
MEZOTEL Termékek Belső használatra

A belső használatra szánt MEZOTEL termékcsalád folyékony alapú 
termékei,  professzor  Khavinson  és  Gorgiladze   immunológus 
professzor  közös  munkája,  az  1-es  osztályba  tartozó 
geroprotektorok,   azaz  bioregulátorok  közé  tartoznak.  Eddig  3 
termékkel  rendelkezünk.  Az  első a  MEZOTEL,  amely  tartalmaz 
kolint,  kolloid  ezüstöt-,  valamint  gotu  kola-t  és  Gojit.  A 
második – MEZOTEL BEAUTY, amely a fentieken kívül  tartalmaz 
még   nagy  tartalomban  cinket és  vitaminokat. A  harmadik,  a 
MEZOTEL NEO, amely a cinken kívül tartalmazza az összes fenti 
összetevőt és még resveratrolt is. 

A mezothelium szó jelentése: sejthártya. A Mesotel termékcsalád 
olyan  ritka  összetevőket  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. 

 

Mezotel 
A Mesotel egy sor alapkomponenst tartalmaz, többek között - az 
Oroszországban egyedüliként hivatalosan bejegyzett, belső használatra 
szánt - az acetilkolin elődjének tartott és a revitalizációhoz 
elengedhetetlen kolin-bitartarátot, amely a Mesotel termékek fő aktív 
összetevője. A MEZOTEL összetevői a peptidek mellett, a kolin, az ezüst 
kolloid, a gotu cola és a goji.

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
• Erőteljes sejtszintű fiatalító hatás, kisimítja a ráncokat, eltünteti a pigment foltokat.

Használat: naponta 1 teáskanál, étkezés előtt vagy közben. Kiszerelés: 120 ml, másfél 
hónapig elegendő.

Gotu kola:
Gotu kola, az egyik legerősebb fiatalító növény. Bár a jógik arra használták, hogy 
meditációjuk során a koncentrációjuk még jobb legyen, ezzel összefüggő hatásai folytán 
eredményesen javítható a mentális 
visszamaradottság és az IQ szint is növelhető.

A Gotu kola bizonyítottan növeli az intelligenciát, 
javítja a memóriát, kiiktatja a fizikai kimerültséget, 
mentális fáradtságot és a depressziót. 
Megsokszorozza az életerőt, felturbózza az 
immunrendszert, és ezáltal jelentősen növeli az 
élettartamot. Ez az indián növény, az ayurvedikus 
orvoslás legfontosabb eszköze, a legfontosabb 
eszköz, hogy ösztönözze és erősítse az ideg- és 
agysejtek működését.



A Gotu kola hatása a bőrre

A Gotu kola fiatalító hatása az összetételében megtalálható biopolimereknek, a szövet 
visszaállítás erős ösztönzőinek köszönhető.

Azon ritka növények közé tartozik, amelyek jelentős mértékben tartalmaznak kollagént, így 
képes erőteljesen javítani  a  kötőszövetek állapotán és a bőr rugalmasságán még idősebb 
korban  is.  Nemcsak  a  kötőszövetet,  a  bőrt  is  jelentős  mértékben  erősíti  és  még  képes 
regenerálni,  helyrehozni a károsodott szöveteket is. Ez egyedülálló asiaticosid tartalmának 
köszönhető,  amely  feloldja  a  lapra  a  kórokozók  viaszos  borítórétegét,  lehetővé  téve  az 
immunrendszer  számára,  hogy  elpusztítsa  azokat.

Így  megszünteti  még a  krónikus  és kezelhetetlen  bőrbetegségeket  is,  beleértve a  leprát, 
szifiliszt,  ekcémát  és  pikkelysömört,  különböző  bőrkiütéseket,  égési  sérüléseket,  sebeket, 
hegeket,  belső  és  külső  fekélyeket,  gyulladásokat.  Egy  francia  kutatás  során,  1966-ban 
kimutatták, hogy császármetszés után alkalmazva igen hatékonyan segíti elő a gyógyulást. A 
seb  jóval  gyorsabban  gyógyult,  mint  hagyományos  kezelés  esetén.  A  hajhullást,  amely 
szintén  bőrbetegség,  képes  leállítani,  sőt,  fokozni  a  haj  és  a  körmök  „erejét”

Nagyon erős méregtelenítő, erős vértisztító, segít eltávolítani az agyból a lerakódott toxikus 
anyagokat, valamint szervezetünkből a nehézfémeket és a különféle drogokat is.

Goji:
Nagyon  erős  természetes  antioxidáns.  Erősíti  az  erek  szerkezetét,  javítja  a  vérellátást, 
megelőzve ezáltal  a trombózist.  Elősegíti  az újrahasznosítás folyamatát,  és növeli  a bevitt 
vagy újrahasznosított anyagok hatékonyságát.

Hatalmas mennyiségű hatóanyagot tartalmaz: poliszacharidok, fenolsavak, vitaminok (Bl, B2, 
C, E, karotin, riboflavin, nikotin), xanthines, leucin, fitoszterol - daukosterin (β-sitosteril-β-D-
glükozid),  betain,  lefoglalják,  fizalin,  alkaloidok,  fehérjék,  taurin,  19  aminosavat,  ásványi 
anyagok és nyomelemek (kalcium, magnézium, vas, réz, mangán, cink).

A  béta-karotin  koncentráció  a  goji  bogyóban 
nagyobb  mint  a  sárgarépában,  és  a  kollagén 
illetve  fehérje  tartalma  magasabb  mint  a 
méhpempőé.  Ezért  nagymértékben  képes 
erősíteni  az  immunrendszert,  lassítani  az 
öregedési  folyamatot.  Szerotoninaktiváló 
hatásánál  fogva  javítja  a  hangulatot,  segíti  az 
alvást, enyhíti a fáradtságot és kirobbanó energiát 
ad.  Klinikai  vizsgálatok  kimutatták,  hogy  a  goji 
erősíti  a  sejtfalakat,  amely  hozzájárul 
növekedésükhöz és a regenerációjukhoz.

 

Mezotel - Beauty 
A fent már megemlített Mezotel összetevőkön kívül, nagy mennyiségben 
tartalmaz cinket.

Normalizálja és erőteljesen növeli az idegsejtek energia potenciálját, így 
optimalizálja az agyi tevékenységet.

Használat: naponta 1 teáskanál, étkezés előtt vagy közben. Kiszerelés: 
120 ml, másfél hónapig elegendő.



 

Mezotel - Neo 
A Mezotel és a Mezotel Beauty összetevői mellett a ma ismert legjobb 
zsíranyagcsere-szabályozót a resveratrolt is tartalmazza nagy 
mennyiségben.

Használat: naponta 1 teáskanál, étkezés előtt vagy közben. Kiszerelés: 
120 ml, másfél hónapig elegendő.

A resveratrol legfontosabb tulajdonságai:
• Erős antioxidáns
• 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

A resveratrol (trans-3,5,4'-trihydroxystilbene), egy, a vörös szőlőfajták héjában megtalálható 
anyag. Néhány éve került a tudományos érdeklődés középpontjába, a „francia paradoxon” 
egyik lehetséges magyarázataként, más szavakkal, hogy miért olyan alacsony a szív-és 
érrendszeri megbetegedések száma az egyébként magas zsírtartalmú étrendet követő 
franciák között. Ma már hatékony antioxidánsként,  rák megelőzőként, és fitoösztrogénként 
tekintenek rá a tudósok. Úgy is hirdetik: „az üvegbe zárt francia paradoxon”. 

A resveratrol szív és érrendszeri hatásai
Sok kutatás sugallja, hogy az alkoholfogyasztás (különösen a vörösbor) csökkentheti a szív 
koszorúér megbetegedéseket. Néhány kutatás azt is bebizonyította, hogy a resveratrol 
hatékony antioxidáns. Megakadályozza az alacsony sűrűségű lipoproteinek (LDL, low-density 
lipoprotein) peroxidációját, és megvédi a sejteket az oxidálódott LDL káros hatásaitól, 
valamint a lipidek peroxidációjától. Azt gyanítják, hogy mivel hidrofilikus és lipofilikus 
tulajdonságokkal rendelkezik, így sokkal hatékonyabb lehet, mint a már régóta 
antioxidánsként is ismert C  vagy E  vitamin. Ugyancsak bebizonyították, hogy csökkenti a 
trombociták felhalmozódásának veszélyét is, így csökkentve az érelmeszesedés kockázatát.

A resveratrol hatása a rákra
A rák megelőzése tekintetében kimutatták, hogy antioxidáns hatása miatt gátolja a 
szabadgyökök kialakulását, valamint antimutagén hatása is van. A jelek szerint a resveratrol 
csökkenti a tumor fejlődését a ciklooxigenáz-1 enzim gátlásán keresztül – ez egy olyan enzim, 
amely az arachidonsavat olyan gyulladást okozó anyagokká alakítja, amelyek serkentik a 
tumor növekedését. Egyes kutatások szerint a resveratrol az emberi promileukotikus leukémia 
sejtek differenciálódását okozza, valamint gátolja a ribonukleotid reduktáz enzim működését – 
ez az enzim szükséges a burjánzó sejtek DNS-szintéziséhez.

A resveratrol ösztrogén hatása
A resveratrol és a dietil-stilbestrol (egy szintetikus ösztrogén) szerkezeti hasonlósága indította 
el a resveratrol esetleges fitoösztrogén hatását célzó kutatásokat (olyan növényi összetevő, 
amelynek ösztrogénszerű hatásai vannak). Ezek a hormonok a sejtek ösztrogén receptoraihoz 
kapcsolódnak. Az ösztrogénreceptor komplex a DNS bizonyos szakaszaival lép 
kölcsönhatásba, hogy így stimulálja az ösztrogén-érzékeny géneket. Ha egy anyag az 
ösztrogénreceptorokhoz kapcsolódik, és válaszreakciót vált ki az endogén ösztrogénekre, 
akkor az ösztrogén agonistának, ha megakadályozza az endogén ösztrogén által kiváltott 
válaszreakciókat, akkor azonban ösztrogén antagonista anyagnak nevezzük. A resveratrol 
kémiai szerkezete nagyon hasonlít egy szintetikus ösztrogén agonistáéra, a dietil-stilbestrolra, 
ami azt sugallja, hogy a resveratrol szintén ösztrogén agonistaként működik.


