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ЧИШЋЕЊЕ И ДЕТОКСИКАЦИЈА ОРГАНИЗМА
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кућна
апотека

самоникло
биље

60 дана
употребе

брикети и
сируп

лако
дозирање100%

природно  

   
   

 

ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ

НА
ЈП

РОДАВАНИЈ ЕЕ

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

- алергијских проблема;
- болести желуца и црева;
- пулмолошких болести;
- дерматолошких промена;
- различитих врста анемије;
- ендокринолошких обољења;
- када је неопходно свеобухватно чишћење 
  организма;
- као подршка раду свих органа. БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома

пластификатора

СВЈАТОДАР је настао у Алтајском медицинском
центру Алфит на основу древних манастирских 
рецептура.
Фитотерапеутска детоксикација у 5 фаза 
обезбеђује уклањање штетних супстанци из 
целог организма.
Процес детоксикације траје 2 месеца и одвија се 
по тачно утврђеном редоследу:
1. Детоксикација органа за варење
2. Детоксикација јетре
3. Детоксикација бубрега
4. Имуномодулација
5. Детоксикација крви
Једно паковање садржи 5 производа.

СВЈАТОДАР - први корак у фитотерапији 
Детоксикациони програм у 5 корака



ЧИШЋЕЊЕ И ДЕТОКСИКАЦИЈА ОРГАНИЗМА

ФИТОСЛИМ - 

30 брикета

 детоксикација и помоћ код 
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Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

- гојазности;

- повећаног апетита;

- потребе за чишћењем и детоксикацијом организма;
- ендокринолошких болести;
- појаве поремећаја метаболизма.

Фитокомплекс је направљен у облику брикетираног фиточаја лаког за дозирање.

ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ

традиционална
рецептура

НА
ЈП

РОДАВАНИЈ ЕЕ

100%
природно

самоникло
биље

БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома

пластификатора
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АГАРИКУС - 

90 капс.

фитокомплекс за чишћење

Агарикус је медицинска гљива Сибира и Алтаја. 
Корисна својства гљиве су:
- чисти лимфоток;
- регулише имунитет;
- смањује ниво интоксикације;
- регулише телесну тежину.

- као средство са израженим 
  детоксикационим својствима;

- као природно средство чишћења 
  лимфотока;

- у случају карциномних обољења у 
  комплексној терапији;
- као средство регулације имунитета;

- као средство подршке код радио и хемиотерапије;

- код пацијената са повећаном телесном тежином;

- као средство нормализације процеса метаболизма масти;

- као средство активације ферментне активности јетре;

- код псоријазе.

100%
природно

самоникло
биље

капсулиран
производ

онколошки
болесници

Лекар или фармацеут може препоручити 
употребу препарата:

Лековито биље које улази у 
састав Фитослима пружа додатну 
помоћ организму у регулацији 
телесне тежине и метаболичких 
процеса, врши одличну детоксикацију 

свих органа што има посебан 
значај код особа са прекомерном 
телесном тежином. 

Потпомаже у избацивању вишка 
течности и смањивању 
отечености. Примена у
медицинском центру “Алфит”
показала је ефикасност 

фитокомплекса.

Препоручена употреба прописана од стране надлежних институција РС може 
се разликовати од препоручене употребе прописане од стране произвођача.

Састав: семе лана, кора 
крушине, кукурузна свила, 
медвеђе грожђе, врбовица. 

Састав: медицинска
гљива агарикус. 

Може се комбиновати са свим лековима.Може се комбиновати са свим лековима и храном.

регулације телесне тежине лимфотока и подршку имунитету



ИМУНИТЕТ
GRANDCAPS CHAGA - уникатне могућности фунготерапије 5 МЕДИЦИНСКИХ ГЉИВА
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100%
природно

онколошки
болесници

капсулиран
производ

богат
састав

кућна 
апотекаимуномодулатор   адаптоген   имуностимулатор60 дана

употребе

ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ
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ЧАГА, РЕИШИ, КОРДИЦЕПС, КАНТАРЕЛУС, АГАРИКУС + ДИХИДРОКВЕРЦЕТИН

дан ноћСастав капсула “дан”:  чага, дихидрокверцетин, 
кордицепс, агарикус. Састав капсула “ноћ”:  чага,

 дихидрокверцетин, реиши, кантарелус.Кордицепс (Cordyceps sinensis) има 
антивирусну и антибактеријску активност, 
умирује упалне 
процесе, избацује 
токсине, поседује 
доказану 
антиканцерогену 
активност.

Агарикус 

(Laricis fungus)

има изражена антибактеријска 
својства, нормализује ферментну 
активност и побољшава процесе размене 
материја, чисти лимфоток.

Кантарелус (Cantharellus 

cibarius) има 
антиканцерогено, 

адаптогено и 
имуностимулирајуће 

дејство.

Реиши (Ganoderma lucidum) користе
пацијенти током примене хемио и 
радиотерапије као средство које 

знатно олакшава терапију.

Дихидрокверцетин (Dihydroquercetin) је природна 
супстанца добијена из сибирске јеле. Спречава превремено 

старење ћелија, снажан је антиоксиданс, имуностимулатор и 
поседује изражену антитоксичну активност. Дихидрокверцетин 
јача зидове крвних судова, побољшава рад унутрашњих органа 

и лимфног система. Доказано умањује негативно деловање 
хемио и радиотерапије код онколошких болесника.

Чага (Inonotus obliquus) је медицинска гљива позната као 
имуномодулатор са веома добро истраженом антиканцерогеном 
активношћу. Користи се у народној медицини Сибира као средство 
помоћи код онколошких обољења различите локализације. 

Комбинује се са свим 
лековима и храном.

погодно за дужу 
употребу

- за ублажавање последица хемио и радиотерапије
- заштите здравих органа у току хемио и радиотерапије
- превенције настанка и рецидива свих набројаних стања

- анемије
- псоријазе, екцема
- дијабетеса

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома

пластификатора
ПРЕМИУМ
КВАЛИТЕТ

- онколошких болести
- ослабљеног имунитета
- имуних и аутоимуних обољења

Фитокомплекс представља оптимални однос лековитих гљива и дихидрокверцетина (природни антиоксиданс добијен из сибирске јеле), који континуирано испољавају 
деловање током 24 сата. Једно паковање садржи дневну и ноћну формулу (60 капсула у сваком паковању) што је довољно за 2 месеца коришћења.



ИМУНИТЕТ

ЦЕЛЕБНАЈА ЧАГА

50 гр

медицинска гљива чага + 
густи екстракт чаге 
онкопротективно деловање
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ИМУНОРМ 
ефикасна имунокорекција 

ДЕГРИПИН
биљна заштита од вируса и 
прехлада
за децу и одрасле

АЛЕРГОСТОП
лековито биље у борби 
против алергија

 

кућна
апотека

онколошки
болесници

традиционална
рецептура

ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ

НА
ЈП

РОДАВАНИЈ ЕЕ НА
ЈП

РОДАВАНИЈ ЕЕ

- онколошких болести;
- дефицита имунитета;
- хемио и радио терапије;
- имуних и аутоимуних обољења;
- обољења јетре;
- обољења гастроенетеролошког система;
- псоријазе ;            - екцема;
- дијабетеса ;          - анемије.

- дефицита имунитета;
- вирусних инфекција;
- бактеријских инфекција;
- стања након примене радио и хемио терапије;
- превенције рецидива карциномних обољења;
- смањене функције жлезда са унутрашњим 
  лучењем.

- прехладе, грипа, вирусних и инфекцијских
  обољења;
- дефицита имунитета, слабог имунитета, честих 
  рецидива инфицирања код деце и одраслих;
- упалних процеса акутног и хроничног карактера
  различитих локализација;
- превенција бактеријских и вирусних инфекција 
  код деце и одраслих.

- профилаксе и третирања свих облика
  алергија;
- бронхијалне астме;
- алергијских кијавица и сузавости у очима;
- екцема и алергијских дерматоза;
- сезонске превентиве појаве алергијских
  реакција као и у току саме сезоне алергија.

www.rulek.rs        veleprodaja@rulek.rs      +381 69 45 44 505    +381 63 3000 60

30 брикета
30 брикета 30 брикета

Лекар или фармацеут може препоручити 
употребу фиточаја у случају:

погодно за 
дужу употребу

БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома

пластификатора

100%
природно

самоникло
биље

100%
природно

самоникло
биље

100%
природно

самоникло
биље

100%
природно

самоникло
биље

погодно за 
дужу употребу

погодно за 
дужу употребу

погодно за 
дужу употребу

Лекар или фармацеут може препоручити 
употребу фиточаја у случају:

Лековито биље које улази у састав Имунорма
од давнина је познато по својим изванредним 
имуномодулирајућим својствима. Класична и 
савремена фармацеутска индустрија активно 
користе ове биљке у кориговању свих стања 

повезаних са поремећајем имунитета. 

Може се комбиновати са
свим лековима и храном.

Може се комбиновати са
свим лековима и храном.

Може се комбиновати са
свим лековима и храном.

Може се комбиновати са
свим лековима и храном.

Фитокомплекс је направљен
у облику брикетираног фиточаја 
лаког за дозирање.

целокупно јачање организма

Лекар или фармацеут може препоручити 
употребу фиточаја у случају:

Оптимална комбинација дивље
сибирске чаге и густог екстракта
чаге обезбеђује максималну 

делотворност у организму.

Уникатна технологија прераде
и добијања екстракта путем
микрогранулације.

Лековито биље које улази у састав ДеГрипина 

је корисно за децу и одрасле као превентива и 
када је обољење већ настало, јача имунитет, 

врши детоксикацију, олакшава симптоме 
болести, убрзава опоравак.

Фитокомплекс је направљен
у облику брикетираног фиточаја 
лаког за дозирање.

Фитокомплекс је направљен
у облику брикетираног 
фиточаја лаког за дозирање.

Лекар или фармацеут може препоручити 
употребу фиточаја у случају:

Лековито биље које улази у 
састав Алергостопа помаже 
имуном систему у борби са
различитим алергенима.

Састав: дивља сибирска ЧАГА 

и густи екстракт ЧАГЕ.

Састав: висећа врба, кантарион,  
мајчина душица, срдачица, 
зизифора, млечни чкаљ.

Састав: златни корен, вирак, бадан, левзеја, 

шипурак, коприва. Састав: троделни двозуб, руски 
иван чај, коприва, камилица 
апотекарска, врбовица.



ЖЕНСКИ РЕПРОДУКТИВНИ СИСТЕМ

ГИНЕКОНОРМ

90 капс.

фитокомплекс намењен женском репродуктивном систему
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ФЕМИНОРМАЛ

10 вагиналета

вагиналете на бази мумио и монголског чаја

   
   

   
   

   
  

ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ

НА
ЈП

РОДАВАНИЈ ЕЕ
100%

природно
100%

природно
капсулиран
производ

самоникло
биље

самоникло
биље

кућна
апотека

традиционална
рецептура
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погодно за дужу 
употребу

погодно за дужу 
употребу

Лековито биље које улази у састав ГинекоНорма 
од давнина је познато по свом изванредном
деловању на женски репродуктивни систем.
Концепт рецептуре је заснован на синергетском
деловању свих компонената. Пре свега, ту спада 
способност лековитих супстанци из биља да 
регулишу рад ендокриног система, као и да 
испољавају антиупално, деконгестивно,
хемостатско, аналгетско и благо умирујуће
дејство.

Лековито деловање фитокомплекса ГинекоНорм је истражено у руском 
фитоцентру “Алфит”, Барнаул, Алтајски крај, Русија, где се ГинекоНорм 
активно примењује у лекарској пракси већ двадесет година.

Препарат локалног деловања који у свом саставу, осим добро познатог
мумиа, садржи екстракте лековитог биља. Синергетско деловање 
компонената поспешује епителизацију, сузбија упалне процесе,
регенерише слузокожу, спречава гљивичне и бактеријске инфекције,
делује на папиломе, поседује антивирусно деловање, делује као снажан 
оксидант са антиканцерогеним деловањем, умањује болове, делује 
спазмолитички.

Састав: вирак, невен, бороваја матка, 
хајдучка трава, хмељ. Састав: мумио; 

екстракти: 
монголског чаја,  
русе, зизифоре, 
камилице; 
какао бутер, 
пчелињи восак, 
лецитин.

- вагиналних кандидијаза;
- бактеријских вагиноза;
- мешовитих вагиналних инфекција;
- промена на слузокожи грлића материце;
- миома;
- папилома;
- цисте на јајницима;
- неплодности;
- превентива настанка онколошких обољења полне сфере.

БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома
парабена
минералних уља
SLS

пластификатора

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:
- фиброма и миома материце;
- полицистичних јајника;
- ерозије грлића материце;
- адхезије (зачепљења и упале јајовода)
- дисплазије грлића материце;
- упалних процеса гинеколошке сфере;
- поремећаја рада хормоналног система;

- стерилитета;
- поремећаја циклуса;
- ПМС-а;
- салпингитиса;
- упале јајника;
- превентива настанка
  онколошких обољења.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:
На
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Уникатна технологија прераде и добијања екстракта путем микрогранулације.
Може се комбиновати са свим лековима и храном. Може се комбиновати са свим лековима.



ЖЕНСКИ РЕПРОДУКТИВНИ СИСТЕМ

8

МАСТОНОРМ
регулација хормонског статуса код жена 
биљна заштита од карцинома

ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ
БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома

пластификатора

100%
природно

капсулиран
производ

самоникло
биље

www.rulek.rs        veleprodaja@rulek.rs      +381 69 45 44 505    +381 63 3000 60

ФЕМИНОРМ

30 брикета

помоћ у периоду климакса и ПМС-а
позитивно утиче на хормонски статус жена
100%

природно
самоникло

биље
традиционална
рецептура

погодно за дужу 
употребу

90 капс.

Овај комплекс је настао по рецептури доктора 
гинеколога онколога Сергеја Валеријевича 
Корепанова, начелника Алтајског медицинског 
центра “Алфит” у граду Барнаулу на Алтају. 
Дугогодишња примена препарата показала је 
ефикасност његових компонената у регулацији 
многих функција женског полног система.

Биљке које улазе у састав МастоНорма користе 
се за лечење гинеколошких обољења која су 
повезана са упалним процесима, 
поремећајима рада ендокриног система, 

На
јбо

љ
и 

еф
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 се
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Лековито биље које улази у састав 
Феминорма помаже у регулисању 
поремаћаја рада хормоналног система 
изазваног променама у организму жена за 
време ПМС-а, у периоду 
предклимактеријума  и менопаузе.
Феминорм нормализује рад вегетативног 
нервног система, смирује, побољшава сан, 
повећава радну способност и отпорност на стрес, 
регулише процес размене материја у организму, јача кардиоваскуларни и 
коштано-зглобни систем.

Састав: бороваја матка, рибизла, 
хмељ, црвени корен, прорашљика.

Састав: миришљави копар, 
степски божур, хмељ, вранилова трава, 
бела имела.

фиброма материце, стерилитета, поремећаја циклуса. Потпуно 
природан састав МастоНорма омогућава његову дуготрајну примену 
што је битно код свих обољења гинеколошке сфере. 

погодно за дужу 
употребу

- ПМС-а, болних менструација, поремећаја циклуса;
- непријатних манифестација у менопаузи (промена температурне 
  перцепције, изненадна смена осећаја врелине и хладноће, раздражљивост, 
  плачљивост, несаница, главобоља, осећај исцрпљености, мањак енергије 
  и елана);
- превентива настанка онколошких обољења;
- упалних процеса гинеколошке сфере;
- хормонског дисбаланса. 

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

- онколошких обољења дојки и гинеколошке сфере;
- мастопатије (укључујући цисте, фиброаденоме и сл.);
- поремећаја гинеколошке сфере;
- регулација рада хормоналног система жена;
- ПМС-а и болних менструација, поремећаја циклуса;
- предклимактеричних и климактеричних стања;
- спречавање преурањеног климакса;
- превенција свих напред набројаних стања.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

Може се комбиновати са свим лековима и храном.

Фитокомплекс је направљен у облику брикетираног фиточаја лаког за дозирање.

Уникатна технологија прераде и добијања екстракта путем микрогранулације.
Може се комбиновати са свим лековима и храном.



УРИНАРНИ СИСТЕМ

ФОРМУЛА ЗА МУШКАРЦЕ
фитокомплекс за простату и јачање 
хормоналног система мушкараца

РЕПРОДУКТИВНИ 
СИСТЕМ МУШКАРАЦАФИТОРЕН - фитокомплекс намењен 

бубрезима, бешици и мокраћним путевима
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клинички
испитано

таблетиран
облик

богат
састав

клинички
испитано

таблетиран
облик

богат
састав

ДЕРМАТОЛОШКИ 
ПРОБЛЕМИ

АПИДЕРМ ФОРТЕ МАСТ

50 мл

100%
природно

кућна
апотека

ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ

www.rulek.rs              veleprodaja@rulek.rs                       +381 69 45 44 505    +381 63 3000 60

погодно за дужу 
употребу

сертификати
HACCP

ISO

GMP

HALAL

сертификати
HACCP

ISO

GMP

HALAL

Састојци Фиторена делују као 
антисептик на бубреге, бешику 
и мокраћне канале; имају благо 
диуретичко својство, спречавају 
стварање камена.

уникатна руска маст за опоравак
проблематичне коже

пч
ел

ињ
и отров

Састав: брусница, медвеђе 
грожђе, раставић, екстракт 
сладића, бреза, калијум-хлорид, 
першун, витамин C, маслачак, 
детелина, L-аргинин, бромелаин, 
магнезијум-оксид, цинк-оксид.

Састав: палма пузавица, 
афричка шљива, бундева, 
цинк-оксид, першун.

Лекар или фармацеут може препоручити 
употребу препарата у случају:

Састојци Формуле за
мушкарце испољавају
антиупално дејство,
поспешују лучење
полних хормона,
спречавају настанак 
и развој аденома 
простате, јачају 
потенцију. Састав: пчелињи отров, мумио, уље облепихе,

екстракт русе, ултразвучни екстракти: рена, липе, 
гавеза, прополиса, уље камфора и пчелињи восак.90 табл.

- упале бубрега;
- упале мокраћне бешике;
- акутне или хроничне упале мокраћних путева;
- упорне инфекције уринарног система;
- камена и песка у бубрезима;
- интоксикације организма;
- код честих отока;
- високог крвног притиска;
- дисфункције бубрега различите етиологије;
- полицистичних бубрега;
- превентиве развоја болести бубрега код особа 
  оболелих од дијабетеса.

Може се комбиновати са свим лековима и храном.

Лекар или фармацеут може 
препоручити употребу 
препарата у случају:

- простатитиса (упала простате);
- уретритиса (упала уретре);
- аденома простате;
- дисбаланса мушких полних хормона;
- смањене потенције;
- смањене радне способности и општег
  стања организма.

90 табл.

Може се комбиновати са свим лековима и храном.

БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома
парабена
минералних уља
SLS

пластификатора

- екцема;
- псоријазе;
- дерматитиса;
- чирева;
- акни;
- стрија;

погодно за 
дужу употребу

- санација ожиљака после опекотина;
- суве и испуцале коже;
- ожиљног ткива;
- у козметологији: за негу суве коже,
  спречавање превременог старења
  коже и појаве бора.

Може се комбиновати са свим лековима.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата 
у случају:



НЕРВНИ СИСТЕМ

НЕУРОСТАБИЛ
против нервозе, стреса и депресије
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ВЕЧЕРНИЈЕ

60 табл.

биљни препарат за спавање и смирење 
ОЛЕОПРЕН НЕУРО
регенератор нервних ћелија

TOП 5
најпродаванијих 

у Русији

таблетиран
облик

богат
састав

клинички
испитано

кућна
апотека

кућна
апотека

таблетиран
облик

не изазива
зависност

капсулиран
производ

ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ

Лекар или фармацеут може препоручити употребу 
препарата у случају:

НА
ЈП

РОДАВАНИЈ ЕЕНА
ЈП

РОДАВАНИЈ ЕЕ

клинички
испитано

не изазива
зависност

не изазива
зависност

- стреса и депресије у комплексним 
  терапијама;
- нервозе, хистерије;
- повишене узбуђености и анксиозности;
- кардиоваскуларне нервозе;
- обољења коштано-зглобног система
  праћеног мишићним спазмом;
- миалгија;
- мигрене (главобоље);
- хипертоничне болести (повишеног 
  крвног притиска);
- ендокрине болести;
- нервозе у климаксу;
- ПМС-а.

- смањене концентрације, воље и других 
  когнитивних процеса;
- депресивних и анксиозних стања;
- когнитивних промена функција нервног 
  система повезаних са животном доби;
- комплексне терапије стања после 
  можданог удара;
- подршка болесницима са Алцхајмеровом и
  Паркинсоновом болести;
- општа рехабилитација мозга и нервног 
  система у целини.

Може се комбиновати са свим лековима и храном. Може се комбиновати са свим лековима и храном.
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Лекар или фармацеут може препоручити употребу 
препарата у случају:

Лекар или фармацеут може препоручити употребу 
препарата у случају:

- несанице;
- узнемирености изазване
  дефицитом сна;
- анксиозности;
- стреса;
- депресије;
- нервозе;
- повишеног степена узбуђености;
- проблема кардиоваскуларног 
  система;
- повишеног крвног притиска;
- мигрена;
- ендокрине болести;
- нервозе у климаксу;
- ПМС-а;
- поремећаја коштано-зглобног система
  и гастроентеролошког система.

Вечерније је производ 
који испољава
клинички доказану 
високу ефикасност.

погодно за дужу  употребу

БЕЗ
ГМО

вештачких арома

пластификатора

Састав:корен божура, 
хмељ, враниловка,
L-глутаминска киселина, 
екстракт срдачице, 
врбовица, магнезијум, 
Витамини: А, B1, B2,
B6, B12, B5, B3, фолна 
киселина, биотин,
витамин C.

Састав: корен валеријане, 
хмељ, етерично уље нане.

Састав: Memrее Plus 30L (фосфотидилцерин и
фосфатидна киселина), глицин, полипренол 
(чистог 95 % концентрата), токоферола ацетат.

Може се комбиновати са свим лековима и храном.

90 табл. 60 капс.

сертификати
HACCP

ISO

GMP
HALAL

сертификати
HACCP

ISO

GMP
HALAL

Богат састав чини
Неуростабил
изузетно ефикасним 
производом.



ГАСТРОЕНТЕРОЛОШКИ СИСТЕМ

ГАСТРОКОМФОРТ
за нормално функционисање желуца и црева

11

ХЕПАФОРМ
заштита, регенирација и детоксикација јетре

IJ
E      

ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ
БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома

пластификатора

погодно за дужу 
употребу

Општа ефикасност фитокомплекса се 
објашњава синергетским деловањем 
лековитог биља које улази у његов 
састав, високим квалитетом изворних 
биљних сировина (самоникло биље 
регије Алтајских планина) као и самим 
поступком обраде лековитог биља који 
подразумева прераду и добијање 
екстракта путем микрогранулације.

погодно за дужу 
употребу

100%
природно

капсулиран
производ

кућна 
апотека

Лековито биље које улази у састав Хепаформа
активно делује на јетру, доприноси регенерацији 
исте, регулише ниво холестерола, побољшава 
рад жучне кесе, побољшава метаболизам, 
потпомаже неутрализацију токсина, помаже код 
обољења ендокриног система (дијабетеса, 
гојазности), регулише густину крви.
Најбитнији састојак чкаљ блажени се од давнина
користи за лечење обољења крвних судова и 
јетре, а у данашње време активно се истражује и 
антиканцерогена активност ове биљке.

НА
ЈП

РОДАВАНИЈ ЕЕ НА
ЈП

РОДАВАНИЈ ЕЕ

традиционална
рецептура таблетиран

облик
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Састав: ким, мирођија, камилица 
апотекарска, коморач, коријандер.

Састав: семе чкаља блаженог, есктракт овса.

60 табл.

- обољења гастроентеролошког тракта, праћена грчевима црева;
- метеоризма (накупљања гасова);
- поремећаја секреције жучи;
- неправилног процеса варења;
- одсуства апетита;
- анорексије;
- кахексије (губитка масног ткива и скелетних мишића);
- додатног средства регулације столице (користи се као регулатор 
  функције црева и код затвора и код диареје);
- чира на желуцу и дванаестопалачном цреву у периоду ремисије.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу  
препарата у случају:

Може се комбиновати са свим лековима и храном.

90 капс.

- масне јетре;
- обољења јетре;
- дијабетеса;
- гојазности;
- обољења жучне кесе;
- повећаног нивоа холестерола;
- регулације густине крви;
- у комплексној терапији обољења крвних судова;
- у комплексној терапији проширених вена и хемороида;
- превенције настанка свих горе описаних обољења.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

Може се комбиновати са свим лековима и храном.

Уникатна технологија прераде и добијања екстракта путем микрогранулације.

- гастритиса;
- дуоденитиса;
- ентероколитиса;



ГАСТРОЕНТЕРОЛОШКИ СИСТЕМ

ХЕПАТОН 2 
регулација функције јетре

12

ПАНКРЕА 

30 брикета

поспешује рад панкреаса

- хроничног панкреатитиса;

- хроничног гастритиса;

- ентероколитиса;

- проблема желудачно-цревног тракта;

- надимања и мучнине;

- лењих црева;
- дијабетеса I и II типа.

100%
природно

богат
састав

таблетиран
облик

клинички
испитано

ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата 
у случају:

- масне јетре;
- помоћно средство при лечењу
  хроничних и вирусних болести јетре;
- хронични холициститис;
- обољења жучне кесе и жучних путева;
- неправилног лучења жучи;
- интензивне фармакотерапије;
- повећаног нивоа холестерола;
- у комплексној терапији проширених 
  вена и хемороида;
- примене радио и хемиотерапије.

самоникло
биље

традиционална
рецептура

традиционална
рецептура

традиционална
рецептура

кућна
апотека
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ПРОКТОЛ 
11 лековитих биљака за помоћ код хемороида

- хемороида;
- болног стања насталог услед хемороида;
- свраба насталог услед хемороида;
- диверкуле;
- оједа;
- превенција рецидива свих горе 
  набројаних обољења.

Лековито биље које улази у састав Проктола 
испољава антиупално, антибактеријско, 
антимикотичко дејство, ублажавају болове. 
Потпуно природан састав омогућава 
дуготрајну примену.

БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома

пластификатора

погодно за дужу 
употребу

самоникло
биље

100%
природно

Лекар или фармацеут може препоручити употребу 
препарата у случају:

погодно за дужу 
употребу

погодно за дужу 
употребу

Може се комбиновати са свим лековима и храном.

Фитокомплекс је направљен у облику брикетираног фиточаја 
лаког за дозирање.

Може се комбиновати са свим лековима и храном.

Састав: агримониа, алтајска метвица, кадуља, 
трепетљика, права златница, срдачица 
петопрстна, зизифора, семе млечног чкаља. 

Састав: цвекла; смиље; L-метионин; L-цистеин; 
прорашљика; екстрат Salsola collina Pall; 
L-глутаминска киселина; златни звинчац; 
лецитин; повратић; нана; кантарион; маслачак; 
екстракт хајдучке траве; L-глутатион; липолинска 
киселина; чичак; шипурак; никотинамид; 
D-пантотенат калцијума; витамини: C, B3, Е, B12, 
В6, В1, А, В2, B9, H, D3; натријум селенит.

Састав: какао бутер; пчелињи восак; кантарионово 
уље; екстракти: коприве, дивљег кестена, златног
звинчића, невена, беле врбе, планинске арнике, 
монголског чаја, камилице, зизифоре, корена 
бергеније; лецитин.

10 супозиторија

БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома
парабена
минералних уља
SLS

пластификатора

Лекар или фармацеут може препоручити 
употребу препарата у случају:

90 табл.

Лековито биље које улази у састав фитокомплекса Панкреа
директно утиче на панкреас, рад желуца, има антиупално
деловање, смирује аутоимуне процесе и регулише имунитет.

Може се комбиновати са свим лековима.

сертификати
HACCP

ISO
GMP

HALAL



КОШТАНО-ЗГЛОБНИ СИСТЕМ
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АПИТОКС ФОРТЕ МАСТ

50 мл

уникатна руска маст са пчелињим отровом
за коштано-зглобни систем

богат
састав

ОСТЕОНОРМ ФИТОЧАЈ

30 брикета

помоћ код коштано-зглобних тегоба 
АТРТРОФЛЕКС
препарат намењен коштано-зглобном систему

капсулиран
производ

ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ
БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома
парабена
минералних уља
SLS

пластификатора

100%
природно

100%
природно

100%
природно

самоникло
биље

НА
ЈП

РОДАВАНИЈ ЕЕ

кућна
апотека

кућна
апотека

кућна
апотека

Лекар или фармацеут може препоручити 
употребу препарата у случају:

- гихта (подагре);
- реуматских обољења;
- рехабилитације након 
  траума и хируршких
  интервенција;
- полиартритиса;
- болова у зглобовима и 
  мишићима.

- артритиса, полиартритиса, артроза, окоштавања;
- радикулитиса, ишијалгије, миалгије, неуралгије;
- слабе покретљивости зглобова;
- траума, удараца, убоја, хематома;
- свих врста повреда лигамената.

погодно за дужу 
употребу
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погодно за 
дужу употребу

60 капс.

Фитокомплекс је направљен у облику 
брикетираног фиточаја лаког за дозирање.

Може се комбиновати са свим лековима и храном. Може се комбиновати са свим лековима.
Може се комбиновати са свим 
лековима и храном.

пч
ел

ињ
и отров

Састав: Чага, глукозамин-сулфат, хондроитин-сулфат, 
екстракт врбе, екстракт чичка, екстракт пасјег трна. Састав: пчелињи отров; уље облепихе;

уље камфора; екстракти: огнецвета, гавеза, 
рена, липе; прополис и пчелињи восак.

Састав: огнецвет, медвеђе грожђе, цвет камилице.
Уравнотежена формула дозвољава максимално
искоришћавање глукозамин- и хондроитин-сулфата
у  метаболичким процесима,  а за циљ има 
ревитализацију коштано-зглобног система, као и 
изражени  антиупални ефекат.

- артритиса, артрозе;
- окоштавања;
- оштећења хрскавице кука, колена, рамена;
- опоравка након хируршких интервенција 
  коштано-зглобног система или његове повреде;
- превентиве настанка обољења уколико 
  постоје генетске предиспозиције за његов развој;
- узрасне промене коштано - зглобног система: 
  зглобова кука, колена и кичме.

- гихта (подагра);
- дискус хернија;

Лекар или фармацеут може препоручити 
употребу препарата у случају:

Пчелињи отров је уникатна природна 
компонента која доказано: умирује бол,
има изражен антиупални ефекат, 
побољшава микроциркулацију. 
Уникатно својство Апитокс Форте масти
је у синергетском деловању пчелињег 
отрова и екстраката лековитог биља.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу фиточаја у случају:
- артрозе;
- артритиса;
- остеопеније и 
  остеопорозе;
- окоштавања и 
  поремећаја 
  метаболизма соли;

Овај на први поглед једноставан али вековима
доказано ефикасан рецепт за коштано-зглобни
систем записао је почетком 19. века, отац 
Макарије, будући владика и светитељ.  

најбољи ефекат се постиже комбинацијом ових препарата



КАРДИО-ВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ

АТЕРОБАЛАНС
 

30 брикета

помоћ код повишеног крвног
притиска
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НЕУРОСТРОНГ
побољшава макро и 
микроциркулацију

ВЕНОДОКС ФИТОЧАЈ - 
намењен за проблеме 
проширених вена и хемороида

ВЕНОДОКС ФОРТЕ

50 мл

 маст са пчелињим отровом

  

клинички
испитано

ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ
БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома

пластификатора

БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома
парабена
минералних уља
SLS

пластификатора

100%
природно

самоникло
биље

НА
ЈП

РОДАВАНИЈ ЕЕ НА
ЈП

РОДАВАНИЈ ЕЕ НА
ЈП

РОДАВАНИЈ ЕЕ

100%
природно

100%
природно

самоникло
биље

Може се комбиновати са
свим лековима и храном.

Фитокомплекс је направљен
у облику брикетираног 
фиточаја лаког за дозирање.

Може се комбиновати са
свим лековима и храном.

Фитокомплекс је направљен
у облику брикетираног 
фиточаја лаког за дозирање.

погодно за 
дужу употребу

погодно за 
дужу употребу

погодно за 
дужу употребу

погодно за 
дужу употребу

30 брикета

сертификати
HACCP

ISO

GMP

HALAL
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Састав: сибирски глог, бела имела,
враниловка, јапанска софора, троскот,
камилица.

Може се комбиновати са
свим лековима и храном.

Састав: оман, чага, дивљи 
кестен, шипурак.

Састав: боровница; витамини: B1,B3, 
B6; гинко билоба, готу кола; ђумбир; 
L-глутаминска киселина, лецитин.

пч
ел

ињ
и отров

намењена за проблеме 
проширених вена и хемороида

90 табл.

Препарат је направљен
у облику таблета лаких 
за дозирање.

Лекар или фармацеут може препоручити 
употребу фиточаја у случају:

- проширених вена;
- хемороида;
- појаве капиларних мрежа на кожи;
- у случају потребе за санацијом 
  оштећеног ткива.

- проширених вена;
- спољашњих и унутрашњих 
  хемороида;
- кардиоваскуларних обољења;
- као превентива свих горе 
  наведених обољења.

- атеросклерозе и главобоља;
- поремећаја микроциркулације 
  у крвним судовима мозга;
- стања после можданог удара;
- смањене концентрације, 
- поремећаја говора и памћења;
- поремећаја циркулације 
  екстремитета;
- дијабетеса.

- повишеног крвног притиска;
- атеросклерозе крвних судова;
- поремећаја циркулације;
- опасности настанка хипертензије:
  например, у случају повишеног 
  притиска у породичној анамнези 
  (генетске предиспозиције).

Састав: пчелињи отров; 
екстракти: гавеза, огнецвета, 

Лекар или фармацеут може препоручити 
употребу препарата у случају:

Лекар или фармацеут може препоручити 
употребу фиточаја у случају:

Може се комбиновати са свим лековима.

Најбољи ефекат се постиже истовременом
употребом са Проктол супозиторијама 
или Венодокс форте масти. 

дивљег кестена, рена, липе, прополиса; 
уља: камфора, облепихе; и пчелињи восак.

Лекар или фармацеут може препоручити 
употребу препарата у случају:

Најбољи ефекат се постиже 
истовременом употребом са Венодокс 
фиточајем.



ПОМОЋ ОРГАНИМА ЗА ДИСАЊЕ

ПУЛМОАКТИВ
помоћ плућима и дисајним путевима
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ПУЛМОКЛИНЗ
јача респираторни систем

клинички
испитано

таблетиран
облик

ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ

Лекар или фармацеут може препоручити употребу фитокоплекса Пулмоактива и Пулмоклинза у случају:

БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома

пластификатора

100%
природно

самоникло
биље

Лековито биље које улази у састав
Пулмоактива јача имунитет,

побољшава микроциркулацију,

врши детоксикацију, побољшава
проток лимфе, делује противупално,

постиче избацивање слузи, делује
као антиоксиданс и утиче на 
метаболизам.

- генетске склоности ка болестима плућа и бронхија;

- упале плућа;
- упале бронхија;

- жаришта хроничних инфекција (синуситис и сл.);
- болести дисајних органа, ларингитис;

погодно за дужу 
употребу

погодно за дужу 
употребу

90 табл.
Фитокомплекс је направљен у облику брикетираног фиточаја лаког за дозирање.

Може се комбиновати са свим лековима и храном.
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сертификати
HACCP

ISO

GMP

HALAL

Састав: бели слез, воловрата, 
витамин C, бреза, анис, Пау Д' Арко, 
боквица, липа, бромелаин, сладић, 
кверцетин, матичњак, екстракт 
семенки грожђа.

Састав: чага, јапанска софора, 
мочварна кончара, оман, еукалиптус, 
подбел, зелени чај.

30 брикета

Лековито биље које улази у састав
Пулмоклинза делује антиупално,

антибактеријски, јача организам у
борби против вирусних инфекција,

ублажава последице алергијских 
реакција.

- хроничне бронхијалне патологије;

- комплексна терапија бронхијалне астме;

- респираторне алергозе;

- пушачима као помоћ у одвикавању од пушења;
- социјални фактори (пасивно пушење).

Код упалних процеса бронхија и плућа, коришћењем фиточаја Пулмоактив у облику брикетираног фиточаја остварује се додатни унос течности који 
је неопходан за убрзање процеса детоксикације. Када се користи фитокомплекс Пулмоклинз неопходан је додатни дневни унос течности.



ЕНДОКРИНИ СИСТЕМ

ГЛУКОНОРМ
намењен  регулисању повишеног шећера

TИРОИДМАКС
чај за тироидну жлезду
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TИРОИДМИН
чај за тироидну жлезду

препоручује се особама са смањеном
функцијом штитне жлезде

ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ
БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома

пластификатора

НА
ЈП

РОДАВАНИЈ ЕЕ

100%
природно

самоникло
биље

НА
ЈП

РОДАВАНИЈ ЕЕНА
ЈП

РОДАВАНИЈ ЕЕ

100%
природно

100%
природно

самоникло
биље

самоникло
биље

Фитокомплекс је направљен у облику 
брикетираног фиточаја лаког за дозирање.

Може се комбиновати са свим 
лековима и храном.

Фитокомплекс је направљен у облику 
брикетираног фиточаја лаког за дозирање.

Може се комбиновати са свим 
лековима и храном.

Фитокомплекс је направљен у облику 
брикетираног фиточаја лаког за дозирање.
Може се комбиновати са свим лековима и храном.

погодно за 
дужу употребу

погодно за 
дужу употребу

погодно за 
дужу употребу
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Састав: ламинарија алга, троскот, корен 
омана, црвени корен, шипурак.

Састав: златни корен (царска биљка), црвени корен, маслачак, 
трепетљика, махуне пасуља, ехинацеа, смиље, врбовица.

препоручује се особама са повећаном
функцијом штитне жлезде

30 брикета 30 брикета
30 брикета

- хипотиреозе (смањене функције штитне жлезде);
- хиперплазије штитне жлезде;
- поремећаја рада хормоналног система;
- повећане телесне тежине;
- успореног метаболизма;
- анемије;
- Хашимото тиреоидитиса.

Лекар или фармацеут може препоручити 
употребу фиточаја у случају:

Лекар или фармацеут може препоручити 
употребу фиточаја у случају:

- хипертиреозе (повећане функције 
  штитне жлезде);
- тиреотоксикозе;
- увећане штитне жлезде;
- формирања нодуса (чворова) у 
  ткиву штитне жлезде.

Састав: јурница, глог, враниловка, лист 
дивље јагоде, руски иван чај.

Ефикасност Глуконорма је тестирана у медицинском фитоцентру
“Алфит”. Примена фиточаја је показала да се стање пацијената

Лекар или фармацеут може препоручити употребу фиточаја у случају:
- дијагнозе дијабетеса тип I и II;
- особа које имају факторе ризика за настанак шећерне 
  болести: генетске предиспозиције, гојазност, 
  хроничне болести јетре и панкреаса. 

значајно побољшало, у појединим случајевима
забележено је смањење дозе лекова.

ДИЈАБЕТЕС



ЕНЕРГИЈА И ПОДРШКА ОРГАНИЗМА

СОРОКОТРАВНИК 

500 гр

40 биљака у меду. Енергија за сваки дан.
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ЕНЕРГИЈА АЛТАЈА 

10 кесица

природно подизање енергије 
ИВАН ЧАЈ

10 кесица

традиционални руски чај за све прилике

1-2 кафене
кашичице
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ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ
БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома

пластификатора

www.rulek.rs        veleprodaja@rulek.rs      +381 69 45 44 505    +381 63 3000 60

Може се комбиновати са свим лековима и храном.Може се комбиновати са свим лековима и храном.Може се комбиновати са свим лековима и храном.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу 
фиточаја као додатну подршку организму у случају:

- болести гастроинтестиналног тракта;
- инфекција и упалних процеса;
- алергија и вируса;
- чира у желуцу и цревима;
- надутости;
- дијареје;
- нервозе и анксиозности;
- простатитиса и сексуалне дисфункције;
- ПМС-а;
- као средство општег јачања организма.

Састав: руски иван чај.Састав: бадан, златни корен (царска 
биљка), црвени корен, мајчина душица,
прорашљика, облепиха, брусница.

Активни састојци: мед, жалфија, купажна мешавина 
екстраката 28 врста лековотог биља, цимет, сок 
сибирске бруснице, сосуреја, куркума, жен-шен, 
каранфилић, прорашљика, кардамон, дамиана, 
кордицепс, ангелика, цимцифуга, силимарин.

100%
природно

самоникло
биље

100%
природно

самоникло
биље

100%
природно

кућна
апотека

- за подржавање нервног, ендокриног, имуног и 
  гастроентеролошког система;
- за снажном детоксикацијом и антиоксидацијом.

Препоручује се за све реконвалесценте, особе у
зрелом добу, за све који су изложени додатном стресу,
психичком или физичком напору.

- када треба оснажити организам и омогућити 
  његово прилагођавање новим условима;
- изложености повећаном физичком и умном 
  напору;
- смањене виталности;
- акутних респираторних и вирусних инфекција. 

Једна од најпопуларнијих биљака у
Русији, једноставна али врло корисна,
у народу позната као иван чај.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају потребе:

Како му и само име каже, чај „Енергија Алтаја“ 
подиже енергију, па је идеалан да се, као здравија 
замена, пије уместо кафе током дана, кад год 
осетите пад енергије.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу у случају:

погодно за дужу  употребу



ЧИСТ НАТИВНИ МУМИО
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- обољења коштано-зглобног система: остеопенија 
  и остеопороза, преломи, упални процеси: ишијас, 

  реуматоидни артритис;

- аутоимуних обољења, укључујући алергије;

- кардиоваскуларних обољења: тромбоза, 
  проширене вене, слабост и кркхост крвних судова, 
  неправилности рада срчаног мишића;
- обољења јетре и дигестивног тракта: гастритис, 

  колитис, Кронова болест, чир, симптом нервозних 
  црева, камен у жучи;
- болести бубрега и бешике: упорне уринарне 
  инфекције бубрега, бешике и мокраћних канала;

Лекар или фармацеут може препоручити употребу у случају:

МУМИО АЛТАЈСКИ АЛМАЗ
густа нативна смола без вештачких додатака 

ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ

www.rulek.rs        veleprodaja@rulek.rs      +381 69 45 44 505    +381 63 3000 60

Састав: нативни алтајски
мумио, пречишћен,

у облику смоле.

Могу се комбиновати са свим лековима и храном.

капсула
40

золотая серия

нативни мумио у капсулама без вештачких додатака

- кожних обољења: дерматитис, псоријаза, екцеми, 

  хематоми, опекотине, посекотине;
- опадање косе (као додатак шампону, балзаму  
  за спољашњу употребу);
- у козметологији као додатак у креми за 
  спољашњу употребу;
- особама у зрелом добу као помоћ функционисању 
  организма, превентиве прелома костију и 
  развоја хроничних обољења повезаних са 
  природним процесима старења организма;
- потребе за јачањем везивног ткива, побољшања 
  стања коже, косе и ноктију.

- гинекологија: вагинална кандидијаза, бактеријска 
  вагиноза, мешовите вагиналне инфекције, промене 

  на слузокожи грлића материце, цисте на јајницима, 
  неплодност, превентива настанка онколошких 
  обољења полне сфере (у комбинацији са 
  Феминормал вагиналетама);
- оштећење нервног система, главобоља, неуралгија, 
  несаница, вртоглавица, неуроза, анксиозност;
- болести плућа и органа за дисање;
- синуситис, ринитис (раствор за испирање носа);
- опште хроничне слабости организма  као и 
  опоравак након тешких прележаних болести;

Састав: нативни алтајски мумио, пречишћен, 
капсулиран. 

МУМИО АЛТАЈСКИ АЛМАЗ - ЗЛАТНА СЕРИЈА

ПРЕМИУМ
КВАЛИТЕТ

БЕЗ

ГМО

вештачких боја
вештачких арома
парабена
минералних уља
SLS

пластификатора

погодно за дужу  употребу

5 гр

Погодно за унутрашшњу и спољашњу употребу.

100%
природно

Мумио се у медицинске сврхе користи последњих 3000 година. У природи се мумио 

налази у планинским пределима. Порекло је познато у смислу локације, али у стручним 
круговима још увек се обимно дискутује о настанку те супстанце. Mумио (мумие) садржи 

веома ретке минерале, масне киселине, шест амино киселина, природне стероиде, 
витамине, фосфолипиде, полифенолне комплексе и терпеноиде. Укупно је у саставу
мумиа до данас пронађено више од 80 важних биолошки активних супстанци. 

У зависности од порекла мумиа (Русија, Индија и Киргистан) хемијски састав варира, 
али и даље доминира мишљење да је AЛТАЈСКИ МУМИО најквалитетнији по саставу и 

најефикаснији по свом деловању, ако је оригиналан без додатих спољних супстанци.



ФИТОТЕРАПИЈA 
ПОГЛЕД У ПРОШЛОСТ МЕДИЦИНЕ ИЛИ ИСКОРАК У ЊЕНУ БУДУЋНОСТ? ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ
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У Русији је фитотерапија изузетно развијена и добро 

препозната од стране лекара. 

Медицински метод корекције људског здравља, 
као и сваки од метода лечења, има своје позитивне 

и негативне стране у односу на фармакотерапију. 
Пре свега, руски специјалисти из области медицине 

се залажу  за синергетски приступ у третирању 

пацијената, избегавају метод искључивости (употребу
само једног традиционалног или фармаколошког 
приступа) у лечењу пацијената, имајући за циљ пре 

свега отклањање самог узрока обољења уместо 
решавања искључиво симптомских тегоба помоћу
фармакотерапије. Наравно, такав приступ је немогућ  

медицинске гљиве у току свог животног циклуса
нагомилавају уникатне метерије које, у случају 

примене најновијих  технолошких  поступака, могу  
бити у потпуности пренете у фитопроизводе и 
имају изванредно деловање на људски организам.
Активно се ради на систематизацији већ постојећих 
сазнања о лековитом биљу и његовој примени у 
комбинацијама које су коришћене хиљадама година, 
као и на проналаску нових рецептура. Биохемијско 

богатство природних компоненти даје неисцрпни 
материјал за стручна истраживања који се само 
поткрепљу ју  и  допуњу ју  са  већ  посто јећим  

информацијама.
Чињеница је да технолошка опремљеност савремених 
истраживачих центара никада није била већа и 

потпунија у историји човечанства, како са тачке 

гледишта самих истраживачких алата тако и са  

гледишта стручно примпремљеног кадра.

*своје мишљење даје доктор онколог гинеколог фитотерапеут Сергеј Валеријевич Корепанов

без активног учествовања и самих  пацијената, што 

је у последње време све чешће могуће због раста 
свести популације  о улози самог појединца 
(пацијента) у решавању својих здравствених  

проблема.

 

Посебна предност руске фитотерапеутске школе је 
изванредно богатство флоре у Русији. У овом тренутку је на 
територији Русије откривено и описано више od 26000  

биљних врста (Флора. Лит.: Флора СССР. М.; Л., 1934–1964. 
Т. 1–30; Takhtajan A. [et al.] Floristic regions of the world. Berkeley, 
1986; Красная книга Российской Федерации (растения и грибы).
М., 2008; Флора средней России. М., 2013; Андреев М. П. Флора 
лишайников России. М., 2014) и тај процес се и даље 
активно наставља. Територијална распрострањеност, 
локација на два континента, велики број климатских 

зoна (од арктичких на крајњем северу до приморских 
на крајњем југу), велики број ненасељених површина 

а самим тим и незагађених територија - чини 
самоникло лековито биље посебним природним 
богатством на листи ресурса Руске Федерације. 

ШТА ЈЕ ФИТОТЕРАПИЈА? 

Фитотерапија је метод лечења различитих обољења 
заснован на коришћењу лековитог биља, појединих 
компоненти добијених из лековитог биља, као и 
фитопроизвода у различитим облицима произведених 
од природних супстанци. 

Фитотерапеуетски производи се све чешће препоручују 

од стране лекара због своје нешкодљивости и 

доказане способности у корекцији различитих 
здравствених стања.

У највећој мери фитотерапеутске методе су развијане 
у источним земљама попут: Русије, Кине, Индије, 
држава Далеког Истока, где лечење лековитим биљем 

има дугу и неприкидну традицију. 

На Западу је фитотерапија пролазила кроз различите 
периоде од прихваћености (Римска империја) до 

забране (за време инквизиције) преко потпуног заборава 
(период просперитета хемије) па све до новог бума 

средином прошлог века. 

У данашње време уједињеним снагама стручњака из 

различитих земаља спроводе се многобројна 
истраживања деловања лековитог биља, појединих 
супстанци из биљака, фитотерапеутских комплекса 

и биљних мешавина. Посебну пажњу треба обратити 
на активан развој фунготерапије (лечење медицинским 
гљивама) која се показала  као један од најперспективнијих 
праваца развоја терапије патолошких стања људског 
организма, природним супстанцама. Поједине 

ЗАСТУПЉЕНОСТ ФИТОТЕРАПИЈЕ

ШТА ПОДРАЗУМЕВА САВРЕМЕНИ 
ПРИСТУП ФИТОТЕРАПИЈИ?

РУСКА ШКОЛА ФИТОТЕРАПИЈЕ

БОГАТСТВО ФЛОРЕ 
КЉУЧ РАЗВОЈА ФИТОТЕРАПИЈЕ

доктор 
Сергеј Валеријевич 

Корепанов
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1. Лековито биље у уобичајено прописаним дозама  

    се користи у случају када је неопходно деловати 

    превентивно на развој обољења или спречити 
    појаву рецидива обољења.
2. Дозирање у случају примене фитопрепарата у 
    терапеутске сврхе се одређује индивидуално и 
    мора бити у дозама већим од доза за превенцију. 
    Дозе се увек прилагођавају узрасном добу пацијента, 
    телесној тежини, нивоу интоксикације као и 

    појединачном здравственом стању.

3. Фитотерапија се показала најефикаснијом на 

    почетним и средњим стадијумима  обољења. У 

    поодмаклим и тежим облицима болести треба     

    да се користити заједно са фармакотерапијом у сврхе 

    смањивања нивоа интоксикације и заштите здравих 

    органа (изутетак од овог правила представљају 
    фунгопрепарати из медицинских гљива). Увек 

    треба имати у виду да фитотерапеутски препарати 

    спорије делују у односу на фармакотерапију, јер 

    је механизам деловања  заснован на регулацији 
    рада организма на нивоу ћелија, т.ј. деловање се 
    врши на сам узрок обољења. Дуготрајно присуство 

    патолошког здравственог стања захтева дуже 
    коришћење фитокомлекса. У урегентним стањима 

    фитотерапија се не користи јер се не сматра 
    ефикасном у тој фази. 
4. Оно што значајно повећава ефикасност појединих 
    фитопрепарата и доводи до успешног санирања 

РУЛЕК ДОО, као руска компанија са седиштем у 
Београду, у потпуности је свесна предности руске 
фитотерапеутске школе и у свом раду чини све да
тржиште Србије снабдева најквалитетнијим  
фитотерапеутским производима, који  се претежно 
састоје од самониклог лековитог биља. По свом 

квалитету и садржају фармаколошки активних 

супстанци самоникло биље значајно превазилази 

узгајане биљне врсте. Захваљујући високим 
стандардима сировина, високотехнолошком 
поступку прераде (микрогранулација, ултразвучна и 

вакумска екстракција, нискотемпературна обрада
сировина и сл.) као и стриктној контроли готових 

производа ,  већина фитокомплекса који су  

представљени у асортиману компаније РуЛек доо, 
са правом носе ознаку ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ што је 
потврђено сертификацијом произвођача. У свом 
раду,  РуЛек доо се ослања  на искуства једног од 

најцењенијих медицинских фитотерапеутских 
центара на Алтају, „Медицински фитоцентар Алфит“, 
који је  основан 90-их година прошлог века. Начелник 

медицинског центра доктор медицинских наука, 
професор Алтајског медицинског универзитета, 
доктор онколог и гинеколог Корепанов Сергеј 
Валеријевић је један од водећих савремених 
стручњака из области фунготерапије и фитотерапије 

у Русији. У овој брошури су заправо коришћени 

материјали „Медицинског фитоцентра Алфит“ у циљу 
достављања информација о практичној примени 
фитотерапеутских комплекса, специјалистима из 
области медицине и фармације.

    насталих патолошких стања организма је: допуна 

    редовном физичком активношћу (тамо где је то 
    могуће), исправан биолошки ритам (сан преко 

    ноћи и будно стање преко дана), редован унос 

    течности (чисте воде), исправна исхрана, смањивање 

    опште интоксикације (редовна детоксикација је 

    нарочито важна већ после 30-те године живота 

    због савременог стила и начина живота), комбиновано 
    узимање више фитопрепарата  одједном  

    (препоручује лекар или фармацеут), смањивање 
    општег нивоа стреса (тамо где је могуће).

5. Већина фитопрепарата нема нежељене ефекте, 
    али увек су могуће индувидуалне реакције  

    преосетљивости, поготову код људи склоних 

    алергијама. Општа препорука је да се узме ½ или 

    1/4 од терапијске дозе препоручене од стране 

    лекара или фармацеута, како би се нежељени 
    ефекти могли уочити.
Треба обратити посебну пажњу да се фармаколошки 
лекови који контролишу рад ендокриног, нервног или 
кардиоваскуларног система не смеју смањивати или 
избацивати  из употребе, без консултације специјалиста, 
све док стручно лице не потврди да је то безбедно 

урадити за пацијента, уз одговарајуће лабораторијске 

анализе.
Дозе прописане од стране надлежних институција Републике Србије, 
могу да се разликују од уобичајено коришћених и препоручених од 
странe произвођача.
Сви дијететски производи из понуде РуЛек РБФ доо су уписани у 
базу података Министарства здравља и поседују Уверење издато 
на основу службене евиденције која се води у Министарству здравља 
у складу са Правилником о здравственој исправности дијететских 
производа, Законом о безбедности хране и другим посебним 
прописима.

ОСНОВНА ПРАВИЛА ПРИМЕНЕ ФИТОТЕРАПИЈЕ
*из искуства рада Медицинског фитоцентра “Алфит”, Барнаул, Руска Федерација

ДОЗИРАЊЕ

ЕФИКАСНОСТ
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ

МИСИЈА КОМПАНИЈЕ РУЛЕК



Овај документ је намењен лицима одговарајуће стручне спреме из 
области медицине и/или фармације. Производи представљени у 
брошури нису лекови. Производи нису намењени за дијагностику и 
лечење. Не могу служити као замена разноврсној и уравнотежeној 
исхрани.
Производи су лабораторијски испитани. 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, производи испуњавају услове 
прописане наведеним законским актима и безбедни су за употребу.

ПРЕМИУМ КВАЛИТЕТ

За сва питања 
стојимо Вам на располагању.

+381 63 3000 60

+381 69 45 44 505

www.rulek.rs

veleprodaja@rulek.rs

РуЛек РБФ доо,
Миријевски булевар 7ђ,

11 000 Београд


