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РУСКИ ФИТОЧАЈ ВЕНОДОКС - Алфит 18
Олакшава тегобе проширених вена и хемороида - 30 брикета
Ефикасност лековитог биља у терапији
различитих здравствених стања од давнина
јe позната у традиционалној медицини.
Савремени приступ фитотерапији захтева
усаглашавање традиционалних метода
коришћења лековитог биља са најновијим
истраживањима из области биохемије и
медицине.
Савремене методе прераде биљака,
контроле улазних сировина као и коначног
производа дозвољавају стварање
фитокомплекса са оптималном ефикасношћу.
Руски фиточај ВЕНОДОКС има за циљ
деловање на стање вена као и крвних
судова у ширем смислу.
Велики број људи болује од различитих
тегоба са венама (на светском нивоу то
је око 30% популације), ако гледамо шире
и у то укључимо и проблеме везане са
крвотоком, проценат је знатно већи.
Узроци су бројни: слабост венских зидова,
прекомерна тежина, констипација, исхрана
сиромашна дијететским влакнима, недостатак
физичке активности, а не треба занемарити
ни генетске факторе.
Проширене вене, као и хемороиди, се често
јављају у трудноћи.
Научна истраживања показују да смањење
постојећег проблема проширених
(варикозних) вена и хемороида (шуљева)
зависи од неколико фактора као што су:
исхрана богата дијететским влакнима,
одржавање нормалне телесне тежине и
биљни третмани проширених вена и
хемороида.
Ефикасност фиточаја ВЕНОДОКС
тестирана је и потврђена у медицинском
фитоцентру „Алфит“ под руководством
др сци. мед.Сергеја Валеријевича Корепанова,
онколога, професора Алтајског медицинског
универзитета, аутора неколико монографија
о ендемском лековитом биљу Алтаја и
Сибира.У саставу фитокомплекса ВЕНОДОКС
налази се самоникло биље са подручја
Алтаја.
+381 63 3000 60

САСТАВ: оман, чага (медицинска гљива
из Сибира), дивљи кестен, шипурак.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА РУСКОГ
ФИТОЧАЈА ВЕНОДОКС?
Захваљујући комбинацији биљака које
улазе у његов састав, основна својства која
испољава фитокомплекс су: антиупална,
детоксикациона, побољшање микро- и
макроциркулације, благотворно деловање
на рад јетре и црева.
Корен омана је познат од давнина по
својим изванредним лековитим својствима,
његова изузетна антиупална, антисептичка
својства позната у народнoj медицини свих
словенских народа и активно се користи за
санирање бројних проблема везаних за све
врсте запаљенских процеса. Биљка је
истражена, описана и коришћена од
стране античких лекара попут Авицене,
Плинија и Хипократа. Осим антиупалног
деловања познато је да оман изванредно
утиче на јетру, желудац и дванаестопалачно
црево. Познато је његово деловање као
средства које зацељује ране и убрзава
опоравак везивног ткива као и средства за
заустављење крварења.
Чага (медицинска гљива Сибира) поседује
одлична антиоксидантна својства и од
давнина се користи у народној медицини
Сибира за лечење и превенцију канцерогених
обољења као и болести желудачно-цревног
тракта.
Познато је позитивно деловање чаге на јетру,
изражена је детоксикациона функција, има
антиупална својства, побољшава метаболизам,
активира процесе размене материја у
организму, регулише активност ензима
(активности фермената), побољшава све
основне функције у људском организму.
У народној медицини први пут се спомиње
у медицинским списима XII века, а
ефикасност је више пута потврђена
клиничким истраживањима у Русији и
другим земљама.
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Плод дивљег кестена као медицинска
сировина такође је веома добро истражена.
Делује као регулатор густине крви, против
стварања крвних угрушака у венама, јача
зидове вена и крвних судова, побољшава
тонус вена, регулише пропустљивост
крвних судова, побољшава попуњеност
вена (поготово када се ради о оштећеним
венама), побољшава микроциркулацију,
има благу детоксикациону функцију,
стмулише рад јетре, има антиупална својства,
истовремено кора плода кестена може
заустављати крварење.
Шипурак или дивља ружа обезбеђују
додатну нормализацију зидова крвних
судова (делују на њихов тонус и пропустљивост),
повећава неспецифичну резистентност
организма, убрзава процесе регенерације.
Веома добро је познато позитивно деловање
шипурка на функцију јетре и желудачноцревног тракта.
КАДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ И КОМЕ ЈЕ
НАМЕЊЕН РУСКИ ФИТОЧАЈ
ВЕНОДОКС?
У медицинском фитоцентру Алфит, Барнаул,
руски фиточај Венодокс се препоручује од
стране лекара пацијентима у случајевима:
- проширених вена са или без упалних
процеса;
- спољашњих и унутрашњих хемороида;
- кардиоваскуларних обољења;
- као превентива свих горе наведених
обољења.
Фиточај ВЕНОДОКС може се узимати са
другим лековима. У случају проширених
вена препоручује се и употреба масти
ВЕНОДОКС ФОРТЕ са пчелињим отровом
за спољну употребу или супозиторија
ПРОКТОЛ уколико се ради о хемороидима.
НАЗИВ ПРОИЗВОДА:
ВЕНОДОКС руски фиточај.
Нето количина 30 брикета (60 гр).

ПРЕМИУМ
КВАЛИТЕТ
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КАКО ПРАВИЛНО КОРИСТИТИ РУСКИ
ФИТОЧАЈ ВЕНОДОКС?
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 мишљења, 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.
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