечника, нирок та ін.) • Опущення матки, стінок піхви та інших сечостатевих
органів • Випадіння стінок піхви І і ІІ ступеня • Загин шийки матки
неорганічного походження • Комплексне лікування аднекситів,
ендометритів, фіброміоми матки.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Пульмоналіс»
при бронхолегеневих
захворюваннях

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь синюхи голубої, корінь солодки голої, бруньки і листя берези, квітки
ехінацеї пурпурової, трава вероніки,
трава іван-чаю (кипрею вузьколистого),
бруньки сосни, бутони софори японської, трава звіробою, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з лікарських рослин «Пульмоналіс»
має протизапальну, бронхолітичну, протинабрякову, протимікробну, болетамувальну, розсмоктуючу та протипухлинну дію, спрямовану на
легеневу тканину. Зменшує міграцію клітин запалення і знижує
активність запального процесу, заспокоює кашель, усуває гострі
напади задухи, полегшує дихання, зменшує катаральні явища,
зникає кровохаркання, вгамовує біль в грудях.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Запальні процеси легень і верхніх дихальних шляхів • Бронхіоліт
• Бронхіти різної етіології, трахеобронхіти • Бронхоектатична хвороба • Пневмонії • Пухлини легень різної етіології • Період після
хіміо- і променевої терапії • Післяопераційний період лікування
легень • Туберкульоз легень • Емфізема легень • Бронхіальна астма • Трахеїт • Кашель різного походження.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час
загострення до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної
температури, від 2 до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 3060 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час
їжі). Дітям за призначенням лікаря рекомендована доза – (від 1 до 1,5
років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4
краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель,
від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із
розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1
крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Радикулін»
при радикуліті

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь сабельника, квітки арніки гірської, корінь синюхи блакитної, листя
кропиви дводомної, листя подорожника, листя смородини, березові бруньки,
корінь пирію, цвіт коров’яка скіпетровидного (дивина), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Радикулін» має
протизапальну, знеболюючу та регенеративну дію. Стимулює процеси відновлення нервових закінчень
поперекової та крижової зон.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Радикуліти, парестезії • Остеоартроз, артрити • Спондилоартроз,
спондилопатії • Запальні процеси хребта і хребців.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Ревматолін»
при ревматизмі

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь стальника, кукурудзяні рильця,
корінь дев’ясилу (оману), корінь лопуха,
листя горіху волоського, трава звіробою,
бруньки берези, квітки конюшини (клевер), бруньки сосни, листя брусниці, трава фіалки, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Ревматолін»
має протизапальну та знеболювальну
дію. Зменшує набряки суглобів, збільшує
їх рухливість.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Ревматичні захворювання будь-якої локалізації (хронічна і гост–
ра форма) • Ревматоїдний артрит, подагра • Остеохондрози, арт–
рити, бурсит • Деформуючий остеохондроз • Несуглобовий ревматизм (синовіт, міозит, тендосивіт) • Системне і дисимілююче
захворювання на червоний вовчак, склеродермія.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Респіратин»
при гострих респіраторних вірусних інфекціях,
грипі

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

плоди лимонника китайського, квітки бузини
чорної, плоди калини звичайної, плоди горобини
червоноплідної, плоди шипшини, корінь солодки голої, трава чебрецю,бутони софори японсь–
кої, листя мати-й-мачухи, листя подорожника
великого, плоди аніса звичайного, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з лікарських рослин Респіратин має антисептичну,
дезинфікуючу,
бактеріоцидну,
протизапальну, протиалергічну, антибіотичну,
спазмолітичну, відхаркувальну властивості. Респіратин допомагає імунній системі виробляти
захисні антитіла – імуноглобуліни, які виробляються імунокомпетентними
клітинами лімфоїдних органів. Вони зміцнюють імунітет, тобто підвищують захисні сили організму, допомагають протистояти гострим і хронічним захворюванням, підвищують резистентність організму (несприйнятливість) до вірусних
інфекцій, покращують самопочуття людини. Фітовитяжка сприяє оздоровленню організму і запобігає виникненню гострих респіраторних вірусних захворювань, які знижують опірність організму до зовнішніх і внутрішніх факторів. Засіб знижує температуру тіла,зменшує симптоми інтоксикації, полегшує перебіг
захворювання, попереджує ускладнення. Найвища активність фітовитяжки –
на початку захворювання, яке можна припинити, застосовуючи часто цей засіб,
за кілька годин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Гострі респіраторні вірусні інфекції • Грип • Застудні захворювання, запальні процеси носа, носоглотки, гайморових пазух і ротової порожнин (гайморит,
фронтит, синусит, отит) • Хронічні запалення носоглотки • Захворювання верхніх дихальних шляхів (фарингіт, ларингіти, трахеїти, бронхіти, бронхопневмонії, бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба, кашлюк) • Захворювання
голосових зв’язок різного походження • Захворювання ротоглотки (ангіни, тонзиліти, дифтерія) • Захворювання травного тракту (ентерит, ентероколіт, метеоризм) • При болісних менструаціях.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Родовід»
при чоловічому безплідді, зниженні
потенції, запаленні простати

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава якірців сланких, корінь дягелю,
трава шавлії, листя подорожника, корінь
перстачу прямостоячого (калган), трава
суріпиці, корінь дев’ясилу, плоди глоду, трава полину, корінь адамів, трава
еспарцету посівного, червоний корінь
(копійочник), корінь аралії маньчжурської, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Родовід» покращує стан і функції статевих залоз у чоловіків, властивості та якість сперми. Сприяє дозріванню сперматозоїдів, підвищує їхню активність (рухливість),
сприяє заплідненню яйцеклітини.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Чоловіче безпліддя • Зниження потенції • Зниження рівня чоловічих гормонів • Запальні процеси в передміхуровій залозі.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Родостимул»
для полегшення родів

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава чистецю шерстистого, листя малини, трава кровохльобки, трава рутки
лікарської, трава комірника (таволги),
трава грициків звичайних, корінь дягеля
лікарського (дудника), квітки каштану
звичайного, листя шавлії, трава будри
плющевидної, бутони гвоздики (Сізігіум), спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Родостимул» викликає перейми природним шляхом. Має утеротонізуючу, стимулюючу пологову активність. Стимулює скорочення гладких м’язів матки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Для отримання ефективних переймів • Для збудження і стимуляції родової діяльності.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка
«Сердечник»
при серцево-судинних захворюваннях,
порушеннях серцевої діяльності

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

плоди і листя глоду криваво-червоного, квітки лаванди, трави меліси лікарської, плоди
коріандру посівного, корінь лопуха, квітки
вересу, трава жовтушника сірого, трава деревію, насіння кропу, золотушна трава (низка), трава сухоцвіту багнового, квітки конюшини, кореневище оману (дев’ясилу), трава
буркуна лікарського, квітки календули, трава комірника (таволги), трава хвоща, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Фітовитяжка «Сердечник» має кардіотонічну, антиревматичну, заспокійливу, загальнозміцнюючу, сечогінну, антибактеріальну властивості. Рятує від больових відчуттів в серці. Прискорює кровотік, зменшує
задишку. Зміцнює серцевий м’яз, покращує еластичність судин, знижує
холестерин. Заспокоює, стабілізує серцевий ритм. Сприяє розширенню
судин, перешкоджає тромбоутворенню. Призводить до стабілізації артеріальний тиск. Корисний при набряках серцевого походження, задишці, серцевій недостатності. Знімає запалення, біль і спазми, прискорює
процеси відновлення пошкоджених тканин. Виводить з організму шлаки і токсини. Нормалізує різноманітні порушення серцевої діяльності.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При різних серцево-судинних захворюваннях • Наслідки після інфаркту,
інсульту • Гіпертонія • Атеросклероз • Захворювання шлунково-кишкового тракту • Цукровий діабет • Захворювання печінки, жовчних шляхів,
підшлункової залози • Захворювання нирок, сечостатевої системи • При
проблемах шкіри • Алергічні захворювання • Нервові розлади, вегетативний невроз, безсоння • Мігрені • Вегето-судинна дистонія • Захворювання бронхо-легеневої системи • Запалення суглобів (ревматизм, артрит,
поліартрит) • Анемії.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Склеротин»

при атеросклерозі судин головного мозку,
сприяє нормалізації функціонування
судинної системи

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
кореневище лепехи (аїру тростинного),
бруньки берези, трава собачої кропиви,
кореневище з коренем родіоли рожевої
(золотого кореня), плоди софори японсь–
кої, квітки конюшини червоної (клевера),
корінь діоскореї ніппонської, трава горицвіту весняного (адонісу), листя гінкго
білоба, трава вербени лікарської, трава
вересу звичайного, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Склеротин» покращує мікроциркуляцію судин головного мозку, відновлює еластичність стінок судин.
Усуває спазми судин головного мозку, заспокійливо діє на центральну нервову систему. Сприяє відновленню мікроциркуляції
та метаболічних процесів після порушення мозкового кровообігу,
покращує трофіку, відновлює механізми руху та інших явищ. Сприяє розсмоктуванню крововиливів, тромбів у мозковій тканині, що
й призводить до відновлення функцій головного мозку. Внаслідок
покращення мозкового і периферійного кровообігу зникає головний біль, шум у голові, запаморочення, покращується пам’ять і
розумова діяльність.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Атеросклероз судин головного мозку • Розлад функцій головного мозку (порушення пам’яті, мислення) • Запаморочення, головний біль, погіршення зору, слуху • Спазми судин головного мозку; мігрень • Комплексне лікування артеріальної гіпертензії • При
очних захворюваннях (катаракта, глаукома, ретинопатія, міопатія,
далеко та короткозорість) • Реабілітаційний період лікування
ішемічного або геморагічного інсультів різного ступеня важкості
• Лікування післяінсультних явищ (парези, геміпарези, порушення мови).

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Соленормін»

для виведення різноманітних солей, сприяє
нормалізації водно-сольового обміну організму

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

трава споришу звичайного, корінь цикорію, квітки цмину піскового (безсмертника), кора верби білої, кореневище з коренем вовчого тіла (сабельника),
плоди шипшини, корінь марени красильної, корінь соняшника, плоди барбарису, листя мучниці, листя брусниці,
трава хвоща польового, бруньки берези,
спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Соленормін» має протизапальну,сечогінну, регенеративну і біостимулюючу дію, нормалізує сольовий
обмін та виводить надлишок різноманітних солей з організму людини. Відновлює функцію нирок, сечовивідної системи,уражених
суглобів. Покращує мікроциркуляцію та стимулює процеси відновлення структури і функції міжхребцевих дисків.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Нормалізація сольового обміну • Сечокам’яна хвороба • Лікування остеохондрозу, подагри, артрозу • Сечокислий діатез
• Міжхребцеві дискові порушення(грижі хребта) • Деформуючі
дорсопатії • Запальні спонділопатії • Комплексне лікування артритів, хвороби Бехтерєва.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Соновіт»

при безсонні, збудженні нервової системи

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
кореневище з коренем валеріани лікарської, трава звіробою перфорованого,
шишки хмелю звичайного, трава вероніки лікарської, квітки первоцвіту
весняного, квітки лаванди колоскової,
трава м’яточника (білокудреник), квітки
заячої конюшини багатолистої (язвенника), сон-трава широколиста (простріл),
трава буркуна лікарського (донника),
трава кипрею, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Соновіт» має седативну дію, зменшує
збудливість, заспокоює центральну нервову систему, роботу серцево-судинної системи та покращує сон.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Розлади нервової діяльності (безсоння, неврастенія, істерія,
підвищена дратівливість) • Розлади серцево-судинної системи
• Комплексне лікування вегето-судинних дистоній, гіпертонії,
гіпертиреозу, клімактеричного неврозу, мігрені, шкірних захворювань, при хворобах печінки, жовчного міхура, шлунково-кишкового тракту•Для нормалізації біологічних ритмів організму •Для
нормалізації сну (прискорення засипання, зниження числа нічних
пробуджень, покращення самопочуття після пробудження)• При
сезонних розладах сну • Для полегшення процесів адаптації організму людини при різкій зміні годинних поясів • Для зняття емоційної напруги • При стані пригніченості (депресія).

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.

110

Фітовитяжка «Спазмолік-Судоми»
при спазмах та судомах різного
походження та локалізації

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь дягелю лікарського, трава сокирок
польових (живокость), трава зірочника середнього, кореневище півників болотних
(касатик), плоди фенхелю, корінь кремени
гібридної (білокопитник), трава перстачу
гусячого, корінь шоломниці байкальської,корінь валеріани, трава астрагала, трава
звіробою, бутони гвоздики (Сізігіум), спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Спазмолік-Судоми»
усуває спазми судин головного мозку, заспокійливо діє на центральну нер–
вову систему. Внаслідок цього зникає головний біль, запаморочення, яке
супроводжується нудотою, блюванням, мігренню. Допомагає нормально
функціонувати м’язам (скорочуватися і розслаблятися). Нормалізує роботу
серцевого м’яза і серцево-судинної системи в цілому. Має антиоксидантні властивості, стабілізує оболонку клітин. Викликає розслаблення гладкої
мускулатури внутрішніх органів (в т.ч. органів шлунково-кишкового тракту,
сечовивідних шляхів, матки), діючи безпосередньо на клітини гладеньких
м’язів. Попереджає і усуває спазми гладких органів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Спазми судин головного мозку • Мігрень • Атеросклероз церебральних
судин • Головний біль із запамороченням і втратою свідомості • Комплексне лікування гіпертонічної хвороби, запалення мозкових оболонок, анемій,
вегето-судинної дистонії, церебросклерозу, гіпотонії • При спазмах судин та
м`язів різного походження та локалізації в т. ч. (бронхоспазмі, кардіо- та/
або пілороспазмі, при спазмах підшлункової залози, печінки, жовчного міхура (жовчна коліка), шлунка, кишківника (кишкова коліка), сечового міхура, нирок (ниркова коліка), гінекологічних (дисменорея), спазми (судоми)
м’язів рук і ніг • При судомах, раптових різких болях в м’язах, їх онімінні.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Спайколін»
при спайках різного походження
та локалізації

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь червоної шітки, трава борової
матки, листя брусниці, трава чистотілу,
трава звіробою, листя подорожника великого, квіти арніки гірської, листя ожини, кореневище аїру болотного, трава
зубрівки пахучої, бруньки сосни звичайної, трава чебрецю звичайного, трава
буркуна, мар’їн корінь, корінь цикорію
дикого, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Спайколін» має специфічну дію на келоїдну тканину, сприяє розсмоктуванню рубців і спайок, зупиняє
розвиток новоутворень у сполучних тканинах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Келоїдні рубці (післяопераційні, травматичні, опікові) різної
локалізації • Післяопераційні спайки • Спайкова хвороба • Контрактури кінцівок травматичного походження • Атеросклероз
• Непрохідность маткових труб • Пневмофіброз, пневмосклероз
• Склеродермії.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається
вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час
загострення до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної
температури, від 2 до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 3060 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час
їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату
із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1
крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Сполутколін»
при системних хворобах
сполучної тканини

ФІТОКОЛАГЕН

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

трави якірців сланких, трави реп’яшка
(парила) звичайного, трава медунки
лікарської, лакричного кореня, трава
звіробою, листя кропиви дводомної, трава сухоцвіту багнового, трава чистотілу,
листя конюшини (клевер), пагони (гілки)
з листям омели білої, листя горіха волоського, листя подорожника, трава золотушна, трава фіалки триколірної, квітки
безсмертника піщаного, плоди глоду криваво-червоного (колючого), трава буркуна, корінь цикорію, бруньки берези, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Сполутколін» впливає на механізм регуляції синтезу колагену (основний компонент сполучної тканини).
Покращує мікроциркуляцію у сполучних тканинах, підвищує еластичність шкіри і рухомість суглобів, розширює капіляри і артеріоли, збільшує прохідність судинного русла.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При захворюваннях опорно-рухового апарата (артрит, артроз,
остеохондроз) • Для відновлення тканин суглобів та зв’язок • Для
активації вироблення внутрішньосуглобової рідини • Склеродермії • Некротизуючі васкулопатії • Системний червоний вовчак
• Системний склероз • Поліартеріїт вузликовий та споріднені стани • Дерматополіміозит • Спайки та інші ураження шкіри • Відновлення епідермісу.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих(2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Спонділон»

при хворобах хребта, хворобі Бехтерєва,
міжхребцевій грижі, деформації хребта, сколіозі

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава з квітами горлянки Лаксмана, кореневище імбиру лікарського, насіння
гуньби сінної (пажитник), корінь петрушки кучерявої, трава медунки лікарської,
трава сідача коноплевого (посконник),
листя (бруньки) берези, кора верби,
плоди ялівця, квітки календули, квіти
каштану кінського, корінь живокосту
(окопник), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Спонділон» має протизапальну, регенеративну і знеболювальну дію. Стимулює процеси відновлення
нормальної структури та мікроциркуляції в тканинах суглобів хряща.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Хвороба Бехтерєва (анкілозуючий спондилоартрит) • Запальний спондиліт, спондилопатії • Міжхребцеві дискові порушення
(грижі хребта) • Сколіоз • Протрузії • Плечолопатковий періартрит, артрит • Запальні процеси та деформація хребта • Комплексне лікування остеохондрозу, остеопорозу, коксартрозу, хвороби
Шейермана.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Стенокарденолін»
cприяє нормалізації функціонування
серцево-судинної системи
(при стенокардії)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава астрагалу шерстистоквіткового,
трава герані лугової, листя м’яти перцевої, трава амі зубної, плоди софори
японської, пагони (гілки) з листям омели
білої, трава черсака (ворсянка щетинис–
та), кореневище з коренем синюхи блакитної, трава чини весняної (сердечна
трава), трава жовтушника сірого, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з лікарських рослин «Стенокарденолін» зменшує частоту та
інтенсивність серцевих нападів, попереджає і знімає напади стенокардії. Має кардіотонічну дію, що покращує роботу міокарда.
Нормалізує мікроциркуляцію і обмін речовин в серцевому м’язі,
покращує скорочувальну функцію міокарда. Має знеболюючу та
заспокійливу дію (зменшує колючий біль в області серця, запаморочення, задуху, заспокоює серцебиття), стабілізує тиск. Розширює коронарні судини, що живлять серцеві м’язи. Покращує
переносимість фізичних навантажень.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Стенокардія (стабільна і нестабільна) • Постінфарктний кардіо–
склероз • Порушення серцевого ритму • Нервові розлади серцевої діяльності • Комплексне лікування артеріальної гіпертензії
• Міокардити, міокардіодистрофії • Дилатаційна кардіоміопатія
• Застійна серцева недостатність.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Стимул-Енергетик»
трави енергетики

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь родіоли рожевої (золотий корінь),
трава чебреця, корінь дев’ясилу, корінь
елеутерокока, насіння лимонника китайського, корінь бадану, листя малини, плоди шипшини, листя суниці, трава
звіробою, квітки безсмертника, корінь
левзеї сафлоровидної, бруньки берези,
спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Стимул-Енергетик»
має тонізуючу, протизапальну, загальнозміцнюючу дію. Природне джерело бадьорості та енергії. Стимулює
енергетичні процеси в організмі, сприяє накопиченню запасів енергії та підвищує стійкість організму до гіпоксії. Сприяє покращенню
кровотворних процесів, зокрема, утворенню гемоглобіну і еритроцитів, які забезпечують в організмі перенесення кисню до працюючих м’язів і органів. Підвищує стійкість організму до нагрузок, ЦНС,
покращує самопочуття, попереджає виникнення захворювань. Ефективний при розвитку центральної втоми, що пов’язана з великим
нервовим перенапруженням, коли потрібна значна концентрація
уваги і точних скоординованих дій. Стимулює обмінні процеси і рекомендується для зниження апетиту, що підтримує під час дієт для
схуднення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При синдромі хронічної втоми • Для підвищення витривалості і
працездатності організму при фізичних, розумових навантаженнях і спортивних заняттях • При ослаблені організму, зниженому
імунітеті • Для зняття стресу, сприяння позитивному емоційному
стану • Гіпотонії, вегето-судинні дистонії • Для зниження апетиту,
стимуляції обміну речовин • Реабілітація після травм, операцій і
тривалого перебігу захворювань.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування препарату
із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.

116

Фітовитяжка «Струмонат»
при захворюваннях щитоподібної
залози

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
пагони (гілки) з листям омели білої, трава собачої кропиви, трава іван-чаю (кип–
рею), плоди глоду, листя горіха волоського, слані ламінарії цукристої , корінь
лопуха, корінь перстачу білого (лапчатки білої), трава нетреби звичайної (зобника), трава вовконога європейського
(зюзника), трава зірочника середнього
(мокрецю), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Струмонат» нормалізує гормональну
функцію щитоподібної залози і відновлює її розміри. Сприяє налагодженню обміну речовин, роботи серцево-судинної і нервової
системи, а також шлунково-кишкового тракту.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Порушення функції щитоподібної залози • Дифузний токсичний
зоб • Гіперплазія щитоподібної залози • Аутоімунний тиреоїдит
• Комплексне лікування при вузловому зобі, пухлинах і кістах щитоподібної залози • Захворювання серцево-судинної і нервової
системи • Комплексна терапія дитячого енурезу.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час
загострення до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної
температури, від 2 до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 3060 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час
їжі). Дітям за призначенням лікаря.Можливе застосування препарату із
розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1
крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Струмонорм»

при захворюваннях щитоподібної залози
з пониженою функцією (гіпотиреозах)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава дроку красильного, кореневище
з коренем оману високого (дев’ясилу),
трава і зерна вівса посівного, плоди
шипшини, трава звіробою, трава буквиці лікарської , кореневище з коренем
родіоли рожевої (золотого кореня), слані
цистозири бородатої, трава дурнишника
(нетреби), листя брусниці, листя суниці
лісової, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Струмонорм» покращує обмін речовин в
організмі та нормалізує стан і функцію щитоподібної залози.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Порушення функції щитоподібної залози • Гіпотиреози • Гіпоплазія і аплазія щитоподібної залози • Комплексне лікування мікседеми • Набрякової форми гіпотиреозу.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається
вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час
загострення до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної
температури, від 2 до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 3060 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час
їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату
із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1
крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Судинотон»
сприяє нормалізації функціонування
судинної системи

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава і суцвіття гречки посівної, трава
буркуна лікарського (донника), плоди
глоду, кореневище бадану товстолис–
того, насіння льону, корінь кульбаби
лікарської, трава сухоцвіту багнового
(сушениці), пагони (гілки) з листям омели білої, корінь вовчуга польового
(стальника), трава люцерни, квіти гіркокаштану звичайного (каштану кінського), спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Судинотон» покращує периферичний
артеріальний і венозний кровообіг, виявляє судинорозширюючу
дію, сприяє насиченню судин киснем. Має венолітичну та антитромбічну дію. Покращує реологічні властивості крові, підсилює
відтік лімфи, сприяє розсмоктуванню місцевого набряку. Усуває
запальні процеси венозних судин та підвищує тонус їх клапанів.
Нормалізує кровообіг у м’язах, зменшує болі в ногах, судоми.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Варикозне розширення вен • Тромбофлебіт нижніх кінцівок
• Порушення кровообігу внаслідок захворювання судин • Трофічні виразки (діабетичні зміни в нижніх кінцівках) • Дегенеративні зміни сітківки ока • Комплексне лікування геморою • Хронічний облітеруючий ендартеріїт (блідість, похолодання пальців або
ступнів ніг, трофічні зміни) • Атеросклероз нижніх кінцівок • Діабетичні ангіопатії.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Танохор»

при хореї, заїканні, епілепсії, гіперкінезах

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

насіння моркви дикої, трава меліси
лікарської, трава звіробою, трава перелету жовтого (язвенника), трава пус–
тирника звичайного, трава материнки
звичайної, кореневище з корінням валеріани лікарської, квітки глоду криваво-червоного, трава чебрецю звичайного, корінь цикорію дикого, шишки
хмелю, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.
Засіб з лікарських рослин «Танохор» має
специфічну дію на нервові структури головного мозку, уражені внас–
лідок хореї. Хорея – захворювання з характерними ознаками: неконтрольовані рухи, вимушені, хаотичні, розмашисті, неритмічні,
у швидкому темпі. Окрім того, у хворого спостерігається емоційна
лабільність (роздратованість, чутливість, образливість) і зниження
м’язового тонусу. Причинами таких клінічних проявів можуть бути
ревматичні ураження головного мозку, травми, атеросклероз церебральних судин, енцефаліти, дитячі церебральні паралічі тощо. Танохор має протизапальну, дезінтоксикаційну і протинабрякову дію на
уражені ділянки головного мозку, усуваючи клінічну симптоматику,
поступово покращує стан здоров’я і життя хворого. Ефективність Танохору вища на початкових стадіях захворювання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Усі види хореї: ревматична, хорея вагітних, електрична, сенильна (стареча), хореїчна епілепсія • Комплексне лікування епілепсії
• Заїкання • Гіперкінези (швидкі примусові рухи обличчя і кінцівок)
різного походження • Порушення кровообігу в судинах головного
мозку.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «TORCH-комплекс»
при ТОRCН-інфекціях, урогенітальних
інфекціях

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

трава звіробою, трава остудника (грижника), листя елеутерокока, квітки календули,
листя шавлії, листя кропиви, квітки волошки
синьої, корінь дягелю, корінь оману, трава
бобівника трилистого (вахта), бруньки берези, трава сосюреї іволистної (голубушка),
трава зимолюбки зонтичної, трава золотарника (золота різка), трава хлопушки звичайної (смольовки), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «TORCH-комплекс»
має противірусну, протизапальну, протимікробну, бактерицидну дію.
Антиоксидантну, протигрибкову, імунотропну властивість. Підвищує
опірність організму до вірусної та бактеріальної інфекцій. Стимулює
процес виведення з організму токсинів, шлаків, інших шкідливих речовин, різного роду інфекцій.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Т - токсоплазмоз (toxoplasmosis) - R - краснуха (rubella) • H – вірус прос–
того герпесу (herpes simplex virus) -1-го та 2-го типів • Вірус оперізуючого герпесу та вітряної віспи (Herpes Zoster) 3-го типу • Вірус герпесу
(Епштейна-Барр) 4-го типу, гостра та хронічна активна форма • С – цитомегаловірусна інфекція (cytomegalovirus) • О - Інші інфекції (others) - гепатит В і гепатит С • Вірусні, бактеріальні, грибкові інфекції, мікоплазми,
уреаплазми (сифіліс, гонорея, хламідіоз, хронічний трихомоноз, гонококова інфекція, лістеріоз, кандидоз, хвороба Лайма тощо) • ВІЛ-інфекція та СНІД, ентеровірусна інфекція, грип, ГРВІ в т. ч. пандемічні штами
грипу • Етіотропна терапія легких та середніх форм дисплазії шийки
матки (CIN1 та CIN2), спричиненої папіломавірусною інфекцією, в тому
числі онкогенними штамами • У складі комплексної терапії інших форм
захворювань, викликаних папіломавірусною інфекцією, в тому числі онкогенними штамами.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10
кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні
(вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Травник»
для покращення процесів травлення

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
квітки безсмертника, насіння кропу,
листя меліси, листя подорожника, трава тріфолі (вахти), корінь кульбаби,
трава золототисячника, трава полину,
трава деревію, корінь аїру, трава череди, листя берези, листя кропиви, трава підмаренника, корінь лопуха, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Травник» покращує процеси травлення, знімає неприємні симптоми, нормалізує функціонування шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози, печінки, жовчного міхура.
Має протиалергічні властивості.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Прискорює та полегшує процес травлення (в т.ч. при переїданні)
• Нормалізує кислотність шлункового соку • Усуває неприємні
симптоми при порушеннях травлення (важкість, здуття, нудота,
коліки, розлад, закреп) • Нормалізує функціонування шлунковокишкового тракту, підшлункової залози, печінки, жовчного міхура
• Активізує ферментну активність органів травлення • Сприяє кращому засвоєнню поживних речовин та видаленню токсинів.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2
години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 3050 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 1030 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до
2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років
по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років
по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля
на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату
для дорослих, для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Тромбалгін»
при тромбофлебіті, варикозному
розширенні вен

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
листя горіха, листя ліщини, квітки каштана, трава сушениці, трава деревію, квітки безсмертника, листя брусниці, листя
берези, кора верби, шишки хмелю, листя кропиви дводомної, трава буркуна
(донника), бутони софори японської,
спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Тромбалгін»
володіє венотонізуючою, гемостатичною, протизапальною і капілярозміцнюючою властивістю. Знімає запалення стінок судин,
знижує в’язкість крові, нормалізує холестерин в крові. Зміцнює
судинну стінку і покращує реологічні властивості крові, знижуючи
ризик виникнення застійних явищ. Має антиспазматичну, антикоагулянтну, фібринолітичну дію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Тромбофлебіти • Варикозне розширення вен • Капіляротоксикоз
• Профілактика склерозу і тромбоцитопенія • Комплексне лікування геморою • Малорухомий спосіб життя • Зайва вага • Стан
після переломів і травм.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Улькогастр»
для зниження кислотності

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава золототисячника малого (центурії), кореневище лепехи (аїру тростинного), трава деревію, квіти нагідок (календули), листя м’яти перцевої, трава
звіробою, кореневище перстачу прямостоячого (калгану), трава залізняка колючого (зопника колючого), корінь Кермек Гмелина , корінь алтеї лікарської,
трава міхурника (хлопушки звичайної),
спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.

Засіб з лікарських рослин «Улькогастр» запобігає виразковому утворенню шляхом зниження секреції соляної кислоти і підвищує
місцеве захисне протистояння. Покращує мікроциркуляцію, метаболічні і репаративні процеси в шлунково-кишковому тракті. Усуває прояви загострення виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки • Гіперацидний гастрит, гастродоуденіт • Як симптоматичний засіб від
печії у поєднанні з фітовитяжкою «Панкреалін».

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Ульколін»
при запаленні кишківника,
виразковому коліті

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

кореневище з коренем гравілату міського, кореневище півників болотних
(касатик болотний), трава сухоцвіту
багнового, листки подорожника великого, плоди шипшини, листя кропиви
дводомної, трава деревію звичайного,
супліддя вільхи сірої, слані ісландського моху, трава шавлії, квітки ромашки,
трава полину, трава золототисячника,
бутони гвоздики (Сізігіум), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Ульколін» усуває запалення і кривавість
слизової оболонки товстого і тонкого кишківника, сприяє епітелізації ерозій і виразок, захищає стінки кишківника від склеротичних деформацій, нормалізує процеси мікроциркуляції і метаболізму в ній.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Запалення товстого кишківника (різні форми колітів, в т. ч. неспецифічний виразковий коліт) • Хвороба Крона • Запалення тонкого кишківника (різні форми ентеритів) • Алергози • Проктити.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2
години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 3050 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 1030 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до
2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років
по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років
по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля
на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату
для дорослих, для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Уросептин»
урологічний засіб, сприяє нормалізації
функцій сечовидільної та статевої систем

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
кукурудзяні стовпчики з приймочками,
плоди ялівцю, трава споришу, листя
брусниці, листя мучниці, бруньки берези, квітки нагідок (календули), пагони
(гілки) і листя омели білої, трава звіробою, трава чебрецю, трава пол-пали
(ерви шорсткої), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Уросептин» має протизапальну, антибактеріальну, розсмоктувальну, анальгезуючу, противірусну, антимікробну та антихламідійну дію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Гострий і хронічний уретрит • Гострий і хронічний цистит • Запальні процеси сечостатевої системи • Хламідіоз та інші інфекційні
і вірусні захворювання • Комплексне лікування сечокам’яної хвороби • Комплексне лікування простатитів, уретритів • Комплексне
лікування аденоми передміхурової залози • Конкременти сечового міхура • Комплексне лікування нетримання сечі у дорослих і
дітей ( лікування статевих пар повинно буди одночасним).

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Фемітин»
при запальних процесах жіночих
статевих органів

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
квітки арніки гірської, листя подорожника великого, трава сухоцвіту багнового (сушениці), квітки календули, трава
м`яти перцевої, трава перстачу прямостоячого, трава грушанки круглолистої,
квітки волошки синьої, трава меліси
лікарської, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Фемітин»
має протизапальну, знеболюючу і загальнозміцнюючу дію на жіночі статеві органи (матку, яйники, труби, піхву).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Запальні процеси жіночих статевих органів • Ендометрити, ендометріози • Комплексне лікування фіброміоми матки, кісти,
поліпів та інших захворювань малого тазу • Порушення репродуктивної функції жінки • Порушення менструального циклу • Аномалія матки • Клімактеричний синдром.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Фібромолік»

сприяє нормалізації функціонування жіночої
статевої системи при міомах, фібромах

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
плоди барбарису, трава будри плющевидної, трава чистотілу, корінь
копійочника забутого (червоного
кореня), кореневище з коренем купини лікарської, пагони (гілки) з
листям омели білої, трава вербени,
трава солянки холмової, трава талабану польового (ярутки польової),
трава борової матки (ортилії однобокої), корінь родіоли холодної (червоної щітки), кореневище бадану
товстолистого, трава підмаренника
справжнього, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Фібромолік» має протизапальну, крово–
спинну, протипухлинну, розсмоктувальну дію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Міоми матки • Фіброміоми матки • Дисфункціональні маткові
кровотечі • Ендометрити, ендометріоз • Порушення менструального циклу • Гіперплазія матки.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітоантибіотик
«Рослинний антибіотик»

захист від вірусів, бактерій і мікробів

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
квітки ехінацеї, листя малини, трава орегано (материнка), листя базиліку, корінь женьшеня, трава чебрецю, плоди ялівця, листя брусниці, листя
розмарину, квіти з листям герані криваво-червоної, листя чорної смородини, листя шавлії,
цетрарія ісландська (мох), корінь солодки голої,
листя горіха волоського, трава звіробою, листя
евкаліпту, трава фіалки триколірної, трава тисячолистника, квітки календули, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Фітоантибіотик» має
противірусну, адаптогенну, антимікробну, протигрибкову, протизапальну дію,
сприяє зміцненню імунітета. Стимулює діяльність шлунково-кишкового тракту,
гепатопротектор. Нормалізує обмін речовин, позитивно впливає на мікрофлору кишківника, не викликаючи дисбактеріоз. Рослинний антибактеріальний
комплекс широкого спектра дії.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Для профілактики і в комплексному лікуванні запальних захворювань вірусної і
бактерійної етіології: • Дихальних шляхів (пневмонія, бронхіт, гайморит, тонзиліт
та ін.) • Статевої сфери (гінекологічні та урологічні) • Шлунково-кишкового тракту
(дизентерія і ін. кишкові інфекції) • Різних рановий процесах, мікробної екземи і
т. д. • При дисбактеріозі, діареї, що виникають при призначенні будь-яких хіміотерапевтичних препаратів • При прийомі гепатотоксичних препаратів • У після–
операційний період, в період одужання після важких виснажливих захворювань,
після травм, опіків і цитостатичної терапії • При різких змінах кліматичних і побутових умов • Головна перевага «Рослинного антибіотика» перед антибіотиками і
синтетичними антибактеріальними препаратами: лікарські рослини, що входять
до складу препарату – в більшості своїй кишкові еубіотики – знищують патогенну
і зберігають сапрофітну мікрофлори. «Рослинний антибіотик» не викликає побічних ефектів, звикання і залежності. Ефективний і не руйнує ваш організм. Відновлює мікрофлору і не дратує кишківник. Безпечний при тривалому застосуванні.
Одночасний прийом з антибіотиками підвищує бактерицидну активність останніх в кілька разів. Здатний позбавити вас від багатьох хронічних недуг.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітоаспірин
«Рослинний аспірин»

антибактеріальний, противірусний,
протизапальний захист

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
кора верби білої, квітки липи, листя чорної
смородини, листя малини, корінь півонії,
плоди терену, квітки бузини чорної, соснові
шишки, плоди чорниці, трава гадючника
в’язолистого (таволги), бруньки (листя) тополі чорної, бруньки берези, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Фітоаспірин» має
антибактеріальні, противірусні, протизапальні властивості. Сприяє зміцненню імунітета. Стимулює діяльність залоз внутрішньої секреції шлунково-кишкового тракту, проявляє гепатопротекторну і адаптогенну дію,
нормалізує обмін речовин. Позитивно впливає на мікрофлору кишечника, не викликаючи дисбактеріоз.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Для профілактики і в комплексній терапії запальних захворювань
вірусної і бактеріальної етіології дихальних шляхів (пневмонія, гайморит, тонзиліт і ін.), статевої сфери (гінекологічні і урологічні захворювання), ШКТ, а також інфекційних захворювань (дизентерія, кишкові інфекції і ін.) • Різні ранові процеси, мікробна екзема • В складі комплексної
терапії різних дисбіозів, в т. ч. під час і після антибіотикотерапії • Після–
операційний період, стани після травм, опіків • В період одужання після
важких, виснажуючих захворювань • При різких змінах кліматичних,
побутових умов.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Фітобактерин»
відновлення мікрофлори кишківника,
захист організму від бактерій та вірусів

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава череди, трава деревію, квітки календули, трава звіробою, квітки ромашки, корінь алтеї, корінь дев’ясилу, листя
м’яти перцевої, листя подорожника, трава полину, плоди шипшини, трава золототисячника, корінь аїру, плоди кропу,
насіння льону, бутони гвоздики (Сізігіум), спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Фітобактерин»
має протизапальну, бактерицидну,
антимікробну, ранозагоювальну дію. Відновлює мікрофлору
кишківника, підтримує захист організму від бактерій та вірусів.
Регулює роботу шлунково-кишкового тракту. Усуває метеоризм,
нормалізує випорожнення. Сприяє поліпшенню засвоєння поживних речовин, перешкоджає розмноженню патогенних бактерій. Зміцнює імунітет, знешкоджує токсини, перешкоджає розмноженню чужорідних мікроорганізмів (ентерококів, стрепто- і
стафілококів, дріжджоподібних грибів).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Для відновлення мікрофлори (під час і після прийому антибіотиків) • При алергії будь-яких видів • При аутоімунних захворюваннях • При різних захворюваннях шлунково-кишкового тракту
(метеоризм, діарея, запор, дисбактеріоз, гастрит, харчові отруєння, кишкові інфекції) • При бактеріальних інфекціях (дизентерія,
сальмонельоз, туберкульоз) • При вірусних інфекціях (ГРЗ, ГРВІ,
грип, гепатит) • Нормалізує роботу ШКТ, печінки, підшлункової залози, усуває дискомфорт після прийому їжі.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель).Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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«Фітовітаміни»

весь спектр природних вітамінів

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
листя малини, трава шавлії, квітки конюшини, корінь кульбаби, квітки мати-й-мачухи,
плоди горобини, листя подорожника, трава тисячолистника, квітки ехінацеї, трава
толокнянки, плоди кропу, трава люцерни,
плоди шипшини, плоди калини, фукус дрібнопузирчастий (водорості), спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Фітовітаміни» – це
комплекс вітамінів, які забезпечують нормальну роботу практично кожної системи
організму. Відповідальні за накопичення
кальцію у кістках. Беруть участь в обміні речовин. Позитивно впливають на роботу нервової системи. Підвищують енергію і покращують
здатність до навчання. Допомагають при ревматичних болях, мігрені,
гастриті із зниженою секреторною функцією. Позитивно впливають на
функцію кишечника і печінки (перешкоджаючи жировій інфільтрації).
Беруть участь в процесах клітинного дихання, обміну жирів, білків,
вуглеводів, кровотворенні, антитіл. Сприяють загоєнню ран, зберігають здоров’я шкіри. Необхідні при стресах, м’язовій втомі, судомах,
людям з ослабленим імунітетом. Покращують роботу мозку, серця,
очей, нирок, запобігають передчасному старінню клітин цих органів.
Необхідні при фізичних навантаженнях, для синтезу гемоглобіну.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При незбалансованому та нераціональному харчуванні • Для загального зміцнення організму • При фізичних та психічних стресах • Заняття
активними видами спорту • Похилий вік, куріння, зловживання спиртними напоями • Дієта для схуднення • У пори року, коли відчувається
нестача вітамінів • Порушення всмоктування й обміну вітамінів • Підвищена потреба у вітамінах.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Фітоінтерферон »

природний противірусний агент, сприяє
формуванню захисного бар’єра, який запобігає інфікуванню організму вірусами та
бактеріями, а також регулює стан імунної
системи та інгібує ріст злоякісних клітин

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

корінь елеутерококу, листя горіху волоського, квітки ехінацеї, корінь родіоли
рожевої, квітки пижми, квітки ромашки,
квітки календули, плоди ялівцю, бруньки сосни, листя (бруньки) берези, трава
шавлії, бутони гвоздики (Сізігіум), спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Фітоінтерферон»
активізує імунітет людини, дає йому додаткову енергію для боротьби зі специфічними шкідливими чинниками. Активізує синтез інтерферону, який запобігає розмноженню мікробів і вірусів,
пригнічує інфіковані клітини в самому організмі людини. Має загальнозміцнюючу, протизапальну, противірусну, бактерицидну,
імуномодулюючу та протипухлинну дію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Профілактика і лікування грипу та інших гострих респіраторних,
дихальних, вірусних інфекцій • Запальні процеси ЛОР органів• Запальні захворювання дихальних шляхів • Комплексне лікування
гепатитів, ВІЛ/СНІДУ, розсіяного склерозу, пухлин різного похо–
дження • Фізичне та нервове перенапруження • Реабілітація після оперативних втручань, пологів, втрати крові • Вірусні ураження
організму • Простий герпес (висипання на губах, підборідді, носі)
• Герпес статевих органів • Оперізуючий лишай (висипання по
ходу лицьового нерва, міжреберний тощо) • При невриті різної
локалізації, стафіло-стрептодермії • Рожисте запалення • Подразнення, запальні процеси, висипи на шкірі • Гострі і хронічні інфекції різної етіології, грибкові ураження.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Фітоінулін »

при цукровому діабеті, сприяє зниженню
рівня цукру в крові, при захворюваннях ШКТ,
гепатитах, опорно-рухового апарата,
підвищує імунітет

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

плоди чорниці, стулки квасолі, корінь
оману, корінь лопуха, трава хвоща, польового, плоди шипшини, трава споришу, листя м’яти перцевої, листя суниці
лісової, листя берези, листя артишоку,
спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Фітоінулін» нормалізує вуглеводний обмін, роботу ШКТ, перешкоджає розвитку
дисбактеріозу. Сприяє нормалізації рівня цукру в крові, оздоровленню опорно-рухової системи. Покращує травлення. Має антиоксидантні, протизапальні властивості відносно підшлункової
залози. Відновлює стінки судин, покращує кровообіг, зміцнює
серцевий м`яз. Підтримує функцію нирок, адсорбує та виводить
токсини. Зміцнює імунітет.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Профілактика і корекція функцій організму при цукровому діабеті І і ІІ типів різного ступеня важкості, а також при порушенні
толерантності до глюкози • Оптимізація вуглеводно-жирового
обміну • Зайва вага • Профілактика атеросклеротичних змін в
судинах • Хронічні неінфекційні захворювання ШКТ • Порушена
(знижена) функція підшлункової залози і травної системи в цілому • Для підтримки опорно-рухової системи.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.

134

Фітовитяжка «Фітойодіс»
природний йод

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
cлані ламінарії цукристої, трава вахти трилистої,
трава дроку красильного, цистозира бородата
(водорості), цетрарія ісландська (мох), корінь
перстача білого (п’ятипал), фукус дрібнопузирчастий (водорості), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Фітойодіс» - профілактика захворювань, викликаних йододефіцитом,
нормалізація йодного статусу, радіопротектор.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При прояві ознак йодної недостатності: • ендок–
ринні: порушення функцій щитоподібної залози,
зоб, порушення метаболічних процесів і теплообміну, цукровий діабет • імунодефіцитні: часті інфекційні і простудні захворювання, ослаблення імунітету • кардіологічні: атеросклероз (стійкий до лікування дієтою і ліками), аритмія, при якій застосування спеціальних препаратів не
дає відчутного і тривалого ефекту, підвищення діастолічного (нижнього) тиску
через набряклості судинних стінок • анемічні: зниження рівня гемоглобіну в
крові, при якому лікування препаратами заліза дає лише скромний (недостатній) результат • остеохондрозні: слабкість і м’язові болі в руках, грудний та поперековий радикуліт, при яких традиційне лікування не ефективно • набряклі:
набряки навколо очей або загальні, при яких прийом сечогінних препаратів
посилює стан, формуючи залежність від них • бронхолегеневі: набряклість дихальних шляхів, що призводить до хронічного бронхіту і ГРЗ • дерматологічні:
випадіння волосся, зміна зовнішнього вигляду і властивостей волосся та шкіри,
тривале загоєння ушкоджень шкірного покриву • гінекологічні: порушення
менструальної функції, нерегулярність місячних, іноді їх відсутність, безпліддя,
мастопатія, роздратування і тріщини сосків • соматичні: втомлюваність, непереносимість холоду і тепла, діарея або запор, зміни ваги, тремор, сонливість,
млявість, погіршення пам’яті та уваги, поява частих головних болів • психічні: дратівливість, пригнічений настрій, забудькуватість, напади незрозумілої
туги, зниження інтелекту, депресія, внутрішній неспокій, психічна лабільність
• Уповільнення фізичного і інтелектуального розвитку у дітей • Найбільш небезпечні захворювання, викликані нестачею йоду в організмі: чоловіче і жіноче безпліддя, викидні, народження мертвих дітей, передчасні пологи, глухонімота, розумова відсталість (нестача йоду знижує розумові здібності навіть у
зрілому віці), гострі психічні захворювання, кретинізм.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 2530 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 10-30 хв
до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під
час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При
комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням
лікаря.
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Фітовитяжка «Фітокальцій»
джерело природного кальцію

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
листя кропиви дводомної, трава вівса,
трава хвоща польового, листя артишоку, плоди кропу, слані ламінарії, листя
м’яти, трава чебрецю, трава шавлії,
листя кульбаби, листя подорожника,
спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Фітокальцій»
поповнює дефіцит кальцію. Зміцнює кісткову та м’язову тканину. Покращує стан зубної емалі. Забезпечує
гармонійний ріст молодого організму. Покращує провідність нер–
вових волокон.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Для зміцнення зубів • Для профілактики кісткових і судинних
порушень • Для профілактики та у комплексній терапії остеопорозу та його ускладнень • При недугах щитоподібної залози (у
комплексних програмах оздоровлення при тиреотоксикозі) • При
кровотечах, шкірних та алергічних захворюваннях • При ламкості
нігтів • В постклімактеричний період • Для нормалізації серцевої
діяльності • При підвищеній кислотності шлунка • Посттравматична реабілітація • Переломи кінцівок • Захворювання суглобів
(деформуючий остеоартроз, ревматоїдний поліартрит і ін.) • Остеохондроз • Підвищена проникність і ламкість капілярів.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Фітоконтрацептик»
для контрацепції, протизаплідний

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь імбирю, трава грициків (пастуша сумка), насіння чорнушки посівної,
трава пол-пали (ерви шорсткої), плоди
коріандру, кора калини, трава талабану
польового,трава вербени, трава полину, листя петрушки, квітки пижми, трава
материнки звичайної, бутони гвоздики
(Сізігіум), корінь локриці (солодка гола),
корінь кульбаби, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Фітоконтрацептик» захист від вагітності.
Менструальний цикл стає більш регулярним, менструація менш
болючою, зменшується кровотеча.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Контрацепція • Функціональні порушення менструального циклу • Синдром передменструального напруження.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Фітолецитин-норм»
для покращення стану судин,
пам’яті, нервової системи, печінки

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
квітки арніки гірської, бутони софори
японської, корінь соняшника, корінь
кульбаби, корінь алтеї, плоди шипшини,
корінь родовика лікарського, листя ліщини, трава шавлії, плоди чорниці, плоди фенхеля, листя гінкго білоба, насіння
лимонника, корінь цикорію, корінь імбиря, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Фітолецитин-норм» очищає стінки судин від органічних відкладень, попереджає ішемічні, геморагічні інсульти і крововиливи та усуває їх наслідки, запаморочення,
покращує пам’ять. Нормалізує функцію головного мозку, сприяє
розумовій активності. Відновлює нормальну роботу печінки, травлення. Позитивно впливає на ліпідний обмін, знижуючи рівень
шкідливого холестерину, нормалізує склад крові. Має гемостатичний ефект (при різних видах кровотеч), тонізуючий вплив на спинний мозок, знімає рефлекторну збудливість кори головного мозку.
Має антиоксидантні, протизапальні властивості.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При атеросклерозі • Для покращення мікроциркуляції, просвіту
судин, підвищення ефективності кровопостачання • Розсіяний
склероз, хвороба Альцгеймера • Серцево-судинні захворювання
• Інфекційні захворювання нервової системи • Функціональні порушення нервової системи • Порушення ліпідного обміну, ожиріння • Хронічні і гострі гепатити • Системні шкірні захворювання
(нейродерміт, псоріаз) • Для загального зміцнення організму.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Фітолютеїн»
захист для очей

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава очанки, квітки волошки, трава собачої кропиви, трава сухоцвіту, трава
хвоща, корінь солодки голої, кореневище півонії, пагони омели білої, плоди
софори японської, корінь пирію, корінь
лепехи (аїру), квітки конюшини, плоди
чорниці, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Фітолютеїн»
забезпечує нормальне функціонування зорового апарата, покращує адаптацію очей до темряви, знижує ризик виникнення захворювань сітківки, запобігає розвитку вікових порушень і втраті
зору. Покращує гостроту зору.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При гіпоксії, для покращення кровообігу і постачання кисню в
очах • При міопії, пов’язаній з надмірним навантаженням на зоровий апарат • Дефіцит кровопостачання, посттромботичній ретинопатії • В комплексній терапії дистрофії сітківки ока • Для покращення функціонування жовтого тіла сітківки • Для профілактики
негативного впливу на очі надмірного ультрафіолетового випромінювання (в т. ч. у горах, на морі).

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається
вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час
загострення до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної
температури, від 2 до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 3060 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час
їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату
із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1
крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Фітомеланін»
для відновлення балансу в роботі клітин,
при вітіліго, целюліті, антиоксидант

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
чага (березовий гриб), трава чебреця, плоди
чорниці, насіння дикої моркви, квітки арніки гірської, трава вахти трилистої, корінь
цикорію, квітки бузини чорної, трава ряски,
корінь левзеї сафлоровидної, листя суниці
лісової, трава черги (череди), квітки календули, спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Фітомеланін» природний антиоксидант. Покращує стан стінок
капілярів і судин шкіри, попереджає появу судинної стінки та куперозу. Уповільнює процес старіння. Покращує захисну
функцію шкіри, зберігає нормальний рівень вологи в клітинах шкіри. Бореться з фотостарінням, стимулює утворення в клітинах колагену та елас–
тину самостійно. Відновлює рівномірний колір шкіри, попереджає появу
вікової пігментації. Регенерує та відновлює тургор шкіри. Гальмує патологічно розвинені вільно-радикальні процеси, що ведуть до руйнування тканин, стабілізує клітинні мембрани, є потужним імуномодулятором, який
має антиоксидантні, протигрибкові і противірусні властивості. Сприяє стимуляції обмінних процесів в організмі, має протизапальний, відновлюючий ефект, захищає шкіру від пошкоджень, що викликаються забрудненнями, стресом, внутрішніми порушеннями в організмі. Має антимікробну,
адаптогенну, протизапальну, протинабрякову, омолоджувальну, проти–
алергійну, протисвербіжну дію, запобігає і гальмує процеси переродження
тканин. Сприяє звуженню пор, нормалізації секреції сальних залоз (суха і
жирна шкіра), зміцненню капілярів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Вітіліго • Псоріаз • Бородавки, папіломи • Дерматити • Екземи • Грибкові
ураження • Алергічні реакції різного походження • Пігментні плями • Герпес • Попрілості • Демодекоз • Стафілококові і стрептококові інфекції (висипи на шкірі, вугри, рожисте запалення, лишаї, кліщі, фурункули) • Гноячкові
захворювання шкіри • Шкірні виразки • Рани, забиті місця, гематоми, п’яткові тріщини, укуси комах • Для очищення шкіри • Целюліт.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка
«Фітосорбент-Інтоксикан»

очищення організму від токсинів і шлаків

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
насіння лимонника, трава звіробою,
квітки календули, корінь стальника, кореневище лепехи (аїру), трава полину,
трава касії гостролистої (сени), трава
стевії, трава кипрею, плоди шипшини,
корінь родіоли рожевої, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «ФітосорбентІнтоксикан» має очищуючу, протизапальну, легку сечогінну, жовчогінну і спазмолітину дію. Усуває функціональні порушення і відновлює моторику шлунково-кишкового тракту, сприяє профілактиці дисбактеріозу. Блокує токсини
і побічні продукти метаболізму. Надає допомогу при отруєннях
(сприяє усуненню діареї, відновлює процеси травлення). М’яко
допомагає організму позбавитися від екзогенних та ендогенних
токсинів (солей важких металів в т. ч. радіонуклідів, токсинів,
шлаків). Зменшує дію алергенів. Сприяє виведенню шкідливого
холестерину. Знижує навантаження на нирки, печінку. Покращує
процеси обміну речовин, імунітет.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Дисфункції і інфекційні захворювання шлунково-кишкового
тракту, печінки, підшлункової залози • Гострі і хронічні інфекції
• Інфекційні і неінфекційні шкірні захворювання • Алергічні реакції • Інтоксикація організму внаслідок харчових, алкогольних
отруєнь, а також важкими металами.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Фітофермент»
для покращення травлення, засвоєння
харчових продуктів

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава вахти трилистої, трава полину,
корінь аїру, квітки конюшини (клевер),
корінь солодки голої, корінь лопуха,
корінь кульбаби, трава шавлії, трава
сушениці, квітки календули, квітки мати-й-мачухи, слані ісландського моху,
корінь калгану, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

«Фітофермент» відновлює порушені процеси перетравлення і
засвоєння їжі. Усуває запалення. Сприяє більш повному розщеп–
ленню їжі. Полегшує кишкове всмоктування. Має імуномоделюючу, протизапальну, антибактеріальну дію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Запальні процеси різної локалізації • Дисфункції травлення, порушення всмоктування їжі • Хронічні захворювання органів травлення.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2
години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 3050 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 1030 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до
2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років
по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років
по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля
на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату
для дорослих, для дітей – згідно інструкції.
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Фіто-Алюміній (AL)

природна (легкозасвоювана) форма
міцні кістки

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава артишоку, трава полину, корінь
перстачу білого, трава горицвіту весняного, трава сухоцвіту багнового, кореневище сабельника болотного, шишки
хмелю звичайного, кореневище з коренем левзеї сафроловидної, плоди анісу
звичайного, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Основною функцією, яку виконує елемент,
є активна участь у формування кісткової тканини, скелета, зв’язок
і хрящів, іншої сполучної тканини. Алюміній сприяє правильному
росту і розвитку скелета, регулює і прискорює процеси регенерації,
що сприяє збереженню здоров’я і молодості. Дефіцит алюмінію у
вашому організмі, може призвести до загальної слабкості, втрати сил в кінцівках. Значного порушення координації рухів. Алюміній входить до складу всіх клітин, тому його дефіцит призводить
до руйнування клітини і втрати її функціональності. Відбувається
порушення росту і розвитку, особливо у дітей, що призводить до
більш серйозних, хронічних захворювань. Відіграє важливу рольвін бере участь у процесі регенерації (відновлення) епітеліальної
та сполучної тканин, підтримки міцності кісток, утворення пептидів і фосфатних комплексів. Алюміній впливає на функцію паращитоподібних залоз, чинить як активізуючу, так і гальмівну дію на
травні ферменти.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час
загострення до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної
температури, від 2 до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 3060 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час
їжі). Дітям за призначенням лікаря рекомендована доза – (від 1 до 1,5
років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4
краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель,
від 10 до 12 років по 8-10 крапель).Можливе застосування препарату із
розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1
крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фіто-Аргентум (Срібло) Ag

природна (легкозасвоювана) форма
знезаражувальна (бактерицидна) дія

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

корінь женьшеню, кореневище з коренем синюхи блакитної, трава жовтушника сивіючого, листя підбілу звичайного,
листя брусниці звичайної, квіти арніки
гірської, плоди кропу городнього, трава
конвалії травневої, квітки ехінацеї, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Срібло - мікроелемент, необхідний для
нормальної діяльності залоз внутрішньої секреції, мозку, печінки та кісткової
тканини. Воно надає омолоджуючу дію
на кров і благотворно впливає на протікання фізіологічних процесів в організмі. При цьому стимулюються кровотворні органи,
збільшується число лімфоцитів і моноцитів, еритроцитів і відсоток
гемоглобіну, а також сповільнює ШОЕ. Симптоми нестачі срібла:
слабкість, часті інфекційні хвороби, погане самопочуття.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Захворювання ЛОР органів: риніти, фарингіти інфекційної
природи, ангіна, стан після тонзилектомії • ГРВІ, грип • Будь- які
запальні захворювання порожнини рота: парадонтоз, гінгівіт,
стоматит • Бронхолегеневі захворювання: бронхіт (гострий і
хронічний), особливо який супроводжується виділенням гнійної
мокроти, астма, пневмонії, бронхоектатична хвороба • Муковісцедоз • Захворювання шлунково-кишкового тракту: хронічний
гастрит, виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки, діареї,
хронічний коліт • Безкам`яний холецистит • Геморой • Шкірні
захворювання • Алергія • Захворювання сечовидільної системи
• Грибки • Віруси • Бактерії • Паразити • Вірус папіломи • Пухлини • Герпес • ВІЛ • Стрептококи • Стафілококи.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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ФІТО-АРГІНІН

природна амінокислота

амінокислота кардіології
(серцево-судинної системи)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

плоди горобини звичайної, трава су–
ниць лісових, трава (корінь) живокосту,
трава (корінь) оману, трава герані криваво-червоної, трава рути садової, трава
материнки звичайної, трава первоцвіту
весняного, листя подорожника великого, трава вересу звичайного, трава амаранту, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.
Аргінін амінокислота кардіології. Впливає на серцево-судинну систему, сприяє підтримці нормального рівня холестирину
в крові. Сприяє розширенню судин, запобігаючи розвитку атеросклеротичних бляшок. Сприяє підтримці нормального рівня
артеріального тиску. Сповільнює ріст пухлин, за рахунок стимуляції імунної системи. Ефективний при різних травмах. Допомагає знизити вагу. Стимулює вироблення інсуліну підшлунковою
залозою. Один з найефективніших стимуляторів гормону росту.
Виводить з організму продукти розпаду відпрацьованих білків.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Для підтримки нормального рівня артеріального тиску • Серцево-судинних захворювань • Зниження рівня холестерину в крові
• Покращення коронарної мікроциркуляції крові • Надання живильної підтримки імунній системі • Збільшення кількості сперматозоїдів у чоловічій спермі • Скорішого загоєння виразок, ран,
опіків, переломів кісток • Сприяє виділенню гормону росту та
інсуліноподібного ростового фактору • Засотосовують при захворюваннях печінки (цирозі, жировій дистрофії) • Сприяє дезінтоксикаційним процесам у печінці • Сприяє відновленню і регенеруванню нервової тканини • Запобігає остеопорозу.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.

145

Фіто-Аурум (Золото) Au

природна (легкозасвоювана) форма
Проти склерозу і старості.
Антимікробна, противірусна,
бактерицидна дія.

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

трава люцерни посівної, трава хвоща
польового, квітки ехінацеї пурпурової,
трава астрагалу шерстистоквіткового,
кукурудзяні стовпчики з приймочками,
трава жовтушника сивіючого, трава полину гіркого, бруньки (листя) берези бородавчастої, кора дуба, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.
Золото володіє антимікробною, бактерицидною, противірусною
дією. Ці ж властивості також притаманні і сріблу, причому, разом
їх ефективність ще вища. Активізує кровообіг, сприяє посиленню
метаболічних процесів в організмі. Необхідне нашому організму
для підтримки імунітету. Стимулює серцеву діяльність, процеси
пам`яті, вирівнює пульс. Воно надає помітну антисклеротичну,
благотворну дію при загальному старінні організму, у тому числі
при таких захворювань як атеросклероз, пародонтоз, остеохондроз, гіпертонія,поліартрит, деформуючий артрит, ревматоїдний
артрит,ревматизм, захворювання шлунково-кишкового тракту,
депресивні розлади,синдром Фелти,червоний вовчак,захворювання жовчовивідних шляхів і печінки(гепатити), захворювання
сечостатевої системи, фіброаденоми матки, ендометрити, пухлини різного походження, шкірні захворювання (дерматит), туберкульоз, сифіліс, СНІД, захворювання ЛОР органів, бронхолегеневої
системи, грибки, віруси, бактерії, паразити, герпес, стрептококи,
стафілококи. Надає цілющу дію на весь організм, активізує його
захисні сили.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Лікар може коригувати
термін вживання,дозу та частоту прийому. Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фіто-Барій (Ba)

природна (легкозасвоювана) форма

розслаблююча дія на гладку мускулатуру

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава конюшини лучної, кукурудзяні
стовпчики з приймочками, листя верби
білої, листя берези бородавчастої, плоди глоду, плоди шипшини, листя меліси
лікарської, корінь тирличу жовтого (горечавка жовта), трава золототисячника малого, плоди коріандру посівного,
спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.

Корисний для підтримки роботи мозку
в цілому і нормалізації гормонального процесу. Сприяє розслаб–
ленню серцевого м’яза. У деяких випадках барій замінює кальцій у кістковій системі людини, однак, даний факт не говорить про
повноцінну заміну однієї речовини іншою. Знаходиться барій в
кришталику ока, головному мозку і селезінці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Рекомендується у випадках наявності спазмів гладкої мускулатури, а також при больовому синдромі різної етіології • Під час
ниркової коліки, спастичних явищах сечовивідних шляхів, спазмах шлунка і кишечнику, спастичній дисменореї, жовчній коліці,
дискинезії жовчних шляхів • Як допоміжний засіб під час та після
діагностичних досліджень для зняття спазму досліджуваних органів • Показаний при мігренеподібному головному болю, який
спричинений спазмом судин • За умов необхідності можна застосовувати для зниження підвищеної температури при застудних та
інфекційно-запальних захворюваннях.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фіто-Бор (B)

природна (легкозасвоювана) форма
підтримка здоров’я кісток

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава астрагалу шерстистоквіткового,
трава полину гіркого, трава солянки холмової, трава багна звичайного, кореневище з коренем оману високого, трава
материнки звичайної, листя мати-й-мачухи, трава подорожника, кореневище
бадану товстолистого, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Бор покращує функцію головного мозку. Сприяє попередженню
постменопаузного остеопорозу, допомагає при артритах, оскільки має велике значення у формуванні кісткової тканини, сприяє
її міцності. Знижує вміст в сечі оксалату, який з’єднуючись з кальцієм, утворює ниркові камені. Позитивно впливає на функцію
мозку і сприйняття (уважність), бере участь у регуляції діяльності
центральної нервової системи, впливає на функції щитоподібної
та статевих залоз, сприяє нарощуванню м’язів. Має здатність продовжувати життя.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фіто-Бром (Br)

природна (легкозасвоювана) форма
заспокійлива дія

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
слані ламінарії цукристої, трава гірчака
пташиного, трава горицвіту весняного,
трава грициків звичайних, листя смоківниці звичайної, слані цистозири, корінь
кульбаби лікарської, трава полину гіркого, листя мати-й-мачухи, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Бере участь у регуляції діяльності центральної нервової системи, впливає на
функції статевих і щитоподібної залоз. Захищає організм від гіперфункції щитоподібної залози, запобігає утворенню ендемічного
зобу, активує діяльність надниркових залоз. Бере активну участь
в процесі перетравлювання вуглеводів і жирів, активації деяких
ферментів. Активує вироблення пепсину при гастритах з низькою
кислотністю. Він показаний до застосування тим, хто страждає
невротичним синдромом, що супроводжується почастішанням
серцебиття. Володіє діуретичним (сечогінним) ефектом, завдяки
чому ефективно бореться з набряками, якими супроводжуються
деякі захворювання серця і судин. Має заспокійливу дію, благотворно діє при підвищеній дратівливості, безсонні, вегетосудинній дистонії, серцевій недостатності.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Уповільнення росту у дітей • Безсоння, істерія, неврастенія
• Гіпертонія, епілепсія • Зниження рівня гемоглобіну в крові
(анемія) • Порушення роботи статевих залоз • Зниження тривалості життя • Підвищена ймовірність викидня при вагітності
• Низька кислотність шлункового соку,порушення травлення.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час
загострення до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної
температури, від 2 до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 3060 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час
їжі). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2
краплі на 10 кг ваги). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фіто-Ванадій (V)

природна (легкозасвоювана) форма
захисна сила організму

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

плоди шипшини, кореневище з коренем
синюхи голубої, трава чебрецю повзучого, квітки глоду, листя шавлії лікарської,
трава полину, квіти арніки гірської, плоди ялівцю, корінь вовчуга (стальника),
плоди калини, плоди горобини, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Ванадій здатний підвищити захисні функції організму. Очищати кров, тканини і
клітини, зокрема від різного роду інфекцій. Має властивості антиоксидантів, може допомогти попередити атеросклероз, проконтролювати рівень глюкози в крові, діяльність ЦНС, підтримати в нормі структуру зубної та кісткової тканин.
Сполуки ванадію здатні знижувати в крові рівень шкідливого холестерину, нормалізувати обмін ліпідів, сприяти зниженню тиску.
Обмін вуглеводів проходить за участю ванадію. Дія цього елемента подібна з дією інсуліну. Сьогодні його вже почали застосовувати
при лікуванні діабету першого та другого типів. Сполуки ванадію
регулюють баланс калію і натрію, беруть участь у регулюванні
роботи м’язової тканини. Він здатний знімати набряклість, попередити розвиток новоутворень, допомогти клітинам підтримувати життєдіяльність. Зараз його вважають дієвим засобом проти
раку. Під дією цього елемента змінюється гемоглобіновий рівень
в нашій крові. Бере участь у формуванні зубів, кісткової тканини
у підлітків і молодших дітей. Елементи ванадію допомагають організму виробити достатню кількість енергії, тому беруть участь в
обміні вуглеводів і жирів. Ванадій робить позитивний і важливий
вплив на роботу селезінки, печінки, щитоподібної, підшлункової
залоз, легень, сечостатевої системи і гіпофіза.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовітаміни групи (А; Д; Е; К; С; Р)
Природні вітаміни
живильні речовини

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава пустирника, корінь кульбаби, листя малини, трава люцерни, плоди шипшини, листя кропиви, листя
м’яти, трава конюшини, трава сурепки, трава пастушої
сумки, квітки липи, листя берези, кукурудзяні рильця,
трава тисячолистника, трава шавлії, насіння пажитника, трава вересу, слані ламінарії, листя суниці, листя
чорниці, квіти і листя глоду, квітки арніки, трава підбілу, трава звіробою, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Профілактика і лікування гіповітамінозу А:

гемералопія, ураження шкіри і слизових оболонок, порушення росту і розвитку в період інтенсивного росту,
інфекційні захворювання, хронічний гастрит, захворювання щитоподібної залози, антибіотикотерапія.

Профілактика і лікування дефіциту вітаміну D: рахіту, гіпокальціємічної

тетанії, остеомаляції і захворювань кісток на метаболічній основі (гіпопаратиреоз і
псевдогіпопаратиреоз), профілактично у станах послаблення всмоктування (у результаті хронічних захворювань кишечнику, цирозу печінки, резекцій шлунка і кишечнику).
Допоміжне лікування при остеопорозі. Гіповітаміноз Е: порушення менструалного
циклу, загроза переривання вагітності, порушення функціонування чоловічої статевої
системи, клімактеричний період, дегенеративно-дистрофічні зміни в м’язах (міопатії),
суглобах, сухожиллях, системні захворювання сполучної тканини (склеродермія, червоний вовчак, ревматоїдний артрит тощо), захворювання шкіри (дерматити, псоріаз,
трофічні виразки, екзема), очні хвороби, період реконвалесценції після травм, важких
соматичних захворювань, фізичні перевантаження, гіпервітаміноз А і D, патологія, яка
потребує антиоксидантної терапії. Вітамін K — вітамін здоров’я і краси: бере
участь у регуляції окисно-відновних процесів. Забезпечує синтез білка кісткової тканини, на якому кристалізується кальцій. Сприяє попередженню остеопорозу. Забезпечує
нормальну роботу нирок. Має антибактеріальну, антимікробну і болезаспокійливу дію.
Рекомендується при розриві капілярів (варикозні вени). Розацеї (прищі і почервоніння
шкіри). Темних кіл під очима. Профілактика гіпо- та авітамінозу вітаміну
С. Задоволення підвищеної потреби організму у вітаміні С в період росту, вагітності і
годування груддю, при напружених фізичних та розумових навантаженнях, перевтомі,
стресових станах, у період одужання після інфекційних захворювань, при різних інтоксикаціях, геморагічних діатезах. Вітамін Р: капілярозміцнююча речовина, підтримує
еластичність і структуру кровоносних судин. Запобігає руйнування капілярів і судин
атеросклерозом. Допомагає запобігти кровоточивість ясен. Підтримує кров’яний тиск
в нормі. Має протизапальний, протипухлинний ефект. Хороша профілактика алергії і
виразок. Допомагає роботі щитоподібної залози. Має сильну протинабрякову дію. Спазмолітик, разом з вітаміном С бере участь в окисно-відновному процесі. Захист від окислення організму, важливий при лікуванні захворювань, пов’язаних із збільшенням проникності судин. Також незамінний при захворюванні діатезом, алергією, глаукомою,
інфекційними захворюваннями. Необхідний при лікуванні хвороб внутрішнього вуха,
при набряках і запамороченнях.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель
або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 3050 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв
після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3 краплі, від 2 до
5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12
років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі
на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні
декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих, для дітей–
від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовітаміни групи В

(В1, В2, В3, В4, В5(РР), В6, В7(Н), В8, В9, В12, В13, В15, В17)

Природні вітаміни
живильні речовини

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

трава артишоку, листя брусниці, квітки ромашки,трава очанки, листя м’яти перцевої, квітки конюшини, плоди
шипшини, трава тисячолистника, слані
ламінарії, насіння пажитника (гуньба
сінна, шамбала), листя меліси, корінь
лопуха, насіння фенхеля, листя калини, трава шавлії, трава люцерни, листя
евкаліпта, кукурудзяні рильця, плоди
чорниці, насіння льону, шишки хмелю,
трава хвоща польового, листя кропиви,
спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.
Вітаміни групи В - це комплекс вітамінів і вітаміноподібних речовин, які забезпечують нормальну роботу практично кожної системи організму. Відповідальні за накопичення кальцію у кістках.
Беруть участь в обміні речовин. Позитивно впливають на роботу
нервової системи. Підвищують енергію і покращують здатність до
навчання. Допомагають при ревматичних болях, мігрені, гаст–
риті із зниженою секреторною функцією. Позитивно впливають
на функцію кишечника і печінки (перешкоджаючи жировій інфільтрації). Беруть участь у процесах клітинного дихання, обміну
жирів, білків, вуглеводів, утворенні антитіл. Сприяють загоєнню
ран, зберігають здоров`я шкіри. Необхідні при стресах, м’язовій
втомі, судомах, людям з ослабленим імунітетом. Покращують роботу мозку, серця, очей, нирок, запобігають передчасному старінню клітин цих органів. Необхідні при фізичних навантаженнях,
для синтезу гемоглобіну.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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ФІТО-ГЛІЦИН

природна амінокислота

cедатитивна (заспокійлива) дія

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

насіння амаранту, плоди горобини звичайної, трава (корінь) оману, трава перстачу
білого, трава первоцвіту весняного, трава
суниць лісових, пуп’янки софори японської,
листя берези бородавчастої, трава (корінь)
живокосту, трава чебрецю звичайного, трава евкаліпту прутовидного, трава котячої
м’яти справжньої, трава приворотню світлолюбивого, трава шавлії лікарської, квіти
материнки звичайної, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Гліцин є центральним нейромедіатором (передавачем нервового збудження) гальмівного типу дії. Володіє адреноблокуючою, антиоксидантною, антитоксичною діями. Позитивно впливає при м’язових дистрофіях
(зменшенні обсягу і сили м’язів). Нормалізує та активує процеси захисного гальмування в центральній нервовій системі, зменшує психоемоційну напругу, агресивність, підвищує розумову працездатність. Послаб–
лює потяг до алкоголю, зменшує явища абстиненції (стану, що виникає
в результаті раптового припинення прийому алкоголю), депресивні порушення (стан пригніченості), підвищену дратівливість, нормалізує сон.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Зниження розумової працездатності • Стресові ситуації, психоемоційне напруження (у період іспитів, конфліктних ситуацій)
• Різні функціональні та органічні захворювання нервової системи, що супроводжуються підвищеною збудливістю, емоційною
нестабільністю, зниженням розумової працездатності і порушенням сну (неврози, неврозоподібні стани та вегетосудинна дис–
тонія) • Наслідки нейроінфекційних та черепно-мозкових травм,
енцефалопатії • При ішемічному інсульті • При токсичній дії алкоголю на ЦНС.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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ФІТО-ГЛУТАМІН

природна амінокислота
мозкова амінокислота

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
пуп’янки софори японської, листя берези бородавчастої, трава (корінь) живокосту, трава чебрецю звичайного, трава вересу звичайного, листя евкаліпта
прутовидного, листя малини звичайної,
трава стокроток багаторічних, трава приворотню світлолюбивого, трава маренки запашної, шишки хмелю звичайного,
квіти деревію звичайного, трава зірочника середнього, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

«Пальне для мозку».
Стимулює функцію мозку, підтримуючи обмін речовин, що відбувається в ньому. Допомагає активізувати розумову діяльність,
концентрувати увагу, думати більш ясно, покращити настрій і
пам’ять. Надає живильну підтримку імунній системі. Володіє потужною антистресовою дією. Допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові. Підтримує захисні сили організму. Сприяє синтезу білків в організмі, підтримці м’язової маси. Нормалізує
роботу травної системи. Володіє детоксикуючими властивостями.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фіто-Калій (К)

природна (легкозасвоювана) форма
живлення серця і судин

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
плоди калини звичайної, плоди горобини звичайної, плоди глоду, плоди шипшини, трава зірочника (мокрецю), листя
смородини чорної, корінь стальника,
трава полину, стулки квасолі звичайної, листя подорожника великого, трава
фіалки триколірної, трава деревію звичайного, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Калій бере участь у внутрішньоклітинному обміні, регулює
водно-електролітний баланс. Має протиаритмічну дію. Застосовується при недостатній кількості калію в крові. Це трапляється
при різних захворюваннях і станах, що супроводжуються втратою
рідини (проносі, блювоті, зневодненні, при перегріванні і т.д.),
при прийомі проносних і сечогінних засобів, які виводять калій.
Живлення серця і судин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Порушеннях серцевого ритму • Ішемічній хворобі серця (стенокардія, кардіосклероз, інфаркт міокарда, серцева недостатність,
міокардіодистрофія) • Аритмії, екстрасистолія, тахікардія • При
гіпертонії.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фіто-Кобальт (Co)

природна (легкозасвоювана) форма
тонізує ЦНС, покращує енергетичний
обмін, кровотворення

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава суниць лісових, трава сухоцвіту
багрового, плоди шипшини, квітки арніки гірської, листя подорожника, квітки ехінацеї пурпурової, квіти ромашки
аптечної, плоди глоду, листя брусниці,
плоди калини звичайної, слані ламінарії
цукристої, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Кобальт сприяє процесам кровотворення. Утворенню епітеліальних клітин. Функціонуванню нервової системи (бере участь у синтезі мелатоніна). Росту і процесам регенерації. Допомагає при
втомі, розладі травлення. Бере участь у формуванні нервової тканини. Попереджає розвиток жирового гепатоза, руйнування слизової оболонки шлунка.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Для запобігання та заповнення дефіциту кобальту • При м`язовій слабкості • Втраті апетиту, зниженні маси тіла • Ослабленні
пам`яті • Кровотечі з ясен, запаленні ротової порожнини (язика)
• Після перенесених травм і опіків • При анемії • При анорексії
і булемії • При порушенні менструального циклу • Шум у вухах,
втрата слуху • Захворювання ендокринної системи • Депресія
• Дистрофія кісток.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фіто-Кремній (Силіцій) Si

природна (легкозасвоювана) форма
природна підтримка шкіри,
волосся, кісток та нігтів

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава хвоща польового, трава гірчака
пташиного, трава люцерни посівної, лис–
тя кропиви дводомної, плоди ялівцю,
квітки пижми, трава полину, трава чеб–
рецю, листя евкаліпта, квітки ромашки,
трава вівса посівного, трава пирію, трава
медунки лікарської, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Кремній бере участь у формуванні сполучної та епітеліальної тканин, сприяє росту волосся та нігтів, стимулює фагоцитоз. Необхідний в організмі для утворення колагену, що міститься в кістках,
хрящах та інших видах сполучної тканини. Крім того, необхідний
для формування внутрішніх тканин (еластину), який сприяє цілісності й еластичності кровоносних судин. Має стимулюючий вплив
на імунітет і уповільнює процеси старіння в тканинах. Природна
підтримка шкіри, волосся, кісток та нігтів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Зниження апетиту • Погане загоєння ран і зрощення зламаних
кінцівок • Слабка діяльність лейкоцитів • Ламкість нігтів • Поганий ріст волосся • Випадіння волосся • Свербіння голови • Зниження еластичності тканин і тургору шкіри • Підвищення проникності судин.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фіто-Купрум (Mідь) Cu

природна (легкозасвоювана) форма

нормалізація складу крові, рівнів
гемоглобіну, цукру та холестерину

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь алтеї лікарської, трава гірчака перцевого, листя кропиви дводомної, листя мати-й-мачухи, листя подорожника великого,
кореневище з коренем марени красильної,
трава сухоцвіту багнового, корінь цикорію
дикого, плоди (листя) обліпихи крушиновидної, трава стевії, квітки арніки, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Мідь підвищує захисні сили організму, перешкоджаючи утворенню вільних
радикалів, покращує функцію надниркових залоз, сприяє передачі нервових
сигналів, діяльності мозку і серця, утворенню червоних кров’яних тілець, допомагає підтримувати природний колір волосся і шкіри. Мідь захищає клітини від
ушкоджень, регулює вміст цукру в крові, бере участь у виробленні гормону щитоподібної залози тироксину і формуванні сполучної тканини, яка становить основу опорно-рухового апарата, шкіри. Мідь має виражену протизапальну влас–
тивість, пом’якшує прояв аутоімунних захворювань. Виявляє антиоксидантну
дію при інфекціях. Виконує важливу роль в регуляції окислювально-відновних,
нейроендокринних процесів, кровотворення, пігментації шкіри та волосся.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Для поповнення дефіциту міді • Для покращення діяльності серцево-судинної
системи • Зміцнення стану кісткової та з’єднувальної тканини • При недокрів’ї
• Сколіозі та порушенні постави • Порушенні ліпідного обміну (атеросклероз,
ожиріння), цукровий діабет • Безплідності, прийомі протизаплідних засобів, зниженні статевого потягу у жінок • Збільшенні щитоподібної залози та зниженні рівня тироксину • Затримці статевого розвитку у дівчат • При порушенні пігментації
шкіри, варикозному розширенні вен • Порушенні функції передміхурової залози
та попередженні розвитку злоякісного переродження простати • Для активізації
репаративних процесів (загоєння ран, трофічних виразок) • Шкірні недуги, зокрема
псоріаз, облисіння • При розладах нервової системи, порушенні пам`яті, хворобі
Альцгеймера, старечій деменції • При сексуальних розладах у чоловіків, зокрема
деякі види імпотенції.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання
25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на
добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо
перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1
крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих, для дітей–
від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фіто-Літій (Li)

природна (легкозасвоювана) форма
психотропний фактор

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
кореневище з коренем сабельника болотного, листя касії вузьколистої, листя
мучниці, трава сухоцвіту багнового, кореневище з коренем левзеї сафроловидної, трава горицвіту весняного, листя
шавлії лікарської, трава мокрецю, корінь
перстачу білого, шишки хмелю, трава
звіробою, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Літій попереджає розвиток нервовопсихічних захворювань. Надає антиалергічну, психотропну дію,
здатний попереджати захворювання серця, склероз, певною
мірою гіпертонію і діабет, а також підвищує імунітет. Впливає на
вуглеводний обмін, нейроендокринні процеси, жировий обмін,
кровотворну систему. Здатний активізувати роботу ще живих
клітин кісткового мозку, що відіграє не останню роль у лікуванні
раку крові. Нейтралізує дію радіації і солей важких металів на організм, а також дію етилового спирту.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При нервово-психічних захворюваннях (агресивності, депресії,
маніакально- депресивному психозі, шизофренії, іпохондрії, наркоманії, алкоголізмі) • Цукровий діабет • Гіпертонія • Серцево-судинні захворювання • Інфаркт, хвороба Альцгеймера, Гантінгтона
• Новоутворення, лейкози • Алергія • Для підвищення імунітету.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час
загострення до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної
температури, від 2 до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 3060 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час
їжі). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2
краплі на 10 кг ваги). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фіто-Магній (Mg)

природна (легкозасвоювана) форма
природний антистресовий фактор

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

плоди шипшини, трава вівса посівного,
трава фіалки триколірної, трава підмаренника білого, листя бобівника трилистого, квіти пижми звичайної, корінь
вовчуга польового, листя мати-й-мачухи, квітки календули, корінь дягеля,
корінь кульбаби, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Магній компонент ферментів. Міститься
у кістках, зубах. Регулятор роботи нервової системи. Відіграє провідну роль в енергетичному, пластичному та електролітному видах обміну, виступає як регулятор клітинного росту, необхідний на всіх етапах синтезу білкових молекул. Нормалізує роботу серцево-судинної сис–
теми. Корисний при гіпертонії. Нормалізує рівень цукру в крові.
Профілактичний проти утворення каменів у жовчному міхурі та
нирках. Природний антистресовий фактор.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Для нормалізації роботи нервової системи • При підвищених психоемоційних навантаженнях, стресах, перевтомі, порушеннях сну, мігрені
• Для підвищення опірності організму, фізичної і розумової працездатності • При серцево-судинних захворюваннях, гіпертонії • Для зниження
внутрічерепного тиску • Для зняття м’язових судом, спазмів жовчного
міхура і кишечника • Для росту і зміцнення кісток та зубів • При гіпертонії • Для полегшення стану в період передменструального синдрому
• Для виведення з організму важких металів, токсинів, радіонуклідів
• При порушенні ліпідного (атеросклероз, ожиріння) і вуглеводного
(цукровий діабет) обміну • Для покращення функції нирок при сечокам’яній хворобі, профілактики утворення каменів у жовчному міхурі
та нирках.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фіто-Марганець (Манган) Mn
природна (легкозасвоювана) форма
нормалізація складу крові

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
квітки арніки, листя ліщини, трава полину звичайного, квітки бузини чорної,
плоди (листя) обліпихи крушиновидної,
трава чебрецю плазкого, трава череди
трироздільної, трава ряски малої, трава
перстачу білого, трава сухоцвіту багнового, трава люцерни, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Є складовою частиною ферментних систем,
впливає на обмін білків, необхідний для утворення та обміну
вітаміну С. Загальнозміцнюючий засіб, сприяє виведенню з організму токсинів. Знижує рівень холестерину, захищає стінки артерій, робить їх стійкими до утворення атеросклеротичних бляшок. Життєво важливий для функціонування мозку, утворення
шкірного пігменту. При нестачі марганцю порушуються процеси
окостеніння у всьому кістяку, трубчасті кістки товщають і коротшають, суглоби деформуються, порушується репродуктивна функція
яєчників і яєчок. Зростає ризик ревматоїдного артриту, остеопорозу, катаракти, розсіяного склерозу і судорог.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Для підвищення імунітету • Для полегшення явищ алергії, особ–
ливо бронхів, бронхіальної астми, носоглотки • При порушенні
функцій опорно-рухового апарату (остеопороз, артрози), ревматизм • Для зміцнення нервової системи • При неврастенії, неврозах, епілепсії, розсіяному склерозі • Для покращення діяльності
серцево-судинної системи • При порушенні ліпідного і вуглеводного обміну • Цукровому діабеті • При зниженні слуху і гостроти зору • Хронічній втомі,дратівливості, слабості, погіршенні уваги• При вітіліго.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фіто-Молібден (Mo)

природна (легкозасвоювана) форма
живильна речовина-відмінний
детоксикатор

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава астрагалу шерстистоквіткового,
трава буркуна лікарського, трава гірчака
пташиного, листя кропиви дводомної,
трава полину, квітки ехінацеї, трава конвалії травневої, трава багна звичайного,
трава зірочника (мокрецю), листя м’яти
перцевої, трава конюшини, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Зменшує розвиток анемії. Запобігає розвитку подагри і сприяє видаленню з організму сечової кислоти. Є відмінним детоксикатором. Генерує енергію і допомагає синтезувати гемоглобін-білок-переносник кисню, що утримується в червоних клітинах крові.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Для заповнення дефіциту молібдену • При недокрів’ї • При порушенні ліпідного обміну (атеросклероз, ожиріння) • При подагрі
• При інтоксикаціях різного генезу,у т.ч. харчових • При карієсі
• При ламкості кісток • Цукровому діабеті.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фіто-Натрій (Na)

природна (легкозасвоювана) форма
Підтримка водно-сольвого балансу.
Нормалізація функції нирок і
нервово-м`язової діяльності.

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь кульбаби, корінь цикорію дикого, слані ламінарії цукристої, листя смородини чорної, плоди кропу пахучого,
листя петрушки кучерявої, листя м’яти
перцевої, листя берези, корінь оману
(дев`ясилу), листя (плоди) обліпихи, квітки пижми, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Має антитоксичну, протизапальну, спазмолітину дію. Бере участь у
водно-сольовому обміні. Стимулює травну систему, беручи участь
в синтезі шлункового соку, активізуючи травні ферменти. Регулює
нервово-м`язову діяльність. Забезпечує безперебійну роботу нирок. Чинить судинорозширювальну дію, нормалізуючи кров`яний
тиск і впливаючи на роботу міокарда. Утримує рідину в організмі,
не допускає його зневоднення. Запобігає ризику отримання теп–
лового і сонячного удару.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При використанні безсолевих і вегетаріанських дієт • Надмірне
виведення натрію з організму через нирки і шкіру в гарячу погоду
або при підвищених фізичних навантаженнях • Хронічні захворювання нирок, надниркових залоз, кишечника • Тривалий прийом
діуретиків (сечогінних засобів), у т.ч.кофеїну • Спрага • Втрата апетиту і зниження ваги • Сонливість і швидка стомлюваність • М`язові судоми • Погіршення стану шкіри, зниження її еластичності і
тургору • Часті інфекційні захворювання.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фіто-Нікель (Ni)

природна (легкозасвоювана) форма
гормональна регуляція організму

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава кропиви собачої, корінь алтеї
лікарської, плоди лимонника китайського, плоди ялівцю звичайного, квіти
глоду, кореневище з коренем родовика
лікарського, корінь вовчуга польового, плоди моркви посівної, квіти (листя)
софори японської, трава золотарника
канадського, трава полину, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Нікель впливає на процеси кровотворення, сприяє дозріванню молодих еритроцитів і підвищенню рівня гемоглобіну. Бере
участь у багатьох окисно-відновних процесах в тканинах, забезпечує киснем клітини. Активує багато ферментів. Необхідний для
гормональної регуляції організму. Підвищує ефективність роботи
інсуліну (збільшує гіпоглікемічну активність). Підвищує антидіуретичну дію гіпофіза. Окисляє вітамін С. Бере участь в обміні жирів,
функціонуванні та структурної організації білків, ДНК і РНК. Понижує артеріальний тиск. Надзвичайно важливий для росту м’язів, а
також для таких органів як: щитоподібна залоза, головний мозок,
підшлункова залоза, нирки, печінка, легені, м’язи. Адже, як відомо саме у цих органах проходять основні обмінні процеси. При
нестачі нікелю виникає дерматит, псоріаз.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фіто-Селен (Se)

природна (легкозасвоювана) форма
природний антиоксидант

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
кореневище з коренем оману, трава материнки звичайної, трава подорожника,
корінь солодки, трава чебрецю повзучого, трава фіалки триколірної, плоди глоду, насіння каштану, трава шоломниці
байкальської, трава полину гіркого, трава астрагалу шерстистоквіткового, кореневище з коренем родіоли рожевої,
спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.

Сповільнює процес старінням організму. Підвищує чоловічу плодотворність. Сприяє здоровому волоссю і протидіє утворенню
лупи. Підвищує імунітет.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При хворобах серцево-судинної системи (ішемічній хворобі серця, інфаркті міокарда, аритмії, гіпертонії, атеросклерозі) • Для
нормалізації обміну речовин, холестерину і покращення еластичності стінок судин • При хворобах суглобів, остеохондрозі, травмах, переломах кісток, після хірургічних втручань • При хворобах
печінки • Холециститі, гепатиті, для нормалізації жовчоутворення • При хворобах травного тракту (гастриті, коліті) • Панкреатиті
• При бронхіальній астмі, алергії • При чоловічому безплідді •
Для підвищення статевої активності • Для загального зміцнення
організму • При перевтомі організму.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час
загострення до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної
температури, від 2 до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 3060 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час
їжі). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2
краплі на 10 кг ваги). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фіто-Стронцій (Sr)

природна (легкозасвоювана) форма
остеотроп

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

кореневище бадану товстолистого, трава люцерни, корінь родовика лікарського, листя брусниці, плоди анісу звичайного, кореневище з коренем аралії
маньчжурської, трава якірців сланких,
листя м’яти перцевої, насіння анісу, трава парила, кореневище калгану, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Природний стронцій, який є не радіоактивний, відіграє важливу
роль в ході формування кістково-м’язових тканин. Стронцій —
остеотроп, елемент вибірково накопичується в певних тканинах
організмів живих істот. Такими тканинами є кістки, тобто накопичення стронцію в організмі людини відбувається в скелеті. Пов’язано це з тим, що хімічні властивості стронцію схожі з властивостями кальцію, що є головним будівельним елементом скелетів всіх
живих організмів. Пояснюючи вибіркове накопичення стронцію в
людському організмі, варто відзначити, що в м’язових тканинах
цього елемента накопичується всього 1%, все решта — у кісткових тканинах. При порушенні роботи серцево-судинної і травної
систем відзначаються зміни обміну стронцію. Відомо застосування стронцію для лікування остеопорозу, склеротичних змін і як
протипухлинного засобу. Головне біологічне значення стронцію
полягає в його участі у процесах остеогенезу (формування кісткової тканини).

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фіто-Сульфур (Сірка) S

природна (легкозасвоювана) форма
cприяє знищенню мікробів і
паразитів, підвищує імунітет

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава хвоща польового, насіння анісу, стулки
квасолі звичайної, квітки календули, трава
цикорію, плоди моркви дикої, листя брусниці, корінь бедринцю ломикаменевого, трава
грициків звичайних, шишки хмелю, листя обліпихи, спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.

Сірка протизапальний мінерал. Сприє знищенню
мікробів і паразитів, підвищує імунітет. Дезинфікує кров,підвищує стійкість організму до інфекції, захищає організм від небезпечної дії радіації і забруднення навколишнього
середовища. Входить до складу колагену шкіри, волосся, нігтів. Попереджає
появу зморшок, передчасне старіння шкіри. Підтримує кисневий баланс, необхідний для нормальної роботи мозку. Бере участь в окислювально-відновних
процесах, формуванні хрящової тканини, забезпечує еластичність і гнучкість
тканин, впливає на їх ріст і зміцнює мязовий каркас. Сприяє утворенню жовчі,
підтримує рівновагу у всіх клітинах. Позитивно впливає на стан нервової системи, обмінні процеси в організмі, нормалізує рівень цукру в крові, забезпечує
клітини киснем, виводить токсичні елементи і шлаки. Виділяється своїми протизапальними властивостями,зміцнює та захищає організм від радіовипромінювання. Необхідна під час інтенсивних занять спортом. Вона здатна зменшувати біль у м’язах і суглобах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Ламкість нігтів і волосся, в`яла шкіра • Алергічні висипання • Легенева
дисфункція • ГРВІ, імунна недостатність • Втрата пам`яті • Депресії • М`язові болі • Захворювання шлунка, підшлункової залози, печінки, нирок
• Запори • Погане згортання крові, загоєння ран • Серцево-судинні захворювання • Пониження гостроти зору • Анемія • Артрит (ревматоїдний,
остеоартрит) • Подагра • Цукровий діабет • Гіпертонія, тахікардія • Неврози, депресія, стреси• Паразити, грибки.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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ФІТО-ТИРОЗИН

природна амінокислота

стреспротекторна, психостимулююча,
антидепресантна, протиалергічна дія

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава зірочника середнього, трава
гадючника в`язолистого, трава материнки звичайної, квіти ромашки аптечної,
трава рути садової, трава (корінь) живокосту, трава розхідника звичайного, трава (корінь) оману, трава котячої м’яти
справжньої, пагони (листя) малини звичайної, листя робінії звичайної, трава
перстачу гусячого, трава чебрецю звичайного, трава суниць лісових, квітки
(трава) чорнобривців, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Сприяє покращенню настрою. Нормалізує роботу щитоподібної
залози. Покращує функції наднирників, гіпофізу. Нормалізує знижений артеріальний тиск. Пригнічує апетит. Зменшує відкладення
жиру. Покращує інтелектуальні функції. Біологічна дія тирозину:
стреспротекторна, психостимулююча, протиалергічна, антидепресантна. Допомагає організму протистояти стресу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
• При синдромі хронічної втоми і нарколепсії • Тривозі, депресіях
• Алергіях • Головних болях • Хворобі Паркінсона • Гіпотонії • Порушенні роботи щитоподібної залози (гіпотиреоз) • Порушенні
функції наднирників, гіпофізу.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час
загострення до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної
температури, від 2 до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 3060 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час
їжі). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2
краплі на 10 кг ваги). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фіто-Ферум (Залізо) Fe

природна (легкозасвоювана) форма

кисневе живлення клітин (засіб при анемії)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь лопуха великого, корінь цикорію
дикого, кореневище з коренем великоголовника сафроловидного, трава
очанки лікарської, трава грициків звичайних, листя кропиви дводомної, трава
сухоцвіту багнового, суцвіття конюшини, плоди шипшини, плоди калини звичайної, плоди фенхелю, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Залізо бере участь у диханні, кровотворенні, окисно-відновних реакціях та реакціях імунітету. Засіб проти анемії. Природнє всмоктування заліза із цілющих трав добре засвоюється організмом не
провокуючи окислювальні процеси в кишечнику, що призводить
до пошкодження клітин і побічних ефектів. Найважливіша перевага висока безпека та відмінна переносимість.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При залізодефіцитній анемії (зокрема у вагітних) • При анеміях
іншої етіології • При проблемах з менструальним циклом • Як допоміжний засіб при інфекціях • У післяопераційний період • При
вегетаріанській дієті • У період весняного авітамінозу.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.

169

Фіто-Фосфор (P)

природна (легкозасвоювана) форма
пожива для кісток і мозку

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава полину гіркого, трава буркуна,
трава залізняка (зопника), трава астрагалу, квітки конюшини, плоди горобини
звичайної, плоди глоду, слані ламінарії
цукристої, слані цистозири, листя (плоди) обліпихи, листя суниці лісової, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Фосфор пожива для кісток і мозку.
Нормалізує обмін речовин. Сприяє відновленню та зростанню
організму. Потрібен для нормального функціонування нирок. Регулює кислотно-лужний баланс. Зменшує біль при артриті. Зміцнює кісткову тканину, ясна і зуби. Є хорошим джерелом енергії.
Бере участь в процесі засвоєння вітамінів і перетворення їжі в
життєву енергію. Активує розумову та фізичну діяльність. Забезпечує нервову, розумову, рухову діяльність організму.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• При частих інфекціях і застудах • Зниженні уваги та апетиту • Загальній слабкості • Нервовому виснаженні • Болю у м`язах і кістках • Підвищеній стомлюваності • Захворюванні кісток • Остеопорозі (крихкості кісток) • Порушенні психіки • Порушенні роботи
печінки, серця, нирок • Порушеному обміні речовин • Крововиливи • Різке зниження імунітету • Зниження гостроти зору.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фіто-Фтор (F)

природна (легкозасвоювана) форма
міцність кісток та зубів

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава люцерни посівної, листя м`яти
перцевої, стулки квасолі звичайної, трава вівса посівного, листя берези, трава
шавлії, трава звіробою, трава чебрецю,
квітки календули, листя евкаліпту, трава
материнки, спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Біологічна роль фтору пов’язана, головним чином, з його участю в кісткоутворенні, формуванні дентину та зубної
емалі. Достатнє споживання людиною фтору необхідне для запобігання карієсу зубів та остеопорозу. Першопричина остеопорозу
прихована в низькій мінеральній щільності скелету людини. Фтор
має бактерицидну дію відносно мікроорганізмів. Сприяє мінеральному підживленню зубного дентину та кальцифікації кісток,
а також здоровому росту нігтів та волосся. Що є таким необхідним для літніх людей, молодих мам та дітей при формуванні скелету в підлітковий період. Фтор разом з фосфором та кальцієм
здатний запобігати появі карієсу, захворювання зубів, проникати
в мікротріщини і згладжувати нерівності на поверхні зубів. Бере
участь у кровотворенні, зміцнює імунітет, покращує і прискорює
регенерацію тканин при різних ушкодженнях. Фтор сприяє кращому засвоєнню мінералів і вітамінів в організмі. Також відомі
його сорбційні можливості, він виводить з організму радіонукліди.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фіто-Хром (Cr)

природна (легкозасвоювана) форма
корекція раціону харчування (дієти)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь живокосту лікарського, трава грициків звичайних, трава сухоцвіту багнового, трава конвалії травневої, листя
чорниці звичайної, листя гінкго дволопатевого, листя (кореневище з коренем)
діоскореї, трава меліси лікарської, листя
(плоди) шовковиці білої, трава астрагалу
шерстистоквіткового, трава гречки посівної, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Зменшує тягу до цукру. Допомагає легше переносити низьковуглеводний режим харчування. Прискорює обмін речовин і спалює зайвий жир. Сприяє спалюванню калорій в процесі фізичних
вправ. Підвищує активність інсуліну. Підвищує утилізацію вуглеводів. Стимулює ліполіз (розпад жирів). Зміцнює м’язовий тонус.
Підвищує працездатність і витривалість.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Для корекції раціону харчування • При цукровому діабеті,
ожирінні, нестійкому рівні цукру в крові • Інсульті, гіпертонії,
розсіяному склерозі, хворобі Меньєра, мігрені • Хворобі Крона та коліті, виразці, гастриті • Передменструальному синдромі
• Епілепсії та психічних розладах.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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ФІТО-Цинк (Zn)

природна (легкозасвоювана) форма
Зміцнення кісток, волосся, шкіри.
Мікроелемент мужності.

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

трава фіалки польової, плоди лимонника, бруньки (листя) берези повислої,
кореневище перстачу прямостоячого,
трава талабану польового, кореневище
імбиру лікарського, кореневище з коренем (трава) шоломниці байкальської,
корінь (листя) петрушки городньої, трава якірців сланких, листя (плоди) смородини чорної, трава череди трироздільної, спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.
Бере участь у регуляції утворення, росту та розвитку клітин, вироб–
ленні білків, травних ферментів, інсуліну, нормалізації артеріального тиску. Активує імунітет. Сприяє посиленню росту волосся та
нігтів, регенерації шкіри, переробці алкоголю, виробленню чоловічого статевого гормону- тестостерону та сперматозоїдів. Цинк
підтримує кислотно-лужний баланс в організмі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Для укріплення кісток (цинк необхідний елемент для побудови структури і ферментів кісткової тканини) • Для нормалізації
роботи нервової системи, при розладах пам`яті • Для стимуляції
розумової діяльності • Для зміцнення серцево-судинної системи
• Для еластичності стінок судин • Для покращення зору • Забезпечує стабільність сітківки та прозорість кришталика ока • Для забезпечення нормального функціонування чоловічої статевої системи,
зокрема активізації утворення сперматозоїдів, при імпотенції.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря.
Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на
10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного
препарату для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка
«Формула схуднення»
сприяє зниженню апетиту,
розщепленню жирових клітин,
прискорює обмін речовин

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

корінь лопуха, трава зірочника середнього (мокрецю), корінь кульбаби лікарської, листя кропиви дводомної, насіння фенхеля, листя стевії, насіння льону,
кореневище з коренем оману високого
(дев’ясилу), плоди жостеру проносного,
кукурудзяні стовпчики з приймочками,
трава перстачу гусячого, трава ряски малої, кореневище імбиру, трава буквиці лікарської, трава зніту вузьколистого
(іван-чаю), корінь лаконосу американського, корінь великоголовника сафлоровидного (левзеї сафлоровидної), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Формула схуднення» сприяє загальному зміцненню організму, зниженню апетиту, розщепленню жирових клітин, прискорює процес обміну речовин, очищає організм
від токсинів і шлаків,знижує рівень холестерину в крові, посилює
імунітет, нормалізує роботу всіх систем і органів організму.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Холанган»

сприяє нормалізації функцій
печінки та жовчовидільної системи

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
квітки цмину піскового (безсмертника),
квітки пижми, трава деревію, листки
м’яти перцевої, пагони (гілки) з листям
омели білої, трава грициків звичайних
(пастуша сумка), трава чебрецю, трава
низки (череди) трироздільної, трава парила (реп’яшка), трава якірців сланких,
плоди розторопші, трава артишоку посівного, трава маренки запашної (ясменника), спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Холанган» має протизапальну, жовчогінну, бактерицидну і протилямбліозну дію. Сприяє покращенню
обмінних процесів у кришталику ока, впливає на очищення його
і просвітлення. Сприяє відходженню слизу, дрібних конкрементів
із жовчовидільної системи, виводить із організму шкідливі речовини. Має гепатопротекторну, імуномоделюючу дію. Нормалізує
функціональну активність печінки та процеси мікроциркуляції в
гепатоцитах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Лямбліозний холецистит • Гепатохолецистити, холангіти • Дискінезія жовчовивідної системи • Циротичні переродження • Жирова дистрофія печінки • Алкогольні інтоксикації • Комплексне
лікування катаракти очей, порушення сольового обміну, анемії
• Післяопераційний період після видалення злоякісних пухлин
• Період після хіміо- та променевої терапії у онкохворих.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Холестеринум»
для зниження високого рівня
холестерину в крові

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
насіння чорнушки, трава солянки холмової, трава еспарцету посівного, квітки липи, насіння льону, корінь солодки
голої, трава люцерни посівної, корінь
синюхи блакитної, пагони омели білої,
корінь родіоли рожевої, корінь лопуха,
корінь кровохльобки, корінь кульбаби,
спирт етиловий ректифікований, вода
підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Холестеринум» сприяє виведенню холестеринових клітин з організму, розсмоктуванню атеросклеротичних бляшок на стінках судин, очищенню печінки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Зниження рівня холестерину і тригліцеридів у сироватці крові
• Очищення судин і печінки • Запобігання серцево-судинним зах–
ворюванням • Зменшення ризику виникнення інфаркту міокарда
• Зменшення ризику виникнення інсульту • Зменшення ризику
виникнення стенокардії • Для покращення загального стану хворих на цукровий діабет • При артритах різного походження • При
захворюваннях верхніх дихальних шляхів і легенів, в т. ч. туберкульозі.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Холецистин»
сприяє нормалізації функціонування
жовчовидільної системи

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):

квітки нагідок (календули), трава грушанки круглолистої, трава дроку красильного, корінь цикорію, корінь соняшника, плоди барбарису, плоди
шипшини, листки бобівника трилистого
(вахти трилистої), трава буквиці лікарської, трава перстачу гусячого, трава
астрагалу шерстистоквіткового, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.
Засіб з цілющих рослин «Холецистин» має протизапальну, жовчогінну, жовчопродукуючу та хонолітичну дію. Покращує функцію
печінки та усуває запальні процеси в ній. Сприяє відходженню
слизу, дрібних конкрементів із жовчовивідної системи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Дискінезія жовчовивідних шляхів • Калькульозні холецистити
• Хронічні гепатити різного походження • Гепатохолецистити, холангіти • Циротичні переродження • Профілактика та лікування
жовчокам’яної хвороби • Гепатомегалія • Комплексне лікування
при вірусних гепатитах, алергіях, анеміях.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2
години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 3050 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 1030 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до
2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років
по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років
по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля
на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату
для дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням
лікаря.
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Фітовитяжка «Хондролін»
при ураженні міжхребцевих дисків
(остеохондрозі)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава зірочника середнього, насіння
гуньби сінної (пажитник), листя брусниці звичайної,трава споришу, пагони туї
західної, корінь любистку лікарського,
корінь шипшини собачої, трава вероніки
лікарської, трава селери пахучої, трава
золотарника, коріння стальника, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Хондролін» має протизапальну, регенеративну і біостимулюючу дію. Покращує мікроциркуляцію та стимулює процеси відновлення структури і функції міжхребцевих
дисків.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Остеохондроз хребта • Остеохондроз (артроз) суглобів (остео–
артроз, коксартроз, гонартроз), плечолопатковий періартрит, артрит • Сколіоз • Протрузії • Порушення водно-сольового обміну в
організмі • Міжхребцеві дискові порушення (грижі хребта) • Деформуючі дорсопатії • Запальні спонділопатії.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Церебролік»
при церебральних порушеннях

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
трава сокирків польових, трава головатеня круглоголового (мордовника),
трава суріпиці звичайної, трава буквиці лікарської, трава залізняка колючого
(зопника колючого), трава полину звичайного, трава водянки чорної (шикши), трава перелету жовтого (язвенника), листя гінкго білоба, спирт етиловий
ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Церебролік» має
заспокійливу,протисудомну,протизапальну,протинабрякову, анти–
спазматичну і розслаблюючу дію на скелетні м’язи. Зменшує інтенсивність та частоту нападів епілепсії. Знижує тонус, моторику гладких
та скелетних м’язів. Не пригнічує центральну нервову систему і не
дає негативного впливу на пам’ять. Поступово усуває неконтрольовані рухи, роздратованість, чутливість, образливість та покращує стан
здоров’я та життя хворого. Покращує іннервацію і периферичний
кровообіг мязів, тканинну оксигенацію і лімфообмін,підсилює витривалість мязів при фізичному навантаженні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Дитячий церебральний параліч • Епілепсія різного походження
•Гіперкінетичні розлади • Епілептиформні судоми (при розсіяному
склерозі) • При захворюваннях, які супроводжуються набряком головного мозку • Всі види хореї (ревматична, хореїчна, епілептична)
• Гіперкінез (швидкі примусові рухи обличчя і кінцівок) • Хвороба
Паркінсона • Синдром Паркінсона • Міастенія і міопатія • Комплексне лікування хворих на розсіяний склероз, заїкання.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2 години під час загострення
до нормалізації стану), розвівши в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2
до 4 разів на добу за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до 2 років по 2-3
краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років по 4-5 крапель, від 7 до 10
років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для дорослих,
для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Церкотумор»
протипухлинна

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь сабельника болотного, трава
чебрецю, трава кипрею, корінь пирію,
трава буквиці, березовий гриб (чага),
листя подорожника, трава леспедеци,
трава барвінку, листя обліпихи, корінь
аїру, трава грициків, корінь солодки
голої, листя горіху волоського, плоди
ялівця, трава касії вузьколистої, бруньки чорної тополі, бруньки сосни, кореневище півонії (мар’їн корінь), спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Церкотумор» має протипухлинну, антитоксичну, імуномоделюючу, антисептичну, протизапальну, протигнильну дію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Пухлини різного походження та локалізації • Доброякісні і злоякісні новоутворення • Ущільнення в різних тканинах усього організму • Кісти різної локалізації • Фіброзні патології – мастопатії,
фіброміоми, міоми матки • Аденома простати • Вузлова форма
зоба, лімфогранулематоз.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати:разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши
в 30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу
за 10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати
безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря. Можливе застосування препарату із розрахунку ваги
у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля на 1
рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату для
дорослих, для дітей – від 1 до 4 крапель за призначенням лікаря.
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Фітовитяжка «Цистолін»
при захворюваннях
сечостатевої системи (циститі)

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
листя груші звичайної, пагони ожини
звичайної, трава зеленчука жовтого,
трава підмаренника чіпкого, листя брусниці, листя ортосифону, плоди ялівцю
звичайного, супліддя хмелю звичайного, плоди моркви дикої, квітки волошки
синьої, листя кропиви дводомної, трава
споришу, трава мучниці (ведмежі вушка), спирт етиловий ректифікований,
вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Цистолін»має протизапальну, антибактеріальну і анальгезуючу дію. Усуває запальні процеси сечового
міхура, передміхурової залози, сприяє виведенню конкрементів
з сечового міхура.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Цистити різної етіології (гострий і хронічний цистит) • При прос–
татиті, аденомі передміхурової залози, уретриті, вагініті та інших
захворюваннях сечостатевої системи • Нетримання сечі у дітей і
дорослих.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні 1-2
години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в 3050 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за 1030 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Дітям за призначенням лікаря
рекомендована доза – (від 1 до 1,5 років по 1-2 краплі, від 1,5 до
2 років по 2-3 краплі, від 2 до 5 років по 3-4 краплі, від 5 до 7 років
по 4-5 крапель, від 7 до 10 років по 7-8 крапель, від 10 до 12 років
по 8-10 крапель). Можливе застосування препарату із розрахунку
ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги) або віку у дітей (1 крапля
на 1 рік життя). При комплексному лікуванні (вживанні декількох
препаратів) середня разова доза 5-7 крапель одного препарату
для дорослих, для дітей – згідно інструкції.
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Фітовитяжка «Чоловіча міць»
для підвищення потенції, зміцнення
чоловічої статевої системи

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
плоди ялівцю, кореневище з коренем
оману високого (дев’ясилу), квітки нагідок (календули), кореневище з коренем родіоли рожевої (золотого кореня),
корінь лопуха, квіти цмину піскового
(безсмертника), трава якірців сланких,
корінь левзеї сафлоровидної, квітки
ехінацеї, трава еспарцету посівного,
корінь родіоли холодної (червоної щітки), трава підмаренника справжнього,
корінь тамусу звичайного (адамового
кореня), спирт етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Чоловіча міць» відновлює функцію корково-спинальних центрів ерекції і еяколяції, підсилює кровонаповнення статевих органів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

• Імпотенція функціонального ряду • Статева неврастенія • Статеві порушення психогенного походження • Швидка неконтрольована еяколяція.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Фітовитяжка «Юно-Ідеал»

для нормалізації функції гормональної
системи у дівчат і молодих жінок

СКЛАД (ВОДНО-СПИРТОВІ ВИТЯЖКИ):
корінь мальви лісової, трава материнки,
трава манжетки, шишки хмелю, трава
парила, цетрарії ісландської мох, насіння льону, корінь солодки,квітки липи,
квітки нагідок, листя астрагалу, спирт
етиловий ректифікований, вода підготовлена.

Засіб з цілющих рослин «Юно-Ідеал»
нормалізує функцію гормональної системи (функцію наднирників, гіпофізу, яєчників, підшлункової і щитоподібної залоз),
сприяє розвитку і формуванню вторинних статевих ознак (молочні залози, оволосіння тощо) і дітородних органів (яєчники, матка)
у дівчаток і молодих жінок.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

•Недорозвинуті дітородні органи і вторинні статеві ознаки • Оволосіння у жінок за «чоловічим типом» • При жіночому безплідді
• Недорозвинуті молочні залози та відсутність місячних • Гормональні порушення.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВЖИВАННЯ:

Вживати: разову дозу по 5-20 крапель (в окремих випадках допускається вживання 25-30 крапель або по 5-7 крапель кожні
1-2 години під час загострення до нормалізації стану), розвівши в
30-50 мл води кімнатної температури, від 2 до 4 разів на добу за
10-30 хв до їжі або через 30-60 хв після їжі (можна вживати безпосередньо перед їжею або під час їжі). Можливе застосування
препарату із розрахунку ваги у дорослих (2 краплі на 10 кг ваги).
При комплексному лікуванні (вживанні декількох препаратів) разова доза 5-7 крапель одного препарату.
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Довідник фітопрепаратів
по системах (групах) захворювань
Серцеві препарати

1. Амінокислотний фітокомплекс ................................................. 8
2. Антиоксидантний фітокомплекс .............................................. 10
3. Аритмолік ................................................................................. 13
4. Арніка Монтана ........................................................................ 14
5. Брадипульс ............................................................................... 24
6. Екстрасистолік ........................................................................... 53
7. Інфарктин .................................................................................. 62
8. Кардіонат .................................................................................. 65
9. Міокард .................................................................................... 82
10. Сердечник ............................................................................. 107
11. Стенокарденолін ................................................................... 115
12. Фітойодіс ............................................................................... 135
13. Фітокальцій ........................................................................... 136
14. Фіто-Аргінін ........................................................................... 145
15. Фіто-Аурум(Золото)Au .......................................................... 146
16. Фіто-Барій (Ba) ....................................................................... 147
17. Фітовітаміни групи (А;Д;Е;К;С;Р) ......................................... 151
18. Фітовітаміни групи В ............................................................ 152
19. Фіто-Калій(К) ......................................................................... 155
20. Фіто-Купрум(Мідь)Cu ........................................................... 158
21. Фіто-Літій(Li) .......................................................................... 159
22. Фіто-Магній(Mg) ................................................................... 160
23. Фіто-Марганець(Манган)Mn ................................................ 161
24. Фіто-Натрій(Na) ..................................................................... 163
25. Фіто-Селен(Se) ....................................................................... 165
26. Фіто-Стронцій(Sr) .................................................................. 166
27. Фіто-Сульфур(Сірка)S ............................................................ 167
28. Фіто-Фосфор(Р) ..................................................................... 170
29. Фіто-Цинк(Zn) ........................................................................ 173

Судинні препарати, системи кровообігу,
захворювання крові

1. Амінокислотний фітокомплекс .................................................. 8
2. Антикоагулянт ............................................................................. 9
3. Антиоксидантний фітокомплекс ............................................... 10
4. Арніка Монтана ........................................................................ 14
5. Вазонормін ................................................................................ 28
6. Вегетосудин ............................................................................... 30
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7. Венотон ..................................................................................... 31
8. Гемоглобінум-Анемін ............................................................... 37
9. Геморалік .................................................................................. 38
10. Гемосанат ............................................................................... 39
11. Гіпертонат ................................................................................ 43
12. Гіпотин ..................................................................................... 44
13. Енцефатин ............................................................................... 57
14. Лейколін ................................................................................. 74
15. Лімфолік ................................................................................ 76
16. Меморі ................................................................................... 80
17. Склеротин .............................................................................. 108
18. Судинотон ............................................................................. 119
19. Тромбалгін ............................................................................. 123
20. Фітойодіс ............................................................................... 135
21. Фітокальцій ........................................................................... 136
22. Холестеринум ....................................................................... 176
23. Фіто-Аргентум(Срібло)Ag ...................................................... 144
24. Фіто-Аргінін ........................................................................... 145
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Препарати ЛОР-органів
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11. Фітовітаміни групи В ............................................................. 152
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7. Діарин ....................................................................................... 51
8. Ендокринолік ............................................................................ 55
9. Кишківник-норм ....................................................................... 67
10. Колеспазм ............................................................................... 70
11. Лаксонат ................................................................................. 73
12. Мікозин .................................................................................. 81
13. Панкреалін ............................................................................. 92
14. Проктолін ............................................................................... 96
15. Птозалік ................................................................................. 100
16. Травник .................................................................................. 122
17. Улькогастр .............................................................................. 124
18. Ульколін ................................................................................ 125
19. Фітобактерин ......................................................................... 131
20. Фітоінулін .............................................................................. 134
21. Фітолецитин-норм ................................................................ 138
22. Фітосорбент-Інтоксикан ........................................................ 141
23. Фітофермент ......................................................................... 142
24. Холанган ................................................................................ 175
25. Холецистин ........................................................................... 177
26. Фіто-Аргентум(Срібло)Ag ...................................................... 144
27. Фіто-Аргінін ........................................................................... 145
28. Фіто-Аурум(Золото)Au .......................................................... 146
29. Фіто-Барій (Ba) ....................................................................... 147
30. Фіто-Бром(Br) ........................................................................ 149
31. Фіто-Ванадій(V) ..................................................................... 150
32. Фітовітаміни групи (А;Д;Е;К;С;Р) .......................................... 151
33. Фітовітаміни групи В ............................................................. 152
34. Фіто-Глутамін ........................................................................ 154
35. Фіто-Кобальт(Со) ................................................................... 156
36. Фіто-Літій(Li) .......................................................................... 159
37. Фіто-Магній(Mg) ................................................................... 160
38. Фіто-Марганець(Манган)Mn ................................................ 161
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39. Фіто-Молібден(Мо) .............................................................. 162
40. Фіто-Нікель(Ni) ...................................................................... 164
41. Фіто-Селен(Se) ....................................................................... 165
42. Фіто-Стронцій(Sr) .................................................................. 166
43. Фіто-Сульфур(Сірка)S ............................................................ 167
44. Фіто-Фосфор(Р) ..................................................................... 170
45. Фіто-Хром(Cr)......................................................................... 172
46. Фіто-Цинк(Zn) ........................................................................ 173

Протиалергічні препарати

1. Алерголік .................................................................................... 4
2. Амінокислотний фітокомплекс ................................................ 8
3. Антиоксидантний фітокомплекс .............................................. 10
4. Дермосан .................................................................................. 50
5. Фітобактерин .......................................................................... 131
6. Фітомеланін ............................................................................ 140
7. Фітосорбент-Інтоксикан ......................................................... 141
8. Фіто-Аргентум(Срібло)Ag ........................................................ 144
9. Фіто-Літій(Li) ............................................................................ 159
11. Фіто-Селен(Se) ....................................................................... 165
12. Фіто-Сульфур(Сірка)S............................................................ 167
13. Фіто-Тирозин ......................................................................... 168

Протипаразитарні (антигельмінтні) препарати

1. Антиоксидантний фітокомплекс ............................................... 10
2. Гельмінтин ................................................................................ 36
3. Лямбліцин ................................................................................ 78
4. Мікозин .................................................................................... 81
5. Фітобактерин .......................................................................... 131
6. Фітосорбент-Інтоксикан ......................................................... 141
7. Фіто-Аргентум(Срібло)Ag ........................................................ 144
8. Фіто-Аурум(Золото)Au ............................................................ 146
9. Фіто-Сульфур(Сірка)S.............................................................. 167

Препарати ендокринної системи,
порушення обміну речовин

1. Аднексин .................................................................................... 3
2. Амінокислотний фітокомплекс ................................................. 8
3. Антиоксидантний фітокомплекс ............................................... 10
4. Атероліпофіт .............................................................................. 18
5. Гормони-норма ......................................................................... 46
6. Ендокринолік ............................................................................ 55
7. Зобник ....................................................................................... 58
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8. Клімаксолік ............................................................................... 69
9. Обмін-норма ............................................................................ 87
10. Оксалін ................................................................................... 88
11. Остеолін .................................................................................. 90
12. Панкреалін ............................................................................. 92
13. Подагролік .............................................................................. 94
14. Соленормін .......................................................................... 109
15. Струмонат ............................................................................. 117
16. Струмонорм .......................................................................... 118
17. Фітоінулін .............................................................................. 134
18. Фітойодіс ............................................................................... 135
19. Фітокальцій ........................................................................... 136
20. Фітолецитин-норм ................................................................ 138
21. Формула-схуднення ............................................................. 174
22. Хондролін .............................................................................. 178
23. Юно-Ідеал ............................................................................. 183
24. Фіто-Аргінін ........................................................................... 145
25. Фіто-Барій (Ba) ....................................................................... 147
26. Фіто-Бор(В)............................................................................ 148
27. Фіто-Ванадій(V) ..................................................................... 150
28. Фітовітаміни групи (А;Д;Е;К;С;Р) ......................................... 151
29. Фітовітаміни групи В ............................................................. 152
30. Фіто-Глутамін ........................................................................ 154
31. Фіто-Кобальт(Со) ................................................................... 156
32. Фіто-Купрум(Мідь)Cu ............................................................ 158
33. Фіто-Літій(Li) .......................................................................... 159
34. Фіто-Магній(Mg) ................................................................... 160
35. Фіто-Марганець(Манган)Mn ................................................ 161
36. Фіто-Молібден(Мо) .............................................................. 162
37. Фіто-Нікель(Ni) ...................................................................... 164
38. Фіто-Сульфур(Сірка)S............................................................ 167
39. Фіто-Тирозин ......................................................................... 168
40. Фіто-Фосфор(Р) ..................................................................... 170
41. Фіто-Хром(Cr) ........................................................................ 172
42. Фіто-Цинк(Zn) ........................................................................ 173

Препарати сечовидільної системи

1. Асцитин ..................................................................................... 17
2. Енурин ....................................................................................... 56
3. Колінефрин ............................................................................... 71
4. Нефролін .................................................................................. 85
5. Нефроптин ................................................................................ 86
6. Обмін-норма ............................................................................ 87
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7. Оксалін ..................................................................................... 88
8. Подагролік ................................................................................ 94
9. TORCH-комплекс ..................................................................... 121
10. Соленормін .......................................................................... 109
11. Уросептин .............................................................................. 126
12. Хондролін .............................................................................. 178
13. Цистолін ................................................................................ 181
14. Фіто-Аргентум(Срібло)Ag ...................................................... 144
15. Фіто-Аурум(Золото)Au .......................................................... 146
16. Фіто-Барій (Ba) ....................................................................... 147
17. Фіто-Бор(В) ............................................................................ 148
18. Фіто-Ванадій(V) ..................................................................... 150
19. Фітовітаміни групи (А;Д;Е;К;С;Р) .......................................... 151
20. Фітовітаміни групи В ............................................................. 152
21. Фіто-Купрум(Мідь)Cu ........................................................... 158
22. Фіто-Магній(Mg) ................................................................... 160
23. Фіто-Молібден(Мо) .............................................................. 162
24. Фіто-Натрій(Na) ..................................................................... 163
25. Фіто-Нікель(Ni) ...................................................................... 164
26. Фіто-Сульфур(Сірка)S............................................................ 167
27. Фіто-Фосфор(Р) ..................................................................... 170

Проктологічні препарати

1. Проктолін ................................................................................. 96
2. Ульколін .................................................................................. 125

Препарати чоловічої статевої системи

1. Орхітоцел ................................................................................. 89
2. Простатолік ............................................................................... 97
3. Родовід ................................................................................... 105
4. Стимул-Енергетик .................................................................... 116
5. TORCH-комплекс .................................................................... 121
6. Уросептин ............................................................................... 126
7. Цистолін .................................................................................. 181
8. Чоловіча міць ......................................................................... 182
9. Фіто-Аргентум(Срібло)Ag ....................................................... 144
10. Фіто-Аргінін ........................................................................... 145
11. Фіто-Аурум(Золото)Au .......................................................... 146
12. Фіто-Бор(В) ............................................................................ 148
13. Фіто-Бром(Br) ........................................................................ 149
14. Фітовітаміни групи (А;Д;Е;К;С;Р) .......................................... 151
15. Фітовітаміни групи В ............................................................. 152
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16. Фіто-Купрум(Мідь)Cu ........................................................... 158
17. Фіто-Селен(Se) ....................................................................... 165
18. Фіто-Цинк(Zn) ........................................................................ 173

Препарати жіночої статевої системи

1. Аднексин .................................................................................... 3
2. Аменорин .................................................................................... 7
3. Бюст-норма ............................................................................... 27
4. Геморалік .................................................................................. 38
5. Гінекоерозин ............................................................................. 41
6. Гінекочист .................................................................................. 42
7. Гормони-норма ......................................................................... 46
8. Дітород ...................................................................................... 52
9. Клімаксолік ............................................................................... 69
10. Лібідосан ................................................................................ 75
11. Мастонат ................................................................................. 79
12. Птозалік ................................................................................. 100
13. Родостимул ........................................................................... 106
14. TORCH-комплекс .................................................................... 121
15. Уросептин .............................................................................. 126
16. Фемітин ................................................................................. 127
17. Фібромолік ........................................................................... 128
18. Фітойодіс ............................................................................... 135
19. Фітоконрацептик ................................................................... 137
20. Цистолін ................................................................................ 181
21. Юно-Ідеал ............................................................................. 183
22. Фіто-Аргентум(Срібло)Ag ...................................................... 144
23. Фіто-Аурум(Золото)Au .......................................................... 146
24. Фіто-Барій (Ba) ....................................................................... 147
25. Фіто-Бор(В) ............................................................................ 148
26. Фіто-Бром(Br) ........................................................................ 149
27. Фітовітаміни групи (А;Д;Е;К;С;Р) .......................................... 151
28. Фітовітаміни групи В ............................................................. 152
29. Фіто-Кобальт(Со) ................................................................... 156
30. Фіто-Купрум(Мідь)Cu ............................................................ 158
31. Фіто-Магній(Mg) ................................................................... 160
32. Фіто-Хром(Cr) ........................................................................ 172

Препарати імунної системи

1. Амінокислотний фітокомплекс .................................................. 8
2. Антиоксидантний фітокомплекс .............................................. 10
3. Бактеріоз-норм ......................................................................... 19
4. Вірусин ...................................................................................... 32
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5. Еліксир довголіття ..................................................................... 54
6. Імунолік .................................................................................... 60
7. Лорефіт ..................................................................................... 77
8. Обмін-норма ............................................................................ 87
9. Респіратин ............................................................................... 104
10. Стимул-Енергетик ................................................................. 116
11. Фітоантибіотик «Рослинний антибіотик» ............................ 129
12. Фітоаспірин «Рослинний аспірин» ....................................... 130
13. Фітобактерин ......................................................................... 131
14. Фітовітаміни .......................................................................... 132
15. Фітоінтерферон ..................................................................... 133
16. Фітойодіс ............................................................................... 135
17. Фітосорбент-Інтоксикан ............................ ........................... 141
18. Фіто-Аргентум(Срібло)Ag ...................................................... 144
19. Фіто-Аргінін ........................................................................... 145
20. Фіто-Аурум(Золото)Au .......................................................... 146
21. Фіто-Барій (Ba) ...................................................................... 147
22. Фіто-Ванадій(V) ..................................................................... 150
23. Фітовітаміни групи (А;Д;Е;К;С;Р) .......................................... 151
24. Фітовітаміни групи В ............................................................. 152
25. Фіто-Глутамін ........................................................................ 154
26. Фіто-Кремній(Силіцій)Si ....................................................... 157
27. Фіто-Купрум(Мідь)Cu ............................................................ 158
28. Фіто-Літій(Li) .......................................................................... 159
29. Фіто-Магній(Mg) ................................................................... 160
30. Фіто-Марганець(Манган)Mn ................................................ 161
31. Фіто-Натрій(Na) ..................................................................... 163
32. Фіто-Селен(Se) ....................................................................... 165
33. Фіто-Сульфур(Сірка)S............................................................ 167
34. Фіто-Ферум(Залізо)Fe ........................................................... 169
35. Фіто-Фосфор(Р) ..................................................................... 170
36. Фіто-Фтор(F) .......................................................................... 171
37. Фіто-Цинк(Zn) ........................................................................ 173

Препарати опорно-рухового апарата,
сполучної тканини

1. Амінокислотний фітокомплекс ................................................. 8
2. Антиоксидантний фітокоплекс ................................................ 10
3. Артролін .................................................................................... 15
4. Бурситин .................................................................................... 26
5. Інфільтролін ............................................................................. 63
6. Остеолін .................................................................................... 90
7. Подагролік ................................................................................ 94
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8. Радикулін ................................................................................ 102
9. Ревматолін............................................................................... 103
10. Соленормін .......................................................................... 109
11. Спазмолік-Судоми ................................................................ 111
12. Спайколін ............................................................................. 112
13. Сполутколін (Фітоколаген) .................................................... 113
14. Спонділон ............................................................................. 114
15. Фітовітаміни .......................................................................... 132
16. Фітойодіс ............................................................................... 135
17. Фітокальцій ........................................................................... 136
18. Хондролін .............................................................................. 178
19. Фіто-Алюміній(AL) ................................................................. 143
20. Фіто-Аргентум(Срібло)Ag ...................................................... 144
21. Фіто-Аргінін ........................................................................... 145
22. Фіто-Аурум(Золото)Au .......................................................... 146
23. Фіто-Барій (Ba) ....................................................................... 147
24. Фіто-Бор(В) ............................................................................ 148
25. Фіто-Ванадій(V) ..................................................................... 150
26. Фітовітаміни групи (А;Д;Е;К;С;Р) .......................................... 151
27. Фітовітаміни групи В ............................................................. 152
28. Фіто-Гліцин ............................................................................ 153
29. Фіто-Глутамін ........................................................................ 154
30. Фіто-Кобальт(Со) ................................................................... 156
31. Фіто-Кремній(Силіцій)Si ....................................................... 157
32. Фіто-Купрум(Мідь)Cu ........................................................... 158
33. Фіто-Літій(Li) .......................................................................... 159
34. Фіто-Магній(Mg) ................................................................... 160
35. Фіто-Марганець(Манган)Mn ................................................ 161
36. Фіто-Молібден(Мо) .............................................................. 162
37. Фіто-Натрій(Na) ..................................................................... 163
38. Фіто-Нікель(Ni) ...................................................................... 164
39. Фіто-Селен(Se) ....................................................................... 165
40. Фіто-Стронцій(Sr) .................................................................. 166
41. Фіто-Сульфур(Сірка)S............................................................ 167
42. Фіто-Фосфор(Р) ..................................................................... 170
43. Фіто-Фтор(F) .......................................................................... 171
44. Фіто-Цинк(Zn) ........................................................................ 173

Препарати захворювання шкіри та придатків
(волосся, нігтів)

1. Алерголік .................................................................................... 4
2. Алопетин ..................................................................................... 6
3. Амінокислотний фітокомплекс .................................................. 8
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4. Антиоксидантний фітокомплекс .............................................. 10
5. Антицелюліт .............................................................................. 12
6. Атероліпофіт .............................................................................. 18
7. Вакулін....................................................................................... 29
8. Вірусин....................................................................................... 32
9. Гемосанат .................................................................................. 39
10. Демодексочист ........................................................................ 48
11. Дермосан ................................................................................ 50
12. Інфільтролін ........................................................................... 63
13. Купероз ................................................................................... 72
14. Мікозин ................................................................................... 81
15. Поліпон ................................................................................... 95
16. Псореатин ............................................................................... 99
17. Спайколін .............................................................................. 112
18. Сполутколін (Фітоколаген) .................................................... 113
19. Фітовітаміни .......................................................................... 132
20. Фітойодіс ............................................................................... 135
21. Фітокальцій ........................................................................... 136
22. Фітолецитин-норм ................................................................ 138
23. Фітомеланін ......................................................................... 140
24. Фіто-Аргентум(Срібло)Ag ..................................................... 144
25. Фіто-Аргінін ........................................................................... 145
26. Фіто-Аурум(Золото)Au .......................................................... 146
27. Фітовітаміни групи (А;Д;Е;К;С;Р) .......................................... 151
28. Фітовітаміни групи В ............................................................. 152
29. Фіто-Кремній(Силіцій)Si ....................................................... 157
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33. Фіто-Нікель(Ni) ...................................................................... 164
34. Фіто-Селен(Se) ....................................................................... 165
35. Фіто-Сульфур(Сірка)S............................................................ 167
36. Фіто-Фтор(F) .......................................................................... 171
37. Фіто-Цинк(Zn) ........................................................................ 173

Протипухлинні препарати

1. Бластонат .................................................................................. 21
2. Боліголофіт ................................................................................ 23
3. Канцерон ................................................................................... 64
4. Кістолітин .................................................................................. 68
5. Лейколін ................................................................................... 74
6. Поліпон ..................................................................................... 95
7. Протипухлин ............................................................................. 98
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8. Церкотумор ............................................................................ 180
9. Фіто-Аргентум(Срібло)Ag ........................................................ 144
10. Фіто-Аурум(Золото)Au .......................................................... 146
11. Фіто-Ванадій(V) ..................................................................... 150
12. Фітовітаміни групи (А;Д;Е;К;С;Р) .......................................... 151
13. Фітовітаміни групи В ............................................................. 152
14. Фіто-Літій(Li) .......................................................................... 159
15. Фіто-Стронцій(Sr) .................................................................. 166

Препарати для очищення організму

1. Антиоксидантний фітокомплекс ............................................. 10
2. Фітосорбент-Інтоксикан ............................ ............................. 141
3. Формула схуднення ............................................................... 174
4. Фіто-Аргентум(Срібло)Ag ........................................................ 144
5. Фіто-Аурум(Золото)Au ........................................................... 146
6. Фіто-Ванадій(V) ...................................................................... 150
7. Фіто-Гліцин .............................................................................. 153
8. Фіто-Глутамін .......................................................................... 154
9. Фіто-Купрум(Мідь)Cu ............................................................. 158
10. Фіто-Літій(Li) .......................................................................... 159
11. Фіто-Магній(Mg) ................................................................... 160
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14. Фіто-Селен(Se) ....................................................................... 165
15. Фіто-Сульфур (Сірка)S............................................................ 167
16. Фіто-Фтор(F) .......................................................................... 171

Препарати загального призначення

1. Алерголік ................................................................................... 4
2. Алопетин ..................................................................................... 6
3. Алкотин ....................................................................................... 5
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7. Асцитин ..................................................................................... 17
8. Болетам .................................................................................... 22
9. Геморалік .................................................................................. 38
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11. Еліксир довголіття ................................................................... 54
12. Лімфолік ................................................................................. 76
13. Мікозин .................................................................................. 81
14. Обмін-норма .......................................................................... 87
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20. Фітойодіс ............................................................................... 135
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ:

при індивідуальній чутливості до компонентів продукту;
вагітним та жінкам, що вигодовують груддю. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію)
фітовитяжки для щоденного споживання. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

зберігати в оригінальній упаковці виробника, в захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при
температурі не вище 30 °С і відносній вологості повітря
не більш ніж 85%. При зберіганні допускається наявність
осаду. Утворення осаду не є псуванням засобу. Перед
вживанням збовтувати.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ:

36 місяців з дати виготовлення.
Номер партії (серії) та строк придатності: дивись на етикетці.

ФОРМА ВИПУСКУ:

рідина у темних скляних флаконах ємністю 40 мл.

тм «Зелена аптека планети здоров’я»
ВИРОБНИК:
ПП «Нарлік» Україна,
м. Львів, тел.: (096) 31-43-008;
narlik.lviv@gmail.com;
www.narlik.lviv.ua
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ТУ У 10.8-33533812-001:2014

Ексклюзивні високоякісні фітопрепарати «Зеленої аптеки планети здоров`я» Львівського виробництва, які не мають
по складу аналогів в Україні, в основу яких входять рідкісні
цілющі унікальні й надзвичайно ефективні лікарські рослини.
Удосконалена рецептура та технологія виготовлення фітопрепаратів у вигляді рідких форм (витяжок з трав, настоянок), мають
найбільший лікувальний ефект. У порівнянні з твердими формами
(таблетованими чи капсулованими), рідкі форми мають кращий
результат по засвоєнню організмом й лікуванню захворювань.
Завдяки фітопрепаратам в організм людини надходить цілий
комплекс різних біологічно активних речовин, які легко проникають в тканини і діють на рівні внутрішньоклітинного обміну.
Фітопрепарати, на відміну від ліків, мають широкий діапазон
дії і діють повільніше, ніж лікарські засоби. Вони відрізняються
від синтетичних ліків тим, що не мають побічних ефектів, для
прояву помітного результату потрібно більше часу, ніж лікарським засобам, оскільки цей ефект довготривалий і заснований
на глибинній корекції функцій організму. Проте у фітопрепаратів
немає протипоказань (лише індивідуальна непереносимість
компонентів продукту), бо вони створені самою природою.
Випробування фітовитяжок «Зеленої аптеки планети здоров`я» проведені в провідних науково-дослідних профільних
інститутах-клінічних базах Фармакологічного комітету МОЗ
України: у спеціальних і відповідних лабораторіях Інституту гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва, Національної Академії медичних наук України, Львівському Національному медичному Університеті імені Данила Галицького, Львівському
науково-виробничому центрі стандартизації,метрології та сертифікації на вміст токсичних елементів; на мікробіологічні показники; органолептичні показники (на якісні і кількісні показники).
Фітовитяжки «Зеленої аптеки планети здоров`я» зареєстровані в центрі реєстрації державної санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України та отримані висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи (санітарно-гігієнічні висновки).
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Консультація фітотерапевта, фахівця
з нетрадиційної та народної медицини,
головного консультанта
«Зелена аптека планети здоров`я»
за тел.: 096-31-43-008,
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