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РУСКИ ФИТОЧАЈ АТЕРОБАЛАНС - Алфит 17
Помоћ код повишеног крвног притиска - 30 брикета 

Повишен крвни притисак је веома чест 
здравствени  проблем у данашње време.

Постоји више разлога за појаву овог 
п р о б л е м а :  п о р е м е ћ е н е  ф у н к ц и ј е  
кардиоваскуларног система (рад срца, стање 
крвних судова), неправилности у раду јетре 
или бубрега, генетске предиспозиције, 
преоптерећеност или неправилан рад 
нервног система. У свим претходно 
набројаним случајевима организам може 
реаговати повећењем крвног притиска. 

Додатно погоршавају стање неправилна 
исхрана, мањак кретања, прекомерни стрес. 
Такође, треба знати да је хипертензија 
највећи фактор ризика за  настанак 
можданог и срчаног удара.

Хипертензију обично не прате никакве 
тегобе: готово трећина пацијената који 
болују од повишеног крвног притиска то и 
не знају. Једини начин да се утврди да ли је 
крвни притисак повишен, јесте редовна 
провера, поготову после 50-те године 
живота, као и особе са повећаном телесном 
тежином. Главобоља и вртоглавица такође 
могу бити знаци да је притисак неопходно 
контролисати. 

Нелечен или неадекватно лечен повишен 
крвни притисак после извесног времена 
може довести до низа компликација, као што 
су: артеросклероза (зачепљење артерија), 
слабост срца, срчани удар, оштећење 
бубрега, мождани удар. 

Лековито биље у савременој фитотерапији се 
сматра основним (у почетном I или II 
стадијуму болести) или поузданим и 
ефикасним помоћним средством (у III и 
IV стадијуму болести, када се користи 
заједно са фармакотерапијом) третирања 
повећаног крвног притиска. Коришћењем
лековитог биља постижу се многобројни 
позитивни ефекти, на пример, значајно се 
умањује штетно деловање фармакотерапије, 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

активирају се природни механизми регулације 
крвног притиска, регулише се вискозитет 
крви као и процеси липидних промена у 
јетри (регулација нивоа холестерола). 
Претходно набројана својства лековитог биља 
активно се користе у медицинском фитоцентру 
„Алфит“ на Алтају, који већ 15 година води 
др сци. мед. Сергеј Валеријевич Корепанов, 
онколог, професор Алтајског медицинског 
универзитета, аутор неколико монографија 
о лековитом биљу Алтаја и Русије.

САСТАВ: Сибирски глог, бела имела,
враниловка, јапанска софора, троскот, 
камилица.

Н А Ч И Н  Д Е Л О В А Њ А  Р У С К О Г  
ФИТОЧАЈА АТЕРОБАЛАНС?
Деловање се заснива на фармаколошким 
својствима лековитог биља које улази у његов 
састав. Висок садржај биолошки активних 
супстанци у самониклом биљу омогућава да 
се бележе одлична хипотензивна својства, 
поспешује рад бубрега, делује као благ 
диуретик, утиче умирујуће на нервни систем, 
јер лековито биље у његовом саставу делује 
као спазмолитик.
Сибирски глог има многобројна корисна 
својства: кардиотоничко, спазмолитичко, 
благо седативно хипотензивно, умирујуће 
делује на централни нервни систем, 
нормализује ниво холестерола у крви, 
побољшава микроциркулацију, благотворно 
утиче на рад срца.
Бела имела се у народној медицини користи
код атеросклерозе, болести бубрега и јетре, 
проширених вена, шећерне болести и  
вртоглавице. Познато је деловање имеле као 
средства које зауставља крварење, умирује 
нервни систем, делује као спазмолитик, 
поседује снажно хипотензивно деловање 
(умањује крвни притисак).
Јапанска софора захваљујући свом хемијском 
саставу поседује следећа фармоколошка 
својства:  умањује крхкост крвних судова, 
ефикасна је код превентиве и лечења 
обољења кардио-васкуларног система, 
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има антибактеријска својства, добар је 
антиоксиданс и имунорегулатор. У народној 
медицини народа далеког истока Русије, 
Кине и Јапана користи се за смањивање 
крвног притиска и код проблема са 
болестима јетре. Употребљава се у случајевима 
стенокардије, хипертоније и дијабетеса.
Троскот има диуретичка својства која 
се активно користе у народној медицини. 
Добар је антиоксиданс, поседује антиупална 
и антисептичка својства, побољшава рад 
јетре, има спазмолитичка својства. 
Враниловка има следећа фармаколошка 
својства: побољшава лучење жучи, благ је 
диуретик, делује умирујуће на нервни 
с и с т е м ,  п о с е д у ј е  п р о т и в в и р у с н у ,  
антимикробну и антибактеријску активност. 
Широко се примењује у народној медицини 
као спазмолитик, против главобоља, у 
с л у ч а ј у  н е р в н о г  р а с т р о ј с т в а ,  к а о  
противупално и диуретичко средство.

КАДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ И КОМЕ ЈЕ 
Н А М Е Њ Е Н  Р У С К И  Ф И Т О Ч А Ј  
АТЕРОБАЛАНС?

У медицинском фитоцентру Алфит, Барнаул, 
руски фиточај Атеробаланс се препоручује од 
стране лекара пацијентима који болују од:

- хипертензије (повишеног крвног притиска);
- атеросклерозе крвних судова;
- поремећаја циркулације;
- као превенција настанка хипертензије: 
  на пример, у случају повишеног притиска 
  у  породичној  анамнези (генетске  
  предиспозиције);

Погодан за онколошке болеснике.
Фиточај Атеробаланс се може комбиновати 
са свим лековима и храном.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА:

АТЕРОБАЛАНС руски фиточај.
Нето количина 30 брикета (60 гр).

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

КАКО ПРАВИЛНО КОРИСТИТИ РУСКИ 
ФИТОЧАЈ АТЕРОБАЛАНС?
Начин припреме: 1-2 брикета прелити 
са 1 шољом вруће воде и оставити да 
одстоји 10 минута. Узимати ујутро и 
увече, пола сата пре јела, по потреби 
и чешће (током дана). Погодан за дужу 
употребу.

НАПОМЕНЕ: Пре употребе производа 
биљног порекла (чајеви, тинктуре, мелеми 
итд.) пожељно је употребити мању дозу 
(1/4 од препоручене), како би се уочиле 
могуће индивидуалне реакције. Пре 
употребе пожељно је консултовати се са 
лекаром или фармацеутом. Пре употребе 
прочитати упутство. Производ није лек.
КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ:
Контраиндикације нису забележене осим 
индивидуалне преосетљивости.
РОК ТРАЈАЊА: Три године од датума 
утиснутог на амбалажи.
НАЧИН ЧУВАЊА: Производ чувати 
затворен, у оригиналном паковању на 
тамном месту и собној температури, изван 
домашаја деце.

Производ је лабораторијски испитан.
На основу добијених резултата лабораторијског 
испитивања и стручног разматрања, у 
складу са Законом о безбедности хране, 
Законом о здравственој исправности животних 
намирница и предмета опште употребе и 
одговарајућим подзаконским актима, 
производ испуњава услове прописане наведеним 
законским актима и безбедан је за употребу.
ПОРЕКЛО ПРОИЗВОДА:
Произведено и увезено из Русије.
Произвођач: Фармацеутска фабрика Гален, 
ул. Матросова 13, Барнаул 656011, Руска 
Федерација.
Увозник и дистрибутер за Србију: 
РуЛек РБФ доо, Миријевски булевар 7ђ, 
Београд, Србија.
-----------------------------------------------------
Одрицање од одговорности: Овај документ намењен 
је само лицима одговарајуће стручне спреме из области 
медицине и/или фармације. Производ није лек. 
Производ није намењен за дијагностику и лечење. 
Не може да служи као замена разноврсној и 
уравнотежeној исхрани.

ПРЕМИУМ
КВАЛИТЕТ


