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Састав: нативни алтајски мумио, пречишћен, капсулиран.
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.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу производа у случају:

- 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;
Могу се комбиновати са свим лековима и храном.

- гинекологија: вагинална кандидијаза,
бактеријска вагиноза, мешовите вагиналне
инфекције, промене на слузокожи грлића
материце, цисте на јајницима, неплодност,
(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;

- кожних обољења: дерматитис, псоријаза,
екцеми, хематоми, опекотине, посекотине;
- у козметологији као додатак у креми за
спољашњу употребу;
- особама у зрелом добу као помоћ функционисању
организма, превентиве прелома костију
повезаних са природним процесима старења;
- потребе за јачањем везивног ткива,
побољшања стања коже, косе и ноктију.

Погодно за унутрашшњу и спољашњу употребу.
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АГАРИКУС

90 капсула

фитокомплекс за чишћење лимфотока и подршку имунитету

СВЈАТОДАР је настао у алтајском медицинском центру Алфит на
основу древних манастирских рецептура, од биљака које помажу у
чишћењу организма од патогених микроорганизама, токсичних
супстанци егзогеног и ендогеног порекла и паразита.
Фитотерапеутска детоксикација у пет фаза обезбеђује уклањање
штетних супстанци из целог организма. Намењен је побољшању
здравственог стања, регенерацијиорганизма, чишћења крви и лимфе.
Процес детоксикације траје два месеца и одвија се по тачно
утврђеном редоследу:
1. детоксикација органа за варење;
2. детоксикација јетре;
3. детоксикација бубрега;
4. имуномодулација;
5. детоксикација крви.
Паковање садржи пет производа.

Лекар или фармацеут може
препоручити употребу препарата у случају:

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

Састав: медицинска гљива агарикус.
Агарикус је самоникла медицинска
гљива Сибира и Алтаја која садржи
до 70% корисних смоластих једињења.
Расте искључиво на стаблима четинара,
и то: ариша, кедра и сибирске јеле.
Корисна својства гљиве су:
- чисти лимфоток;
- регулише имунитет;
- смањује ниво интоксикације;
- регулише телесну тежину.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

- 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.
Уникатна технологија прераде и добијања екстракта путем микрогранулације.
Препоручена употреба прописана од стране надлежних институција РС може се разликовати од
препоручене употребе прописане од стране произвођача.
Може се комбиновати са свим лековима.
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ДЕТОКСИКАЦИЈА ОРГАНИЗМА
ТОКСФАЈТЕР КАПСУЛЕ 90 капсула
брзи чистач организма

Састав: спрашени лист боквице, сублимирана цвекла, спрашена херба кантариона, спрашени лист
брезе, Lactogum ® – пробиотски концентрат, спрашени корен златног звинчића (Bupleurum lancifolium),
спрашено семе лана, спрашени лист бруснице, пшеничне мекиње, спрашена херба троскота,
спрашени плод шипурка, спрашени цвет повратића, спирулина у праху, спрашена херба детелине, спрашена херба
хајдучке траве, спрашени плод црног ораха, хлорела у праху, оризанол мекиње, јабучни пектин, спрашено семе бундеве,
спрашени лист сене, спрашени плод чкаља, спрашена херба срдачице, суви екстракт корена сладића, папаин, бромелаин,
спрашена луцерка, спрашени корен маслачка, спрашени корен чичка.
Токсфајтер је високоефикасан етеросорбент на бази дијеталних влакна, биљних фермената, пробиотика и
лековитих биља.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

– цревне инфекције: цревни паразити;
– болести желудачно-цревног тракта: гастритис, панкреатитис, хронични хепатитис, хронични колитис, цироза јетре;
– кардиолошке болести: атеросклероза, исхемична болест срца, стенокардија, кардио-склероза, инфаркт миокарда, хипертонична болест;
– пулмологија: оштре и хроничне пнеумоније, бронхитис, бронхијална астма, туберкулозна интоксикација;
– ендокринологија: дијабетес, гојазност;
– дерматологија: екцем, псоријаза, неуродерматитис;
– болести бубрега: оштри и хронични пијелонефритис, хронична бубрежна инсуфицијенција;
– наркологија: алкохолизам, пушење;
– хирургија: септично стање, опекотине, инфекције рана;
– онкологија: интоксикација код онколошких обољења, при хемио и радиотерапији;
– рад и боравак у нездравој средини која је загађена оловом, солима тешких метала, нитратима, нитритима, дуванским димом, издувним гасовима;
– пушачима као помоћ у одвикавању од пушења;
– спортска медицина: отклањање последица коришћења анаболичких стероида.
Уникатна технологија прераде и добијања екстракта путем микрогранулације.
Препоручена употреба прописана од стране надлежних институција РС може се разликовати од препоручене употребе прописане од стране произвођача.
Може се комбиновати са свим лековима.
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МРШАВЉЕЊЕ И ДЕТОКСИКАЦИЈА ОРГАНИЗМА
ФИТОСЛИМ

30 брикета

детоксикација и помоћ код регулације телесне тежине

Састав: семе лана, кора крушине,
кукурузна свила, медвеђе грожђе,
врбовица.
Лековито биље које улази у састав
Фитослима пружа додатну помоћ
организму у регулацији телесне тежине
и метаболичких процеса. Врши одличну
детоксикацију свих органа, чија је
фунција преоптерећена метаболичким
поремећајем, што има посебан значај
код особа са прекомерном телесном
тежином. Потпомаже у избацивању вишка течности и смањењу
отечености. Примена у медицинском центру “Алфит” показала је
ефикасност фитокомплекса. За време коришћења фитокомплекса
пожељно је увођење одговарајуће физичке активности.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

- гојазности;
- повећаног апетита;
- потребе за чишћењем и детоксикацијом организма;
- ендокринолошких болести;
- појаве поремећаја метаболизма;
- потребе за превентивним деловањем.
Фитокомплекс је произведен у облику брикетираног фиточаја лаког за дозирање.
Може се комбиновати са свим лековима и храном.

ФИТОСЛИМ КАПСУЛЕ

90 капсула

детоксикација и помоћ код регулације телесне тежине

Састав: гљива агарикус, планинска
брусница, кукурузна свила, плод пасдрена,
златни звинчац, гљива чага.
Фитослим капсуле су биолошки активан
додатак исхрани који има способност да
на природан начин активира метаболизам.
У свом саставу садрже 100% природне
компоненте које подстичу процес
детоксикације и ослобађања организма
од повећане количине наслага и токсина
у цревима како би се обезбедило лакше
постизање витке и здраве фигуре.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

- гојазности;
- потребе за чишћењем и детоксикацијом организма;
- опстипације;
- поремећаја рада ендокриног система (инсулинска резистенција);
- метаболичких синдрома;
- потребе за чишћењем лимфотока;
- активације ферментне активности јетре;
- псоријазе.
Уникатна технологија прераде и добијања екстракта путем микрогранулације.
Препоручена употреба прописана од стране надлежних институција РС може се разликовати од
препоручене употребе прописане од стране произвођача.
Може се комбиновати са свим лековима.
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Састав капсула “ноћ”: чага, дихидрокверцетин,
Састав капсула “дан”: чага, дихидрокверцетин,
кантарелус, реиши.
екстракт кордицепса, агарикус.
Реиши (Ganoderma lucidum) користе пацијенти
Кордицепс (Cordyceps sinensis) има
током примене хемио и радиотерапије као
антивирусну и антибактеријску активност,
средство које знатно олакшава терапију.
умирује упалне процесе, избацује токсине,
Кантарелус (Cantharellus cibarius) делује адаптогено,
поседује доказану антиканцерогену
антиканцерогено и имуностимулирајуће.
активност.
Дихидрокверцетин (Dihydroquercetin)
Агарикус (Fomitopsis officinalis)
је природна супстанца добијена из
има изражена антибактеријска
сибирске јеле. Спречава превремено
својства, нормализује ферментну
старење ћелија, снажан је антиоксиданс,
активност и побољшава процесе
имуносимулатор и поседује изражену
размене материја, чисти лимфоток.
антитоксичну активност, јача зидове крвних
Чага (Inonotus obliquus) је медицинска
судова, побољшава рад унутрашњих органа и
гљива позната као имуномодулатор са
лимфног система. Доказано умањује негативно
добро истраженом антиканцерогеном активношћу.
деловање хемио и радиотерапије.
У народној медицини Сибира користи се код
Комбинује се са свим лековима и храном.
Препоручује се код онколошких болесника.
онколошких обољења различите локализације.
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. Капсуле по свом саставу су 100% природне. Уникатна технологија прераде екстракта путем микрогранулације.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

- онколошких болести
- за ублажавање последица хемио и радиотерапије
- анемије
- заштите здравих органа у току хемио и радиотерапије
- псоријазе, екцема - ослабљеног имунитета
- имуних и аутоимуних обољења - превенције настанка и рецидива свих набројаних стања
- дијабетеса
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ЦЕЛЕБНАЈА ЧАГА (Inonotus obliquus)

ЦЕЛЕБНАЈА ЧАГА (Inonotus obliquus) 50 гр
снажна подршка имунитету
Састав:
медицинска
гљива чага
(Inonotus
obliquus),
густи екстракт
чаге.

онкопротективно деловање

за дужу
употребу Састав: медицинска гљива чага (Inonotus

ЦЕЛЕБНАЈА ЧАГА у гранулама и у капсулама су
100% природни препарати чаге високог квалитета,
пореклом из Алтајске регије познате по изванредној
чистоћи нетакнуте природе која се у оквиру Русије
истиче квалитетом биља и гљива.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

У састав улази екстракт медицинске чаге
помешан са нативном самлевеном гљивом у
облику микрогранула. Ова гљива у себи
садржи више од 200 микро и макроелемената
а уникатна технологија микрогранулације
обезбеђује њихову оптималну апсорпцију у
организму. Чага се од давнина користила као
чај па је временом уочено да су особе које су
редовно пиле чагу у одличном физичком и
здравственом стању и да ретко обољевају
од карцинома. Ова запажања су навела
научнике да почну са детаљним испитивањима
гљиве што је довело до њене успешне
примене у третирању карциномних обољења.

60 капсула

- онколошких болести;
- дефицита имунитета;
- дијабетеса;
- ублажавања последица хeмио и радиотерапије;
- обољења гастроентеролошког система и јетре;
- кандида;
- анемија;
- синтеза D3 витамина;
- хроничних упалних процеса;
- псоријаза; екцема;
- имуних и аутоимуних обољења;
- ослабљеног имунитета;
- превенција настанка и рецидива свих
набројаних стања.

obliquus) + екстракт чаге
Чага је богата полисахаридима, а пре свега
бета глуканом, ензимима и бетулинском
киселином, која се налази у кори брезе,
одакле стиже у чагу. Бетулинска киселина
поседује, својство да уништава већ
формиране канцерогене ћелије и да
истовремено штити здраве ћелије. Спречава
настанак нових мутираних ћелија. Осим
деловања код
карцинома, познато
је да чага утиче на рад
С
гастроентеролошког
ГРАТИ
система, физиолошко
стање јетре, и да
је добар адоптоген
и антиоксиданс.

Уникатна технологија микрогранулације.
Могу се комбиновати са
свим лековима и храном.
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ЦЕЛЕБНАЈА ОБЛЕПИХА (Hippophae Rhamnoides)
мултивитамински комплекс за децу и одрасле

за дужу
употребу

60 капсула

Састав: плод облепихе и екстракт
плода облепихе.
.
Пасји трн-облепиха
је јединствена
С
биљка која у себи садржи све
ГРАТИ
есенцијалне (3, 9, 6 и 7) масне киселине.
Најбогатији природни извор
витамина C. Чињеница је да ниво
серотонина („хормона среће“) у пасјем
трну чак хиљаду пута већи него у
бананама или чоколади. Облепиха
поспешује рад метаболизма, јача
зидове крвних судова и чини их еластичним,
поседује антиоксидантна својства, извор
каротеноида, витамина A, B1, B2, B3,
B6, B9, C, PP, E и других микроелемената.
Досадашња испитивања показала су антимикробну,
гастропротективну, антиоксидативну, антитуморску,
радиопротективну активност облепихе.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу капсула у случају:

- изостанка адекватног имуног одговора;
- вирусних и бактеријских инфекција;
- надокнаде витамина и минерала;
- подршке код радио и хемиотерапије;
- кардиоваскуларних обољења;
- потребе организма за витамином C;

- алергија;
- анемије;
- болести и повреда ока;
- проблема са варењем;
- онколошких обољења;
- радио и хемиотерапије.

АЛЕРГОСТОП

30 брикета

лековито биље у борби против алергија

Састав: троделни двозуб,
руски иван чај, коприва,
камилица апотекарска.
Реакција на алергене обично
ствара упалне процесе, који
изазивају различите симптоме,
као што су екцем, астма,
кијавица, цурење носа и
многе друге. Код алергичних
особа имуни систем погрешно
„препознаје“ одређени алерген
као „непријатеља“ и почиње да
ствара антитела како би се
одбранио. Лековито биље које
за дужу
употребу улази у састав Алергостопа помаже имуном систему у борби са
различитим алергенима. Редовном употребом фиточаја умањује се
могућност појаве алергијских реакција и њихов интензитет, делује
антиупално, регулише имунитет, има и антиоксидантну активност.
Троделни двозуб и коприва поседују доказано, кроз експериментална клиничка
испитивања, антихистаминско (антиалергијско) деловање.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу фиточаја у случају:

– алергије;
– астме;
– ринитиса (алергијска кијавица);
– аутоимуних обољења;

– нарушеног имунитета;
– алергијског коњуктивитиса;
– екцема;
– алергијске дерматоза.
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ИМУНОРМ 30 брикета

ДЕГРИПИН

ефикасна имунокорекција
целокупно јачање организма

за дужу
употребу

30 брикета

биљна заштита од вируса и прехлада
за децу и одрасле

Састав: златни корен, вирак,
бадан, левзеја, шипурак,
коприва.
Златни корен, бадан и левзеја
су познате алтајске биљке
које коригују стање
имунолошког система. Имају
широку примену у случајевима
исцрпљености, умора, лошег
расположења, раздражљивости,
главобоље, лошег сна,
смањеног апетита, смањене
полне активности.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу фиточаја у случају:

- пад имунитета изазван стресом, психичким или физичким напором;
- вирусне инфекције и бактеријске инфекције;
- стања након употребе хемиотерапије или примене цитостатика;
- обољења респираторног (дисајног) система у акутном и хроничном
стадијуму;
- промене имуног система у пубертету и климаксу;
- опасност од развоја онколошких обољења;
- хронични упални процеси урогениталног система код жена и мушкараца;
- смањена функција жлезда са унутрашњим лучењем.

за дужу
употребу

Састав: висећа врба,
кантарион, мајчина душица,
срдачица, зизифора, млечни
чкаљ.
У периоду епидемија веома је
битно деловати превентивно
како би се избегла инфекција
или ток болести био што
лакши. Лековито биље које
улази у састав је корисно за
децу и одрасле, јача имунитет,
олакшава симптоме болести,
убрзава опоравак.
Ефикасност чајне мешавине је потврђена у медицинском
фитоцентру „Алфит“. Посебну пажњу треба да обрате
особе које раде на местима која подразумевају велики проток
људи у току дана.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу фиточаја у случају:

- прехладе, грипа, вирусних и бактеријских 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.
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ФЕРОНОРМ - побољшава крвну слику, погодан за примену код деце и одраслих

60 капсула
за дужу
употребу

Феронорм због специфичности свог састава испољава
снажан ефекат када је реч о потреби организма за
побољшањем крвне слике, односно нивоа гвожђа-хемоглобина.
По мишљењу и искуству руског произвођача комбинација
свих састојака дозвољва да се гвожђе у организам уноси
из више извора: неорганских (гвожђе II фумарат), органских
(лековито биље и њихови екстракти) као и извора животињског
порекла (млади рогови пегавог јелена). Таква комбинација
омогућава да се залихе гвожђа брзо надокнаде.

Панти марала оптимизацијом процеса производње енергије
појачавају транспорт гвожђа у ткиву и синтезу
хемоглобина, миоглобина мишића. Такође, стимулишу
стварање белих крвних зрнаца (леукоцита, моноцита,
лимфоцита) у случају поремећаја у њиховом стварању или
у случају појачаног губитка због болести. Панти марала
садрже у великој количини органска једињења гвожђа
која поседују максимални степен апсорпције у организму.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

Богат састав макро и микро елемената, витамина, органских
једињења и биљака, као и панти пегавих јелена, омогућавају
максималну апсорпцију свих неопходних материја који
учествују у процесу стварања крви.
Захваљујући јединственој формули значајно се смањује
могућност појаве нежељених ефеката као на пример
мучнине, отежаног варења, дијареје и алергијских реакција
које су сведене на ниво индивидуалне преосетљивости.
Употребом ФЕРОНОРМА може се надокнадити недостатак гвожђа настао као
последица: смањеног уноса гвожђа исхраном, обилног менструалног крварења,
крварења из дигестивног тракта, као и код убрзаног раста и развоја деце.

- превенције и корекције анемије услед недостатка гвожђа;
- побољшања процеса стварања крви, и повећању нивоа
хемоглобина у крви;
- јачања умне и физичке способности;
- нормализације функционисања имуног система;
- улцерозног кератитиса;
- анемије услед обилних и дуготрајних менструација;
- подршке онколошких болесника у току радио и
хемиотерапије;
- након опоравка после хирушких интервенција;
- обољења коже и косе.

Препоручује се дужина примене не краће од 3 месеца.
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ГИНЕКОНОРМ

90 капсула

фитокомплекс намењен женском
репродуктивном систему

Састав: вирак, невен,
бороваја матка,
хајдучка трава, хмељ.
Ефикасност Гинеконорма
је заснована на
синергетском деловању
свих компоненти.
Висока ефикасност
биљке бороваја матке
обезбеђује јаку
антиупалну,
антиоксидантну,
антибактеријску
заштиту женске уринарне и гинеколошке сфере.

(Orthilia secunda) побољшава стање
репродуктивних органа жена

60 касула

за дужу
употребу

С
ГРАТИ

Састав: бороваја
матка спрашена биљка
и екстракт.
Бороваја матка која
улази у састав препарата
од давнина је позната
по свом изванредном
деловању на женски
репродуктивни систем.
Лековите супстанце из
биљке имају способност
да регулишу и рад
ендокриног система.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу ових препарата у случају:

- фиброма и миома материце;
- полицистичних јајника; цисти на јајницима;
- ерозије грлића материце;
- адхезије (зачепљења и упале јајовода)
- дисплазије грлића материце;
- упалних процеса гинеколошке сфере;
Могу се комбиновати са свим лековима и храном.

- стерилитета;
- поремећаја циклуса;
- ПМС-а;
- упале јајника;
- поремећаја рада хормоналног система;
- превентива онколошких обољења.

МАСТОНОРМ

90 капсула

помоћ у периоду климакса и ПМС-а
позитивно утиче на хормонски статус жена
Састав: бороваја матка,
рибизла, хмељ, црвени
корен, јурница.
Примена препарата
показала је ефикасност у
регулацији многих функција
женског репродуктивног
система.
Биљке које улазе у састав
користе се за лечење
гинеколошких обољења
која су повезана са упалним
процесима, поремећајима
рада ендокриног система.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

- онколошких обољења дојки и гинеколошке сфере;
- поремећаја гинеколошке сфере;
- регулација рада хормоналног система жена;
- ПМС-а и болних менструација, поремећаја циклуса;
- предклимактеричних и климактеричних стања;
- мастопатије;
- цисте;
- фиброаденоми;
- превенција свега набројаног.
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ФЕМИНОРМАЛ

ФЕМИНОРМ

10 вагиналета

вагиналете на бази мумио и монголског чаја

30 брикета

помоћ у периоду климакса и ПМС-а
позитивно утиче на хормонски статус жена
за дужу
употребу

Састав: какао путер,
пчелињи восак, екстракт
монголског чаја, екстракт
камилице, екстракт
зизифоре, екстракт
дурнишника, екстракт
русе, мумиo, лецитин.
Препарат локалног деловања који у свом саставу, осим добро познатог
мумиа, садржи екстракте лековитог биља.
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: миришљави копар, степски
божур, хмељ, вранилова трава, бела
имела.
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
претклимактеријума 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.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

- ПМС-а, болних менструација, поремећаја циклуса;
- непријатних манифестација у менопаузи (промена температурне
перцепције, раздражљивост, плачљивост, несаница, главобоља,
осећај исцрпљености);
- упалних процеса гинеколошке сфере;
- хормонског дисбаланса.

- вагиналних кандидијаза;
- бактеријских вагиноза;
- мешовитих вагиналних инфекција;
- промена на слузокожи грлића материце;

- миома;
- папилома;
- цисте на јајницима;
- неплодности.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

Фитокомплекс је произведен у облику брикетираног фиточаја лаког за дозирање.
Може се комбиновати са свим лековима.
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РЕПРОДУКТИВНИ СИСТЕМ МУШКАРАЦА
90 таблета

фитокомплекс за простату и јачање
хормоналног система мушкараца

500 гр

40 биљака у меду. Енергија за сваки дан.

100%
природно

ИВАН ЧАЈ

bogat
sastav

10 кесица

традиционални руски чај за све прилике
ДА
РО ВА

ЈЕ
НИ

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

СОРОКОТРАВНИК

НАЈП

ФОРМУЛА ЗА МУШКАРЦЕ

100%
природно

кућна
апотека

самоникло
биље

1-2 кафене
кашичице

Састојци Формуле за мушкарце испољавају
антиупално дејство, поспешују лучење
полних хормона, спречавају настанак и
развој аденома простате, јачају потенцију.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу
препарата у случају:

- простатитиса (упала простате);
- уретритиса (упала уретре);
- аденома простате;
- дисбаланса мушких полних хормона;
- смањене потенције.
Може се комбиновати са свим лековима и храном.

www.rulek.rs

за дужу
употребу

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

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата
у случају потребе:

- за подржавање нервног, ендокриног, имуног и
гастроентеролошког система.
Препоручује се за све реконвалесценте, особе у
зрелом добу, за све који су изложени додатном
стресу, психичком или физичком напору.
Може се комбиновати са свим лековима и храном.

veleprodaja@rulek.rs

Састав: кипреј.

за дужу
употребу

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:

- болести гастроинтестиналног тракта;
- инфекција и упалних процеса;
- алергија и вируса;
- нервозе и анксиозности;
- простатитиса и сексуалне дисфункције;
- као средство општег јачања организма.
Може се комбиновати са свим лековима и храном.

+381 69 45 44 505 +381 63 3000 60
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ЕНДОКРИНИ СИСТЕМ
чај за тироидну жлезду
препоручује се особама са смањеном функцијом штитне жлезде
НАЈП

ЈЕ
НИ

Састав: ламинарија алга,
троскот, корен омана,
црвени корен, шипурак.
100%
природно
Алтајско лековито биље
које улази у састав
фитокомплекса помажe у
самоникло
регулисању хипотиреозе
биље
(успореног рада штитне
жлезде), односно мањка
лучења хормона штитне
за дужу
употребу
жлезде у организму.
Алга ламинарија која улази
у састав Тироидмакса је
природни извор јода који је пресудан за правилно функционисање
штитне жлезде. Ендемска лековита биљка црвени корен изврстан је
адаптоген.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу фиточаја у случају:

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

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

www.rulek.rs

veleprodaja@rulek.rs

30 брикета

чај за тироидну жлезду
препоручује се особама са повећаном функцијом штитне жлезде
ДА
РО ВА

Састав: јурница, глог,
враниловка, лист дивље
јагоде, руски иван чај.
100%
У основи фиткомплекса
природно
Тироидмин налази се
традиционална рецептура
која помаже у регулисању
самоникло
биље
хипертиреозе (повећаног
рада штитне жлезде),
односно прекомерног
за дужу
употребу
лучења хормона штине
жлезде. Јурница смирује
нервни систем, ублажава
раздражљивост и благотворно делује на ендокрини систем. Иван чај
поседује прозивупалну компоненту и делује као спазмолитик,такође има
споспосност да умањи бол.
ЈЕ
НИ

ДА
РО ВА

TИРОИДМИН

НАЈП

TИРОИДМАКС
30 брикета
АТЕРОБАЛАНС

Лекар или фармацеут може препоручити употребу фиточаја у случају:

- хипертиреозе (повећане функције штитне жлезде);
- тиреотоксикозе;
- увећане штитне жлезде;
- хиперплазије штитне жлезде;
- формирања нодуса (чворова) у ткиву штитне жлезде.
Фитокомплекс је произведен у облику брикетираног фиточаја лаког за дозирање.
Може се комбиновати са свим лековима и храном.

+381 69 45 44 505

+381 63 3000 60
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ДИЈАБЕТЕС
АТЕРОБАЛАНС
ГЛУКОНОРМ
30 брикета

ГЛУКОНОРМ капсуле

одржава оптималан ниво шећера у крви
НАЈП

ДА
РО ВА

ЈЕ
НИ

ДА
РО ВА

ЈЕ
НИ

НАЈП

намењен регулисању повишеног шећера

60 капсула

Састав: златни корен
Састав: екстракт маслачка, цимет,
(царска биљка), црвени
јасика, маслачак, махуне пасуља,
корен, маслачак,
пурпурна ехинацеа, златни
100%
100%
природно
трепетљика, махуне природно
корен, смиље, црвени корен,
пасуља, ехинацеа,
иван чај - кипреј.
смиље, врбовица.
Биљке које улазе у састав овог
самоникло
Лековито биље које улази самоникло
фитокомплекса утичу на
биље
биље
у стастав фиточаја
регулисање повишеног шећера
Глуконорм благотворно
у крви, као и последица које могу
за дужу
(обнављајуће) делује на
настати услед шећерне болести
за дужу
употребу
употребу
панкреас, оптимизира
(оштећења срца, крвних судова,
метаболизам, јача
неверава, вида, бубрега и јетре).
заштину снагу организма.
Лекар или фармацеут може препоручити
Глуконорм фиточај је мешавина биљака која је врлоупотребу
ефикасна
за регулисање
Глуконорм капсуле садрже 100% природне компоненте које утичу на
препарата
у случају:
нивоа глукозе у крви као и последица које настају услед шећерне болести. нормализацију шећера у крви код нарушене функције панкреаса.
Алтајско биље које улази у састав фитокомплекса је претежно самоникло. Могу да се користе превентивно и као део већ прописане терапије.
Ови природни фитокомплекси имају за циљ решавање проблема и поремећаја у функционисању ендокриног система - дијабетеса. Примена је показала да
се стање пацијената значајно побољшало, у појединим случајевима забележено је смањење дозе лекова.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

- дијагнозе дијабетеса тип I и II;
- метаболички синдром;

- повећаног фактора ризика за настанак шећерне болести;
- хроничне болести јетре и панкреаса у периоду ремисије;

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

www.rulek.rs

veleprodaja@rulek.rs

- генетске предиспозиције;
- гојазност.

Фитокомплекс је произведен у облику капсула лаких за дозирање.
Може се комбиновати са свим лековима и храном.

+381 69 45 44 505

+381 63 3000 60
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НЕУРОСТАБИЛ

ВЕЧЕРНИЈЕ

90 таблета

против нервозе, стреса и депресије
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.
Вечерније је биопроизвод на бази екстраката
лековитог биља који омогућава да се отклони
почетни стадијум рада нервног система на
природан начин.
Венчерније испољавају клинички доказану
ефикасност и не изазивају зависност.
У неизмењеном облику препарат се производи
25 година, а према подацима Министарства
здравља Руске Федерације улази у 5 најбољих средстава
за спавање и умирење.

Неуростабил је биљни комплекс који
умирује и опушта, не изазивајући
фармаколошку зависност. Употребом
Неуростабила се не ограничавају
радне способности.

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

за дужу
употребу

- стреса и депресије;
- повишене узбуђености; нервозе;
- анксиозности;
- кардиоваскуларне нервозе;
- мишићног спазма;
- мигрене (главобоље);
- хипертоничне болести (повишеног крвног притиска);
- ендокриних болести;
- нервозе у климаксу;
- ПМС-а.

60 таблета

биљни препарат за спавање и смирење

за дужу
употребу

- повишеног крвног притиска;
- несанице;
- мигрена;
- узнемирености;
- ендокриних болести;
- анксиозности;
- нервозе у климаксу;
- стреса;
- поремећаја коштано-зглобног и
- депресије;
гастроентеролошког система.
- нервозе;
- проблема
кардиоваскуларног система;
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ГАСТРОКОМФОРТ

ХЕПАФОРМ

90 капсула

за нормално функционисање желуца и црева

60 таблета

заштита, регенирација и детоксикација јетре
за дужу
употребу

Састав: ким, мирођија, камилица апотекарска,
коморач, коријандер.
О п шт а е фи к а с н ост ф иток омп лек са 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. Лековито биље које
улази у састав Гастрокомфорта стимулише
варење и делује спазмолитички.

за дужу
употребу

Састав: семе чкаља блаженог, есктракт овса.
Лековито биље које улази у састав Хепаформа
доприноси регенерацији јетре, 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.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

- обољења гастроентеролошког тракта, праћена грчевима црева;
- чира на желуцу и дванаестопалачном цреву у периоду ремисије;
- гастритиса;
- метеоризма (накупљања гасова);
- дуоденитиса;
- поремећаја секреције жучи;
- ентероколитиса;
- неправилног процеса варења;
- анорексије.
- додатног средства регулације столице;

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

ПРОКТОЛ

30 брикета

поспешује рад панкреаса

за дужу
употребу

10 супозиторија

11 лековитих биљака за помоћ код хемороида

за дужу
употребу

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.

Састав: агримониа, алтајска метвица,
кадуља, трепетљика, права златница,
срдачица петопрстна, зизифора, семе
млечног чкаља.
Панкреа директно утиче на панкреас,
рад желуца, има антиупално деловање
и регулише имунитет.
Алтајско биље које улази у састав
фитокомплекса Пакреа је претежно
самоникло и у медицини се користи за
регулисање шећера, аутоимуних и
запањенских процеса, као и последица
које могу настати.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

- хроничног панкреатитиса;
- хроничног гастритиса;
- проблема желудачно-цревног тракта;
- надимања и мучнине;
- лењих црева;
- дијабетеса I и II типа.
Фитокомплекс је у облику брикетираног фиточаја лаког за дозирање.
Може се комбиновати са свим лековима и храном.

Лековито биље које улази у састав Проктола испољава антиупално,
антибактеријско, антимикотичко дејство, ублажавају болове.
Деловање ових биљака убрзава и побољшава епителизацију, зацељује
ране.
Проктол је природно биљно средство за интимну хигијену регије
оштећене хемороидима.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

- хемороида;
- свраба насталог услед хемороида;
- болног стања;
- диверкуле;
- оједа.
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АРТРОФЛЕКС

60 капсула

препарат намењен коштано-зглобном систему

АПИТОКС ФОРТЕ МАСТ

50 мл

уникатна руска маст са пчелињим отровом
за коштано-зглобни систем

за дужу
употребу

Састав: чага, глукозамин-сулфат, хондроитин-сулфат,
екстракт врбе, екстракт чичка, екстракт пасјег трна.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата
у случају:

- гихта (подагра);
- дискус хернија;
- артритиса, артрозе;
- окоштавања;
- оштећења хрскавице кука, колена, рамена;
- опоравка након хируршких интервенција
коштано-зглобног система или његове повреде;
- узрасне промене коштано - зглобног система.

ОСТЕОНОРМ ФИТОЧАЈ

30 брикета

помоћ код коштано-зглобних тегоба

за дужу
употребу

Састав: пчелињи отров; уље облепихе;
уље камфора; екстракти: огнецвета, гавеза,
рена, липе; прополис и пчелињи восак.
Пчелињи отров је уникатна природна
компонента која доказано: умирује бол,
има изражен антиупални ефекат,
побољшава микроциркулацију.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу у случају:

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

Састав: огнецвет, медвеђе грожђе, цвет камилице.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу у случају:

- артрозе;
- гихта (подагре);
- артритиса;
- реуматских обољења;
- остеопеније и
- полиартритиса;
остеопорозе;
- окоштавања;
- рехабилитације након траума;
- хируршких интервенција;
- болова у зглобовима и мишићима.
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АТЕРОБАЛАНС 30 брикета

помоћ код повишеног крвног притиска

Састав: сибирски глог, бела имела,
враниловка, јапанска софора, троскот,
камилица.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу
препарата у случају:

- повишеног крвног притиска;
- атеросклерозе крвних судова;
- поремећаја циркулације;
- опасности настанка хипертензије:
например, у случају повишеног притиска
у породичној анамнези (генетске
предиспозиције).
Може се комбиновати са свим лековима и храном.

ВЕНОДОКС ФИТОЧАЈ 30 брикета

намењен за проблеме
проширених вена и хемороида

Састав: оман, чага (медицинска гљива из
Сибира), дивљи кестен, шипурак.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу
препарата у случају:

- проширених вена;
- спољашњих и унутрашњих хемороида;
- кардиоваскуларних обољења;
- као превентива свих горе наведених
обољења.
Најбољи ефекат се постиже са употребом
Проктол супозиторија или Венодокс форте
масти.

ВЕНОДОКС ФОРТЕ

50 мл

маст са пчелињим отровом
проширенe венe и хемороиди

Састав: пчелињи отров; екстракти: гавеза,
огнецвета, дивљег кестена, рена, липе,
прополиса; уља: камфора, облепихе; и
пчелињи восак.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу
препарата у случају:

- проширених вена;
- хемороида;
- појаве капиларних мрежа на кожи.
Најбољи ефекат се постиже са употребом
Венодокс фиточаја.

Може се комбиновати са свим лековима и храном.
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ОРГАНИ ЗА ДИСАЊЕ
УРИНОСЕПТ КАПСУЛЕ комбинација биљака са снажним
антиупалним дејством на уринарни систем 60 капсула
клинички

богат

дужу
кућна
таблетиранзасертификати
апотека употребу

ПУЛМОАКТИВ 30 брикета

помоћ плућима и дисајним путевима

Састав: медвеђе грожђе, екстракт брдске
материце, прополис, раставић, кукурузна
свила, пасји трн, златни корен, екстракт
кордицепса, боквица женска, планинска
брусница, брусница, маслачак, першун,
петолист, клека, слатки корен.
УриноСепт је поуздано биљно средство
које се ефикасно примењује у циљу правилног
функционисања урогениталног система код
жена и мушкараца. Уникатан биљни састав
богат витаминима, минералима и органским
киселинама омогућава да дејство УриноСепта буде циљано и ефикасно.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

- код честих повратних уринарних
инфекција;
- упалних процеса органа мале карлице;
- комплексна терапија гинеколошких
обољења;
- повећан крвни притисак;
- у комплексној терапији регулације
телесне тежине;

- упала мокраћних путева;
- упале бубрега;
- упале бешике;
- упале простате;
- превентива упала.

кућна
апотека

Састав: чага, јапанска софора, мочварна
кончара, оман, еукалиптус, подбел,
зелени чај.
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. Ове биљке су познате
по способности да чисте и јачају
респираторни систем.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу фитокоплекса Пулмоактива у случају:

- алергијске реакције праћене гушењем и кашљањем;
- упале плућа;
- упале бронхија;
- жаришта хроничних инфекција (синуситис и сл.);
- болести дисајних органа, ларингитис;
- комплексна терапија бронхијалне астме;
- респираторне алергозе;
- пушачима као помоћ у одвикавању од пушења.
Фитокомплекс је произведен у облику брикетираног фиточаја.
Може се комбиновати са свим лековима и храном.

Може се комбиновати са свим лековима и храном.

www.rulek.rs

за дужу
употребу

veleprodaja@rulek.rs

+381 69 45 44 505

+381 63 3000 60
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ПОДРШКА ОРГАНИЗМУ
ЕНЕРГИЈА АЛТАЈА 10 кесица

АПИДЕРМ ФОРТЕ МАСТ 50 мл

уникатна руска маст за опоравак проблематичне коже

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

самоникло
биље

за дужу
употребу

Овај фитокомплекс има благо тонизирајуће дејство,
појачава општу отпорност организма, јача имунитет и даје
енергију и елан. Биљке које улазе у састав фитокомплекса
Енергија Алтаја претежно је самоникло и користи се за
подизање енергетског потенцијала организма. Како му
само име каже Енергија Алтаја подиже енергију па је
идеалан да се као здравија замена пије уместо кафе.
Лекар или фармацеут може препоручити употребу фиточаја у случају:

- када треба оснажити организам и омогућити његово прилагођавање
новим условима;
- изложености повећаном физичком и умном напору;
- акутних респираторних и вирусних инфекција;
- смањене виталности;
- као средство обштег јачања организма.
Може се комбиновати са свим лековима и храном.

www.rulek.rs

veleprodaja@rulek.rs

100%
природно

Састав: пчелињи отров,
мумио, уље облепихе,
кућна
екстракт русе, ултразвучни
апотека
екстракти: рена, липе,
гавеза, прополиса, уље
камфора и пчелињи восак.
отров
Апидерм враћа стање коже
у опсег физиолошке норме
јер стимулише производњу
колагена и еластина.
Уникатна вишефункционална маст са апитоксином - пчлелињим
отровом, екстрактима лековитог биља и алтајског мумиа из сибирске
и алтајске регије. Ефикасно, 100% природно средство за санирање
промена на кожи. Прецизно избалансирани састојци омогућавају
транспортовање активних компонената масти до најдубљих слојева коже.

пчелињи

ДА
РО ВА

ЈЕ
НИ

НАЈП

природно подизање енергије

100%
природно

КОЖА

Лекар или фармацеут може препоручити употребу препарата у случају:

- санација ожиљака после опекотина;
- суве и испуцале коже;
- у козметологији: за негу суве коже, спречавање
превременог старења коже и појаве бора;
- ожиљног ткива;
- кожних проблема различите етиологије;
- акни;
Садржи пчелињи отров.
Може се комбиновати са свим лековима.

+381 69 45 44 505

- екцема;
- псоријазе;
- дерматитиса;
- стрија;
- чирева.

БЕЗ

+381 63 3000 60

ГМО
пластификатора
вештачких боја
вештачких арома
парабена
минералних уља
SLS
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Шта је фитотерапија?

Богатство флоре
кључ развоја фитотерапије

Заступљеност фитотерапије

Руска школа фитотерапије
Шта подразумева савремени
приступ фитотерапији?

Дозирање

Мисија компаније РуЛек

нарочито важна већ после 30. године живота

Ефикасност

Нежељени ефекти

ч

Нине Кирсанове 15

