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Az aktív, hosszú élet titka 
 
Az elmúlt néhány évben, a NPCRIZ alapító csapata arra tette fel az életét, hogy népszerűsítse a peptid alapú revitalizálós 
eljárást, aktívan együttműködve a Szentpétervári Egyetem Bioregulációs és Gerontológiai Intézetével. A közös munka első 
gyümölcseként 2007-ben a IV. Európai Kongresszust a gerontológiai és geriátriai problémák megoldására szentelték. 
Ebben az időszakban vált nyilvánvalóvá, hogy az általuk képviselt eljárás mennyire fontos szerepet tölt be az öregedési 
folyamat lassításában, és az aktív életvitel megőrzésében. 
 
Az NPCRIZ legfőbb eredményei 
 
A kidolgozott koncepció és a kutatásalapú technológiák segítségével kifejlesztett termékek nem csak növelik az átlagos 
életkort néhány 10 százalékkal, hanem három-ötszörösével csökkentik a rosszindulatú daganatos megbetegedések 
kockázatát. Minden egyes geroprotektoros összetevő bevezetését több mint 30 év kutatás és több tízezer esetmegfigyelés 
előzött meg. 
Felismerték annak szükségességét, hogy bővíteni kell a kutatás geroprotektoros vonalát, új alosztályok létrehozásával, 
melynek feladata az olyan kórok vizsgálata, amelyek befolyással vannak az öregedés folyamatára. 
Ezzel a céllal, 2008-ban megalakult egy tudományos szövetség és menedzsment, amelyik 2010-ben fuzionált egy dinamikus 
és céltudatos céggel. Vezetősége egy profi csapatból áll, amely a tudományos és innovatív medicinát képviseli. 
A Tudományos-Ipari Revitalizációs és Egészségügyi Központ (NPCRIZ) először Oroszországban kezdte meg a Szentpétervári 
Egyetem Bioregulációs és Gerontológiai Intézetében fejlesztett magas hatásfokú készítmények tömeges terjesztését.  
AZ NPCRIZ nem csak egy üzleti partner, hanem számos innovációs, revitalizáló és egészségmegőrző termék gyártója is 
 
A jövő – A világszintű elismerés 
 
A cég első és legfőbb irányelve a geroprotektorok kutatásában nyilvánul meg. A kutatás eredményeit 2011 májusában, 
Bologna-ban megrendezésre kerülő Európai Gerontológiai Kongresszuson hozzák nyilvánosságra. 
Az eredmények alapján alakítanak egy szövetségi platformot, “Harc az öregedés ellen” címmel. 
A második irányelv az NPCRIZ és a Szentpétervári Egyetem Bioregulációs és Gerontológiai Intézetével történő szoros 
együttműködés kialakítása, és egyénre szabott genetikai kutatások előtérbe helyezése. Az ilyen típusú szolgáltatás jelenleg 
különlegesnek számít ezért csak a legjobb és legsikeresebb partnereinknek nyújtjuk, de egy kis idő elteltével ez az 
egyedülálló lehetőség elérhető lesz mindenki számára. 
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Szerzői jogi nyilatkozat 

Jelen dokumentumot a Biopeptid Hungary Kft. készítette, az eredeti orosz nyelvű dokumentum lefordítása 
útján. A dokumentum teljes egészében szerzői műnek minősül, amelynek mindennemű joga kizárólag a 
Biopeptid Hungary Kft.-t illeti. A dokumentum bárminemű felhasználása – akár részben, akár egészben, akár 
közzététel útján, akár más módon – kizárólag a Biopeptid Hungary Kft. engedélyével lehetséges. Ennek 
hiányában a felhasználás polgári jogi, valamint büntetőjogi következményeket vonhat maga után. 

Jelen dokumentumot a Biopeptid Hungary Kft. készítette, az eredeti, NPCRIZ által közzétett orosz nyelvű 
dokumentum lefordítása útján. A dokumentumban található állításokat nem a Biopeptid Hungary Kft. tette, 
azért a Biopeptid Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. A Biopeptid Hungary Kft. különösen nem 
vállal felelősséget a termékek használatának eredményére vonatkozó állításokért.  
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KAPSZULÁS PEPTIDES BIOREGULÁTOROK 
 
A kapszulás peptid-regulátorok új nemzedéke. 
A NPCRIZ és a Szentpétervári Egyetem Bioregulációs és Gerontológiai Intézete bemutatja a modern, természetes 
bioregulátoros sorozatát. A biblia azt írja, hogy az ember kapott Istentől 120 évet. Napjainkban az átlagéletkort a fejlett 
országokban 80 évre teszik, de az emberek átlagban 60-70 évet élnek. Életük során 30 % energiát fordítanak arra, hogy 
megvédjék szervezetüket, olyan tényezőktől, mint környezeti ártalom, stressz, sugárzások. Mindezek a gének struktúrájának 
változásához vezet, összességében gyorsabb öregedést idéz elő, így az élettartam 30-40 %-al csökken. A biológiai 
szabályozás romlása csökkenti a szervezet külső és belső stabilizációs ellenállását. A természetes öregedés folyamatát 
lassítják a geroprotektorok természetes peptidjeinek összetevői. Normalizálják a metabolikus processzorokat a sejtekben, 
így ezek a sejtek a szervezet korának megfelelően kezdenek el működni. Ezt számos klinikai megfigyeléssel igazolták. 
Néhány év alatt közel 15 millió embernél alkalmazták. 
Mellékhatásra nem volt példa, mivel összetevői azok a peptidek, amelyeket az emberi test termel. Biztosra mondhatjuk, 
hogy a természetes peptides bioreguláció használata az út, az aktív és hosszú élethez, vagyis a hosszú élet titka. 
A használatuk javasolt az öregedés megelőzésére, lassítására és a vele összefüggő onkológiai megbetegedésekre. Ez javítja 
az életminőséget, meghosszabbítja az aktív, munkával tölthető évek számát. Ezt tekintjük fő feladatunknak. 
 

Havinszon, V.H. professzor, igazgató 
Szentpétervári Egyetem Bioregulációs és Gerontológiai Intézet 

A gerontológia és geriátria specialistája 
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VLADONIX 

Termék kód: 100020 
 
Természetes peptid frakciók komplexuma, amely kivonatot a fiatal állatok csecsemőmirigyéből nyerik. A kiválasztott 
peptidek szelektív hatással vannak az immunrendszer különböző sejtjeire, szabályozzák azok működését, optimalizálják a 
szövetek sejtanyagcseréjét és funkcióját. 
A klinikai kísérletek eredményei igazolták a "Vladonix" jótékony hatását az immunrendszer helyreállításában, különböző 
megbetegedések után: pl. kóros állapotok során, amelyek immunrendszer zavarhoz vezetnek, szélsőséges külső környezeti 
tényezők károsító hatása ellen, alultápláltság esetén valamint az öregedési folyamat lassításában. 
 
Az alábbi betegségek esetén ajánlott:  
 
 primer és secunder immundeficiencia (első és másodlagos immunhiányos állapotok), 
 daganatos betegségek preventív és utókezelésénél, 
 krónikus mérgezések,  
 szívroham és stroke utáni rehabilitáció,  
 műtét utáni rehabilitáció,  
 kúraszerű szervezet fiatalítási programok esetén.  
 
Összetétele: PEPTIDES komplexum "A-6"(timus peptidek), mikrokristályos cellulóz, laktóz, Ca sztearát  
 
Használat: Szedése 3 havonta ajánlott, 20 napon keresztül napi 1 kapszula, evés előtt. 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
 
 

VENTFORT 
Termék kód: 100010 
 
Természetes peptid frakciók komplexuma, amely a fiatal állatok érfalából nyert kivonat. Szelektív hatással van a különböző 
érfal sejtekre, szabályozza a sejten belüli anyagcserét, valamint az érrendszer működését. 
A klinikai kísérletek eredményei igazolták a "Ventofort" jótékony hatását az érrendszer helyreállításában a különböző 
megbetegedések után: pl. kóros állapotok során, amelyek érrendszeri zavarhoz vezetnek, szélsőséges külső környezeti 
tényezők károsító hatása ellen, alultápláltság esetén, az öregedési folyamat lassításában valamint dyslipidaemia –ban 
(zsíranyagcsere zavarban) szenvedőknél. 
 
Az alábbi betegségek esetén ajánlott:  
 
 magas vérnyomás 
 érelmeszesedés a végtagokban 
 endarteritis (érelzáródás, érszűkület következtében keletkezett gyulladás) 
 agyi erek és agyi keringési zavarok, agyi érelmeszesedés 
 szívkoszorúér betegség 
 visszér 
 aranyér 
 különböző eredetű angiopáthiák (kis és nagy verőerek károsodása) esetén 
 
Összetétele: PETIDES komplexum "A 3"(érfal peptidek), mikrokristályos cellulóz, laktóz, Ca sztearát 
 
Használat: Szedése kóros állapot esetén ajánlott: negyedévente, 3-4 héten át, 1 kapszula naponta kétszer evés előtt.  
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
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CERLUTEN 

Termék kód: 100070 
 
Természetes peptid frakciók komplexuma, amely fiatal állatok agyvelőjéből készült. Szelektív hatással van a különböző 
idegszövetekre és agysejtekre, szabályozza a sejtek anyagcseréjét és funkcióját.  
A klinikai kísérletek eredményei igazolták a "Cerluten" jótékony hatását a központi idegrendszerre a különböző 
megbetegedések után: pl. kóros állapotok során, amelyek agyi zavarhoz vezetnek, szélsőséges külső környezeti tényezők 
károsító hatása ellen, alultápláltság esetén, valamint az öregedési folyamat lassításában. 
 
Az alábbi betegségek esetén ajánlott:  
 
 idegrendszeri és agyi eredetű betegségek (agyi aktivitást normalizálja, szabályozza működését) 
 stroke utáni kezelés 
 károsodott memória és koncentrálóképesség zavara 
 Alzheimer- és Parkinson-kór 
 agyi érelmeszesedés, 
 krónikus fáradtság szindróma, 
 depresszió 
 idegfájdalmak és ideggyulladás 
 
Összetétele: PETIDES komplexum "A 5"(agyi peptidek), mikrokristályos cellulóz, laktóz, Ca sztearát 
 
Használat: Szedése kóros állapot esetén ajánlott: negyedévente, 3-4 héten át, 1 kapszula naponta kétszer evés előtt.  
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
 
 

TIREOGEN 

Termék kód: 100060 
 
Természetes peptid frakciók komplexuma, amely fiatal állatok pajzsmirigyéből készült. Szelektív hatással van a különböző 
pajzsmirigy sejtekre, szabályozza azok működését.  
A klinikai tanulmányok kutatási eredményei igazolták a "TIREOGEN" jótékony hatását a pajzsmirigy működésének 
helyreállításában, különböző megbetegedések után: pl. kóros állapotok, amelyek pajzsmirigy működési zavarokhoz 
vezethetnek, szélsőséges külső környezeti tényezők hatása, alultápláltság, olyan területen való tartózkodás, ahol endemikus 
pajzsmirigy betegségek kialakulása valószínű, valamint az öregedési folyamat lassításában.  
 
Az alábbi betegségek esetén ajánlott:  
 
 anyagcserezavarok 
 pajzsmirigy betegségek megelőzése 
 pajzsmirigy csökkent vagy fokozott működése (hypo-és hyperthyreosis) 
 autoimmun pajzsmirigy-gyulladás 
 
Összetétele: PETIDES komplexum "A 2"(pajzsmirigy peptidek), mikrokristályos cellulóz, laktóz, Ca sztearát 
 
Használat: naponta 1, maximum 2 kapszula ajánlott, étkezés közben 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
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SVETINORM 

Termék kód: 100030 
 
Természetes peptid-frakciók komplexuma, mely a fiatal állatok májából készült. Szelektív hatással vannak a máj sejtjeire, 
újjáépítik, korrigálják és szabályozzák a máj sejtjeit, optimalizálják a szövetek sejtanyagcseréjét, funkcióját valamint a máj 
funkcióját.  
A klinikai tanulmányok kutatási eredményei igazolták a "SVETINORM" hatékonyságát a központi emésztőrendszer 
működésének helyreállításában, különböző megbetegedések után: pl. kóros állapotok, amelyek a gyomor-bélrendszeri 
zavarokhoz vezethetnek, szélsőséges külső környezeti tényezők hatása, alultápláltság, dyslipidaemia valamint az öregedési 
folyamat lassításában. 
 
Az alábbi betegségek esetén ajánlott:  
 
 különböző anyagcserezavarok korrekciója 
 csökkent májfunkció 
 különböző eredetű krónikus májgyulladások 
 krónikus mérgezések 
 különböző eredetű bőrbetegségek 
 korrigálja a kórós zsíranyagcserét, ezáltal gyógyítja az érelmeszesedést, elhízást, cukorbetegséget 
 
Összetétele: PETIDES komplexum "A 7"(máj peptidek), mikrokristályos cellulóz, laktóz, Ca sztearát 
 
Használat: naponta 1, maximum 2 kapszula ajánlott, étkezés közben 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
 
 

SUPREFORT 

Termék kód: 100050 
 
Természetes peptid frakciók komplexuma, amely fiatal állatok hasnyálmirigyéből készült. Szelektív hatással van a különböző 
hasnyálmirigy sejtekre, szabályozza a szövetek sejtanyagcseréjét, funkcióját, valamint a hasnyálmirigy funkcióit. 
A klinikai tanulmányok kutatási eredményei igazolták "SUPREFORT" jótékony hatását a hasnyálmirigy funkcióinak 
helyreállításában, különböző hasnyálmirigy megbetegedések után: pl. kóros állapotok, amelyek a hasnyálmirigy zavarokhoz 
vezethetnek, szélsőséges külső környezeti tényezők hatása, alultápláltság, valamint az öregedési folyamat lassításában. 
 
Az alábbi betegségek esetén ajánlott:  
 
hasnyálmirigy funkció zavar 
emésztési folyamatok normálizálása 
krónikus hasnyálmirigy-gyulladás 
hasnyálmirigy-elégtelenség, 
lipid és szénhidrát anyagcsere normalizálása 
első és másodlagos cukorbetegség 
 
Összetétele: PEPTIDES komplexum "A 1"(hasnyálmirigy peptidek), mikrokristályos cellulóz, laktóz, Ca sztearát 
 
Használat: naponta 1, maximum 2 kapszula ajánlott, étkezés közben 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
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SZIGUMIR 

Termék kód: 100040 
 
Természetes peptid frakciók komplexuma, mely fiatal állatok porc és csontszöveteiből készült. Szelektív hatással vannak 
különböző porc és csontszövetek sejtjeire, szabályozzák a szövetek sejtanyagcseréjét és funkcióját, valamint az izületek és a 
gerinc funkcióját. 
A klinikai tanulmányok kutatási eredményei igazolták "SZIGUMIR" jótékony hatását az izomrendszeri funkciók 
helyreállításában különböző megbetegedések után: pl. kóros állapotok, amelyek porc és csontszövet zavarokhoz 
vezethetnek, szélsőséges külső környezeti tényezők hatása, alultápláltság, valamint az öregedési folyamat lassításában. 
 
Az alábbi betegségek esetén ajánlott:  
 
 ízületi kopás és gyulladás 
 reuma 
 osteochondrosis 
 csontritkulás 
 köszvény 
  
Összetétele: PETIDES komplexum "A 4"(porc peptidek), mikrokristályos cellulóz, laktóz, Ca sztearát 
 
Használat: naponta 1, maximum 2 kapszula ajánlott, étkezés közben 
Ellenjavallatok: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
 



[8000192] Magyarország, Hungary - Termékkatalógus 2011 

 Az NPCRIZ és az NPCRIZ Europa hivatalos magyarországi logisztikai raktár bázisa 

www.biopeptid.com 

9 

9 

FOLYÉKONY PEPTIDES BIOREGULÁTOROK 
Folyékony peptid regulátorok új nemzedéke 
 
Legújabb ismereteink szerint, a szövet specifikus rövid peptidjei összekötődnek a megfelelő gének pontosan meghatározott 
részeivel, előidézve a DNS molekulák kibontását és a bennük lévő adatok leolvasását.  
 
Az idővel és az élet múlásával kialakuló peptid hiány jelentősen felgyorsítja a szövetek elhasználódását és a szervezet 
öregedését. A helyzet az, hogy a sejtek és szövetek adekvát működéséhez adekvát peptid mennyiség szükséges, amelyek 
fenntartják a gének működését optimális üzemmódban. A különböző sejtekben működő peptidek azokban is 
szintetizálódnak. Ezért az életkor előrehaladtával a sejtek működése megbomlik, ezáltal megbomlik a peptidek 
újratermelése, aminek következtében a sejtfunkciók újfent kárt szenvednek.  
 
A szövetek degenerációja erősödik, ami végső soron klinikai esetet jelent. Ezért a rövid peptidek használata az egyik 
legfontosabb innováció a gyógyászatban és jelentősen képes lassítani az öregedés folyamatát, köszönhetően a szövetek 
proliferációjának és regenerációjának ösztönzése, valamint sejtszám növelésük révén. 
 
A másik fontos előnye a peptideknek a kifejezetten tumor ellenes hatása. 
Jelenleg a peptidek használata a legjobb kompromisszum nélküli megoldás a daganatos betegségek megelőzése és 
revitalizációja területén, mert lehetőséget ad a sejtek és szövetek megújítására, de ezt nemcsak a ciklikus folyamatok 
szabályozásával és összehangolásával éri el, hanem növeli a kapacitást a szövet-újjáépítő, rendellenesség nélküli 
sejtosztódás bővülő lehetőségével is. 
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PK-01 Szív és érrendszer 
Termék kód: 100300 
 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-7, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, rozmaring illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon 
 
Alkalmazás 
 korai öregedés megelőzésére 
 érelmeszesedés megelőzésére 
 magas vérnyomás megelőzésére 
 infarktus és stroke megelőzésére 
 szívinfarktus és a stroke után 
 postinfarct rehabilitáció 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
 
 

PK-02 Periférikus és központi idegrendszer 
Termék kód: 100310 
 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-5, glicerin,bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, grépfruit illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon 
 
Alkalmazás 
 korai öregedés megelőzésére 
 agyi szklerózis és stroke megelőzésére 
 stroke utáni rehabilitáció 
 az idegrendszer gyulladásos és degeneratív betegségei 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
 
 

PK-03 Immunrendszer  
Termék kód: 100320 
 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-6, glicerin,bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, levendula és jázmin illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon, 
 
Alkalmazás 
 korai öregedés megelőzésére 
 várható élettartam növelése 
 immunrendszer patológiai korrekciója 
 a szervek és szövetek regenerációja 
 onkológiai betegségek 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
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PK-04 Porcok és Izületek 
Termék kód: 100330 

 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-4, A-6, glicerin,bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid,propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, szegfűszeg illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon 
 
Alkalmazás 
 korai öregedés megelőzésére 
 arthrosis (porckopás) 
 arthritis (ízületi gyulladás) 
 osteochondrosis (csontritkulás) 
 reuma 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
 
 

PK-05 Csontok 
Termék kód: 100340 

 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-4, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, citrom illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon 
 
Alkalmazás 
 korai öregedésé megelőzésére 
 törések 
 csontritkulás 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az  alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
 
 

PK-06 Pajzsmirigy 
Termék kód: 100350 

 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-2, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi,PEG-40,ricinusolaj, zsálya illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 
 
Alkalmazás 
 korai öregedés megelőzésére 
 anyagcsere problémák 
 nodularis (csomós) és diffúz strúma (megnövekedett pajzsmirigyhormon-igény) 
 mérgező és toxikus golyva 
 csökkent vagy fokozott pajzsmirigyműködés 
 Hashimoto-thyreoiditis (a pajzsmirigy alulműködése, amely a pajzsmirigy krónikus és fájdalommentes gyulladásához és 

végeredményben halálhoz vezet) 
 pajzsmirigy ciszta 
 mastopathia (jóindulatú emlődaganat) 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
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PK-07 Hasnyálmirigy 
Termék kód: 100360 
 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-1, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, boróka illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 
 
Alkalmazás 
 korai öregedésé megelőzésére 
 krónikus hasnyálmirigy-gyulladás 
 diabetes mellitus (cukorbetegség) 
 csökkent glükóz tolerancia 
 cukorbetegség szív- és érrendszeri szövődményei 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
 
 

PK-08 Máj és epe 
Termék kód: 100370 
 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexumA-7, glicerin,bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, narancs illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 
 
Alkalmazás 
 korai öregedésé megelőzésére 
 anyagcserezavar 
 elhízás 
 biliáris dyskinesia (akaratlan mozgás) 
 cholecystitis (epehólyag-gyulladás) 
 mérgezés 
 krónikus mérgezés (vegyi anyagok, gyógyszerek, alkohol) 
 krónikus vagy akut májgyulladás 
 májzsugorodás 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
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PK-09 Férfi reproduktív rendszer 
Termék kód: 100380 
 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-5, A-7, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, fahéj illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 
 
Alkalmazás 
 korai öregedés megelőzésére 
 krónikus prosztatagyulladás 
 BPH (a prosztata jóindulatú megbetegedése) 
 meddőség, 
 merevedési zavar 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
 
 

PK-10 Női reproduktív rendszer 
Termék kód: 100390 
 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-5, A-6, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, szantálfa illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 
 
Alkalmazás 
 korai öregedés megelőzésére, 
 krónikus adnexitis (petefészek gyulladás, kismedencei gyulladás) 
 menstruációs funkció zavar 
 klimax 
 csökkent libidó 
 meddőség 
 méh-mióma 
 mastopathia (jóindulatú emlődaganat) 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
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PK-11 Vese és húgyúti szervek  
Termék kód: 100400 
 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-6, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, teafa illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon, 
 
Alkalmazás 
 korai öregedés megelőzésére 
 krónikus vesemedence-gyulladás 
 interstitialis nephritis (vesegyulladás a vesecsatornák körüli szövetben) 
 glomerulonephritis (vesék kétoldali, nem bakteriális gyulladása) 
 vesekő 
 krónikus veseelégtelenség 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
 
 

PK-12 Tüdő és légzőszervrendszer   
Termék kód: 100410 
 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-4, A-6, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, borsmenta illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 
 
Alkalmazás 
 korai öregedés megelőzésére 
 krónikus bronchitis (krónikus hörghurut) 
 tüdőtágulás 
 légúti allergia 
 asthma bronchiale (hörgő asztma) 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
 
 

PK-13 Bőr  
Termék kód: 100420 
 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-4, A-6, A-8, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, 
metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, jázmin illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 
 
Alkalmazás 
 korai öregedés megelőzésére 
 javítja a bőr színét, tónusát, szerkezet elváltozásait 
 minden bőrbetegség, esetén 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
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PK-14 Vénák 
Termék kód: 100430 
 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, levendula illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 
 
Alkalmazás 
 korai öregedés megelőzésére 
 trombózis 
 visszér 
 aranyér 
 thrombophlebitis (mélyvénás trombózis), 
 vénás trombózis miatt kialakult fekély 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
 
 

PK-15 Vese és a húgyhólyag    
Termék kód: 100440 
 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, levendula illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 
 
Alkalmazás: 
 korai öregedés megelőzésére 
 veseelégtelenség megelőzésére 
 krónikus pyelonephritis (vesemedence és a vese gyulladása), cystitis 
 glomerulonephritis (vesék kétoldali, nem bakteriális gyulladása) 
 húgykövesség 
 húgyuti anomáliák kialakulása esetén 
 nephroptosis (vesesüllyedés) 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
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PK-16 Gyomor és nyombél     
Termék kód: 100450 
 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-1, A-6, A-7, A-9, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, 
metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, narancs illóolaj, 
ylang-ylang illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon 
 
Alkalmazás 
 korai öregedés megelőzésére 
 étkezési zavarok 
 gyomorhurut 
 gastroduodenitis (a gyomor és a bél gyulladás) 
 gyomorfekély 
 onkológiai, patológia megelőzés 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
 
 

PK-17 Szem        
Termék kód: 100460 
 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-5, A-10, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, 
metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, kamilla illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 
 
Alkalmazás 
 korai öregedés megelőzésére 
 retinopathia, (a retina nem gyulladásos eredetű degeneratív betegsége a háttérben állhat magas vérnyomás és 

cukorbetegség ) 
 retina leválása és degenerációja 
 optika atrophia (szemsorvadás) 
 kezdeti stádiumban lévő glaukóma és a szürkehályog 
 az üvegtest patológiája 
 cyclospasm - akkomodációs görcs (iskola myopiának is nevezik). "A szem folyamatosan közelre alkalmazkodik a 

sugárizmok fokozott működése miatt" 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
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PK-18 Fül 
Termék kód: 100470 
 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-4, A-5, A-16, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, 
metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid,propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, fenyő illóolaj, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 
 
Alkalmazás 
 korai öregedés megelőzésére 
 kezdeti szakaszban lévő szenzorineurális hallásvesztés (dobhártya-perforációból adódó halláskárosodás) 
 középfülgyulladás és következményei 
 dobhártya károsodás 
 fül sérülés, agyrázkódás 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
 
 

PK-19 Szív és érrendszer, meteorológiai hatások  
Termék kód: 100480 
 
Összetétele: desztilált víz, peptides komplexum A-3, A-5, A-14, glicerin, bioantioxidáns komplexum ”Neovitin”, 
metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, propilenglikol, xantán-gumi, PEG-40, ricinusolaj, borsmenta illóolaj, 
fenyő illóolaj, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon. 
 
Alkalmazás 
 korai öregedés megelőzésére 
 időjárásra való érzékenység esetén 
 migrének 
 szívkoszorúér 
 szívelégtelenség 
 szívizomgyulladás 
 szívizom distrophia (izomsorvadás) 
 
Peptides komplexumok használati utasítása: 4-6 cseppet az alkar belső vénás részére dörzsölünk teljes felszívódásig 
A peptides bioregulátorok kompatibilisek egymással, ezért fogyasztható egyszerre többféle is. Kérje orvosunk véleményét! 
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MESOTEL TERMÉKEK BELSŐ HASZNÁLATRA 
 
A belső használatra szánt MEZOTEL termékcsalád folyékony alapú termékei az 1-es osztályba tartozó geroprotektorok a 
bioregulátorok közé tartoznak. 
Eddig 3 termékkel rendelkezünk. Az első a MEZOTEL, amely tartalmaz kolint, kolloidezüstöt valamint gotu kola-t és Gojit. A 
második a MEZOTEL BEAUTY, amely a fentieken kívül tartalmaz még nagy mennyiségben cinket és szelént. A harmadik a 
MEZOTEL NEO, amely a cinken és szelénen kívül tartalmazza az összes fenti összetevőt valamint resveratrolt. 
MESOTEL termékcsalád olyan ritka Összetételeet tartalmaz, amelyek erőteljesen hozzájárulnak az öregedés lelassításához, a 
szervezet méregtelenítéséhez, az ideg-és immunrendszer működésének erőteljes javításához, és a fizikai szellemi 
teljesítmény fokozásához, erős antioxidáns és revitalizációs hatással bírnak. 
A termékek rendszeres használata az átlag életkort 18-25 %-al növelik. 
 
KOLIN 
Normalizálja és erőteljesen növeli az idegsejtek energiapotenciálját, így optimalizálja az agyi tevékenységet. Javítja a 
memóriát, koncentrációt és fokozza a kognitív funkciókat az agyban.  
Növeli az ellenállást a túlterheltséggel, stresszel, kimerültséggel szemben.  
Erőteljesen fokozza a szellemi és fizikai aktivitást. 
Lassítja az öregedés folyamatát, erőteljes sejtszintű fiatalító hatása, kisimítja a ráncokat, eltünteti a pigmentfoltokat. 
 
EZÜST KOLLOID 
Elpusztítja és gátolja a baktériumok, vírusok, gombák, paraziták szaporodását. Segíti a nehézfémek kiürülését a 
szervezetből. Immunrendszer erősítő, csökkenti a daganatos megbetegedések kockázatát. 
A kolloid ezüst oldat gyakorlatilag az összes testfelszínen lévő, illetve a test belsejében megbúvó fertőzések, gyulladások 
esetén használható. Alkalmazható torokgyulladás, nyelv gyulladás, szájnyálkahártya gyulladás és sérülés, fogínypanaszok, 
fogszuvasodás, légzőszervi és orrüregi fertőzések, influenza, tüdőgyulladás, fülgyulladás, szemgyulladás, kötőhártya 
gyulladás, gyomorfekély, bélpanaszok és candida fertőzés kezelésére. Használatával kivédhető többek között a láb, a köröm, 
a körömágy, a fül, a hónalj, a hüvely és egyéb testrészek gombásodása. A fejbőrbe masszírozva segít megszüntetni a 
korpásodást, és a fejbőr viszketését. 
 
CINK 
Stimulálja a timusz (csecsemőmirígy) működését és erősíti az immunrendszert.  
A legfőbb hormonok testünkben, mint pl. a tesztoszteron, növekedési hormon, inzulin és az inzulin-szerű növekedési faktor 
1 (IGF-1) - nem léteznek nélküle. E hormonok a cinket, mint fő enzimforrásukat használják a legfontosabb funkcióink 
betöltésére. A cink összesen 200 ilyen enzimet aktivizál, és az egyik legfontosabb antioxidáns szerepét tölti be. 
 
SZELÉN 
Erősíti az immunrendszert, csökkenti a daganatos megbetegedések kockázatát, javítja szív és érrendszer működését. 
 
GOTU KOLA és GOJI 
Javítja a memóriát, erősíti az immunrendszert, erős vértisztító, segít eltávolítani az agyból a lerakódott toxikus anyagokat, 
valamint a szervezetünkből a nehézfémeket és a különféle drogokat. Nagyon erős természetes antioxidáns. Erősíti az erek 
szerkezetét, javítja a vérellátást, megelőzve ezáltal a trombózist. 
 
RESVERATROL 
Megelőzi a szklerózist, normalizálja a zsíranyagcserét, antioxidáns hatása van és nőknél csökkenti a daganatos 
megbetegedések kockázatát. 
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MEZOTEL 
Termék kód: 103000 
 
Összetétele: víz, fruktóz, grapefruit koncentrátum, kolin-bitartrat, “szépségformula” bio-adalék (szárított Gotu Kola és Goji 
keveréke), ezüst-kolloid koncentrátum, nátrium benzoát, kálium szorbát 
Kiszerelés: 120 ml 
 
Alkalmazás 
 Normalizálja és erőteljesen növeli az idegsejtek energia potenciálját, így optimalizálja az agyi tevékenységet. 
 Javítja a memóriát, koncentrációt és fokozza a kognitív funkciókat az agyban. 
 Növeli az ellenállást a túlterheltséggel, stresszel, kimerültséggel szemben 
 Erőteljesen fokozza a szellemi és fizikai aktivitást 
 Lassítja az öregedés folyamatát 
 Antioxidáns hatású, és immunerősítő 
 
 
Használati utasítás: Felnőtteknek és 14 év feletti gyerekeknek, egy teáskanállal evés közben, 1-2 alkalommal naponta, egy 
hónapon keresztül. Szükség esetén ismételhető. 
Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén 
 
 

MEZOTEL BEAUTY 
Termék kód: 103010 
 
Összetétele: víz, fruktóz, fekete ribizli koncentrátum, kolin-bitartrat, “szépségformula” bio-adalék (szárított Gotu Kola és 
Goji keveréke), ásványi premix amely tartalmaz vasat, cinket, rezet, mangánt, szelént és jódot, ezüst-kolloid koncentrátum, 
nátrium benzoát, kálium szorbát. 
Kiszerelés: 120 ml 
 
Alkalmazás 
 Növeli a szervezet ellenálló képességét 
 Optimalizálja a spermium termelést és a tesztoszteron-szintézist 
 Vitaminok tekintetében: biztosítja a megfelelő anyagcserét 
 Szabályozza a peptidek működését, a DNS szintézist, ezáltal pedig a sejtosztódási folyamatokat 
 Segíthet a meddőség gyógyításában. 
 Segít a prosztatapanaszok elhárításában. 
 Meggyorsítja a belső és külső sebek gyógyulását. 
 Eltünteti a körmökről a fehér foltokat. 
 Fokozza a növekedést és a szellemi frissességet 
 Csökkenti a koleszterin lerakódásokat 
 Hozzájárul a mentális zavarok kezeléséhez. 
 Lassítja az öregedés folyamatát 
 Antioxidáns hatású, és immunerősítő 
 Onkológiai betegségek megelőzésére is ajánlott 
 
 
Használati utasítás: Felnőtteknek és 14 év feletti gyerekeknek, egy teáskanállal evés közben, 1-2 alkalommal naponta, egy 
hónapon keresztül. Szükség esetén ismételhető. 
Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. Azok a személyek, akik pajzsmirigy betegségekkel szenvednek, 
endokrinológus véleményét kérjék ki. 
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MEZOTEL NEO 
Termék kód: 103020 
 
Összetétele 
víz, fruktóz, meggy koncentrátum, kolin-bitartrat, “szépségformula” bio-adalék (szárított Gotu Kola és Goji keveréke), 
ásványi premix amely tartalmaz vasat, cinket, rezet, mangánt, szelént és jódot, ezüst-kolloid koncentrátum, resveratrolt, 
nátrium benzoát, kálium szorbát. 
Kiszerelés: 120 ml 
    
Alkalmazás 
 Csökkenti a vér koleszterinszintjét 
 Megakadályozza az érelmeszesedést 
 Szabályozza, optimalizálja a zsíranyagcserét 
 Jótékony hatással van a bőrre, serkenti a kollagén szintézist 
 A női hormonok funkcióit javítja 
 Csökkenti a csontritkulás veszélyét 
 Megelőzi a szklerózist 
 Infarktus és stroke megelőzésére 
 Szívinfarktus és a stroke után 
 Lassítja az öregedés folyamatát 
 Antioxidáns hatású, és immunerősítő 
 Onkológiai betegségek megelőzésére 
 
Használati utasítás:Felnőtteknek és 14 év feletti gyerekeknek, egy teáskanállal evés közben, 1-2 alkalommal naponta, egy 
hónapon keresztül. Szükség esetén ismételhető. 
Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. Azok a személyek, akik pajzsmirigy betegségekkel szenvednek, 
endokrinológus véleményét kérjék ki. 
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ÚJ GENERÁCIÓS TERMÉKEK 
Az aktív élettartam fenntartása 
 
A NPCRIZ és a Szentpétervári Egyetem Bioregulációs és Gerontológiai Intézete bemutatja az aktív étrend-kiegészítő termék-
családot, modern, természetes bioregulátoros sorozatát.  
 
A bemutatásra került étrendkiegészítő-komplex használata az egyik legfontosabb funkciót tölti be: biztosítja az idő előtti 
öregedés megelőzését, elősegíti az anyagcsere normalizálását, növeli a szervezet ellenállását és erejét, mindenféle romboló 
mellékhatás nélkül. 
 
 Anyagcsere korrekciója a szervezet fő nyomelemeinek (kalcium, magnézium, cink). 
 Immunitás és antioxidáns státusz erőteljes növelése 
 Aterosklerozis, hipertóniás betegségek, infarktus, stroke és trombózis megelőzése 
 Helyes táplálkozás és mikroflóra helyreállítása 
 Onkológiai betegségek megelőzése 
 Anyagcsere, méregtelenítő és fehérje-alakítási májfunkció   
 Cirrózis megelőzés 
 A porcszövetet helyreállító tényezők kialakulását segíti 
 
Ezen étrend-kiegészítők rendszeres fogyasztása hozzájárul az egészség visszaállításához. Mostanra 7 nem peptides 
termékünk van, amelyekkel az aktív életmód fenntartását tudjuk segíteni, de a továbbiakban szeretnénk ezen termékek 
számát növelni.  
Jelenleg öt termékünk rendszeres használatával a fent említett problémákon segíteni tudunk. Az étrendkiegészítő-komplex 
használata összekombinálva a természetes peptides bioregulátorokkal egy erős alapot ad az öregedés, szépség, egészség és 
aktív életmód meghosszabbítására. 
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IMUSIL Hatékony immunvédelem 
Termék kód: 100500 
 
A természetes baktériumflóra elősegíti az emésztést, lebontva az élelmiszerek egyes összetevőit, így gyorsítva a hasznos 
anyagok mielőbbi felszívódását. A lakto- és bifidobaktériumok nem kis szerepet játszanak a bélnyálkahártya helyreállítási 
folyamatában. Mennyiségük csökkenésének következménye a káros baktériumok bélrendszeri elszaporodása és 
aktivizálódása. 
Összetételében megtalálhatóak az emberi szervezetre teljesen ártalmatlan sejtfal-lakto- és bifidobaktériumok 
komponensei, amelyek az emberi test számára a hasznos mikroflóra normális életterét képesek biztosítani.  
 
Összetétele:  
lakto- és bifidobaktériumok, echinacea kivonat, C-vitamin, laktóz, Ca sztearát, kovasav. 
A csomagolás tartalma -  20 kapszula /0,31g 
  
Alkalmazás 
 emésztőrendszeri betegségek (elhízás, anyagcserezavarok, krónikus gyomor- és bélbetegségek) 
 szív, tüdő és máj betegségek 
 gyakori megfázás 
 allergiás betegségek 
 krónikus gyomor és bélbetegségek 
 krónikus idegrendszeri betegségek 
 onkológiai betegségek 
 kimerültség 
 stressz 
 nagy fizikai terhelés 
 intenzív sportolás 
 
A bél mikro-flórájának felborulhat mennyiségi és minőségi egyensúlya. Az antibiotikumok elterjedése és az ennek 
következtében kialakult túlzott antibiotikum fogyasztás hatására, egyre jobban alkalmazkodó-mutálódó baktériumok és 
egyéb kórokozók jelennek meg, amelyek további fertőző betegségeket okoznak. A fertőző betegségek számának 
emelkedése, valamint a vírusos, gombás fertőzések, és az allergia elterjedésével, mind inkább előtérbe kerülnek az ember 
természetes mikroflóráját támogató, probiotikus készítmények. A hagyományos antibiotikumos kezelések helyett egyre 
elterjedtebb az úgy nevezett probiotikumok használata. 
 
A készítmény dúsítva van olyan természetes immunmodulátorokkal, mint a C-vitamin és kasvirág kivonat. 
 
Használati utasítás: Felnőtteknek és 14 év feletti gyerekeknek, 1 kapszula evés közben, 2 alkalommal naponta, egy 
hónapon keresztül. Szükség esetén ismételhető. 
Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. Szedés előtt kérje az orvos tanácsát! 
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ZNSIL-T Az idő előtti öregedés megelőzése 
Termék kód: 100520 
  
A Znsil-T táplálék kiegészítő hatóanyagai elősegítik az idő előtti öregedés megelőzését, az immunitás és antioxidáns státusz 
erőteljes növelését. A cink elengedhetetlenül szükséges szervezetünk összes sejtjének egészséges működéséhez. Fontos 
szerepet lát el az anyagcsere szabályozásában, főbb hormonjaink, valamint több mint 200 enzim működését szabályozza. 
Segít beállítani vérünk sav-bázis egyensúlyát. A cink elősegíti a fehérje szintézisét és az egészséges testsúly visszaállítását. 
Az aszkorbinsavhoz hasonlóan a cink hátráltatja a vírusos fertőzések kialakulását, ösztönzi a fehérvérsejt-képződést 
(immunrendszerünk egyik daganatellenes összetevőjét) - és védi a neutrofilokat, a T-limfocitákat és a természetes 
daganatellenes sejtjeinket. 
 
Összetétele: 
Porcukor, glicerin, cink-citrát, B6 vitamin, stevioside-természetes édesitőszer, narancs aroma, tartrazin-szintetikus 
festőanyag, segédanyagok: MKC, Ca sztearát. 
A csomagolás tartalma - 20 kapszula /1,0g 
 
Alkalmazás: 
 feszültség, stressz 
 álmatlanság 
 stroke 
 agy- és fejsérülések 
 allergia 
 bőrbetegségek 
 szénhidrát- és zsíranyagcsere 
 cukorbetegség 
 érelmeszesedés 
 vasoneurosis (ér betegség) 
 magas vérnyomás 
 
Az aszkorbinsavhoz hasonlóan a cink hátráltatja a vírusos fertőzések kialakulását, ösztönzi a fehérvérsejt-képződést 
(immunrendszerünk egyik daganatellenes összetevőjét) - és védi a neutrofilokat, a T-limfocitákat és természetes 
daganatellenes sejtjeinket. 
A cink másik fontos tulajdonsága, hogy képes korrigálni a vér cukorszintjét. Az ásvány segít a hasnyálmirigynek kitermelni az 
enzimet, és védi a vele összekapcsolt területeket azokon a sejtmembránokon, amelyek felelősek a hormon bejutásáért a 
sejtekbe. 
A piridoxin (B6 vitamin) különféle feladatokat lát el, amelyek közül a legfontosabb, hogy biztosítja az aminosavak 
anyagcseréjét. Emellett részt vesz olyan neuromediátorok cseréjében, mint a szerotonin és a dopamin. 
A piridoxin nem csak a fehérje-anyagcserében játszik fontos szerepet, hanem a zsír- és szénhidrát-anyagcserében is. Fontos 
szerepe van az izmokban és májban összegyűlt szénhidrát vérbe történő eljuttatásában. 
 
Használati utasítás: Felnőtteknek és 14 év feletti gyerekeknek, 1 tabletta evés közben, 2 alkalommal naponta, egy hónapon 
keresztül.  
Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. Szedés előtt kérje az orvos tanácsát! 
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CASIL-T Az idő előtti öregedés megelőzése  
Termék kód: 100530 
 
A Kalcil-T összetétele természetes citrátokat, kalcium- és magnézium karbonátot, A, D3, E vitaminokat tartalmaz. 
A különleges fehérjék mellett a kalciumionok biztosítják a bőr feszességét és rugalmasságát. Immunrendszer javító és 
antioxidáns hatása van. Csontritkulás és daganatos betegségek megelőzésére szolgál. Kiválóan alkalmazható bőrbetegségek 
és májgyulladás esetén is. 
 
Összetétele: 
Porcukor, kalcium citrát, kálcium karbonát, magnézium citrát, magnézium karbonát, vitaminos premix amely A, D és E 
vitaminokat tartalmaz, zöldalma szintetikus festőanyag, borsmenta aroma, segédanyagok:MKC, Ca sztearát. 
A csomagolás tartalma - 20 kapszula /1,0g 
   
Alkalmazás 
 idő előtti öregedés 
 idegrendszeri-agyi problémák 
 agyi elégtelenség, depresszió, álmatlanság 
 memóriazavar, szédülés, fülzúgás 
 fokozott szellemi és fizikai stressz 
 szív és érrendszer zavarok 
 fejfájás, hipertóniás betegség 
 koszorúér-betegség, véralvadási zavarok 
 csontritkulás, törés, reuma, ízületi gyulladás 
 növekedés-lassulás 
 klimax, cukorbetegség 
 
A kalcium részt vesz az idegimpulzusok átadásában és az izmok összehúzódásában. A kalcium biztosítja az izmok 
megfeszülését és elernyedését. A szervezet kalciumhiánya csontritkuláshoz és törékenységhez vezet. Kalciumhiány esetén 
álmatlanság, idegesség, növekvő pulzusszám, magas vérnyomás jelentkezik. 
A szerves kalcium nagyon fontos szerepet tölt be a rákmegelőzésben. A kalcium működésével válik aktívvá a kalmodulin - a 
fehérje sejtjeinek regulátora. A kalcium sejten belüli és kívüli aránya, a kalcium ionok membrán permeabilitása alapvető 
fontosságú a sejtek mitotikus aktivitásánál. 
 
Szívvédő hatással rendelkezik, kedvező hatást vált ki ritmuszavaroknál, szívkoszorúérnél, beleértve a szívizom infarktust. 
Javítja a szívizom oxigén ellátását, és ez által korlátozza a károsult területet. Egyidejűleg a magnézium értágító hatással is bír 
és elősegíti a vérnyomás csökkenést. 
Cukorbetegségnél a magnézium megakadályozza az érrendszeri szövődményeket és javítja a hasnyálmirigy béta sejtjeinek 
funkcióit. A légúti rendszerek megbetegedésénél elősegíti a hörgők tágulását és a hörgőgörcs megszűnését.  
 
Használati utasítás: 
Felnőtteknek és 14 év feletti gyerekeknek, 1 tabletta evés közben, 2 alkalommal naponta, egy hónapon keresztül.  
Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. Szedés előtt kérje az orvos tanácsát! 
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OLECAP Szív és érrendszeri problémákra  
Termék kód: 100540 
 
Az Olekap hatékonyan segíti elő az öregedési folyamat lassulását. Az Olekap étrend-kiegészítőben található A és E 
vitaminok, valamint a többszörösen telítetlen zsírsavak kombinációja elősegíti a véralvadás és vérnyomás helyreállítását, 
meggátolja a trombózis kialakulását. Nagy koncentrátumban vannak jelen Omega3 zsírsavak, melyek csökkentik a vér 
koleszterinszintjét, megelőzik az érelmeszesedés kialakulását, a sejtfalak építőanyagaként szolgálnak, valamint csökkentik a 
krónikus gyulladások kialakulását. 
  
Összetétele: 
Írlazac-olaj, vörös pálmaolaj, szójaolaj, vitaminok A és E, antioxidáns Grindoksz 109. Kapszula héj: zselatin, glicerin, víz. 
A csomagolás tartalma - 30 kapszula /0,84g 
 
Alkalmazás 
 idő előtti öregedés, idegrendszeri-agyi problémák  
 trombózis, hipertónia, koszorúér-betegség  
 szívinfarktus és a stroke 
 zsíranyagcsere-problémák 
 cukorbetegség, magas koleszterinszint 
 Kemo- vagy sugárterápia utáni alkalmazása nagyban hozzájárul a rehabilitációhoz, 
 allergiás reakciók esetén. 
 
A tiszta vörös pálmaolaj használata nagyon hatékony cukorbetegség, elhízás, gyomor- és bélpanaszok, fekély, magas 
vérnyomás, az angina, a szívizom infarktus, a bőrbetegségek, csontgyulladás, katarakta ( szürke hályog ) esetén. A vörös 
pálmaolaj gátolja a torok-, tüdő-, mell-, bél-, és gyomorrák kialakulását. 
A szójaolaj a létszükséglethez nélkülözhetetlenül fontos, többszörösen telítetlen zsírsavat ( tokoferolt ) tartalmaz, amely 
egyben természetes antioxidáns is.  
Tartalmaz még lecitint, amely szabályozza a koleszterin szintet. A szójaolaj javítja az anyagcserét, erősíti az immunrendszert. 
 
Használati utasítás: Felnőtteknek és 14 év feletti gyerekeknek, 1 kapszula evés közben, 2 alkalommal naponta, egy 
hónapon keresztül. Szükség esetén ismételhető. 
Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. Szedés előtt kérje az orvos tanácsát! 
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REGENART Csont- és porcrendszer 
Termék kód: 100510 
 
A gyermekláncfű gyökér kivonata monoterpén glikozidet, vagyis tarakszacint tartalmaz. Az emberi szervezetben a 
tarakszacin kettős funkciót tölt be. Egyfelől hat az ízület belső folyadékának (ami az ízületi porc tápláló környezete) 
minőségi összetételére, másfelől ösztönzi a porcszövet helyreállító tényezők kialakulását. 
Erős májvédő, növeli a kitermelt epe mennyiségét, valamint az epe-sók kiválasztását. Elősegíti az emésztést, megelőzi az 
epehólyag-gyulladás kialakulását, csökkenti a gáztermelést és szabályozza a bélműködést. 
Az immunrendszer különböző folyamataiban, mint anyagcsere-szabályozó vesz rész, valamint gátolja a gyulladásos 
folyamatok kialakulását. Célszerű a használata allergiák és gyulladások esetén, csökkenti a daganatos megbetegedések 
kialakulásának lehetőségét. 
 
Összetétele: 
Gyermekláncfű gyökér kivonata, kondroitin-szulfát, articsóka kivonat, dihydroquercitin, segédanyagok:MKC, burgonya 
keményítő. 
A csomagolás tartalma - 20 kapszula /0,30g 
 
Alkalmazás 
 degeneratív ízületi és hátgerinc betegségek 
 krónikus mérgezés, 
 krónikus hepatitis 
 biliáris dyskinesia (epehólyag rendszertelen összehúzódása) 
 csökkent májfunkció 
 
A Regenart védi a csont- és porcrendszert, ösztönzi a porc helyreállításához szükséges faktorok létrehozását, helyreállítja a 
sérült ízületeket, degeneratív ízületi és gerinc betegségekben is hatásos. Csökkenti az ödémát és gyulladást. 
Mindez a máj anyagcsere folyamatainak gyorsításával következik be. A Regenart védi és helyreállítja az ízületi felületeket a 
tarakszacin kettős hatásán keresztül (a porcszövet természetes cseréje az ízület belső folyadéka által). Ennek köszönhetően 
a porcszövet kitisztul, és újfent visszanyeri önlétrehozó, megújulási képességét. 
Az articsóka kivonat csökkenti a vér koleszterin tartalmát. Az érelmeszesedés megelőzésében és gyógyításában is 
használják, erős májvédő, a tartalmát képező aktív anyagok védik a májsejteket (a nitrovegyületek, alkaloidák, nehézfémek 
sói, alkohol okozta) mérgezéssel szemben. Az articsóka kivonat hatással van a lipidek, koleszterin, ketontestek 
anyagcseréjére és javítja a máj méregtelenítő funkcióját. 
A dihydroquercetin meggátolja a normális sejtek átváltozását degeneratív sejtekké, lassítja a daganatos szövetek terjedését, 
ezért fogyasztása csökkenti a daganatos megbetegedések kialakulásának lehetőségét. Az immunrendszer különböző 
folyamataiban, mint anyagcsere-szabályozó vesz rész, valamint gátolja a gyulladásos folyamatok kialakulását. Célszerű a 
használata allergiák és gyulladások esetén 
 
Használati utasítás: 
Felnőtteknek és 14 év feletti gyerekeknek, 1 kapszula evés közben, 2 alkalommal naponta. 
Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. Szedés előtt kérje az orvos tanácsát! 
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RENEFORT Vese védő 
   
Gyulladás csökkentő hatással van a vese működésére, antioxidáns, mérsékelten görcsoldó és vizelethajtó hatású. Oldja a 
veseköveket, amelyek húgysavból és oxálsavból termelődik. Korlatozza a veseelégtelenség kialakulását. 
  
Összetétele 
Magnézium-oxid, vörösáfonya levél, zsurló fű, csipkebogyó kivonat, rozmaring kivonat, ascorbin sav (C vitamin), hibiszkusz 
kivonat, takoferol acetát(E vitamin), béta-karotin, dipidrokvertsetin, koenzim Q10, citrom sav, natrium citrát, 
mikrokristályos celluloz, kalcium steorat, szilícium-dioxid 
A csomagolás tartalma - 20 kapszula /0,39g 
 
Alkalmazás 
 krónikus pyelonephritis (a vese súlyos bakteriális megbetegedése) 
 cystitis (húgyhólyaggyulladás) 
 húgykövesség 
 krónikus glomerulonephritis (a vesék kétoldali, nem bakteriális gyulladása) 
 nephroptosis (a vese süllyedése) 
 húgyúti fejlődési rendellenességek 
 krónikus veseelégtelenség 
  
Használati utasítás 
Kiegészítő forrásként C és E vitamin, magnézium, Arbutin, gesperedin, béta-karotin, dipidrokvertsetina, koenzim Q10. 
1 kapszula evés közben, 2 alkalommal naponta. 
Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. 
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REVIMITE Új szó a dietetikában 
  
Az első készítmény, amely étrendi mikroelemeket és egyéb tápanyagokat pótol. Pótolja a B és F vitaminokat. Antioxidáns és 
immunmodulációs hatással bír. Fogyás, vérszegénység fizikai és érzelmi terheléskor javasolt. 
Kiszerelés: Tubusos paszta 100 g 
  
 
Összetétele 
Fruktóz, víz, gránátalma koncentrátum, szója szósz, szójalecitin, Pektin étrend kiegészítő, zab fű kivonat, Echinacea 
purpurea kivonat, zöld tea kivonat, szőlő mag kivonat, szója izoflavon kivonat, élesztő kivonat, száraz gyömbér, brazil 
ginseng, Grindszted FF M 612 étrend kiegészítő, vas-pirofoszfát, szegfűszeg, kálium-szorbát, Nizin étrend kiegészítő, 
vitaminok B3, B6, B1. 
  
Alkalmazás 
 elsődleges és másodlagos immunhiány 
 antioxidáns státusz csökkentése 
 atherosclerosis (az artéria-fal megkeményedésével járó érelmeszesedés) 
 cukorbetegség 
 különböző eredetű vérszegénység 
 vitamin és mikroelemek hiánya diétázás és éhezés következtében 
 fokozott fizikai aktivitás 
 
Használati utasítás: 
Kiegészítő forrásaként, B1, B3 és B6 vitamin, vas, koffein, izoflavon, polifenol anyagok oxycinnamic és szerves savak. 
Felnőtteknek 1 hónapon keresztül 1 teás kanál(10 g) 1-2 alkalommal naponta evés közben. 
Ellenjavallat: intolerancia, terhesség és szoptatás esetén. Szedés előtt kérje az orvos tanácsát! 
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Kozmetológiai innovációk 
 

Mesotel termékek külsőleg (NRE-4 és Neovitin 
alapú) 
  
A külső használatra szánt MESOTEL termékcsalád folyékony alapú termékei, az arcra és nyakra, az egész testre, valamint a 
hajra és fejbőrre használt készítmények, melyek teljes korrekciós kezelést végeznek el, közvetlenül a problémás 
területeken. 
A készítmények által kifejtett hatások fokozzák az olyan folyamatokat is, mint például a bőr impedancia. A szervek 
kölcsönösen cserélnek elektromos impulzusokat, hogy szabályozzák és szinkronizálják működésüket az optimális 
eredményesség érdekében. A bőr is egy szerv, amely össze van kapcsolva az összes többi szervvel, és részt vesz a 
hőmérséklet szabályozásában. Az elektromos impedancia, amit a bőr felületén mérünk, az érzőideg információ-átadás 
hatékonyságát, a szerveket összekötő neurális hálózat elektromos aktivitását méri. 
 

Mesotel az arc és a nyak területére  
Termék kód: 104010 
 
Összetétele:  
Tisztított víz, NRE-4, bio antioxidáns komplexum ”Neovitin”, propilenglikol, Glicerin, rozmaring kivonat, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid, Pantenol, tejsav, Citrom sav, nátrium-karboxi-metil-cellulóz, Parfüm kompozíció, 
metilizotiazolinon, metilclorizotiazolinon, EDTA. 
  
Alkalmazása és hatása 
 stimulálja a kollagén, elasztin termelést 
 csökkenti a ráncok mélységét 
 hatékonyan hidratál 
 helyreállítja bőr rugalmasságát 
 újjáépíti a bőr szerkezetét 
 
Használati utasítás: Vigyen fel a megtisztított bőrre 2-3 ml Mesotelt, és masszírozó mozdulatokkal dörzsölje be teljes 
felszívódásig. Alkalmazza naponta, 3 hónapon át! 
  
 

Mesotel hajra és fejbőrre     
Termék kód: 104000 
 
Összetétele:  
Tisztított víz, NRE-4, bio antioxidáns komplexum ”Neovitin”, propilenglikol, glicerin, bojtorján, komló, csalán kivonatok, 
metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, pantenol, tejsav, bor sav, nátrium-karboxi-metil-celluloz, Parfüm 
kompozició, metilizotiazolinon, metilclorizotiazolinon, EDTA. 
  
Alkalmazása és hatása 
 serkenti a haj növekedését 
 megakadályozza a korai őszülést és a hajhullást 
 megakadályozza a korpásodást 
 erősíti hajhagymákat 
 rugalmassá teszi a haj szerkezetét 
 újjáépíti a fejbőr szerkezetét 
  
Használati utasítás: Vigyen fel a megtisztított bőrre 2-3 ml mesotelt, és masszírozó mozdulatokkal dörzsölje be teljes 
felszívódásig. Alkalmazza naponta, 3 hónapon át! 
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Mesotel body az egész testre 
Termék kód: 104010 
 
Összetétele:  
Tisztított viz, NRE-4 , bio antioxidáns komplexum ”Neovitin”, propilenglikol, glicerin, tejsav, zsurló, aralia, articsóka 
kivonatok, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid,pantenol, borostyánkősav, nátrium-karboxi-metil-cellulóz, 
parfüm kompozició, metilizotiazolinon, metilclorizotiazolinon, EDTA.. 
 
Alkalmazása és hatása 
 korrigálja a bőrhibákat 
 újjáépíti a bőr szerkezetét 
 helyreállítja bőr rugalmasságát 
 visszaállítja a bőr nedvesség tartalmát 
 kisimítja, megfiatalítja a bőrt 
 optimalizálja a mikrocirkulációt és a sejt-anyagcserét. 
 anti-cellulit hatású 
  
  
Használati utasítás: Vigyen fel a megtisztított bőrre 2-3 ml mesotelt, és masszírozó mozdulatokkal dörzsölje be teljes 
felszívódásig. Alkalmazza naponta, 3 hónapon át! 
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Reviline peptid - nanotech sejt-kozmetika 
  
A NCPRIZ bemutatja a REVILINE egyedülálló peptid alapú celluláris kozmetikai családot, amely cégünk, valamint a 
Szentpétervári Bioregulációs és Gerontológiai Intézet és a "Vita" kémiai-biológiai egyesület közös terméke. 
  
Összetételének alapját különböző peptid komplex csoportok alkotják, amelyek látható és láthatatlan bőrfiatalító hatást 
váltanak ki. A felhasznált peptid komplexek a bőrsejt regenerálásának ösztönzését, az egészségtelen bőrszövet hibamentes 
bőrszövetté építését, a ráncok eltüntetését, a vérkeringést és mikro-cirkulációt, a bőr kollagén-elasztin szintézisét segítik 
elő. Mindez a bőrrugalmasságában, szerkezet, szín és nedvesség javulásában jelentkezik. 
  
A REVILINE összetételében megtalálhatóak az igen erős természetes antioxidáns komplexek (superoxide dismutase), 
valamint biotechnológiai úton előállított indikátorai. Ezek a komplexek antioxidáns, immunmodulátor, UV-protektor, 
sugárzásellenes, daganatellenes hatással rendelkeznek, jelentősen felgyorsítják a méregtelenítési folyamatokat, valamint a 
bőrsejtek regenerálódását. A természetes peptidek és a superoxide dismutase kombinációja egy új jelenség a 
revitalizációban és celluláris kozmetikában.  
 
 

Reviline peptid - általános ránctalanító arckrém  
Termék kód: 100110 
 
Összetétel 
Tisztított víz, peptides komplexum A-4, szorbit, capri kaprinsav trigliceridek, glicerin-monosztearát, hydromoist plus, xantán-
gumi, karraginat, glukóz, jojoba-, és Oliva olaj, antioxidáns komplexum ”Neovitin”, cyclomethicone, dimethicone, sztearin, 
emulgeáló viasz, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, metilhlorizotiazolinon, metilizotiazolinon, bisabolol, 
édes mandula kivonat, akrilátok, kopolimer, citrom sav, trietanolamin, parfüm. 
Kiszerelés: 55ml 
 
Alkalmazása és hatása 
 eltünteti a sápadtságot és széppé varázsolja az arcszínt 
 erősen hidratálja, kisimítja és megfiatalítja a bőrt 
 jelentősen csökkenti a ráncok mélységét 
 újjáépíti a bőr szerkezetét, és rugalmassá teszi azt 
 optimalizálja a mikrocirkulációt és az anyagcserét a bőrben, lassítja a bőr öregedését 
 csökkenti a duzzanatokat  
 
Használati utasítás 
Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal dörzsöljük be a teljes felszívódásig 
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Reviline peptid anti-aging - fiatalító nappali 
arckrém         
Termék kód: 100130 
 
Összetétel: 
Tisztított víz, peptides komplexum A-6, szója és oliva olaj, antioxidáns komplexum ”Neovitin", glicerin, etilhexil kokoat, 
sztearin, viasz emulzió, glicerin-sztearát-citrát, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, 
metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon, kakaó vaj, hidrolizált kallogen, panthenol, E vitamin, kopolimer gidroksietilakrilat 
és nátrium akriloildimetiltaurat, xantán-gumi, citrom sav, 
trietanolamin, parfüm. 
Kiszerelés: 55ml 
 
Alkalmazása és hatása 
 jelentősen csökkenti a ráncok mélységét 
 feszessé és rugalmassá teszi a bőrt 
 eltünteti a sápadtságot és széppé varázsolja a bőr színét 
 lassítja a bőr öregedését, hidratál 
 kisimítja és megfiatalítja az arcbőrt 
 
Használati utasítás 
Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal dörzsöljük be a teljes felszívódásig. 
 
 

Reviline peptid anti-aging - fiatalító éjjeli arckrém 
Termék kód: 100120 
 
Összetétel: 
Tisztított víz, peptides komplexum A-6, kokoat, bioflavolipides komplexum Aktivin, glicerin, olíva olaj, PEG-30, 
dipoligidroksistearat, betain, szorbitán isostearate, hidrogénezett ricinusolaj, cerezin, méhviasz, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid, metilhlorizotiazolinon, metilizotiazolinon, hidrolizált kallogén, E vitamin, titán 
dioxid, magnézium szulfát, EDTA, parfüm. 
Kiszerelés: 55ml 
 
 
Alkalmazása és hatása 
 újjáépíti a bőr szerkezetét 
 rugalmassá teszi a bőrt 
 optimalizálja a mikrocirkulációt és az anyagcserét a bőrben 
 lassítja a bőr öregedését, hidratál 
 kisimítja és megfiatalítja a bőrt 
 salaktalanít, méregtelenít 
 jelentősen csökkenti a ráncok mélységét 
  
Használati utasítás 
Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal dörzsöljük be a teljes felszívódásig. 
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Reviline peptid pure skin - arckrém szőlőmag olajjal 

Termék kód: 100140 
 
Összetétel: 
Tisztított víz, peptides komplex A-3, édesgyökér-kivonat, Betulavit fakéreg, glicerin-monosztearát, sztearát DEG, bis-
Diglyceryl poliatsiladilat-2, sztearin, etilhexil kokoat, hamamelis kivonat, szőlőmag olaj, emulgeáló viasz, metilparoben, 
propilparoben, imidazolidinyl karbamid, metilhlorizotiazolinon, metilizotiazolinon, trietanolamin, dimethicone, parfüm. 
Kiszerelés: 55ml 
 
Alkalmazása és hatása 
 lassítja a bőr öregedését 
 erősen hidratálja, táplálja, kisimítja és megfiatalítja a bőrt 
 újjáépíti a bőr szerkezetét 
 erőteljesen javítja a vérkeringést 
 csökkenti a duzzanatokat és a sötét karikákat a szem környékén 
 eltünteti az arcon és nyakon kialakult értágulatokat (érhálókat) 
 
Használati utasítás 
Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal dörzsöljük be a teljes felszívódásig. 
 
 

Reviline peptid - arckrém zsíros, pattanásos, aknés 
bőrre 

Termék kód: 100160 
 
Összetétel 
Tisztított víz, peptides komplex A-6, nyírfakéreg kivonat Betulavit, zsálya kivonat, kamilla és körömvirág, glicerin 
monostearát, sztearát DEG, bis-Diglyceryl poliatsiladilat-2, stearin, etilhexil kokoat, homoktövis olaj, emulgeáló viasz, 
metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon, trietanolamin, parfüm. 
Kiszerelés: 55ml 
 
Alkalmazása és hatása 
 lassítja a bőr öregedését 
 optimalizálja a mikro-cirkulációt és az anyagcserét a bőrben 
 normalizálja a zsíros bőrt 
 szabályozza a bőr nedvesség egyensúlyát 
 megelőzi és eltünteti a pattanásokat, méregtelenít 
 megelőzi a mitesszerek kialakulását 
 
Használati utasítás 
Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal dörzsöljük be a teljes felszívódásig. 
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Reviline peptid - anti-aging fiatalító testápoló  
Termék kód: 100150 
 
Összetétel 
Tisztított víz, peptides komplex A-6, kaprilil metikon, propilén-glikol, antioxidáns komplexum ”Neovitin”, szorbit, glicerin 
monostearát, etilhexil kokoat, alkohol, kakaóvaj, olívaolaj, gitseril sztearát, citrát, emulgeáló viasz, cyclomethicone, 
dimethicone, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, metilclorizotiazolinon, metilizotiazolinon, xantán-gumi, 
EDTA, trietanolamin, parfüm. 
Kiszerelés: 55ml 
 
Alkalmazása és hatása 
 lassítja a bőr öregedését 
 erősen hidratálja, táplálja, kisimítja és megfiatalítja a bőrt 
 újjáépíti a bőr szerkezetét 
 segíti a zsírégetést 
 optimalizálja a mikrocirkulációt és az anyagcserét 
 kisimítja és megfiatalítja a bőrt  
 
Használati utasítás 
Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal dörzsöljük be a teljes felszívódásig. 
 
 

Reviline peptid anticellulit testápoló narancsbőr 
ellen 
Termék kód: 100170 
 
Összetétel 
Tisztított víz, peptides komplex A-7, olivaolaj, antioxidáns komplexum ”Neovitin”, természetes koffein, szójaolaj, glicerin, 
etilhexil kokoat, propilén-glicol, sztearát DEG, stearin, viasz emulzió, cayenne bors kivonat, metilparoben, propilparoben, 
imidazolidinyl karbamid, metilhlorizotiazolinon, metilizotiazolinon, kakaóvaj, Fucus kivonat, kopolimer gidroksietilakrilat 
nátrium akriloildimetiltaurat, xantán-gumi, parfüm. 
Kiszerelés: 55ml 
 
 
Alkalmazása és hatása 
 lassítja a bőr öregedését 
 optimalizálja a mikrocirkulációt és az anyagcserét 
 méregtelenít 
 eltünteti a narancsbőrt, elősegíti a zsírégetést 
 visszaállítja a bőr rugalmasságát 
 kisimítja és megfiatalítja a bőrt  
 
Használati utasítás 
Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal dörzsöljük be a teljes felszívódásig. 
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Reviline peptid - anti-aging testápoló - hegek, 
terhességi csíkok, striák ellen 
Termék kód: 100180 
 
Összetétel 
Tisztított víz, peptides komplex A-4, olivaolaj, antioxidáns komplexum ”Neovitin”, szorbit, szójaolaj, etilhexil kokoat, 
propilén-glicol, sztearát DEG, glicerin, stearin, viasz emulzió, sütőtök kivonat, metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl 
karbamid, metilklorizotiazolinon, metilizotiazolinon, kakaóvaj, inulin-lauril-karbamát, xantán-gumi, trietanolamin, akrilátok, 
kopolimer, parfüm. 
Kiszerelés: 55ml 
 
Alkalmazása és hatása 
 lassítja a bőr öregedését 
 erősen hidratálja, táplálja, kisimítja és megfiatalítja a bőrt 
 optimalizálja a mikrocirkulációt és az anyagcserét a bőrben 
 eltünteti a narancsbőrt, terhességi csíkokat, hegeket, striákat 
 elősegíti a zsírégetést, méregtelenít, 
 kisimítja és megfiatalítja a bőrt 
 
Használati utasítás 
Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta arcbőrre és masszírozó mozdulattal dörzsöljük be a teljes felszívódásig. 
 
 

Reviline peptid - fiatalító footcream visszér ellen   
Termék kód: 100100 
 
Összetétel 
Tisztított víz, peptides komplex A-3 és A-4, ricinusolaj, antioxidáns komplexum ”Neovitin”, viasz emulzió, glicerin-
monostearát, bis-Diglyceryl poliatsiladilat-2, cyclomethicone, dimethicone, varázsmogyoró kivonat, vadgesztenye kivonat,  
metilparoben, propilparoben, imidazolidinyl karbamid, metilhlorizotiazolinon, metilizotiazolinon, mentol, EDTA, 
trietanolamin, parfüm. 
Kiszerelés: 55ml 
 
Alkalmazása és hatása 
 lassítja a bőr öregedését 
 újjáépíti a bőr szerkezetét 
 optimalizálja a mikrocirkulációt és az anyagcserét a bőrben 
 csökkenti a duzzanatot és fájdalmat a lábakban 
 eltünteti a visszereket 
 
Használati utasítás 
Kis mennyiségű krémet vigyünk fel a tiszta bőrre és masszírozó mozdulattal dörzsöljük be a teljes felszívódásig. 
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Ajurvéda gyógyteakeverékek. (Fitoteák) 
 
A legújabb generációjú exkluzív ajurvéda gyógyteák alapját, az indiai gyógyászatban használt füvek, fűszerek alkotják, a 
különböző élettani folyamatok egyensúlyára épülve. 
A keleti gyógyászatban létezik egy sor, olyan természetében és összetételében egyedülálló növény, amelyeknek a klasszikus 
gyógyászatban egyszerűen nincs alternatívája. Ezek a növények képezik e teák legfontosabb összetevőit. Elősegítik a 
szervezet önszabályozását, öntisztulását, immunrendszerének erősítését és az öregedési folyamatok lassítását. 
Reméljük, hogy az új gyógynövényes teák elnyerik a tetszésüket és mindenki talál bennük valami különlegeset saját részre. 
 
 

Vedomix Emésztőrendszer 
Termék kód: 102010 
 
Segíti az emésztést, a kiválasztódást, felszívódást, a gyomor- és bélmozgás folyamatait. Egyensúlyba hozza a biokémiai és 
energetikai folyamatokat. Elősegíti a béltoxinok elégetését és a salakmentesítést. Érezhető antioxidáns, és immunerősítő 
tulajdonsággal bír. Ösztönzi a szövetek regeneráló folyamatát és lassítja az öregedést. Súlycsökkentő hatású. 
 
Összetétele: zöld tea, gyömbér, kardamom, kivonat 
 
 

Relanorm Idegrendszer 
Termék kód: 102030 
 
Normalizálja az idegrendszer funkcióit. Az idegrendszer érzékenységi szintjét növelve, védelmet nyújt a különféle külső, 
zavaró tényezőkkel szemben, mint például a stressz. Növeli a stabilitást a fizikai- és pszicho emocionális nyomással 
szemben. Egyensúlyba hozza az idegrendszer ingerlési és tompulási folyamatait. Helyreállítja az alvás és ébrenlét 
ciklikusságát. Megkönnyíti az alvást, egyenletessé és méllyé teszi azt. 
 
Összetétele: zöld tea, szegfűszeg, bazsalikom, fahéj, édesgyökér 
 
 

Agnimax Immunrendszer és méregtelenítés  
Termék kód: 102000 
 
Érezhető antioxidáns- és immunerősítő tulajdonsággal bír. Felgyorsítja a szervezet energetikai és biokémiai folyamatait.  
Elősegíti a toxinok elégetését a szervekben és a szövetekben. Ösztönzi a regenerációs folyamatokat. Helyreállítja az 
emésztést. 
 
Összetétele: zöld tea, borsmenta, fahéj, kardamom, édeskömény, gyömbér 
 
 

Gelmax  Immunrendszer és méregtelenítés 
Termék kód: 102020 
 
Érezhető immunerősítő- és parazita ellenes tulajdonsággal bír. Elősegíti a paraziták távozását a szervezetből, valamint 
helyreállítja a gyomor- és bélrendszer, illetve a máj működését. Ösztönzi a méregtelenítési folyamatokat, csökkenti a 
szervezet parazitái által kiváltott allergiás reakciókat. 
 
Összetétele: zöld tea, gyömbér, ezüsttövis kéreg, ánizsmag, szegfűszeg. 



[8000192] Magyarország, Hungary - Termékkatalógus 2011 

 Az NPCRIZ és az NPCRIZ Europa hivatalos magyarországi logisztikai raktár bázisa 

www.biopeptid.com 

37 

37 

Amiroton Immunrendszer 
Termék kód: 102060 
 
Érezhető antioxidáns- és immunerősítő, gyulladásgátló- és reparatív tulajdonsággal bír. Javallott krónikus mérgezésnél, 
súlyos betegség és műtétek utáni időszakban, akut mérgezések esetében, a gyomor- és bélrendszer krónikus 
megbetegedései esetén, valamint légúti- és húgyúti szervek betegségeinél. 
 
Összetétele: zöld tea, gyömbér, borsmenta, lándzsás útifű levél, édesgyökér, orbáncfű. 
 
 

Korgiton Szív- és érrendszer 
Termék kód: 102150 
 
Szabályozza az érrendszer működését, illetve a szívizom és érfal anyagcseréjét. Csökkenti a szívizomra nehezedő nyomást, 
valamint a vérnyomást. Javallott vasoneurosis, érelmeszesedés, 1. és 2. stádiumú magas vérnyomás, szívkoszorúér betegség 
esetén. Csökkenti az infarktus és a stroke kockázatát. 
 
Összetétele: zöld tea, lándzsás útifű levél, levendula virágzat, csalán levél, csipkebogyó. 
 
 

Dianorm Gyomor és emésztőrendszer  
Termék kód: 102090 
 
Érezhető védő és reparatív hatást nyújt a gyomor és nyombél nyálkahártya számára. Elősegíti a hasnyálmirigy enzim 
termelést. Javítja az emésztést, csökkenti a gyomortáji fájdalmakat. Javallott: gyomorhurut, nyombélgyulladás, gyomor- és 
nyombélfekély, krónikus hasnyálmrigy gyulladás esetén. 
 
Összetétele: zöld tea, gyömbér, fehérmályva gyökér, kapor, édesgyökér 
 
 

Defemax Elősegíti a bélmozgást 
Termék kód: 102080 
 
Elősegíti  a gyomor és a bélmozgás folyamatait. Csökkenti a medence vénás pangását és az aranyér kialakulásának 
lehetőségét. 
Könnyíti a bélsár mozgást a vastagbélben és az anális szfinkteren keresztül. Lassítja hemorrhoidal (aranyér) vénák és a 
csomók növekedését. Alkalmazható aranyér és székrekedés esetén. 
 
Összetétele: zöld tea, koriander mag, cickafark gyógynövény, senna levél, ezüsttövis kéreg 
 
 

Pangiton Hasnyálmirigy 
Termék kód: 102170 
 
Csökkenti a hasnyálmirigyre nehezedő nyomást és segíti a szöveteket a glukóz ártalmatlanításában. Enyhe mértékben 
csökkenti a vércukorszintet. Megelőzi a cukorbetegség és a diabéteszes angiopátia kialakulását. Szabályozza az inzulin- és 
emésztő enzim termelés folyamatait. Enyhíti a hasnyálmirigy-gyulladással járó tüneteket. 
 
Összetétele: zöld tea, áfonya hajtások, cickafark gyógynövény, kamilla virág, levendula virág, eukaliptusz levél 
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Repronorm Női urogenitális rendszer 
Termék kód: 102180 
 
Görcsoldó, fájdalomcsillapító és vérzéscsillapító hatással rendelkezik. Elősegíti a női urogenitális rendszer normális 
működését. Elősegíti a hormonális és érzelmi egyensúly kialakulását. Csökkenti a menstruációs vérzés mennyiségét és a 
menstruációs fájdalmat. Könnyít a változókorral járó tüneteken (pl. hőhullám). 
Javallat: krónikus petevezeték és petefészek gyulladás, nem rendszeres, nehéz és fájdalmas menstruáció, menstruáció előtti 
szindróma, mellgyulladás és klimax esetén. 
 
Összetétele: zöld tea, hibiszkusz, cickafark gyógynövény, levendula virág, lándzsás útifű levél, borsmenta levél 
 

Tesztonorm Férfi urogenitális rendszer 
Termék kód: 102190 
 
Szabályozó hatást gyakorol a férfi urogenitális rendszerre. Prosztata megnagyobbodás esetén, mérsékli a húgyhólyagban 
kialakult pangást. Javítja a prosztata sejtjeinek ellátását. Erősíti a libidót és növeli a férfi nemi szervének vérellátottsági 
szintjét. Emeli a szexuális élményt.  
Javallat: krónikus prosztatagyulladás, merevedési zavar és kezdeti stádiumban lévő prosztata 
 
Összetétele: zöld tea, gyömbér, Cinquefoil gyökér, kardamom mag, zöldség zöldje, ezüsttövis kéreg 
 

Hodromix Mozgásrendszer 
Termék kód: 102210 
 
Ösztönzőleg hat a máj működésére. Elősegíti a porcszövet-regeneráló tényezők kialakulását. Elősegíti az ízület 
sejttáplálását, csökkenti a csontkopás és csontgyulladás okozta duzzanatot.  
Javallat: Használható osteochondrosis és minden reumatikus betegség esetén. 
 
Összetétele: zöld tea, borsmenta, zsurló fű, kurkuma, gyermekláncfű, nyírfa levél kivonat 
 

Flonorm Vese és húgyúti szervek  
Termék kód: 102200 
 
Elősegíti a húgyúti szervek normális működését. Mérsékelt vizelethajtó, görcsoldó és gyulladáscsökkentő hatással 
rendelkezik. Helyreállítja a vizelet fizikai és kémiai egyensúlyát, növelve a só és egyéb lerakódások húgyúti feloldását. 
Javallat: krónikus vesemedence-gyulladás, ciszta, vesekő esetén. 
 
Összetétele: zöld tea, reszelt citromhéj, borsmenta, áfonya levél, medveszőlő level 
 

Aktoforsz Erős méregtelenítés 
Termék kód: 102040 
 
Elősegíti a máj anyagcsere- és méregtelenítő funkcióinak normális működését. Normalizálja a zsíranyagcserét, javítja az 
érfalak sejtellátását, valamint a szervek és szövetek mikrocirkulációs paramétereit. Antioxidáns és enyhe 
vérnyomáscsökkentő hatása van. Csökkenti az érelmeszesedés kialakulásának kockázatát. 
Javallat: vasoneurosis, magas vérnyomás, és az érelmeszesedés minden fajtája esetén. 
 
Összetétele: zöld tea, borsmenta, csipkebogyó, áfonya levél, nyírfa levél kivonat 
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Alvenorm  Tüdő és légúti szervek  
Termék kód: 102050 
 
Immunerősítő, görcsoldó és gyulladás gátló hatása van. A légzőszervek működését javítja, hozzájárul a váladék 
felszakításához és a köpet eltávolításához. Csökkenti a tüdő maradandó károsodásának lehetőségét. Ösztönzi a hörgők 
csillós hámjának sejtregenerációs folyamatát. 
Javallat: krónikus hörghurut, tüdőtágulás, tüdőasztma valamint a tüdőgyulladás utáni lábadozás időszakában. 
 
Összetétele: zöld tea, szegfűszeg, levendula virágzat, fehérmályva gyökér, csipkebogyó, hársfavirág kivonat 
 
 

Nasztronorm Mentális egészség 
Termék kód: 102160 
 
Nyugtató hatása van, stressz-ellenes tulajdonságokkal bír. Növeli a jókedvet és az önbizalmat. 
Javallat: fizikai és szellemi túlterheltség, elhúzódó stressz állapot, magas ingerlékenység, mentális betegség, neurózis, 
depresszió és alvászavar esetén. 
 
Összetétele: zöld tea, melissa, gyömbér, bazsalikom, levendula virágzat, Leonurus gyögynövényfű 
 
 

Bilinorm  Máj és epe 
Termék kód: 102070 
 
Javítja a máj-méregtelenítő és fehérjeképző funkcióit . Csökkenti a mérgezési tüneteket, valamint a máj jobb felső 
negyedének "nehéz" érzését. Enyhe gyulladáscsökkentő, görcsoldó és epevédő hatással rendelkezik. Lassítja a máj 
elzsírosodását és a májzsugort.  
Javallat: májgyulladás, epeúti dyskinesia, súlyosbodás nélküli krónikus epehólyag-gyulladás,valamint , a vegyszerek-, 
alkohol- és gyógyszerek hatása következtében kialakult krónikus mérgezés. 
 
Összetétele: zöld tea, csalán levél, calamus gyökér, cickafark gyógynövény, lenmag 
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Aromatea sorozat “Ideális forma” 
 
Ez a tea sorozat javasolt az immunrendszer, emésztőrendszer, és a testsúly szabályozására. Javítják az emésztőrendszer 
működését, méregtelenítő hatásuk van, csökkentik a zsírok felszívódását a bélben. Segít megszabadulni a 
szennyeződésektől és méreganyagoktól. Enyhén hashajtó hatásuk van.  
Javasoljuk a bél mikro-flórájának normalizálására és a testsúly korrekciójára. 
 

Ájurvédikus tea meggy ízben 
Termék kód: 102110 
 
Összetétele: zöld tea, szudáni rózsaszirom, lenmag, kapor mag, thallus lominari, alekszandriai levél, folyékony aroma: 
meggy, száraz aroma: meggy 
 

Ájurvédikus tea citrom ízben 
Termék kód: 102130 
 
Összetétele: zöld tea, szudáni rózsaszirom, lenmag, kapor mag, thallus lominari, alekszandriai levél, folyékony aroma: 
citrom, száraz aroma: citrom 
 

Ájurvédikus tea ananász ízben 
Termék kód: 102100 
 
Összetétele: zöld tea, szudáni rózsaszirom, lenmag, kapor mag, thallus lominari, alekszandriai levél, folyékony aroma: 
ananász, száraz aroma: ananász 
 
 

Ájurvédikus tea áfonya ízben 
Termék kód: 102140 
 
Összetétele: zöld tea, szudáni rózsaszirom, lenmag, kapor mag, thallus lominari, alekszandriai levél, folyékony aroma: 
áfonya, száraz aroma: áfonya 
 
 

Ájurvédikus tea szamóca ízben 
Termék kód: 102120 
 
Összetétele: zöld tea, szudáni rózsaszirom, lenmag, kapor mag, thallus lominari, alekszandriai levél, folyékony aroma: 
szamóca, száraz aromaszamóca 
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SZÁJÁPOLÁSI KÉSZÍTMÉNYEK 
 

REVIDONT Fogkrém, fogszuvasodás megelőzésére 

Termék kód: 110010 
 
Összetétele: 
szorbitol, tisztított víz, hidratált szilícium-dioxid, glicerin, bioflavolipides összetevő - “Aktivin”, nátrium-pirofoszfát, nátrium-
laurilszulfát, aroma anyagok, múmijó (“sziklák könnye”), etilparaben, metilparaben propilénglikolban, nátrium 
monoftorfoszfát, titándioxid, nátriumkarboxi-metilcellulóz, aszpartám, szaharin 
Kiszerelés: 50g 
 
Aktív komponensek 
Múmijó- természetes biostimulátor amely felgyorsítja a nyálkahártya és az íny regenerálódását.  
A szilíciumdioxid és a titándioxid – korszerű polírozó anyagok, amelyek rendkívül hatékonyan tisztítják a fogakat.  
A nátrium monoftorfoszfát fluor tartalmú komponens, amely megelőzi a fogszuvasodást, és erősíti a fogzománcot. 
A nátrium-pirofoszfát adalékanyag védelmet nyújt a lepedék és a szuvasodás ellen szintén. Bioflavin komplex “Aktivin” – 
zsálya, kamilla, levendula és orbáncfű kivonatok, melyek magas technológiával előkészítve megőrzik a teljes természetes 
flavon összetevőiket, valamint vitamintartalmukat és a tanninokat. 
 
 

REVIDONT Fogkrém, parodontózis megelőzésére 

Termék kód: 110020 
 
Összetétele: 
szorbitol, tisztított víz, hidratált szilícium-dioxid, glicerin, szilfa kivonat – “betulavit”, nátrium-laurilszulfát, aroma anyagok, 
kálium-pirofoszfát, nátrium-pirofoszfát, bioflavolipides összetevő - “Aktivin”, biooxidáns összetevő – “Neovitin”, 
etilparaben, metilparaben propilénglikolban, nátriumkarboxi-metilcellulóz, kálcium-glicerofoszfát, aszpartám, szaharin, 
titándioxid, citrom olaj, Cl19140 + Cl42090 
Kiszerelés: 50g 
 
Aktív komponensek: 
A bioflavolipides összetevő - “Aktivin” - zsálya, kamilla, levendula és orbáncfű kivonatok, melyek magas technológiával 
előkészítve megőrzik a teljes természetes flavon összetevőiket, valamint vitamintartalmukat és a tanninokat. 
A szilíciumdioxid és a titándioxid – korszerű polírozó anyagok, amelyek rendkívül hatékonyan tisztítják a fogakat.  
A pirofoszfátok védelmet nyújtanak a lepedék lerakódás és a baktériumok ellen, ezzel megelőzve a fogszuvasodást. 
A biooxidáns összetevő – “Neovitin”, ginzeng kivonat, és a “Betulavit”- szilfakivonat, mindkettő antioxidáns és 
gyulladáscsökkentő hatásúak. 
 
 

REVIDONT Ínybalzsam peptidekkel 

Termék kód: 110000 
 
Összetétele: 
tisztított víz, glicerin, biooxidáns Összetétele – NEOVITIN, PEG40, ricinusolaj, etilparoben, metilparoben propilénglikolban, 
peptidek – A-3, A-4, A-6, akril sopolimer/S10-30, alkilakrilát, aroma, borsmenta illóolaj, nátriumhidroxid, EDTA 
Kiszerelés: 15ml 
 
Használata: különböző ínybetegségek megelőzésére javasolt, valamint ínyápolóként a műfogsort használóknál. 
Köszönhetően az aktív komponenseknek, valamint erős gyulladáscsökkentő és regeneráló hatásának, hosszan tartó 
védelmet biztosít az egész szájüregnek. 
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Árjegyzék1 
Termék megnevezése 

Pontok 
Disztribú-
tori árak 

(Ft) 

Ajánlott 
fogyastói 
árak (Ft) 

Termék 
kód Orosz termék megnevezés Magyar termék megnevezés 

100500 БАД Имусил  Imuszil 280 3 000 3 900 
100530 БАД Кальсил-Т  Kalcil-T 240 2 600 3 350 
100540 БАД Олекап  Olekap 360 3 900 5 050 
100510 БАД Регенарт  Regenart 280 3 000 3 900 
100520 БАД Цинсил-Т  Cinszil-T 240 2 600 3 350 
 
100010 БАД "Вентфорт"  Venfort 1 200 14 300 18 600 
100020 БАД "Владоникс"  Vladonix 1 200 14 300 18 600 
100030 БАД "Светинорм"  Szvetinorm 1 200 14 300 18 600 
100040 БАД "Сигумир"  Szigumir 1 200 14 300 18 600 
100050 БАД "Супрефорт"  Szuprefort 1 200 14 300 18 600 
100060 БАД "Тиреоген"  Tiregon 1 200 14 300 18 600 
100070 БАД "Церлутен" Cerluten 1 200 14 300 18 600 
 

100100 RL01 Крем д.ног омолаж. пр. 
варикоза с пентидами 

RL01 Reviline Peptides Footcream 
(55ml) 440 4 750 6 150 

100110 RL02 Кпем д. лица против 
морщин с пептидами 

RL02 Reviline peptid -általános 
ránctalanító arckrém (55ml) 520 5 600 7 250 

100120 RL03 Крем ночной 
омолаживающий с пептидами 

RL03 Reviline peptid anti-aging éjjeli 
arckrém (55ml) 480 5 150 6 700 

100130 RL04 Крем дневной 
омолаживающий с пептидами 

RL04 Reviline peptid anti-aging 
nappali arckrém (55ml) 480 5 150 6 700 

100140 RL05 Крем д. лица "чистая 
кожа" пр. сет. и звез. 

RL05 Reviline peptid pure skin 
arckrém (55ml) 440 4 750 6 150 

100150 RL06 Крем д. тела омол. с 
пептидами 

RL06 Reviline peptid anti-aging 
fiatalító testápoló (55ml) 400 4 300 5 600 

100160 RL07 Крем д. лица для пробл. 
кожи с пептидами 

RL07 Reviline peptid arckrém zsíros, 
pattanásos, aknés bőrre (55ml) 400 4 300 5 600 

100170 RL08 Крем антицелл. омолаж. с 
пептидами 

RL08 Reviline peptid anticellulit 
testápoló (55ml) 400 4 300 5 600 

100180 
RL09 Крем "Гладкая кожа" д. 
тела пр. раст. и руб. с 
пептидами 

RL09 Reviline peptid anti-aging 
testápoló hegek, terhességi csíkok, 
striák ellen (55ml) 

440 4 750 6 150 

 

110010 Зубная паста для профилактики 
кариеса 

REVIDONT Fogkrém, fogszuvasodás 
megelőzésére 160 1 750 2 250 

110020 Зубная паста для профилактики 
парадантоза 

REVIDONT Fogkrém, parodontózis 
megelőzésére 160 1 750 2 250 

110000 Бальзам для дёсен с 
пептидами REVIDONT Ínybalzsam peptidekkel 200 2 200 2 800 

 
103000 Мезотель  Mezotel 360 3 900 5 050 
100310 Мезотель  Buety Mezotel Beauty 440 4 750 6 150 
100320 Мезотель Neo Mezotel Neo 520 5 600 7 250 

104000 Мезотель Наружный для кожи 
головы Mezotel Haj, fejbőr 360 3 900 5 050 

104010 Мезотель Наружный для лица 
и шеи Mezotel Arc, dekoltázs 360 3 900 5 050 

104020 МезотельНаружный  для тела Mezotel Egész test 360 3 900 5 050 
 

100300 ПК-01 ПК для артерий и сердца PK01 Komplex peptid a szív és 
érrendszer kezelésére Raktáron 360 3 900 5 050 

100310 ПК-02 ПК для центральной и PK02 Komplex periférikus és 360 3 900 5 050 
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переферической нс központi idegrendszer kezelésére 

100320 ПК-03 ПК для имунной системы PK03 Komplex peptid az 
immunrendszer kezelésére 360 3 900 5 050 

100330 ПК-04 ПК для суставов PK04 Komplex peptid a porcok, 
ízületek kezelésére 360 3 900 5 050 

100340 ПК-05 ПК для костной ткани PK05 Komplex peptid a csontok 
kezelésére 360 3 900 5 050 

100350 ПК-06 ПК для щитовидной 
железы 

PK06 Komplex peptid a pajzsmirigy 
kezelésére 360 3 900 5 050 

100360 ПК-07 ПК для поджелудочной 
железы 

PK07 Komplex peptid a 
hasnyálmirigy kezelésére 360 3 900 5 050 

100370 ПК-08 ПК для печени PK08 Komplex peptid a máj és epe 
kezelésére 360 3 900 5 050 

100380 ПК-09 ПК для мужской половой 
системы 

PK09 Komplex peptid a 
férfibetgségek kezelésére 360 3 900 5 050 

100390 ПК-10 ПК для женской половой 
системы 

PK10 Komplex peptid a női 
betegségek kezelésére 360 3 900 5 050 

100400 ПК-11 ПК для 
мочевыделительной системы 

PK11 Komplex peptid a vese és 
húgyuti szervek kezelésére 360 3 900 5 050 

100410 ПК-12  ПК для бронхо-
легочного дерева 

PK12 Komplex peptid a tüdő- és 
légzőszervrendszer kezelésére 360 3 900 5 050 

100420 ПК-13 ПК для кожи PK13 Komplex peptid a bőr 
kezelésére 360 3 900 5 050 

100430 ПК-14  ПК для вен PK14 Komplex peptid a vénák 
kezelésére 360 3 900 5 050 

100440 PK-15 PK15 - Vese és húgyhólyag 360 3 900 5 050 
100450 PK-16 PK16 - Gyomor és emésztőrendszer 360 3 900 5 050 

100460 PK-17 PK17 - Szem és a látás 
szervrendszere 360 3 900 5 050 

100470 PK-18 PK17 - Szem és a látás 
szervrendszere 360 3 900 5 050 

100480 PK-19 PK19 - Meteorológiai változásokra 
érzékenyek és szívbetegek részére 360 3 900 5 050 

 
102000 Агнимакс Agnimax 240 2 600 3 350 
102010 Ведомикс Vedomix 240 2 600 3 350 
102020 Гельмакс Gelmax 240 2 600 3 350 
102030 Реланорм Relanorm 240 2 600 3 350 
102040 Актофорс Aktoforsz 200 2 200 2 800 
102050 Альвенорм Alvanorm 200 2 200 2 800 
102060 Амиротон  Amiroton 200 2 200 2 800 
102070 Билинорм  Billnorm 200 2 200 2 800 
102080 Дефемакс Defemaksz 200 2 200 2 800 
102090 Дианорм Dianorm 200 2 200 2 800 
102100 Идеальная форма (ананас) Ideal form (ananász) 160 1 750 2 250 
102110 Идеальная форма (вишня) Ideal form (Meggy) 160 1 750 2 250 
102120 Идеальная форма (земляника) Ideal form (szamóca) 160 1 750 2 250 
102130 Идеальная форма (лимон) Ideal form (citrom) 160 1 750 2 250 
102140 Идеальная форма (черника) Ideal form (áfonya) 160 1 750 2 250 
102150 Коргитон Korgiton 200 2 200 2 800 
102160 Настронорм Nasztronorm 200 2 200 2 800 
102170 Пангитон Pangiton 200 2 200 2 800 
102180 Репронорм Refronorm 200 2 200 2 800 
102190 Тестонорм Tesztronorm 200 2 200 2 800 
102200 Флонорм Flonorm 200 2 200 2 800 
102210 Хондромикс Hondromix 200 2 200 2 800 

 


