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Veselība – galvenā dzīves vērtība, 
viens no galvenajiem noteikumiem 
cilvēka sociālajai, profesionālajai at-
tīstībai un ekonomiskajai labklājībai. 

Intelektuālā, garīgā, �ziskā un repro-
duktīvā potenciāla realizācija iespējama 
tikai veselā sabiedrībā. Ar terminu «vese-
lība» jāsaprot ne tikai organisma stāvok-
lis, kad tā funkcionālie rādītāji iekļaujas 
normās, bet arī būtiskas rezervju iespējas 
organismā visos līmeņos, veidojošas re-
sursu – cilvēka veselības kapitālu.  

Svarīgs noteikums cilvēka veselības 
resursa palielināšanai ir organisma �zio-
loģisko vajadzību apmierināšana enerģi-
jā un sabalansētu, dzīvībai svarīgu un ne-
aizvietojamu, nesintizējamu organismā 
barības vielu nonākšanu kopā ar pārtiku. 
Jebkura novirze no sabalansēta uztura 
formulas noved pie organisma funkci-
ju traucējumiem, īpaši ja šie traucējumi 
ir izteikti un ilgstoši. Veselības stāvokļa 
un iedzīvotāju uztura, dažādās valstīs, 
epidemioloģiskie pētījumi ļauj noteikt 
visbiežāk izplatīto uztura statusa traucē-
jumu iemeslus, kuri noved pie veselības 
stāvokļa izmaiņām un veicina cilvēka or-
gānu un sistēmu funkcionālās darbības 
traucējumus, imūnde�cīta, adaptācijas 
mehānismu traucējumiem un daudzu 
saslimšanu attīstības riskiem. Apzināti 
tādi kopīgie uztura struktūras traucēju-
mi kā olbaltumvielu, polinepiesātināto 
taukskābju, izteikts C, E, A un B grupas vi-
tamīnu, folskābes de�cīts, dažu minerālu 
un mikroelementu ( kalcijs, cinks, dzelzs, 
selēns, jods, �uora u.c. ) nepietiekamība, 
dažādas izcelsmes bioloģisko vielu lieto-
šanas mazināšanās. Cilvēks mūsdienu sa-
biedrībā pie esošajām ēšanas tradīcijām 
un dzīves ritma pēc būtības ir tendēts uz 
dažādu veidu uztura nepietiekamību. 

Iedzīvotāju uztura korekcija atbilstoši 
laika prasībām ir svarīgs jebkuras valsts 

uzdevums. Ar mērķi uzlabot cilvēku uz-
tura statusu, pēc VVO iniciatīvas, daudzās 
valstīs ir sāktas uztura piedevu izstrādes, 
kuras satur nepieciešamos, bioloģiski 
aktīvos savienojumus uztura struktūras 
korekcijai un ir kļuvušas populāras ASV, 
Eiropā, Japānā. 

Organisma aizsargspēku stimulēšana 
cieši saistīta  ar nutrientu un mikronut-
rientu rezervju veidošanu, kā tagad tiek 
uzskatīts, pamata stabilizējošais faktors 
šūnu mutācijas novēršanai, onkoloģisko 
saslimšanu attīstības kavēšanai. Acīmre-
dzams ka uzturs ir pats dabīgākais veids 
dzīvībai svarīgu savienojumu rezervju 
veidošanai. Tādā veidā cilvēka uztura 
procesā veidojas vai nu veselības resurs 
vai problēmu resurs, kurš var radīt orga-
nisma funkcionālās darbības traucēju-
mus. 

Pazemināta vai uz laiku zaudēta vese-
lības resursa  atjaunošanai un organisma 
aizsargspēju stimulācijai izstrādāti unikā-
li, ekoloģiski tīri produkti uztura ēdien-
kartes diētfona korekcijai – bioloģiski 
aktīvu piedevu sērija “My Real Way”, ku-
ras iedarbojas uz organismu caur KZT un 
tālāk uz šūnām un to apkārtējo vidi. Sēri-
jas “My Real Way” produkti radīti saprotot 
regulējošo mehānismu darbību, kuros 
spējīgas iekļauties organismā nonākušās 
receptūras aktīvās sastāvdaļas. 

Pie mūsdienīgo, zinātniski ietilpīgo, 
diētfona korekcijai, “My Real Way” pro-
duktu izstrādes realizēta pieeja vien-
laicīgai nemedikamentozi efektīvai un 
nekaitīgai iedarbībai uz organisma pa-
matfunkciju sastāvdaļām – uzturs, viel-
maiņa un detoksikācija, organisma attī-
rīšana. 

Cilvēka organismu var dēvēt par šūnu 
valsti ar saviem pārvaldīšanas principiem, 
organizāciju un dzīvošanas vidi. Normāli 
dzīvības procesi paredz patstāvīgu orga-
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nisma iekšējās vides pašregulāciju – ho-
meostāzi, spējīgu pretoties apkārtējās 
vides nelabvēlīgajai iedarbībai, iekšējiem 
destabilizējošiem vai bojājušiem fakto-
riem, kuri noved pie dažādām saslimša-
nām. Mūsdienīgā civilizācijas attīstība 
noved pie cilvēka un dabas homeostā-
zes disbalansa. Galvenā sērijas “My Real 
Way” produktu izveides pamatideja ir 
organisma iekšējās vides homeostāzes 
harmonizācija un aizsargspēku aktivizē-
šana, organisma pretošanās spēju pret 
nelabvēlīgas apkārtējās vides faktoru ( 
�zisko, ķīmisko un bioloģisko) iedarbību 
palielināšanai. 

 “My Real Way” produkcijas atšķirība 
ir zinātniski pamatots receptūras dizains 
ar aprēķinātu proporciju aktuāliem, sav-
starpēji iedarbojošiem, viens otru papil-
dinošiem, �zioloģiski nozīmīgiem biolo-
ģiskiem savienojumiem. 

Kā bāzes pamats visiem “My Real Way” 
sērijas daudzkomponentu produktiem 
izmantoti inovatīvie, zemmolekulārie ( 
īsie), dzīvnieku valsts izcelsmes, peptīdu 
kompleksi. Teorētiskie un eksperimentā-
lie pētījumi liecina, ka peptīdi ir svarīgs 
komponents šūnu, audu un orgānu ho-
meostāzes bioloģiskās regulācijas uz-
turēšanai pie organisma novecošanas, 
hronisku patoloģisko procesu attīstības, 
stresa iedarbības, nodrošina pro�laksi 
un atjaunošanos pie šūnu metabolisma 
traucējumiem. Plaši pazīstama šī olbal-
tumviela kļuva pateicoties bioķīmiķu I. 
Rouza (ASV), A. Greško (Izraēla) un A. Či-
hanovera ( Izraēla) ( Nobela prēmija ķīmijā 
2004) sadarbībai. 

Regulējošo peptīdu darbības mehā-
nismu skaidro no sarežģītas kaskādes 
procesa eksistences, kura nodrošina īsi 
dzīvojošo peptīdu �zioloģisko iedarbī-
bas efekta ilgumu, pie kam īsie fragmenti 
no 3-4 aminoskābju atlikumiem izrādās 
daudz efektīvāki par izejas savienoju-

miem. Svarīgi, ka peptīdi, kuri iekļauti 
“My Real Way” produktu sastāvā ir šūnu 
dzīvošanas dabīgs produkts, tie piedalās 
normālā organisma funkcionēšanā, kas ir 
nešaubīga preperātu lietošanas drošības 
garantija. 

Ar mērķi kompensēt izveidojošos bio-
loģiski aktīvo savienojumu organismā 
de�cītu, orgānu un sistēmu funkcionā-
lās aktivitātes uzturēšanai “My Real Way” 
produktu sērijas sastāvs bagātināts ar 
vitamīnu, aminoskābju un antioksidantu 
kompleksiem, kā arī dzīvībai svarīgiem 
minerāliem, mikroelementiem un ārst-
niecības augu ekstraktiem. 

Produktu sarežģītais sastāvs pama-
tots ar zinātnisku analīzi par sastāvdaļu 
darbības mehānismiem, to īpašībām, 
savstarpējo atkarību, sinerģisma un lie-
tošanas efektivitātes. “My Real Way” pro-
duktu receptūra kopīgi ar speciāli pie-
meklētu �zioloģiski aktīvajiem, īsajiem 
peptīdiem, kā bāzes pamats, rezultātā 
īstenoja daudzkomponentu peptīdu bio-
regulācijas mehānisma realizāciju šūnu, 
audu un orgānu struktūras un funkciju 
uzturēšanu. 

Zināms, ka molekulāro bojājumu pie-
augums, izraisa brīvie radikāļi, oksidē-
jošās reakcijas, organisma aizsardzības 
antioksidantās un imūnsistēmas trau-
cējumi, noved pie šūnu homeostāzes 
regulācijas traucējumiem, kuri veicina 
saslimšanu attīstību un inducē priekšlai-
cīgu novecošanu. Sērijas “My Real Way” 
daudzkomponentu peptīdu bioregu-
lātori stimulē organisma antioksidanto 
sistēmu, apspiež brīvo radikāļu aktivitā-
ti, veicina šūnu membrāns atjaunošanu. 
Produktu “My Real Way” bioloģiskā loma 
ir enerģētiskās apmaiņas aktivizēšanā 
šūnās, olbaltumvielu sintēzes funkcijas 
stimulēšanā un šūnu dalīšanās stimulē-
šanā orgānu audu atjaunošanai.  
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Ar mērķi stimulēt organisma aizsargspēku, cilvēka veselības resursa palielināšanai 
izstrādāti Sērijas “My Real Way” daudzkomponentu peptīdu bioregulātori: 

ImmuneTIDE PLUS, ThymusTIDE PLUS, DetoxiTIDE PLUS imūnsistēmas 
struktūras un funkciju uzturēšanai

BrainTIDE PLUS, MemoryTIDE PLUS, NervesTIDE PLUS nervu sistēmas struktūras 
un funkciju uzturēšanai

CardioTIDE PLUS, VesselTIDE PLUS sirds - asinsvadu sistēmas struktūras un 
funkciju uzturēšanai 

BreathTIDE PLUS elpošanas orgānu struktūras un funkciju uzturēšanai 
DuodenumTIDE PLUS, FlatuTIDE PLUS, HyperacidTIDE PLUS, LowacidTIDE 

PLUS, Miсro�oraTIDE PLUS, LiverTIDE PLUS gremošanas sistēmas struktūras un 
funkciju uzturēšanai 

ActiManTIDE PLUS, ProstaTIDE PLUS, WomanTIDE PLUS, MenoTIDE PLUS, 
UrinaTIDE PLUS, KidneyTIDE PLUS urīn un dzimumsistēmu struktūras un funkciju 
uzturēšanai 

BoneTIDE PLUS, JointsTIDE PLUS, MuscleTIDE PLUS, LigamenTIDE PLUS at-
balsta un gaitas sistēmas struktūras un funkciju uzturēšanai 

ThyroidTIDE PLUS, PancreaTIDE PLUS, AdrenalTIDE PLUS, ParathyroidTIDE 
PLUS,  Epiphysis-cerebriTIDE PLUS  endokrīnās  sistēmas struktūras un funkciju 
uzturēšanai 

VisionTIDE PLUS redzes orgānu struktūras un funkciju uzturēšanai 
HearTIDE PLUS  dzirdes orgānu struktūras un funkciju uzturēšanai 
SkinTIDE PLUS, HairTIDE PLUS ādas, matu un nagu struktūras un funkciju 

uzturēšanai 
Bone-marrowTIDE PLUS asinsrades sistēmas struktūras un funkciju uzturēšanai 
Daudzkomponetu peptīdu bioregulātoru sērijas “My Real Way” izgatavošanā iz-

mantotas pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. 
Preperāts ir kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas 
pret receptūras peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu 
darbību. Elastīgās kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta 
izdalīšanos un uzsūkšanos visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu 
valsts izcelsme neizsauc alerģiju, iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu 
bioregulātorus lietot dažādu kultūru un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot 
veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas.

Katram produktam izstrādātas zinātniski pamatotas rekomendēācijas, 
pielietošanas veids un ilgums, norādītas iespējamās kontrindikācijas. Saprotot 
organisma iekšējās vides homeostāzes bioregulācijas mehānismus ļauj piedāvāt 
efektīvas savienojumu shēmas “My Real Way” sērijas produktos un radīt tos piedaloties 
«Iedzīvotāju atveseļošanas programmā» organisma aizsargspēku stimulēšanai cilvēka 
veselības resursa pro�laksei un atjaunošanai. 

Sērijas “My Real Way” daudzkomponentu peptīdu bioregulātoru pielietošana kā 
uztura struktūras diētfona korekcija nodrošina tās optimizāciju  un veselu cilvēku 
bioloģisko pro�laksi, bet saslimušo cilvēku vidū – bioloģisko regulāciju, dabīgā 
potenciāla jaunības saglabāšanā, mākslinieciskās aktivitātes, cilvēka dzīves kvalitātes 
un pagarināšanas virzības formēšanā. 
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ImmuneTIDE PLUS

Imūnsistēma – orgānu, audu un šūnu kopums, kuru darbība virzīta uz organisma 
aizsargāšanu no dažādām saslimšanām un uz jau organismā nonākušo kaitīgo vielu 
iznīcināšanu. Imūnsistēma ir barjera dažādu infekciju – bakteriālu, vīrusu, sēnīšu ceļā 
un formē organisma atbildes reakciju uz to iekļūšanu tajā. Pie imūnsistēmas darbības 
traucējumiem pieaug infekciozo – iekaisumu saslimšanu attīstības risks. Mūsdienās starp 
visām infekciozām un neinfekciozām saslimšanām pirmo vietu ieņem asas elpošanas 
ceļu slimības. Pēc PVO datiem ar asām elpošanas ceļu saslimšanām cilvēks slimo divas 
reizes gadā. Ar mērķi stiprināt imūno sistēmu infekciozo – iekaisumu saslimšanu, elpceļu 
saslimšanu pro� laksei un kompleksai ārstēšanai, aktuāla ir imūnās atbildes stimulācijas 
līdzekļa izstrāde organisma pretinfekciju aizsardzībai, paaugstinošu vispārējo organisma 
pretošanos spēju pret dažādām iedarbībām uz to. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors ImmuneTIDE PLUS mūsdienīgs līdzeklis 
organisma līdzsvarota imūnā statusa uzturēšanai un atjaunošanai un nespeci� skās 
imūnas atbildes aktivizācijai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora ImmuneTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar unikālu, speciāli izstrādātu, � zioloģiski aktīvu, zemmolekulāru Peptīdu NL 
kompleksu efektīvai un drošai iedarbībai uz imūnsistēmas šūnu struktūrām, kuras atbild 
par nespeci� sko imūno atbildi. 

- receptūras ImmuneTIDE PLUS iekļaušanā Purpurehinācijas polifenolus, Vitamīna 
С, L-Arginīna un Cinka glukonāta ar mērķi pastiprināt imunitātes orgānu strukturiāli – 
funkcionālās organizācijas efektivitātes atjaunošanu. 

Ehinācija purpura sen pazīstama kā lielisks imūnsistēmas stimulētājs, dabīgs 
antibiotiķis. Polifenoliem piemīt plāšs � zioloģiski aktīvu īpašību spektrs un pilnīgi droši 
lietošanā. Purpura ehinācijas polifenoli spējīgi uzturēt imūnsistēmu: palielinot leikocītu 
skaitu – organisma sargus no bakteriālām, vīrusu infekcijām un parazitārām invāzijām; 
stimulē interferonu ražošanu organismā – speci� ska olbaltumviela, kura aizsargā šūnas 
no vīrusiem; piemīt pretiekaisuma īpašības. Stiprina organisma aizsargspējas, pierādītas 

Izvērstais peptīdu komplekss NL
L-Arginīns 
Vitamīns С 
Vitamīns А
Polifenoli (Purpura ehinācija 
(Echinácea purpúre) 
Cinka glukonāts 
Dikalcija fosfāts. 

Sastāvs:
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to spējas ne tikai attiecībā uz vīrusiem, bet arī uz baktērijām, kuras izraisa elpošanas ceļu, 
urīnceļu un ādas iekaisumus. 

 Vitamīns С, šķīstošs vitamīns, spēcīgs antioksidants, kurš savu aktivitāti realizē 
starpšūnu laukumā, spēlē svarīgu lomu aizsardzībā no brīvo radikāļu kaitīgās iedarbības. 
Vitamīns C pastiprina atjaunošanas procesus, palielina noturību pret infekcijām, mazina 
dažādu alergēnu iedarbības efektu. 

L-Arginīna bioloģiskā loma cilvēka organismā saistīta ar azota oksīda sintēzi, kurš tālāk 
darbojas kā daudzu bioķīmisku reakciju iniciators. L-Arginīns kā azota oksīda priekštecis 
ir svarīgs imūnsistēmas darbības stabilizētājs, nodrošinot to aktivitāti attiecībā pret 
svešajām, kaitīgajām šūnām t.sk. mikrobu. 

Vitamīns А piedalās atskābinoši – atjaunojošos procesos, olbaltumvielu sintēzes 
procesos, veicina normālu vielmaiņas darbību, nepieciešams jauno šūnu attīstībā, 
palēlina novecošanu. Vitamīns A ir nepieciešams imūnsistēmas normālai funkcionēšanai 
un ir neatņemama sastāvdaļa cīņai ar infekcijām. 

Lietošanas rekomendācija: 
•  pie izteikta imūnā statusa traucējumiem; 
•  kā palīglīdzeklis pie infekciozām – iekaisumu saslimšanām;
•  atveseļošanās periodā pēc infekciozām – iekaisumu saslimšanām; 
•  asu elpošanas ceļu un gripas pro� laksei;
•  pēc pārciestām staru vai ķīmijterapijām; 
•  psihoemocionālā stresa attīstības pro� laksei;
•  apkārtējās vides kaitīgās iedarbības pro� laksei( ekoloģiskā, ģeopatogēnā, jonizējošā 

starojuma);
•  vecāka gadu gājuma cilvēku imūnsistēmas darbības uzturēšanai.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Immune TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 
2 mēnešus imūnsistēmas aktivitātes paaugstināšanai un asu elpošanas ceļu slimību 
pro� laksei.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Inovatīvs daudzkomponentu peptīdu bioregulātors ImmuneTIDE PLUS – 
efektīvs līdzeklis asu, sezonālu elpošanas ceļu saslimšanu pro� laksei un organisma 
imūnā statusa uzturēšanai pie hroniskām infekciju un iekaisumu saslimšanām. 
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ThymusTIDE PLUS

Stress – viena no svarīgākajām mūsdienu problēmām. Stress – cilvēka organisma 
atbildes reakciju uz pārspriedzi, negatīvām emocijām, monotonu burzmu un noteiktās 
devās var būt normāla cilvēka dzīves daļa. Dažreiz stresa situācijas – sacensību elementi, 
risks, vēlēšanās strādāt pie iespēju augšējās robežas, sava veida izaicinājums vai motivācija 
uzlabot dzīves kvalitāti, bet visā jāievēro mērs. Ja iedarbība ir ļoti stipra, ja tā tiek pavadīta 
ar negatīvām emocijām vai, kas ir vēl bīstamāk, ja tā ir ilgstoša( hroniska), tad organismā 
notiek nopietnas izmaiņas, kas var nelabvēlīgi atainoties uz veselību. Stresa ietekmē 
bieži cilvēku kļūst par infekciju upuriem, par cik imūno šūnu daudzums ievērojami 
nonāk � ziskā vai psihiskā stresa periodā. No stresa cieš imūnā sistēma un tās centrālais 
orgāns – tīmusa dziedzeris, notiek tā atro� ja un kā sekas tam priekšlaicīga organisma 
novecošana. Mūsdienās ir liels pieprasījums pēc pielāgotu mehānismu aktivācijai, 
organisma normāla stāvokļa atjaunošanai. Aktuāla ir atveseļojošu līdzekļu izstrāde ne 
tikai stimulējošu organisma spēju aizsargāties pret iekšējiem un ārējiem stresa faktoriem, 
bet arī kontrolējošiem tīmusa masas samazināšanos novecošanas pro� laksei. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors ThymusTIDE PLUS Ir mūsdienīga 
izstrāde, veicinoša imūnsistēmas darbības atjaunošanai un uzturēšanai šūnu līmenī. 
Piemīt imūnmodelējoša un adaptogēna iedarbība, normalizē tīmusa darbību. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora ThymusTIDE PLUS efektivitāte pamatota:
- ar unikālu, � zioloģiski aktīvo, bioloģiski nekaitīgo, zemmolekulāro Peptīdu NМ 

kompleksu spēju efektīvi un izmeklēti iedarboties uz imūnsistēmas šūnu struktūrām. 
Šifrētā informācija peptīdu kompleksa atbilstošajās aminoskābēs nepieciešama 
imūnsistēmas funkciju regulēšanā un metabolisma normalizēšanai tīmusa šūnās un 
audos. 

- iekļaujot preperātā ThymusTIDE PLUS tādas aktuālas sastāvdaļas un svarīgus 
faktorus šūnu metabolismā, imūnsistēmas vitamīnu – minerālvielu atbalsts kā Sibīrijas 
žeņšeņa sakņu ekstrats, Vitamīns A, L-Acetil karnitīns, Cinka glukonāts ar mērķi pastiprināt 
imunitātes struktūras – funkcionālo orgānu efektīvu atjaunošanos. 

Izvērstais peptīdu komplekss NM
L-Acetil karnitīns 
Vitamīns А 
Sibīrijas ženšeņa (Eleutherocóccus
senticósus) saknes ekstrats 
Dikalcija fosfāts 
Cinka glukonāts. 

Sastāvs:
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Sibīrijas žeņšeņa sakņu ekstrats paaugstina imūno šūnu enerģētisko potenciālu, ir 
vispārīgi tonizējoša un adaptogēna iedarbība, paaugstina organisma noturību pret 
stresu, stimulējoša iedarbība uz centrālo nervu sistēmu, mazina pārslodzi, uzbudināmību, 
atjauno un paaugstina � zisko un intelektuālo darbspēju

Vitamīns А, piemīt spēja iekļūt šūnas membrānā, aizsargāt tās no brīvo radikāļu 
iedarbības, līdz ar to mijiedarbībā ar dzīvībai svarīgu elementu kā cinks – pieejamā formā 
Cinka glukonāts pastiprina organisma antioksidanto aizsardzību, bez tam cinks piedalās 
kolagēno šķiedru sintēzē, kuri atbild par asinsvadu elastību un imunitātes aktivitātes 
uzturēšanā, īpaši vecāka gadu gājuma cilvēkiem. 

L-Acetil karnitīns – aminoskābe, kura atbild par visu organisma šūnu, audu un sistēmu 
funkcionēšanas nepieciešamo enerģiju. L-Acetil karnitīns uztur normālu imūnsistēmas 
darbību, ietekmē smadzeņu darbību, uzlabo atmiņu, garastāvokli un atpazīšanas 
funkcijas.

Lietošanas rekomendācija: 
•  astēnija, pārslodze, darbspējas mazināšanās, hroniskā noguruma sindroms ( sti-

mulējošs un tonizējošs intelektuālās un � ziskās darbspējas paaugstināšanai);  
•  psihoemocionālais stress;
•  anoreksija;
•  pēc ilgstošām un smagām slimošanām, rehabilitācijas posmā pēc staru – ķīmijas te-

rapijas;
•  kā palīglīdzeklis pie pirmreizēja un otrreizēja imūnde� cīta  (pie hroniskām plaušu , 

pie profesionālām – strādniekiem kaitīgās ražošanās saslimšanām, infekciju un vīrusu 
saslimšanu pro� laksei);

•  kā palīglīdzeklis pie hroniskām intoksikācijām;
•  organisma novecošanas pro� laksei.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Thymus TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 
2 – 3 mēneši imūnsistēmas aktivitātes mazināšanas pro� laksei. 

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Inovatīvs daudzkomponentu peptīdu bioregulātors ThymusTIDE PLUS – 
efektīvs līdzeklis stresa novājinātas imunitātes pro� laksei un atjaunošanai ar 
mērķi paaugstināt organisma adaptācijas potenciālu un cīņai ar priekšlaicīgu 
novecošanu. 
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DetoxiTIDE PLUS 

Peptīdu komplekss NJ
Metionīns
Hlorella 
Vitamīns B6 (Piridoksīna  idrohlorīds) 
Vitamīns B6 (Tiamīna hidrohlorīds)
Vitamīns С 
Kalcija hidrofosfāts

Sastāvs:

Veselība – normāls cilvēka organisma stāvoklis, optimāla pašregulācija, saskaņota orgānu 
mijiedarbība un līdzsvars starp to funkcijām un apkārtējo vidi. Veselība ir kā dzīves kvalitātes 
mēraukla. Raksturīgie mūsdienās ēšanas procesa traucējumi, pārēšanās, nepilnvērtīgs uzturs, 
patstāvīgs psiho – emocionālais stress, mazkustīgs dzīves veids kopā ar sliktu ekoloģiju noved 
pie organisma aizsargspēju novājināšanos. Lielu nozīmi tajā spēlē patstāvīgi un lielā daudzumā 
uzkrājošies toksīni, kuriem ir bojājoša ietekme uz orgāniem, audiem un šūnām. Toksīni nomāc 
fermentīvos procesus, mazina enerģijas rezerves un novājina visu orgānu, sistēmu darbību, īpaši 
detoksikācijas un izvadsistēmas. Praktiski pie visiem patoloģiju veidiem, to attīstības procesos 
veidojas slimību veicinoši produkti. Organisma intoksikācijas attīstības simptomi katram cilvēkam 
izpaužas dažādi, bet visi norāda uz detoksikācijas procesu traucējumiem. Piemēram, dažādas 
dabas toksīnu bojājošā iedarbība uz imūnsistēmu izpaužas ar organisma spēju pretoties infekcijām 
pazemināšanos. Daudzas slimības var tikt apstādināts vai novērstas aktivizējot imūnsistēmas 
darbību un detoksikāciju, organisma iekšējās vides attīrīšanu. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors DetoxiTIDE PLUS Aktuāls, inovatīvs līdzeklis 
ēšanas kartes diētfona korekcijai organisma iekšējās vides detoksikācijas procesu pro� laksei un 
atjaunošanai un tā aizsargspēju stiprināšanai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora DetoxiTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar dabīgu, � zioloģiski aktīvu, zemmolekulāru, bio sintezētu Peptīdu NJ kompleksu, kurš 
selektīvi, efektīvi un nekaitīgi iedarbojas uz imūnsistēmas šūnu struktūrām ar mērķi aktivizēt tās 
pamatfunkciju – svešo aģentu atklāšana, izolēšana un iznīcināšana ar speci� sku un nespeci� sku 
mehānismu palīdzību. 

- ar aktuālu, sinerģiski darbojošos sastāvdaļu kompleksu - Metionīna, Hlorellas, Piridoksīna 
hidrohlorīda (Vitamīna В6), Tiamīna hidrohlorīda (Vitamīna В1) un Vitamīna С, stimulējošu 
imūnsistēmu un organisma dabīgās detoksikācijas procesus. 

Metionīns – neaizvietojamā aminoskābe, nonāk organismā kopā ar barību, ir daudzu dzīvībai 
svarīgu procesu un savienojumu pamats, piedalās fosfolipīdu veidošanās un toksisko produktu 
neitralizēšanā. Metionīns veic hepatoprotektora funkciju, ar panākumiem to izmanto pie aknas 
saslimšanām ( ciroze, alkoholiskā hepatopātija, toksiskais hepatīts), uzlabo aknas detoksikācijas 
funkciju. 
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Hlorella — zaļo, vienšūnu ūdenszāļu suga, satur vairāk kā 50% olbaltumvielu, apmēram 30% 
ogļhidrātu, 10% tauku ( 80% polinepiesātināto) un līdz 10% minerālu. Ūdenszāļu olbaltumvielas 
satur vairāk kā 40 aminoskābes t.sk. visās neaizvietojamās. Hlorella ir spēcīgs antioksidants un satur 
daudz vitamīnus A, C, E, K un B grupas, beta – karotīnu, polinepiesātinātās taukskābes, hloro� lu, 
minerālus – magniju, dzelzi, cinku, kalciju. Hlorellas bioloģiskā loma ir imunitātes stimulācija, 
izteikta ar dažādu toksīnu detoksikāciju t.sk. smago metālu, pretiekaisuma, antibakteriālo un 
pretvīrusu iedarbībām. 

Piridoksīna hidrohlorīds (Vitamīns В6) piedalās olbaltumvielu un taukvielu apmaiņā, ir daudzu 
fermentu sastāvā, saistīts ar aminoskābju apmaiņu, piedalās urīnvielu, nikotīnskābes, serotīna 
veidošanā, bremzē aterosklerozes attīstību. Vitamīns B6 aktivizē aknas antitoksisko darbību, 
mazina toksiskās izpausmes pie ilgstošas antibiotiku, pretmalārijas un prettuberkulozes preperātu 
lietošanas. Tiamīna hidrohlorīds (Vitamīns В1) kontrolē organismā svarīgus enerģijas veidojošus 
procesus un vielu biosintēzi, piedalās ogļhidrātu, nukleīnskābju, olbaltumvielu un lipīdu apmaiņā. 
Vitamīns B1 stimulē aknas detoksicējošo funkciju, nepieciešams nervu impulsu pārraidē no šūnām 
līdz smadzenēm un atpakaļ uz orgāniem un audiem. Vitamīns С – dabīgs antioksidants, piedalās 
saistaudu veidošanā, ogļhidrātu, nukleīnskābju, olbaltumvielu un lipīdu apmaiņā, ietekmē 
reģeneratīvos procesus, veicina organisma adaptācijas spēju. Vitamīns C stimulē imūnsistēmu, 
aktivizē aknas antitoksisko funkciju.  

Lietošanas rekomendācija: 
•  kā ēdienkartes diētfona korekcijai; 
•  organisma orgānu un sistēmu: imūnās, hepatobiliārās, gremošanas, antioksidantās funkcijas 

uzlabošanai;
•  organisma pretošanās spēju paaugstināšanai pret infekciozām saslimšanām;
•  atjaunošanās perioda pēc pārciestām saslimšanām samazināšanai;
•  uztura diētfona korekcijai pie augšējo elpošanas ceļu, gremošanas orgānu un aknas saslim-

šanām;
•  organisma pretošanās spēju, pret apkārtējās vides nelabvēlīgu faktoru iedarbības, paaugs-

tināšanai;
•  pie dažādu seku ( ultravioleto staru, jonizējošās radiācijas, ķīmiskās terapijas, ilgstošas anti-

biotiku lietošanas, toksiskās iedarbības – fungicīdu, insekticīdu, pesticīdu, smago metālu) 
novājinātas imūnsistēmas;

•  priekšlaicīgas novecošanas pro� laksei.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Detoxi TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir kapsulēts, 
izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras peptīdu kompleksu 
aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās kapsulas pakāpeniska izšķīšana 
veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos visā kuņģa – zarnu trakta garumā. 
Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu 
peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, 
košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc ēšanas, 
uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 2 – 3 mēneši. 

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; grūtniecības 
un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors DetoxiTIDE PLUS –mūsdienīgs, inovatīvs 
līdzeklis organisma aizsargspēju stiprināšanai.
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NervesTIDE PLUS

Uzbudinājums, nemiers, bezmiegs, spriedze ir kļuvusi par mūsdienu cilvēka 
dzīves veida nepatīkamām sastāvdaļām. Burtiski katru dienu cilvēks ir pakļauts lielam 
psiholoģiskās spriedzes daudzumam; ļoti daudz informācijas un tā nonāk pārāk ātri, 
lai to varētu normāli apstrādāt; cilvēks nonāk zem spiediena ātrāk izpildīt uzdevumu, 
kuru izpildīšanas iespējas reizēm nonāk sociālās situācijās, kurās ne vienmēr var sekmīgi 
orientēties. Tas viss noved pie nervu sistēmas pārslodzes, kura ne tikai pazemina dzīves 
kvalitāti, bet var novest pie nervu sistēmas saslimšanām. Mūsdienu realitāte diktē 
savus eksistēšanas noteikumus, faktiski neļaujot cilvēkam saglabāt dvēseles līdzsvaru, 
novedot pie nepieciešamības izstrādāt līdzekļus nervu sistēmas darbības uzturēšanai un 
aizsardzībai.

 Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors NervesTIDE PLUS ar zinātniski pamatoti 
izvēlētu iedarbības mehānismu, sinerģiski darbojošos aktuālu receptūras sastāvdaļu 
izveidots centrālās un perifērās nervu sistēmas darbības harmonizācijai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora NervesTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar svarīgu, dabīgu organisma metabolītu – zemmolekulāru, bio sintizētu Peptīdu 
NК, ar virzītu, iedarbību uz centrālās un perifērās nervu sistēmas šūnām ir pakāpeniska 
regulācija, pie kuras efekts no vienreizējas peptīda uzņemšanas saglabājas pietiekoši ilgu 
laika posmu ( līdz vairākām diennaktīm), neskatoties uz to ka paša peptīda dzīves ilgums 
nepārsniedz dažas minūtes. 

-iekļaujot receptūrā aktuālas neiroprotektoras sastāvdaļas kā L-Tirozīns, Melatonīns, 
Vitamīns В1, Vitamīns В6, Vitamīns С, Ārstnieciskās melisas lapu un Māteres parastās 
ekstrati, kuri papildina un pastiprina starpšūnu regulējošos procesus inovatīvā izstrādē 
NervesTIDE PLUS. 

L-Tirozīns – nosacīti neaizvietojamā aminoskābe ir izejas savienojums neirotransmiteru 
t.sk. dofamīna sintēzei. Zināms ka izmaiņas neirotransmiteru koncentrācijā var izraisīt 
depresiju un atmiņas zudumus. L-Tirozīna ietekme NervesTIDE PLUS sastāvā realizējas 
antistresa, antidepresijas darbībās, profesionālā ( emocionālā) izdegšanas sindroma 
noņemšanā, garīgā noguruma, «menedžera sindroma» noņemšanā.

Melatonīns NervesTIDE PLUS sastāvā kā epifīzes pamata hormons, kuram piemīt 
vesels spektrs nervu sistēmas darbības harmonizējošu īpašību. Ar normālu melatonīna 

Izvērstais peptīdu komplekss NK 
L-Tirozīns 
Melatonīns 
Vitamīns В1 
Vitamīns В6 
Vitamīns С 
Ārstnieciskās melisas (Melissa 
o�  cinalis) lapu ekstrats
Mātere parastās (Leonurus cardiaca 
L.) ekstrats
Magnija oksīds 

Sastāvs:



12 1313

izstrādes režīma saistītiem diennakts bioritmu un tādu pataloģiju kā džetlags ( ātra 
laiku joslu maiņa pie pārlidojumiem); bezmiegs; maiņu darbs; brīvdienu bezmiegs; 
miega fāzes aiztures sindroms u.c. traucējumiem. Melatonīns spējīgs mainīt negatīvo 
emociju stāvokli, mazināt trauksmi, kura provocējās no dažādiem stresa faktoriem. 
Daudzkomponentu peptīdu bioregulātorā NervesTIDE PLUS Melatonīns kā viens 
no stiprākajiem antioksidantiem savienojumā ar Vitamīnu C, prioritārs starpšūnu 
antioksidants, neitralizē skābinošo procesu graujošās sekas, kuras ir viens no priekšlaicīgas 
organisma novecošanas iemesliem. 

Preperāta kompleksa NervesTIDE PLUS bagātināšana ar Vitamīniem B1 un B6, kuri 
piedalās aminoskābju – neiromediātoru sintēzē, atbild par starpneironu impulsu pārraidi 
kas ir svarīgi tādas svarīgas funkcijas kā atmiņa realizācijā.

Bioregulātora NervesTIDE PLUS receptūra bagātināta ar ārstniecības augu ekstraktiem 
ar izteiktu neirotropo aktivitāti – Mātere parastā un Ārstnieciskās melises pielietošanu. 
Plaša preperātu ar māteri, kā pamatu, saistīta ar maigu nomierinošu iedarbību, pozitīvu 
iedarbības dinamiku uz nervu sistēmas funkcionālo stāvokli, kura spēks 3-4 reizes 
pārsniedz balderiāņu spēku. Māteres regulējošā iedarbība uz sirds-asinsvadu aparātu 
izpaužas sirds ritma un asinsspiediena normalizēšanā. Simptomi kad pielieto Ārstniecisko 
Melisi ir nervozitāte, arteriālās hipertensijas sākuma stadijas, sirds išēmijas vieglākās 
formas. 

Lietošanas rekomendācija: 
• slikts vai pazemināts garastāvoklis ( depresijas simptomi); 
• trauksmes stāvoklis, pārmērīgs uztraukums; 
• paaugstināta uzbudinātība;
• kā diētfona korekcija pie neirozēm un neirotiskiem stāvokļiem t.sk. «menedžera sin-

droms», informatīvā neiroze;
•  vieglas formas arteriālā hipertensija vai sirds išēmija;
•  miega traucējumi saistīti ar trauksmi;
•  bezmiegs saistīts ar maiņu darbu;
•  džetlags (ātra laiku joslu maiņa pie pārlidojumiem); 
•  atmešanas sindroma atvieglošanai pie smēķēšanas pārtraukšanas.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Nerves TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min 
pēc ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta 
lietošana, 2 – 3 mēneši centrālās un periferiālās nervu sistēmas funkcionālās aktivitātes 
normalizēšanai un pro� laksei. 

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors NervesTIDE PLUS – efektīvs un drošs 
līdzeklis mūsdienu cilvēka harmonijas sasniegšanai ar apkārtējo pasauli. 
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BrainTIDE PLUS

Cilvēka spējas domāt, saprast, uztvert un apstrādāt informāciju, mācīties, runāt, 
telpiskā orientācija – garīgo ( kognitīvo) cilvēka spēju kopums, kurš ir smadzeņu funkciju 
virsotne, pirmkārt nodrošinot smadzeņu garozas attīstību. Apkārtējās vides apzināšanas 
process, cilvēka sociālie sakari mūsdienu pasaulē, spēja efektīvi risināt problēmas 
tieši ir atkarīgs no galvas smadzeņu asinsrites ar optimālu skābekļa un barības vielu 
nodrošināšanu, kā arī no antioksidantās aizsardzības aktivitātes no bojājošās brīvo 
radikāļu iedarbības. 

Mūsdienīgs dzīvesveids, kopā ar to pārslodze, nervu stress, profesionālā ( emocionālā) 
izdegšana, negatīvas emocijas, neracionāla pārtika var veicināt kognitīvas izmaiņas 
organismā. Cilvēka iespēju kognitīvo izmaiņu pro� laksei ar mūsdienīgiem līdzekļiem un 
metodēm, ar pierādītu iedarbības efektivitāti, ir iespēja cīnīties ar kognitīvo traucējumu 
attīstību, nepieļaujot neatgriezeniskus bojājumus.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors BrainTIDE PLUS inovatīva izstrāde cilvēka 
kognitatīvo iespēju atjaunošanai un pro� laksei. Izstrādājuma BrainTIDE PLUS pamatā tiek 
piedāvāts neiropeptīdu komplekss, kura iedarbība pastiprināta ar sinerģiski darbojošos 
sastāvdaļu ar pierādītu efektivitāti normalizēt smadzeņu asinsriti pie dažādiem tās 
traucējumiem, šūnu membrānas bojājumiem, asinsvadu un kapilāru sieniņu bojājumiem. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora Brain TIDE PLUS efektivitāte pamatota:

 - ar Izvērstā peptīdu kompleksa NВ/1 nonākšanu organismā – cilvēka neiropeptīdu 
bioregulātora dabīgo aminoskābju analoga, kuram piemīt mērķtiecīga iedarbība uz 
galvas smadzeņu garozas šūnām to dabīgo procesu normalizēšanai un atjaunošanai bez 
jebkādām nelabvēlīgām blaknēm un alerģijām. 

- ar neaizvietojamo aminoskābju uzņemšanu: L – arginīnu angioģenēzes stimulēšanai 
– jaunu asinsvadu un galvas smadzeņu audu veidošanos un L – Tirozīnu profesionālās 
( emocionālās)  izdegšanas, garīgā noguruma ar pierādītu antistresa un antidepresīvu 
iedarbību.

Izvērstais Peptīdu komplekss NВ/1
L - Arginīns 
L – Tirozīns 
Cinka glukonāts 
Vitamīns E 
Vitamīns A 
Vitamīns B12
Folskābe
Dikalcija fosfāts 
Mikrokristāliskā celuloze
Magnija stearāts

Sastāvs:



14 1515

 - dabīgu antioksidantu kompleksa savstarpēju iedarbību – Cinka glukonāta, A un E 
vitamīniem, kuri ne tikai ierobežo brīvo radikāļu procesu attīstībai un skābekļa trūkumam 
galvas smadzeņu audos, bet arī ar asinsvadu paplašinošām un prettrombiskām īpašībām.

- Galvas smadzeņu asinsrites funkcijas normalizēšanai svarīga ir  Vitamīna B12 
piedalīšanās asins elementu un hemoglobīna veidošanās sintēzē. Sasaistē ar Folskābi 
Vitamīns B12 stimulē asinsradi, piedalās sarkano un balto asinsķermenīšu veidošanā. 
Vitamīns B12 atbild par normālu galvas smadzeņu darbību, labu atmiņu, antistresa 
aizsardzību, depresijas pro� laksei, sklerozei un vecuma plānprātībai.

Lietošanas rekomendācija: 
•  intelektuālās darbspējas pazemināšanās;
•  stresa situācijas;
•  profesionālā ( emocionālā) izdegšanas sindroms;
•  psihoemocionāla spriedze ( eksāmenu laiks, kon� iktsituācijas); 
•  izturības paaugstināšanai darba izpildei, kurš prasa ilgstošu � zisko un emocionālo 

spriedzi; 
•  pie intensīvām vai daļējām psihoemocionālām slodzēm ikdienas dzīvē un darbā;
•  miega traucējumiem;
•  alkohola izraisītas encefalopātijas;
•  veģetatīvās asinsvadu distonijas;
•  aterosklerozes;
•  galvas reiboņiem, t.sk. labirinta izcelsmes ( saistītas ar vestibulārā aparāta darbības 

traucējumiem).

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Brain TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min 
pēc ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta 
lietošana, 2 – 3 mēneši galvas smadzeņu kognitīvās funkcijas pro� laksei un 
normalizēšanai.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors BrainTIDE PLUS, bagātināts ar 
neiroprotektoru kompleksu – efektīvs un drošs līdzeklis mūsdienīga cilvēka 
kognitīvo iespēju pro� laksei un norm alizēšanai.
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MemoryTIDE PLUS

Atmiņa ir kā daudzfaktoru komplekss elements cilvēka intelektuālajā darbībā – viena 
no augstākajām psihiskajām galvas smadzeņu un centrālās nervu sistēmas darbībām. 
Atmiņas pamatfunkcija – spēja atcerēties, ilgstoši uzglabāt informāciju par apkārtējās 
pasaules notikumiem, organisma reakcijām un daudzkārtēju to izmantošanu apziņā 
visefektīvāko risinājumu meklēšanā sekojošo darbību organizēšanā. Tieši atmiņa ļauj 
cilvēkam pacelties uz personīgās attīstības virsotnēm, domāt un pilnveidoties, izmantot 
personīgo un apkārtējo pieredzi maksimālai dzīves programmas realizācijai. Problēmām, 
saistītām ar atmiņu, mūsdienu sabiedrībā nav vecuma ierobežojuma. Informācijas 
pārpilnība, atcerēšanās treniņa trūkums, emocionālas pārslodzes un stress, skābekļa 
trūkums lielo pilsētu iedzīvotājiem, nepareizs uzturs un kaitīgie ieradumi – ne tuvu viss, 
atmiņas pasliktināšanās iemeslu saraksts jauniem cilvēkiem.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors MemoryTIDE PLUS ar unikālu 
neiropeptīdu iedarbību, virzītu uz galvas smadzeņu augstāko funkciju darbības 
aktivizēšanu un speciāli piemeklētu neiroprotektoru un neirostimulējošu sastāvdaļu 
salikumu atmiņas funkcijas pro� laksei un atjaunošanai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora Memory TIDE PLUS efektivitāte pamatota:

 - ar speci� sku, galvas smadzeņu garozas šūnām, nekaitīgas iedarbības, neiropeptīdu 
bioregulātora - Izvērstā peptīdu kompleksa NB, virzītu uz augstākajām galvas smadzeņu 
integratīvajām funkcijām, stimulējošu atmiņas arhīva veidošanā, atmiņas un intelektuālā 
procesa uzlabošanai, mācību procesa atvieglošanai, informācijas analīzei un veidošanai.

 - galvas smadzeņu šūnu daudzpakāpju antioksidantai aizsardzībai no oksidatīvā 
stresa un bojājošo brīvo radikālu iedarbības ar kompleksu L – Arginīna, Vitamīna C, Cinka 
glukonāta un Ginko Biloba ekstrakta iedarbību.

 - Nervu impulsu pārraides aktivizēšanai starp neironiem atmiņas funkcijas 
normalizēšanai, domāšanai un apmācības spējai ar B grupas vitamīnu palīdzību – Tiamīna 
hidrohlorīds ( vitamīns B1), Piridoksīna hidrohlorīds ( vitamīns B6) un Ribo� avīns ( vitamīns 

Izvērstais peptīdu komplekss NB
L - Arginīns 
Vitamīns C 
Dikalcija fosfāts 
Cinka glukonāts 
Ginko Biloba ekstrats 
Kālija jodīds 
Tiamīna hidrohlorīds 
Piridoksīna hidrohlorīds 
Ribo� avīns

Sastāvs:
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Izvērstais peptīdu komplekss NB
L - Arginīns 
Vitamīns C 
Dikalcija fosfāts 
Cinka glukonāts 
Ginko Biloba ekstrats 
Kālija jodīds 
Tiamīna hidrohlorīds 
Piridoksīna hidrohlorīds 
Ribo� avīns

Sastāvs:

B2). B grupas vitamīni – neaizvietojamie antioksidanti, kuri piedalās smadzeņu šūnu 
bagātināšanai ar skābekli un nodrošina smadzeņu aizsardzībai pret stresu, pārslodzēm 
un priekšlaicīgas novecošanas. 

Lietošanas rekomendācija: 
•  atmiņas, iegaumēšanas spēju uzlabošanai;
•  uzmanības koncentrācijai;
•  darbspējas uzlabošanai;
•  nomoda stāvokļa līmeņa paaugstināšanai, apziņas spilgtumam;
•  hroniskā noguruma sindroma attīstības novēršanai, depresijai;
•  organisma vispārējās noturības pret ekstremālo faktoru iedarbības paaugstināšanai.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora MemoryTIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min 
pēc ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta 
lietošana, 2 – 3 mēneši galvas smadzeņu kognitīvās funkcijas pro� laksei un 
normalizēšanai.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors MemoryTIDE PLUS, bagātināts 
ar neiroprotektoru kompleksu – efektīvs un drošs līdzeklis mūsdienīga cilvēka 
kognitīvo iespēju pro� laksei un normalizēšanai.
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CardioTIDE PLUS

Pēc statistikas sirds – asinsvadu slimības turpina palikt ļoti aktuāla problēma 
daudzās pasaules valstīs. Viena no svarīgākajām kardioloģijas problēmām ir hroniska 
sirds asinsrites nepietiekamība, kura lielākoties gadījumu attīstās pie sirds išēmijas un 
hipertonijas, īpaši vidēja un vecāka gada gājuma cilvēkiem. Hipertoniskas slimības kā 
riska faktors aterosklerozes, miokarda infarkta, smadzeņu insultu attīstībai, asinsrites 
traucējumi kā priekšvēstnesis «robežu arteriālā hipertensijai», kuras attīstības pro� lakse ir 
svarīga sociālā problēma. Aktuāla tēma: neirocirkulārā distonija – pro� lakse un ārstēšana, 
funkcionāla slimība, izplatīta mūsdienu sabiedrībā daudziem sirds – asinsvadu, elpošanas 
un veģetatīvām saslimšanām, astēnijām, slikta stresa situāciju un � ziskās slodzes panesība. 

Sirds – asinsvadu patoloģiju, svarīga sociālo, psiholoģisko un ekonomisko cilvēka 
iespēju ierobežojoša faktora izplatība izvirzīja inovatīva, sirds – asinsvadu saslimšanu 
pro� laksei un diētfona korekcijai, aktuāla preperāta izstrādi. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors CardioTIDE PLUS izstrādāts ar mērķi 
pastiprināt kardioprotektoru efektivitāti. CardioTIDE PLUS receptūrā blakus pamata 
peptīdu bāzei tiek piedāvāta kompleksa Vilkābeles ekstrakta, Vitamīna A, E, B12, 
L-Arginīna, Folskābes un Selēna metionīna mijiedarbība. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora CardioTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar inovatīvu, � zioloģiski aktīvu, zemmolekulāru, biosintezētu Peptīdu NN kompleksa 
mērķtiecīgu iedarbību uz asinsvadu sieniņu struktūrkomponentiem, piemīt izteikta 
spēja metabolisma normalizācijai sirds šūnās, to funkcionālās aktivitātes regulācijai 
atjaunošanās procesu paātrināšanai. 

- ar bioloģiski aktīvu savienojumu Vilkābeles ekstrata kompleksu ne tikai arteriālā 
spiediena normalizēšanai, holesterīna satura pazemināšanu, bet arī sirds – asinsvadu 
sistēmas noturības pie slodzēm paaugstināšanu. Anti hipoksīvā vilkābeles aktivitāte 
veicina organisma noturības paaugstināšanos, īpaši smadzeņu un sirds, pie skābekļa 
trūkuma un savienojumā ar sedatīvām īpašībām nodrošina atveseļojošu efektu sirds – 
asinsvadu pamatslimību sākuma stadijās. 

Izvērstais peptīdu komplekss NN 
L-Arginīns 
Folskābe 
Vitamīns Е 
Vitamīns А 
Vitamīns В12 
Vilkābeles sausais ekstrats 
Selēna metionīns 
Dikalcija fosfāts. 

Sastāvs:
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Izvērstais peptīdu komplekss NN 
L-Arginīns 
Folskābe 
Vitamīns Е 
Vitamīns А 
Vitamīns В12 
Vilkābeles sausais ekstrats 
Selēna metionīns 
Dikalcija fosfāts. 

Sastāvs:

- ar L-Arginīnu – aminoskābi, dabīgu, vitamīnlīdzīgu vielu, dzīvībai svarīgā azota oksīda 
avots, imūnmodulātors. L – Arginīnu izmanto kompleksā terapijā ar mērķi aterosklerozes 
un tās radīto sarežģījumu pro� laksei asins reoloģisko īpašību uzlabošanai, mazinot 
trombu un aterosklerotisko plātnīšu veidošanos risku. 

- aktuāla normālai sirds – asinsvadu darbībai daudzpakāpju antioksidantā aizsardzība 
preperātā CardioTIDE PLUS izveidota ar sinerģisku Vitamīna Е, Vitamīna А un Selēna 
metionīna savienojumu. Vitamīns Е – dabīgs antioksidants, realizē savu darbību šūnas 
iekšpusē, «jaunības vitamīns», savienojumā ar Vitamīnu А-, kurš iekļūst šūnas membrānā, 
kontrolē brīvo radikāļu procesus, atbalsta atskābinošo procesu potenciālu dažādos sirds 
audos patstāvīgā līmenī, bremzē aterosklerotisko un distro� sko izmaiņu sirds muskulī 
attīstību. Selēna metionīns izvēlēts kā selēna avots svarīga organisma antioksidanta 
- glutationa peroksidāzes veidošanā, kura neļauj holesterīnam oksidēties un novērš 
aterosklerotisko plātnīšu veidošanos. 

- ar savstarpēju Vitamīna В12 un Folskābes iedarbību, nepieciešamu normālam 
asinsrades procesam, veicinošu holesterīna koncentrācijas asinīs mazināšanos. 

Lietošanas rekomendācija:

•  sirds – asinsvadu saslimšanu pro� laksei;
•  kā palīglīdzeklis pie neirocirkulārās distonijas ārstēšanas;
•  kā palīglīdzeklis pie hipertoniskās slimības I–II stadijām;
•  kā palīglīdzeklis pie sirds išēmiskām un asinsrites traucējumu slimībām;
•  pie vielmaiņas traucējumiem sirds muskulī, pie aterosklerozes, pēc miokarda infarkta, 

uz cukura diabēta fonu, pie vairogdziedzera pataloģijas, patoloģiskā klimaksa; 
•  pie miega traucējumiem;
•  vielmaiņas normalizācijai miokardā pie � ziskām un psihoemocionālām slodzēm. 

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Cardio TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 
2 – 3 mēneši pie izteiktiem saslimšanu simptomiem. 

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors CardioTIDE PLUS – mūsdienīgs, 
efektīvs līdzeklis sirds – asinsvadu saslimšanu pro� laksei un diētfona korekcijai, 
saglabājot � zisko aktivitāti un noturību pret stresu. 
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VesselTIDE PLUS

Pēc VVO datiem vēnu slimības iekļautas «civilizācijas slimību» sarakstā. Hroniskas 
vēnu nepietiekamības pamatā ir varikozās slimības un dziļo vēnu pārciestās trombozes. 
Vēnu vārstu darbības un venozās atteces traucējumi ne vienmēr ir saistīti ar slimību, tos 
var izraisīt grūtniecība, aptaukošanās, ilgstoši pārbraucieni un pārlidojumi, dažu zāļu 
preperātu ( kontraceptīvu) lietošana. Maksimālais saslimšanas risks ir cilvēkiem, kuri 
ilgstoši atrodas vertikālā stāvoklī ( ārsti, frizieri, pārdevēji u.c.). Plaši izplatīts ir nogurušo 
kāju sindroms – spilgta varikozo saslimšanu izpausme, pie kuras šķidrums uzkrājas 
audos, veidojas tūska un nepatīkamas sajūtas. No varikozās izplešanās hemoroidālajās 
vēnās taisnajā zarnā ( hemoroīdi) cieš līdz 80% pieaugušo, bet tikai viens no četriem 
slimniekiem griežas pēc palīdzības, kaut gan šī saslimšana ir bīstama ar daudzām blakus 
slimību attīstībām.

 Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors VesselTIDE PLUS Mūsdienīga, inovatīva 
izstrāde, bagātināta ar ārstnieciski speci� skas iedarbības aktuālo sastāvdaļu kompleksu 
uz asinsvadu sieniņu strukturāli – šūnu komponenti un īpaši vēnu caurlaidības un tonusa 
atjaunošanu. Izveidots katra cilvēka veselības kapitāla formēšanai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora VesselTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar nonākšanu organismā � zioloģiski aktīvu, drošu zemmolekulāru Peptīdu ND, 
kuriem piemīt virzīta iedarbība uz venozo asinsvadu strukturālo komponenti un veicinoša 
reperācijas un reģenerācijas procesu paātrināšanu.

 - ar speci� sku Vīnogu kauliņu ekstrata iedarbību, bio� avonīdu super koncentrātu, 
spēcīgiem un dabīgiem antioksidantiem, kuriem piemīt vesela rinda aktuālu, saistītu 
ar asinsvadu traucējumiem, īpašību: stiprina visu asinsvadu ( artēriju, vēnu, kapilāru) 
saistaudus, novērš asins mikrocirkulācijas traucējumus kapilāros, mazina tūsku un 
trombu veidošanos briesmas, normalizē spiedienu un holesterīna līmeni. Eiropā sarkano 
vīnogu kauliņu ekstrats ir atzīts par pašu efektīvāko līdzekli pie vēnu varikozes. 

- ar speci� sku L – arginīna iedarbību, aminoskābes spēlē svarīgu lomu organisma 
atbrīvošanā no olbaltumvielu šlakām. L-arginīns efektīvs aterosklerozes un tās izraisīto 

Peptīdu komplekss ND  
Vīnogu kauliņu (Vitis Vinifera L.) ekstrats 
L - arginīns 
Hidrohlorīda piridoksīns 
Tiamīna hidrohlorīds 
Vitamīns А 
Vitamīns В12 
Ribo� avīns
Dikalcija fosfāts

Sastāvs:
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sarežģījumu pro� laksei un kompleksajai terapijai asins reoloģisko īpašību uzlabošanai, 
trombu un aterosklerotisko plāksnīšu veidošanos riska samazināšanai.

 - ar kompleksu Vitamīna А, Tiamīna hidrohlorīda (Vitamīna В1), Ribo� avīna (Vitamīna 
В2). Hidrohlorīda piridoksīna (Vitamīna В6), Vitamīna В 12 iedarbību, virzītu uz ogļhidrātu 
apmaiņas uzturēšanu, nukleīnskābju sintēzi, audu elpošanu, vēnu sieniņas audu 
antioksidantā līmeņa pastiprināšanu pastāvīgā līmenī un asins recēšanas normalizēšanu.

 Lietošanas rekomendācija: 
•  vēnu sieniņu struktūras novecošanas attīstības pro� laksei;
•  kā palīglīdzeklis varikozes sākuma stadijās;
•  kā palīglīdzeklis pie hemoroīdiem un trombo� ebīta;
•  pie venozās nepietiekamības attīstības pro� laksei, saistītai ar ilgstošu stāvēšanu 

kājās, hroniskiem aizcietējumiem, pie kontraceptīvu lietošanas.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Vessel TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min 
pēc ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta 
lietošana, 2 – 3 mēneši venozās nepietiekamības attīstības pro� laksei. Pirms lietošanas 
konsultējaties ar ārstu

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors VesselTIDE PLUS – mūsdienīgi 
efektīvs un drošs līdzeklis venozās nepietiekamības un asinsvadu saslimšanu 
pro� laksei un dietfona korekcijai, cilvēka veselības un maksimālas pašrealizācijas 
saglabāšanai.
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BreathTIDE PLUS

Mūsdienās, īpaši industriāli attīstītajās valstīs, novērojams straujš elpošanas sistēmas 
saslimšanu pieaugums. Vispasaules saslimstības struktūrā tā ieņem pirmo vietu un ir 
trešajā vietā starp nāvi izraisošām slimībām. Vienas no izplatītākajām elpošanas ceļu 
saslimšanām ir HOPS, hroniskais bronhīts un bronhiālā astma. Patoloģiskie procesi pie 
HOPS sākās bronhu gļotādā un noved pie strukturāliem plaušu bojājumiem ar elpošanas 
funkcijas traucējumiem. Mūsdienās pie hroniski obstruktīvām plaušu slimībām ir 
attiecināms hroniskais bronhīts: progresējošs bronhu iekaisums ar patstāvīga klepus 
simptomiem un krēpu izdalīšanos, kuri ir infekciju sekas pie bieži atkārtojošiem un 
neizārstētiem asiem bronhītiem, nazofarengiālām saslimšanām sinusītu, rinītu, adenoīdu, 
polipu veidā kad slimniekam nav iespējas elpot caur degunu. Hroniskais bronhīts 
var attīstīties putekļainā vidē un smēķētājiem. Bronhiālā astma – slimība ar spēcīgām 
bronhu spazmu lēkmēm ir atbilde uz dažādiem kairinātājiem – otrā izplatītākā elpošanas 
sistēmas saslimšana cilvēkiem raksturīga ar tai esošu aizdusu, svilpojošu ieelpu un klepu.  

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors BreathTIDE PLUS inovatīva izstrāde ar 
pamatotu, mērķtiecīgu, speci� sku iedarbības mehānismu veicina plaušu struktūras un 
elpošanas funkciju atjaunošanai.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora BreathTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- inovatīvā bioregulātora BreathTIDE PLUS sastāvdaļa ir dabīgi organisma metabolīti 
- � zioloģiski aktīvi, zemmolekulāri, bio sintezēti Peptīdi NQ ar efektīvu, selektīvu un 
nekaitīgu iedarbību uz elpošanas sistēmas šūnām, virzītu uz to struktūras un metabolisma 
normalizēšanu. 

- ar mērķi iedarbības efektivitātes pastiprināšanai uz bronhu – plaušu sistēmu izstrādē 
BreathTIDE PLUS iekļautas sinerģiski darbojošās sastāvdaļas –  Lakricas saknes ekstrats, 
N-acetīls-L-cisteīns, Selēna metionīns, Vitamīns Е, Vitamīns A иn Vitamīns C. 

Lakricas saknes ekstrats satur bagātu bioloģiski aktīvu � tonutrientu kompozīciju, kuri 
izrāda kairinošu iedarbību uz elpošanas ceļu un zarnu gļotādu, stimulē dziedzeru funkciju, 
palielinot sekrēcijas šķidruma izdalīšanās daudzumu. Medicīnā lakricas saknes preperāti 
tiek pielietoti pie infekciozām augšējo elpceļu saslimšanām t.sk. laringīta, bronhīta, 
faringīta un neproduktīva klepus t.sk. pie smēķētāju klepus gļotādas mitrināšanai un 
mīkstināšanai 

Peptīdu komplekss NQ 
Lakricas saknes ekstrats 
N-acetīls-L-cisteīns
Selēna metionīns 
Vitamīns Е 
Vitamīns A 
Vitamīns C 
Kalcija hidrofosfāts.

Sastāvs:
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N-Acetīls-L-Cisteīns metabolizējas aknā un daļēji zarnās aktīvā metabolītā – cisteīnā 
un nodrošina bronhiālā sekrēta reoloģiskā sastāva izmaiņas, ietekmējot tā konsistenci 
kā arī izrāda normalizējošu iedarbību uz tā bioķīmisko sastāvu. N-Acetīls – L- cisteīns 
aktivizē detoksikācijas procesu, piemīt pretiekaisuma īpašība, pamatota ar brīvo radikāļu 
veidošanās kavēšanu, kuri atbildīgi par asa un hroniska iekaisuma plaušu audos un 
elpceļos veidošanos. Antioksidantā iedarbība pastiprinās vienlaicīgi lietojot kopā ar 
vitamīnu C un selēnu, kuri iekļauti BreathTIDE PLUS sastāvā.

Selēna metionīns — dabīga aminoskābe, organiska, bioloģiski pieejama, dzīvībai 
svarīga mikroelementa selēna forma, kura bioloģiskā loma ir organisma antioksidantā 
aizsardzība no brīvo radikāļu bojājumiem. 

Vitamīna Е bioloģiskā iedarbība: antioksidanta, membrānprotektora, detoksicējoša, 
imūnmodulējoša, asins reoloģiskā sastāva normalizējoša, glikozes līmeņa asinīs 
regulējoša un pastiprina vitamīna A iedarbību. Gaisa cietās daļiņas ir spējīgas novājināt 
plaušu funkciju, īpaši cilvēkiem ar vitamīna E trūkumu organismā.

Vitamīns А pēc tā piedalīšanās svarīgās reakcijās ir galvenais no visiem vitamīniem. 
Vitamīns A ietekmē olbaltumvielu, ogļhidrātu, lipīdu apmaiņu, nukleīnskābju sintēzi, 
uztur dažādu audu atskābināšanās procesu patstāvīgā līmenī. 

Vitamīns С (askorbīnskābe) – spēcīgs, ūdenī šķīstošs, dabīgs antioksidants, piedalās 
kolagēna un prokolagēna sintēzē, folskābes un dzelzs apmaiņā kā arī steroīdo hormonu 
un kateholamīnu sintēzē. Ar adekvātu, vitamīna C daudzumu palielinās vitamīnu B, A, 
E pantotēnskābes un folskābes noturība. Vitamīns C regulē asins recēšanu, normalizē 
kapilāru caurlaidību, izrāda pretiekaisuma un pretalerģisku iedarbību, palielino noturību 
pret infekcijām, mazina dažādu alergēnu iedarbību.  

Lietošanas rekomendācija:
•  kā palīglīdzeklis pie kompleksas plaušu HOPS ārstēšanas; 
•  kā palīglīdzeklis pie hroniskā bronhīta smēķētājiem;
•  kā palīglīdzeklis pie kompleksas bronhiālās astmas ārstēšanas;
•  kā palīglīdzeklis pie kompleksas asu elpošanas ceļu iekaisumu ārstēšanas (faringīts, 

laringīts, bronhīts, sinusīts u.c.);
•  kā pro� laktisks līdzeklis pie dzīvošanas paaugstinātos putekļainos apstākļos.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Breath TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 
2 – 3 mēneši saslimšanas fāzes remisijas pagarināšanai.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors BreathTIDE PLUS – efektīvs, 
mūsdienīgs līdzeklis drošai elpošanas sistēmas struktūras un funkciju atjaunošanas. 
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DuodenumTIDE PLUS

Divpadsmitpirkstu zarna ir centrālais gremošanas orgāns. Divpadsmitpirkstu zarnas 
funkciju plašais apjoms un svarīgums paver iespēju, neatkarīgi no cilvēku vecuma, saslimt ar 
vienu no izplatītākajām gremošanas sistēmas saslimšanām – duodenītu, iekaisuma process 
divpadsmitpirkstu zarnā ar tās gļotādas apvalka bojājumu. Funkcionālā saite starp gremošanas 
sistēmas orgāniem ir cieša un stingri koordinēta, tādēļ divpadsmitpirkstu zarnas darbības 
traucējumi var kļūt par iemeslu veselai rindai nopietnu slimību attīstībai. Cilvēkiem, kuri cieš 
no divpadsmitpirkstu zarnu slimībām, ne tikai tiek traucēts barības pārstrādes process, bet 
arī pazeminās vispārējais stāvoklis: galvas sāpes, vājums, nogurums, nemiers, ķermeņa masas 
izmaiņas, bezmiegs. Nervu sistēma visu laiku atrodas sāpīga uzbudinājuma režīmā, veidojas 
«apburtais aplis» savstarpēji saistītu iemeslu un seku ķēdīte, kuru nav viegli pārraut. Ilgstošs 
divpadsmitpirkstu zarnas iekaisums veicina čūlas u.c. smagu saslimšanu attīstību, cīņai ar 
kurām prasa ievērojamas un ilgstošas pūles, tai pašā laikā agrīnas stadijas viegli padodas 
korekcijai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors DuodenumTIDE PLUS Izstrādāts ar mērķi 
iekaisumu procesu centrālajā gremošanas sistēmas orgānā – divpadsmitpirkstu zarnā 
pro� laksei un diētfona korekcijai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora DuodenumTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar kā bāzes inovatīvā pamata unikālu, � zioloģiski aktīvu, zemmolekulāru, biosintezētu 
Peptīdu NТ kompleksu, spējīgu efektīvi un mērķtiecīgi iedarboties uz divpadsmitpirkstu 
zarnas gļotādas apvalka strukturāli – funkcionālo organizāciju. Peptīdu kompleksa aktuālās 
aminoskābes ir dabīgi organisma metabolīti, kuri ļauj īstenot bioregulācijas normalizāciju un 
atjaunošanu pilnīgi droši organismam.

 - ar iekļaušanu DuodenumTIDE PLUS receptūrā zinātniski pamatotu bioloģiski aktīvu 
savienojumu kompleksu – L-Treonīns, Artišoka sakņu ekstrats, Ciānokobalamīns (Vitamīns В12), 
Folskābe, Dikalcija fosfāts, Piridoksīna hidrohlorīds (Vitamīns В6), Tiamīna hidrohlorīds (Vitamīns 
В1) ar mērķi divpadsmitpirkstu zarnas gļotādas šūnu funkcionālās aktivitātes atjaunošanas 
procesa efektīvai pastiprināšanai. 

  Neaizvietojamā aminoskābe ( organisms pats nesintezē, nokļūst tajā tikai ar barību un 
piedevām) – L-Treonīns piedalās muskuļu olbaltumvielu veidošanā, uztur proteīnu līdzsvaru 
organismā. L-Treonīns uzlabo sirds – asinsvadu sistēmas, aknas stāvokli, centrālās nervu 

Izvērstais peptīdu komplekss NT 
L-Treonīns 
Artišoka(Cynara csolymus) sakņu 
ekstrats
Ciānikobalamīns (Vitamīns В12) 
Folskābe
Dikalcija fosfāts 
Piridoksīna hidrihlorīds (Vitamīns 
В6) 
Tiamīna hidrohlorīds (Vitamīns 
В1).

Sastāvs:
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sistēmas un imūno funkciju, piedalās antivielu ražošanā, piedalās vitamīnu sintēzē un sekojošā 
toksīnu utilizācijā, veidojošos pārstrādes rezultātā, normalizē KZT funkcionālo aktivitāti. 

Artišoka sakņu ekstrats ir ar sabalansētu un bagātīgu barojošo elementu sastāvu ( 
olbaltumvielas, ogļhidrāti, taukvielas, organiskās skābes, dzelzi, kalcija sāļi, fosfāti, vitamīniem 
B1,B2,B3,C,P, karotīna un inulīna), aktuālam problēmu, saistītām ar paaugstinātas kuņģa sulas 
skābes līmeņa rādītājiem, urolitāzes, aterosklerozes, hepatīta un dažādu izcelsmes alerģiju 
novēršanā. 

B grupas vitamīnu komplekss - Vitamīni В1, В6, В12 un Folskābe (Vitamīns Вс, В9) lieliski 
sevi pierādījuši duodenīta terapijā un uzlabo apmaiņas procesus divpadsmitpirkstu zarnas 
gļotādas apvalkā. 

Tiamīna hidrohlorīds (Vitamīns В1) spēlē noteiktu lomu ogļhidrātu apmaiņas procesā, 
modulējošu nervu impulsa pārraidi, izrādošs antioksidanta īpašības. Tiamīnu pielieto pie 
kuņģa čūlas, hroniska gastrīta, enterekolīta, kompleksā aknas cirozes un hepatīta terapijā, 
ņemot vērā tā spēju normalizēt kuņģa sulas skābumu, kuņģa un zarnu virzošo funkciju. 
Ciānokobalamīns (Vitamīns B12), vienīgais ūdenī šķīstošais vitamīns, spējīgs akumulēties 
organismā, novērš aknas aptaukošanos, paaugstina skābekļa patērēšanu šūnās pie asas 
un hroniskas hipoksijas, stiprina imunitāti, uzturēšana pietiekošā līmenī mazina depresiju. 
Piridoksīna hidrohlorīds (Vitamīns В6) organismā ir svarīgs aminoskābju un olbaltumvielu 
apmaiņā kopumā, CNS darbībai, kuras traucējumi maina gremošanas procesa normālu gaitu. 
Vitamīns B6 palīdz organismam pretoties stresam. Folskābe - B grupas vitamīns (Vitamīns Bc, 
B9) attiecināms uz dzīvei svarīgiem polipeptīdiem, piedalās šūnu dalīšanās procesos. Folskābe 
kā svarīgs metabolisma elements sinerģismā ar Ciānokobalamīnu (Vitamīns В12) stimulē 
asinsradi, bet kopā ar Vitamīnu В6 normalizē holesterīna un taukvielu apmaiņu. 

Lietošanas rekomendācija: 
•  iekaisuma procesa divpadsmitpirkstu zarnā attīstības pro� laksei; 
•  kā palīglīdzeklis pie iekaisuma procesiem divpadsmitpirkstu zarnā ar gļotādas apvalka 

bojājumiem ( duodenīts, duodenstāze, gastroduodenīts);
•  kā palīglīdzeklis pie kuņģa sulas skābuma paaugstinātu rādījumu problēmas;
•  kā palīglīdzeklis un pro� laksei pie čūlu slimībām.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Duodenum TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir kapsulēts, 
izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras peptīdu 
kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās kapsulas 
pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos visā kuņģa 
– zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, iekaisumu un 
tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru un diētisko tradīciju 
cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc ēšanas, 
uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 2 – 3 mēneši 
kā pro� laktisks līdzeklis pie ēšanas traucējumiem un saslimšanu remisijas fāzes pagarināšanai. 

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors DuodenumTIDE PLUS – droša un efektīga 
centrālā gremošanas orgāna – divpadsmitpirkstu zarnas aizsardzība pret iekaisumu 
procesiem. 
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FlatuTIDE PLUS

Paaugstināts gāzu saturs zarnās un saistīti ar to klīniski traucējumi ietilpst jēdzienā 
«meteorisms». Meteorisma pamata iemesls zarnās ir paaugstināta zarnu mikro� oras 
metaboliskā aktivitāte, saistīta ar barības īpatnībām (augu izcelsmes šķiedrvielu produktu, 
rupjmaizes, kvasa, alus lietošana) vai  izmaiņas zarnu mikribiocenozes sastāva izmaiņām pie 
gremošanas traucējumiem, uzsūkšanās un izmaiņām zarnu motorikā. Bez tam meteorisms 
kā zarnu disbakteriozes izpausme var novēroties praktiski pie jebkurām gremošanas orgānu 
saslimšanām. Zarnu gāzu apjoma palielināšanos pavada simptomi, kuri izraisa ievērojamu 
diskomfortu vēderā – piepūšanās, burbuļošana un sāpes, vēdera palielināšanās, atraugas, 
bieža gāzu izvade. Izteikts meteorisms var izjaukt cilvēka ierasto dzīves veidu, būtiski ietekmēt 
psihoemocionālo stāvokli, novest pie nemiera, trauksmes un pat pie depresijas. Efektīvai 
meteorisma novēršanai ir jāsaprot tā izraisīšanas iemesls. Pamatvirziens meteorisma ārstēšanā 
ir pamat saslimšanas (ja tāda ir noteikta) korekcijas, diētas terapija un mikrobiocenozes 
diētfona korekcija. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors FlatuTIDE PLUS zinātniska izstrāde zarnu 
mikro� oras sastāva un metaboliskās aktivitātes normalizēšanai un meteorisma simptomu un 
iemeslu diētfona korekcijai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora FlatuTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar bioregulējošu, informatīvu, dabīgu organisma metabolu, zemmolekulāra Peptīdu 
NO kompleksa iedarbību uz atjaunošanas procesiem tievās zarnas gļotādas apvalka, zem 
gļotādas slāņa un dziedzeru epitēlijšūnu struktūras organizācijai un to funkcionālās aktivitātes 
regulāciju barības pārstrādē, barības vielu uzsūkšanos asinīs un limfā, zarnu motorikas 
normalizēšanā. 

- ar iekļaušanu FlatuTIDE PLUS kompleksa receptūrā tādus savienojumus ar 
gastroprotektoru aktivitāti kā L-Treonīns, Pieneņu sakņu ekstrats, Cinka glukonāts, Fenheļa augļu 
ekstrats un Biotīns Peptīdu kompleksa NO iedarbības efektivitātes pastiprināšanai. 

KZT funkcionālās aktivitātes normalizācijai ar neaizvietojamās aminoskābes L-Treonīna  
iedarbību, tās piedalīšanos aminoskābju un vitamīnu sintēzē, normāla olbaltumvielu līdzsvara 
uzturēšanu organismā, piedalīšanos taukvielu apmaiņā, olbaltumvielu sintēzes produktu 
u.c. toksisku savienojumu izvadīšanas no organisma paātrināšanu. L-Treonīns paaugstina 
imunitāti, piedalās antivielu ražošanā. 

Izvērstais peptīdu komplekss NO 
L-Treonīns 
Pieneņu (Taraxacum o�  cinale) 
sakņu ekstrats
Cinka glukonāts 
Fenheļa (Foeniculum vulgare) augļu 
ekstrats 
Dikalcija fosfāts 
Biotīns

Sastāvs:
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Ar savstarpēju bioloģiski aktīvu savienojumu Pieneņu sakņu ekstratā iedarbību, kuri 
pastiprina detoksikāciju pie gremošanas traucējumiem, izrāda antibakteriālu, pretiekaisuma, 
antioksidantu iedarbību, piedalās normāla cukura līmeņa asinīs uzturēšanā, šūnu reģenerācijā. 
Dabīgā prebiotiķa inulīna augstā koncentrācija Pieneņu sakņu ekstraktā ( līdz 40%) veicina 
plašu funkcionālo aktivitāšu spektru – stimulē zarnu mikro� oras atjaunošanās procesus, 
veicina labās mikro� oras vairošanos, kavē patogēno mikroorganismu vairošanos, pastiprina 
mikro� oras detoksikācijas funkciju, atbalsta visu veidu vielmaiņas organismā – īpaši ogļhidrātu 
un lipīdo metabolismu, stimulē zarnu sieniņu saraušanās spēju, kas paātrina organisma 
attīrīšanos no nepārstrādātās barības un šlakvielām, novērš aizcietējumus un diareju. 

Ar iekļaušanu FlatuTIDE PLUS sastāvā Cinaka glukonāta kā bio pieejamu cinka avotu – 
svarīgu mikroelementu brīvo radikāļu, šūnas iekšpusē, kaitīgās iedarbības bremzētāju. Cinka 
glukonāts – svarīgs minerālu komponents fermentu funkcionēšanā, olbaltumvielu sintēzi 
organismā kontrolējošs. 

Fenheļa augļu ekstrata bioloģiski aktīvo vielu iedarbības īpašības, kuru bioloģiskā loma 
realizējas gremošanas uzlabošanā, gāzu veidošanos zarnās samazināšanā, spazmolītiskā 
iedarbībā, kuņģa sāpju un iekaisumu barības traktā likvidēšanā, detoksikācijas funkcijas 
pastiprināšanā, patogēno baktēriju un sēnīšu aktivitātes slāpēšanā. 

Ar Biotīna (Vitamīns Н, Vitamīns B7) — ūdenī šķīstoši B grupas vitamīni, nonākšanu 
organismā, esoši fermentu sastāvā, olbaltumvielu un taukvielu līdzsvara regulējošs. Biotīns 
spēlē svarīgu lomu ogļhidrātu apmaiņā, mijiedarbojoties ar aizkuņģa dziedzera hormonu 
insulīnu, piedalās zarnu labās mikro� oras sintēzē. 

Lietošanas rekomendācija:
•  pastiprināta gāzu veidošanās un uzkrāšanās KZT;
•  pilnuma sajūta pakrūtē, vēdera pūšanās, sāpes vēdera augšdaļā;
•  atraugas, meteorisms;
•  gremošanas traucējumi saistīti ar KZT saslimšanām;
•  gremošanas traucējumi saistīti ar pārēšanos un nepierasta ēdiena;
•  pārtikas un zāļu alerģija; 
•  diareja un neinfekciozā dispensija;
•  gremošanas funkciju traucējumu pro� lakse, uzsūkšanās un zarnu motorika;
•  mikrobiocenozes traucējumu pro� lakse.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Flatu TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas pašas 
mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir kapsulēts, 
izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras peptīdu 
kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās kapsulas 
pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos visā kuņģa 
– zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, iekaisumu un 
tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru un diētisko tradīciju 
cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc ēšanas, 
uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 2 – 3 mēneši. 

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors FlatuTIDE PLUS – pats mūsdienīgākais 
līdzeklis gāzu veidošanās, barības pārstrādes, uzsūkšanās KZT procesu normalizēšanai. 
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Micro� oraTIDE PLUS

Pilnvērtīga barības gremošana, vajadzīgo neaizvietojamo barības faktoru uzņemšana 
neiespējama bez mikrobu, mītošu zarnās, piedalīšanās. Dzīves spējas procesā piedalās tikai uzsūktās 
barības elementi, pārējie barības komponenti ir balasta elementi. Disbakterioze – stāvoklis pie 
kura izmainās mikroorganismu sastāvs, dzīvojošs zarnu traktā ( labo baktēriju īpatsvars samazinās 
– kaitīgo palielinās), kas noved pie KZT darbības traucējumiem un kā rezultātā pie patoloģisku 
seku attīstības. Disbakterioze nav patstāvīga slimība, bet ir citu slimību vai traucējumu organismā 
izpausmes. Tā var būt pavadoša izpausme pie gastrīta, pankreatīta un visu gremošanas sistēmas 
orgānu slimībām, var būt kā sekas pēc pārciestām zarnu infekcijām vai attīstīties pēc antibiotiku 
lietošanas. Kā grūdiens disbakteriozes attīstībai var kalpot pat pierastās ēdienkartes maiņa, kas 
bieži notiek atrodoties komandējumos, tūrisma braucienos. Pie ilgstoši noritošas disbakteriozes, 
bez zarnu mikro� oras līdzsvara normalizēšanas, pastāv pārejas risks no viegliem darbības 
traucējumiem līdz smagām pataloģijām. Bet kļūdaini ir uzskatīt, ka mikro� oras sastāva uzlabošanai 
pietiek tikai ar lakto – vai bi� dobaktērijām ( pārtikas produkti vai bioloģiski aktīvām piedevām). 
Par cik šādi „ aizvietošanas terapijas” pasākumi dod tikai īslaicīgu efektu. Galvenais disbakteriozes 
ārstēšanā – personīgo, labo mikroorganismu populācijas atjaunošana. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors Micro� oraTIDE PLUS Mūsdienīga, zinātniska 
izstrāde normālas zarnu mikro� oras atjaunošanai un uzturēšanai, pamatojoties uz dažādu veidu 
mikroorganismu savstarpēju optimālā līdzsvara regulācijas stimulēšanu. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora Micro� oraTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar unikālu Peptīdu NP kompleksu, kura aminoskābes selektīvi iedarbojas uz zarnu traktu 
kā svarīgi prebiotiķi, spējīgi izveidot nepieciešamo, labvēlīgo baktēriju augšanas vidi, vienlaicīgi 
samazinot patogēno mikro� oru. Zemmolekulārie, � zioloģiski aktīvie, Peptīdi NP ir dabīgs 
organisma metabolīts, pilnīgi nekaitīgs, ļoti efektīvs mikroorganismu, dzīvojošu zarnās, līdzsvara 
bioregulācijai. 

- peptīdu kompleksa NP Micro� oraTIDE PLUS sastāvā bagātināšana ar aprēķinātās attiecībās, 
sinerģētiski darbojošamies, L-Arginīna, Pieneņu saknes ekstratu, Inulīna, Dikalcija fosfāta, Piridoksīna 
hidrohlorīda ( Vitamīna В 6) un Tiamīna hidrohlorīda (Vitamīna В1) veicina vajadzīgo mikroorganismu 
populācijas zarnas atjaunošanu, papildinot organismu ar neaizvietojamiem barības faktoriem.

Vitamīniem līdzīgā aminoskābe L-Arginīns ar izteiktu detoksējošu un prebiotisku aktivitāti 
uzlabo zarnu asinsriti, nodrošina labu limfas un asins cirkulāciju ar ko pastiprina vajadzīgo 

Izvērstais peptīdu komplekss NP
L-Arginīns 
Pienenes (Taraxacum o�  cinale) 
sakņu ekstrats 
Inulīns 
Dikalcija fosfāts 
Piridoksīna hidrohlorīds (Vitamīns 
В6)
Tiamīna hidrohlorīds (Vitamīns 
В1)

Sastāvs:
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Sastāvs:

vielu uzsūkšanos procesu zarnās, optimizē zarnu muskuļu šķiedrvielas, novērš zarnu atoniju un 
disbakteriozi.

Pieneņu sakņu ekstrats un Inulīns kopīgi, efektīvi iedarbojas uz gremošanas sistēmu. Pienene kā 
bioloģiski aktīvu savienojumu dabīgā noliktava izrāda antibakteriālu, pretiekaisuma, antioksidantu 
iedarbību ar izteiktu normāla cukura līmeņa asinīs uzturēšanu, šūnu reģenerāciju, detoksāciju pie 
gremošanas traucējumiem. Pieneņu saknes ekstrats ir dabīgā inulīna ( līdz 40%) superkoncentrāts. 
Inulīns efektīvi stimulē zarnu mikro� oras atjaunošanas procesus un spēj balstīt visus vielmaiņas 
procesus organismā, īpaši ogļhidrātu un lipīdo metabolismu, absorbē dažādus iekšējos toksīnus 
un izvada tos no organisma, veicinot ne tikai zarnu trakta, bet arī visa organisma attīrīšanos. 
Inulīns stimulē zarnu sieniņu saraušanās spēju, kas paātrina organisma attīrīšanu no šlakvielām 
un nepārstrādāto barību, novērš aizcietējumus un diareju un piedalās KZT funkciju normalizēšanā, 
veicina vitamīnu un minerālvielu uzsūkšanos organismā. 

Papildinās ar disbakteriozes seku rezultātā zaudētajiem B grupas vitamīniem – piridoksīna 
hidrhlorīds (Vitamīn В6) un Tiamīna hidrohlorīds (Vitamīns В1). Savstarpēja vitamīnu iedarbība 
aktivizē enerģijas ražošanu, olbaltumvielu, ogļhidrātu un taukvielu apmaiņu, stimulē kuņģa gļotādas 
dziedzeru skābju veidošanas procesu, pastiprina aknas antitoksisko funkciju. Efektīva mikro� oras 
normalizēšana noved pie vitamīnu pašsintēzes atjaunošanas un visu procesu normalizēšanu ar to 
piedalīšanos. 

Lietošanas rekomendācija:
• Disbakterioze un tās izpausmes ( diareja, aizcietējums, meteorisms, slikta dūša, sāpes vēderā; 
•  dispepsija (gremošanas traucējumi);
•  pretmikrobu un pretaudzēju ( ķīmijas terapijas) preperātu izraisīta disbakterioze; 
•  kuņģa un 12-pirkstu zarnas čūlas pro� laksei; 
•  vielmaiņas traucējumi, kurus izraisa pataloģiskas izmaiņas aknā vai aizkuņģa dziedzerī; 
•  holescistīta vai žultsakmeņu diētfona korekcijai un pro� laksei; 
•  galvas sāpes, saistītas ar zarnu darbības traucējumiem vai organisma saindēšanās ar endo-

toksīniem; 
•  cukura diabēts;
•  asa vai hroniska saindēšanās; 
•  ekoloģiski nelabvēlīgi apstākļi darbam vai dzīvošanai. 

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Micro� ora TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir kapsulēts, 
izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras peptīdu kompleksu 
aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās kapsulas pakāpeniska izšķīšana 
veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos visā kuņģa – zarnu trakta garumā. 
Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu 
peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, 
košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc ēšanas, 
uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 2 – 3 mēneši pie 
izteiktiem disbakteriozes simptomiem. 

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; grūtniecības 
un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Mūsdienīgs līdzeklis - daudzkomponentu peptīdu bioregulātors Micro� oraTIDE PLUS 
dabīgu mehānismu stimulācijai sabalansētas zarnu mikro� oras atjaunošanai – atslēga 
efektīvai uzvarai pār disbakteriozi. 
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HyperacidTIDE PLUS

Ar gremošanas problēmām dzīves laikā sastopas katrs cilvēks, kuru pakāpe un dziļums ir atkarīgs 
no dzīves, veida, ieradumiem un rūpēm par sevi. Tagadējās dzīves apstākļi rada priekšnoteikumus čūlu 
un hroniska gastrīta veidošanos jau bērnu un pusaudžu vecumā, izteikti vīriešiem no 20 – 30 gadiem un 
95% pēc statistikas hroniska gastrīta attīstība vecumā no 50 – 70 gadiem. 

Fizioloģijas, molekulārās bioloģijas u.c. fundamentālo zinātņu sasniegumi ir paplašinājušas un 
padziļinājušas zināšanas par gremošanas sistēmas smalko mehānismu normālas darbības un pie 
orgānu, audu, šūnu pataloģijām. Hroniskie gastrīti raksturīgi ar kuņģa gļotādas bojājumiem. Viena no 
biežāk sastopamajām hroniskā gastrīta formām ir virspusējais gastrīts ar paaugstinātu skābes līmeni 
attīstās ar baktēriju Helicobacter pylori, kuņģa gļotādu, bojājošo darbību. Šai hroniskā gastrīta formai ir 
raksturīga daudzveidīga gamma kā vietēja tā vispārēja rakstura traucējumi, kuri parādās saasinājumu 
laikā. Pie vietējiem simptomiem ir smaguma un spiediena sajūta pakrūtē, kuras parādās ēšanas laikā vai 
pēc, atraugas, nelabums, nepatīkama garša mutē, dedzināšana. Pie vispārējiem simptomiem ir vājums, 
kairinājums, sirds – asinsvadu sistēmas darbības traucējumi, pazemināts arteriālais spiediens, kuriem par 
iemeslu var attiecināt biežu taukainu, asu, pikantu un pārāk karstu ēdienu lietošana, nepietiekama ēdiena 
sakošļāšana, smēķēšana, alkohola lietošana, dažu zāļu lietošana, darbs ar kaitīgām, ķīmiskām vielām.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors HyperacidTIDE PLUS Ar izteiktu pretiekaisuma efektu 
un pamatotu, mērķtiecīgu mehānismu speci� skai, atjaunojošai iedarbībai uz kuņģa gļotādas struktūru 
un funkciju, izveidots gastrīta ar paaugstinātu skābes līmeni pro� laksei un diētfona korekcijai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora HyperacidTIDE PLUS efektivitāte pamatota:
- ar nonākšanu organismā unikāla, dabīgu metabolītu, biosintezētu, � zioloģiski aktīvu, zemmolekulāru 

Peptīdu NR kompleksa, veicinoša kuņģa gļotādas šūnu reģenerāciju, to funkcionālās aktivitāte atjaunošanu. 
- ar sinerģiski darbojošos bioloģiski aktīvu sastāvdaļu: L-Arginīns, parastās Marūbijas zāļu ekstrata, 

Ciānkobalmlīna (Vitamīns В12), Dikalcija fosfāta, Piridoksīna hidrohlorīda (Vitamīns В6), Tiamīna 
hidrohlorīda (Vitamīns В1) un Folskābe iekļaušana kompleksa receptūrā ar mērķi barības pārstrādes un 
uzsūkšanās procesu korekcijai

L-Arginīns – aminoskābe, dabīga, vitamīlīdzīga viela, kura spēlē svarīgu lomu urīnvielu veidošanās 
ciklā ( pasargā no olbaltumvielu šlakām), izrāda prebiotiskas īpašības. L-Arginīns – dzīvībai svarīga azota 
oksīda veidotājs, imūnomodulātors, viens no atslēgas elementiem vielmaiņas procesā. 

Parastās Marūbijas zāļu ekstrats satur plašu bioloģiski aktīvo vielu savienojumus, kuriem piemīt 
ārstniecisko īpašību daudzveidība: žultsdzenošā, pretiekaisuma, spazmolītiskā, nomierinošā, savelkošā, 
anti aritmiskā, hipotensā, hepatoprotektorā iedarbība. Sastāvā esošās ēteriskā eļļa kairina KZT orgānu 

Peptīdu komplekss NR
L-Arginīns 
Parastās marūbijas (Marrubium 
Vulgare)
zāļu ekstrats 
Ciānkobalamīns (VitamīnsВ12) 
Dikalcija fosfāts 
Piridoksīna hidrohlorīds (Vitamīns 
В6)
Tiamīna hidrohlorīds (VitamīnsВ1)
Folskābe. 

Sastāvs:
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gļotādu, piemīt antibakteriālas īpašības 
Ciānikobalamīns (Vitamīns В12) piedalās asinsrades, kaulu audu veidošanās procesos, taukvielu un 

ogļhidrātu metabolismā, regulē nervu sistēmas un aknas normālu darbību, atbild par šūnu dalīšanās 
ātrumu, veicina to veidošanos, palīdz uzsūkties olbaltumvielām, sintezē ģenētisko materiālu un 
karnitīnu. Tikai ar tā klātbūtni Vitamīni A un B9( Folskābe) var pilnvērtīgi darboties, bet dzelzs uzsūkties. 
Vitamīna B12 sintēze tiek veikta ar cilvēka zarnu traktā esošajiem mikroorganismiem, bet ar to ir 
nepietiekami. Nepieciešama patstāvīga to pievade no ārējās vides. Kuņģa skābes palielināšanās pie 
hroniskiem gastrītiem noved pie Vitamīna B12 uzsūkšanās un transformācijas traucējumiem organismā. 

Piridoksīna hidrohlorīds (Vitamīns В6) spēlē svarīgu lomu aminoskābju un olbaltumvielu apmaiņā, 
neirotransmiteru metabolismā, kas nosaka to svarīgumu nervu sistēmā, piedalās hēma sintēzē. Kopā ar 
Folskābi un Vitamīnu B6 novērš aterosklerozes attīstību. 

Tiamīna hidrohlorīds(Vitamīns В1) spēlē noteiktu lomu ogļhidrātu apmaiņā, modelē nervu impulsa 
pārraidi, izrāda antioksidantu iedarbību, veicina siekalu un kuņģa dziedzeru sekrēciju un izlīdzina 
izjauktu kuņģa izvadsistēmas darbību. Vitamīns B1 normalizē maksimālo un minimālo arteriālo 
spiedienu, uzlabo darbspējas un paātrina atjaunošanās procesus pēc � ziskām slodzēm, paaugstina 
noturību pret temperatūras izmaiņām un skābekļa badu. 

Folskābe (Vitamīns Вс, В9) regulē asinsrades procesu, piedalās hemoglobīna sintēzē un sarkano 
asinsķermenīšu ražošanā, pazemina holesterīna līmeni. Folskābe regulē nervu sistēmas uzbudināšanas 
un bremzēšanas procesus, brīdina par stresa stāvokļa veidošanos. Vitamīns B uzlabo zarnu un aknas 
funkcionēšanu, normalizē sālsskābes kuņģī veidošanos, normalizē apetīti. Folskābe piedalās ogļhidrātu, 
olbaltumvielu un taukvielu apmaiņās, fermentu reakcijās.

 Dikalcija fosfāts – viena no kalcija sāļiem, fosforskābe ir viena no vispieejamākajām kalcija formām, 
kura viegli uzsūcas organismā, piedalās šūnu dzīvotspējas uzturēšanā. 

Lietošanas rekomendācija: 
•  Kā palīglīdzekli pie hroniska gastrīta ar paaugstinātu skābes līmeni; 
•  Kuņģa apvalka gļotādas iekaisumu attīstības pro� laksei( ēšanas ritma traucējumi, pārēšanās, asa 

un karsta ēdiena lietošana, alkohols, smēķēšana, psihoemocionālais stress, ilgstoša farmakoloģisko 
preperātu lietošana). 

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Hyperacid TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas pašas 
mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir kapsulēts, izgatavotas 
no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras peptīdu kompleksu aminoskābju 
un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu 
preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts 
izcelsme neizsauc alerģiju, iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot 
dažādu kultūru un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc ēšanas, uzdzerot 
pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 2 – 3 mēneši kā pro� laktisks 
līdzeklis ēšanas traucējumiem un saslimšanu remisijas fāzes pagarināšanai. 

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; grūtniecības un 
barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors HyperacidTIDE PLUS – efektīvs līdzeklis kuņģa 
apvalka gļotādas darbības traucējumu strukturāli – funkcionālās aktivitātes un korekcijas 
pro� laksei pie hroniska gastrīta ar paaugstinātu skābes līmeni . 
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LowacidTIDE  PLUS

Ļoti bieža un progresējoša gremošanas sistēmas hronisku pataloģiju attīstība – 
mūsdienu sabiedrības aktualitāte. Augsta profesionālā aizņemtība un dzīves ritms, psiho 
– emocionālā spriedze, bieži izbraukumi saistīti ar nepareizu ēšanas režīmu: ātra ēšana, 
sausa vai nesakošļāta barība, pārāk karstas vai aukstas barības lietošana, pikantu ēdienu 
lietošana – gremošanas problēmu avots, īpaši jaunāka gada gājuma cilvēkiem. Praktiski 
puse no Zemes iedzīvotājiem cieš no KZT saslimšanām, kurā prioritātes pozīciju ieņem 
gastrīts. Gastrīta problēma ir viena no aktuālākajām mūsdienu gastroenteroloģijā, par 
cik strauji palielinājies slimnieku skaits starp pusaudžiem un jauniešiem. Pie hroniska 
gastrīta ar pazeminātu skābes līmeni veidojas kuņģa gļotādas iekaisumi, pazeminās 
kuņģa spēja pretoties toksīniem, attīstās dažādas patoloģijas, palielinās iespēja saslimt ar 
onkoloģiskām slimībām. Šādas gremošanas problēmas ne tikai pazemina dzīves līmeni, 
bet arī kavē profesionālo izaugsmi, samazinot cilvēka darbspēju. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors LowacidTIDE PLUS Mūsdienīga, 
zinātniska izstrāde ar pamatotu mehānismu mērķtiecīgai, ārstnieciskai iedarbībai kuņģa 
gļotādas strukturāli – funkcionālās aktivitātes un traucējumu korekcijas stimulēšanai pie 
hroniska gastrīta ar pazeminātu skābes līmeni

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora  LowacidTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar augsti efektīvu, mērķtiecīgu, unikālu � zioloģiski aktīvo, zemmolekulāro, 
biosintizēto Peptīdu NS kompleksa iedarbību uz kuņģa gļotādas šūnu struktūras daļām, 
to strukturāli – funkcionālās organizācijas atjaunošanai uz apmaiņas procesu aktivizācijas 
rēķina un olbaltumvielu sintēzes stimulāciju. Svarīgi, ka izstrādātie peptīdi, sastāvoši no 
aktuālu problēmas risināšanai aminoskābju kompleksa, ir dabīgi metabolīti organismā 
un tādēļ pilnīgi nekaitīgi tam. 

- ieviešot inovatīvajā izstrādē LowacidTIDE PLUS sinerģiski darbojošās sastāvdaļas 
– L-Arginīns, Piridoksīna hidrohlorīds (vitamīns В6), Tiamīna hidrohlorīds (vitamīns В1) un 
Dikalcija fosfāts ar mērķi vielmaiņas traucējumu, uzsūkšanās, motorikas un sekrēcijas 
funkcijas procesu kuņģī korekcijai. L-Arginīns - aminoskābe, dabīga vitamīnlīdzīga viela, 
svarīgā azota oksīda priekštecis – viena no svarīgākā kuņģa gļotādas aizsardzības faktora, 
skābekļa trūkuma mikrocirkulācijas un korekcijas nodrošināšana, imūnmodulātors, spēlē 
svarīgu lomu urīnvielas veidošanās ciklā ( olbaltumvielu toksīnu neitralizācija). 

Peptīdu komplekss NS 
L-Arginīns
Apiņu rogas (Humulus lupulus)
Dikalcija fosfāts 
Piridoksīna hidrohlorīds 
(vitamīns В6)
Tiamīni hidrohlorīds (vitamīns 
В1). 

Sastāvs:
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              Apiņu rogas parastās (Humulus lupulus) – ekstrakta sastāvā ir bioloģiski aktīvie 
savienojumi, vitamīni, ēteriskā eļļa un miecvielas, kuras nodrošina pretiekaisuma, pret 
čūlu, kapilāru stiprinošu, nomierinošu, spazmolītisku un sāpju mazinošu iedarbību. 

Tiamīna hidrohlorīds (vitamīns В1) efektīvs pie kuņģa čūlas, hroniska gastrīta, 
enterokolīta, kompleksā terapijā pie aknu cirozes un hepatīta, kura iedarbības rezultātā 
normalizējas kuņģa sulas skābuma līmenis, KZT darbības virzošo funkciju. 

Normālu gremošanas darbību lielu ietekmi atstāj nervu sistēmas darbības traucējumi. 
Piridoksīna hidrohlorīds (Vitamīns В6) aktivizējot olbaltumvielu apmaiņu, palīdz 
organismam pretoties stresam. Šī vitamīna nepieciešamība paaugstinās pie gastrīta ar 
pazeminātu skābes līmeni, tievo zarnu slimības ( enterīti), pie antibiotiku lietošanas. 

Dikalcija fosfāts ir viena no visvairāk pieejamākām dabīgā kalcija formām, kurā 
tas viegli uzsūcas organismā, piedalās šūnu homeostāzes atbalstīšanā. Tāda kalcija 
forma ir aktuāla pie pazeminātas kuņģa sulas sekrēcijas zarnu disfunkcijas parādīšanās 
iespējamības mazināšanai. 

 Lietošanas rekomendācija:
•  hroniska gastrīta ar pazeminātu skābes līmeni pro� laksei; 
•  kā palīgviela pie hroniska gastrīta ar pazeminātu skābes līmeni; 
• kā palīgviela pie augšējo un apakšējo zarnu daļu motorikas mazināšanu pie aizcietēju-

miem; 
•  zarnu perestaltikas pasliktināšanās pro� laksei vecāka gada gājuma cilvēkiem;
•  apetītes rosināšanai pie svara zuduma, saistīta ar traucējumiem gremošanas un uzsū-

kšanās procesos. 

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Lowacid TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 
2 – 3 mēneši kā pro� laktisks līdzeklis pie gremošanas traucējumiem un saslimšanu 
remisijas fāzes pagarināšanai

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors LowacidTIDE PLUS – efektīvs līdzeklis 
kuņģa gļotādas strukturāli – funkcionālās aktivitātes un traucējumu korekcijas 
pro� laksei pie hroniska gastrīta ar pazeminātu skābes līmeni. 
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PancreaTIDE PLUS

Aizkuņģa dziedzerim ir svarīga loma apmaiņas un gremošanas procesos cilvēka 
organismā. Izstrādājot un izdalot fermentus, kuri sadala ogļhidrātus, olbaltumvielas un 
taukus, aizkuņģa dziedzeris regulē barības pārstrādes procesus, bet izstrādājot insulīnu 
un glikagonu regulē normālu cukura līmeni asinīs, piedalās ogļhidrātu apmaiņā. Visvairāk 
redzamie aizkuņģa dziedzera iekaisuma – pankreatīta iemesli ir: 1) Pārēšanās, kad trekns 
ēdiens, kūpinājumi un asas piedevas pieprasa lielu fermentu daudzumu, līdz ar to 
palielinot slodzi aizkuņģa dziedzerim; 2) Alkohols, kurš nomāc fermentu izdalīšanos; 3) 
Stresi, kuri traucē dziedzera normālu darbību. Saslimšanu sekas ir nepilnīga olbaltumvielu 
un tauku sadalīšana un uzsūkšanās procesa traucējumi. Nesadalījušās vielas nonāk asinīs 
izsaucot alerģiju un intoksikāciju. Pēdējos 30 gados ir konstatēts vairāk kā divkārtīgs 
hroniska pankreatīta saslimšanu pieaugums. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors PancreaTIDE PLUS inovatīva izstrāde 
ar pamatotu, mērķtiecīgu, speci� sku iedarbības mehānismu aizkuņģa dziedzera šūnu 
gremošanas fermentu sintēzes uzlabošanas veicināšanai un gremošanas procesu 
normalizēšanai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora PancreaTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar � zioloģiski aktīvu, zemmolekulāru, bio sintezētu Peptīdu NX kompleksa 
mērķtiecīgu iedarbību uz aizkuņģa dziedzera šūnām ogļhidrātu apmaiņas normalizēšanai 
un atjaunošanai. PancreaTIDE PLUS receptūrā iekļautie īsie peptīdi kā dabīgi organisma 
metabolīti ir efektīvi un droši lietošanā. 

- ar mērķi ogļhidrātu apmaiņas traucējumu korekcijai, gremošanas procesu 
normalizēšanai, aizkuņģa dziedzera šūnu gremošanas fermentu sintēzei inovatīvajā 
izstrādē PancreaTIDE PLUS papildus iekļauts sinerģiski darbojošos sastāvdaļu komplekss: 
L-Arginīns, Grieķu sierāboliņa sēklu ekstrats, Kalcija hidrofosfāts, Vitamīns В6, Kalcija 
glukonāts un Hroma pikolināts

Grieķu sierāboliņa sēklu ekstrats (Trigonella foenum-graecum) – dabīga bioloģiski 
aktīvo un barojošo vielu noliktava ar plašām derīgām īpašībām: tonizē sirds darbību, ir 
ar hipotensīvu un urīndzenošu iedarbību, pazemina holesterīna un cukura līmeni asinīs. 
Britu farmakopejā norādīta tā nomierinošā un hipoglikēmiskā iedarbība. 

Peptīdu komplekss NX
L-Arginīns 
Grieķu sierāboliņa (Trigonella 
foenum-
graecum) sēklu ekstrats 
Kalcija hidrofosfāts 
VitamīnsВ6 (Piridoksīna hidrohlorīds)
Kalcija glukonāts
Hroma pikolināts 

Sastāvs:
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L-Arginīns – nosacīti neaizvietojamā aminoskābe, spēlē svarīgu bioloģisko lomu 
kā azota oksīda priekštecis, kurš ir daudzu bioķīmisko reakciju organismā iniciators. 
Arginīns paaugstina insulīna un insulīnam līdzīgo faktoru koncentrācijas faktora asins 
plazmā pieaugumu, uzlabo azota līdzsvaru onkoloģijas slimniekiem. Arginīna trūkums 
paaugstina II tipa cukura diabēta attīstības risku. 

Vitamīns В6 (Piridoksīna hidrohlorīds) organismā spēlē svarīgu lomu aminoskābju un 
olbaltumvielu apmaiņā kopumā. Svarīgs nervu sistēmas darbībā, palīdz organismam 
pretoties stresam, kopīgi ar folskābi normalizē holesterīna un taukskābju apmaiņu. 
Vitamīns B6 nepieciešams normālai aizkuņģa dziedzera fermentu reproducēšanai. 

Kalcija hidrofosfāts un Kalcija glukonāts PancreaTIDE PLUS receptūrā ir dzīvībai svarīgā 
minerāla kalcija bio pieejams avots kalcija apmaiņas procesa organismā normalizēšanai. 
Kalcijs nepieciešams normālai sirds – asinsvadu sistēmas darbībai, svarīga asins recēšanas 
sastāvdaļa, ir veselas rindas fermentu un hormonu akviātors, veicina holesterīna līmeņa 
asinīs pazemināšanu. Kalcijs nepieciešams pie pankreatīta, par cik piedalās fermenta – 
lipāze, sadala taukus, aktivizēšanā. 

Hroma pikolināts – helātu komplekss pēc epidemioloģiskiem un klīniskiem pētījumu 
rezultātiem ir netoksisks un nekaitīgs hroma avots. Hroma � zioloģiskā loma organismā ir 
pamatā saistīta ar glikozes metabolismu: hroms regulē glikozes līmeni asinīs, pastiprina 
insulīna darbību organismā. 

Lietošanas rekomendācija: 
•  kā palīglīdzeklis pie kompleksas hroniskā pankreatīta ārstēšanas; 
•  kā palīglīdzeklis kompleksā ārstēšanā pie paaugstinātas glikozes tolerances un II tipa 

cukura diabēta;
•  kā palīglīdzeklis gremošanas procesu normalizēšanai (pūšanās mazināšanai, 

smaguma vēderā u.c. eksokrīnās mazspējas simptomiem).

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Pancrea TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 
2 – 3 mēneši saslimšanas remisijas fāzes pagarināšanai. 

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors PancreaTIDE PLUS – efektīvs, 
drošs un uzticams līdzeklis aizkuņģa dziedzera šūnu funkcionālās aktivitātes 
un struktūras atjaunošanā, tās sekrēcijas funkcijas stimulēšanai un gremošanas 
procesu normalizēšanai. 
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LiverTIDE PLUS

Mūsdienas aknu slimības – organisma iekšējās vides centrālais detoksikācijas orgāns 
– ierindojas piektajā vietā pēc cilvēku mirstības daudzās pasaules attīstītajās valstīs, bet 
saslimšana ar vīrusu hepatītu ir palielinājusies 5 – 20 reizes. Īpaši aktuāla ir C hepatīta 
problēma, ar kuru saslimušo lielāko daļu sastāda cilvēki vecumā no 20 līdz 30 gadiem 
un kura rezultāts lielāko ir tā pāriešana hroniskā formā, kas noslēdzas ar aknu cirozi vai 
audzēju. Aknas bojājuma progresēšanas laiks no hepatīta līdz cirozei ir dažāds: no dažām 
nedēļām līdz dažiem desmitiem gadu. Palielinājies slimnieku skaits ar aknas toksisko 
un toksiski – alerģiskām saslimšanām, žultsakmeņu slimību, kura pēdējos gados ir ar 
sarežģījumiem. Svarīgs moments ir aknas hronisku saslimšanu bez simptomu norise, kura 
ļauj cilvēkam justies veselam daudzus gadus, izraisot tikai paaugstinātu nespēku. Ilgstoša 
saslimšanas simptomu neparādīšanās ir iemesls vēlīnai aknas saslimšanas konstatēšanai. 
Šajā sakarā aknas bojājuma problēma prasa pastiprinātu uzmanību līdzekļu un metožu 
izstrādē tās aizsardzībai no dažādiem kaitīgiem aģentiem ( baktērijas, vīrusi, toksīni, zāļu 
preperāti u.t.t.) un tās funkciju atjaunošanai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors LiverTIDE PLUS Satur selektīvi 
darbojošos inovatīvus peptīdus, bagātinātus ar sastāvdaļu kompleksu aknas darbības 
normalizēšanai, vielmaiņas aktivizēšanai un aknas šūnu metabolisma uzlabošanai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora LiverTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar dabīgo metabolītu organismā - Peptīdu NS/1 kompleksu, efektīvi un nekaitīgi 
normalizējot vielmaiņu aknā un metabolisma produktu izvadīšanu no tās. Galvenais 
� zioloģiski aktīvo, zemmolekulāro, biosintizēto Peptīdu NS/1 kompleksa uzdevums ir 
aizsargājošo darbību realizācija, paaugstinot aknas šūnu noturību pret dažādu bojājumu 
iedarbības un to funkcionālās aktivitātes normalizēšanu. 

- ar kompleksu, sinerģisku savstarpēji saistītu Metionīna, Piena dadža sēklu ekstrata, 
folskābes, Piridoksīna hidrohlorīda (Vitamīna В6) un Tiamīna hidrohlorīda (Vitamīna В1) 
iedarbību ar mērķi metabolisko procesu uzlabošanai aknā. 

Metionīns – neaizvietojamā aminoskābe, nepieciešama tās patstāvīga nonākšana 
organismā ar barību. Metionīns ir daudzu dzīvībai svarīgu procesu pamatā, piedalās 
bioloģiski svarīgu savienojumu sintēzē un toksīnu neitralizācijā. Metionīns bremzē aknas 
aptaukošanos, inducē hormonu un vitamīnu B12, C un B9( Folskābes) efektu. 

Peptīdu komplekss NS/1
Meteonīns 
Piena dadža (Silybum marianum) 
sēklu ekstrats 
Folskābe 
Dikalcija fosfāts
Vitamīns В6
Vitamīns В1

Sastāvs:
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Piena dadža sēklu ekstrats – plaši zināms hepatoprotektors ar pierādītu aknas 
aizsardzību šūnu līmenī. Ekstrata bioloģiski aktīvo vielu savienojums izrāda kompleksu 
iedarbību: stabilizē aknas šūnu membrānu un atjauno to detoksikācijas funkciju, sintizē 
olbaltumvielas un bilirubīnu. 

Folskābe (Vitamīns В9) – aktīvi piedalās asinsrades orgānu regulācijas funkciju 
procesos, izrāda anti anēmisku iedarbību, ietekmē aknas un zarnu funkcijas, paaugstina 
holīna saturu aknā un pretojas tās aptaukošanās procesam. Folskābe atbalsta 
imūnsistēmu, veicina balto asinsķermenīšu normālu veidošanos un funkcionēšanu. 

Piridoksīna hidrohlorīds (Vitamīns В6) piedalās olbaltumvielu un taukvielu apmaiņā, 
stimulē skābju veidošanos kuņģa gļotādas dziedzeros, antitoksisko funkciju aknā, kavē 
aterosklerozes attīstību. Ārstnieciskās devās piridoksīns iedarbojas uz CNS regulācijas 
mehānismiem. 

Tiamīna hidrohlorīds (Vitamīns В1) spēlē svarīgu lomu ogļhidrātu, olbaltumvielu 
un taukvielu apmaiņā ietekmējot vielmaiņu, uzturot normālu nervu sistēmas, sirds un 
asinsvadu darbību, KZT gļotādu un elpošanas sistēmas stāvokli, aizpilda vitamīnu trūkumu 
pie aknas cirozes, ilgstošām hroniskām saslimšanām un infekcijām, hroniska alkoholisma, 
paaugstinātas vairogdziedzera funkcijas, ar panākumiem pielieto kompleksā kuņģa un 
zarnu čūlas ārstēšanā, sakairināts zarnas sindroma un disbakteriozes, mazina depresiju, 
paaugstina aizsargspējas, stimulē intelektuālo aktivitāti. 

Lietošanas rekomendācija:
•  aknas funkciju atbalstam un atjaunošanai;
•  kā palīglīdzeklis pie hroniskiem hepatītiem, cirozes, holecistīta, žultsceļu diskenzijas; 
•  kā pro� laktisks līdzeklis pie aknas bojājumiem ar toksiskām vielām, alkoholu vai 

zālēm;
•  hepatīta hronisku formu attīstības novēršanai, pretvīrusu preperātu toksiskās 

iedarbības mazināšanai.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Liver TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 
2 – 3 mēneši aknas saslimšanu attīstības pro� laksei. 

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors LiverTIDE PLUS – efektīvs, nekaitīgs 
un uzticams līdzeklis aknas aizsardzībai no nelabvēlīgām iedarbībām šūnu līmenī. 
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WomanTIDE PLUS 

VVO vecuma klasi� kācijā paaugstinājusi cilvēka jaunību līdz 44 gadiem, bet 
vidējo vecumu līdz 60 gadiem. Mūsdienu īpatnība ir tajā, ka profesionālā, sociālā un 
radošā aktivitāte jauna un, īpaši, vidēja vecuma sievietēm nonāk kon� iktā ar bioloģiski 
ieprogrammētajiem dzimumfunkciju un reproduktīvo funkciju novecošanu. Olnīcu 
darbības novirze, hormonālie traucējumi, dzemdes involūcija nomāc vispārējo pašsajūtu, 
veicina reproduktīvās sistēmas saslimšanas un obligāti atainojas uz sievietes ārējo izskatu 
( āda, grumbas, problēmas ar matiem, izmaiņas � gūrā), garastāvokli. Bet novecot tā 
negribās! 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors WomanTIDE PLUS Mūsdienīga, augsto 
tehnoloģiju izstrāde paredzēta sievietes jaunības, profesionālās, sociālās un radošās 
aktivitātes paildzināšanai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora WomanTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar augsti efektīva, zemmolekulāra, Peptīdu NG kompleksa iedarbību, kuram 
piemīt mērķtiecīgi virzīta iedarbība uz endokrīno dziedzeru šūnām un sievietes 
reproduktīvajiem orgāniem, virzītu uz to funkcionālās aktivitātes regulēšanu un 
iekaisumu, audzēju attīstības procesu pro� laksei dzemdē un olnīcās. 

- ar Acetil L-karnitīnu, kurš atbild par enerģijas veidošanās procesiem. Augsta Acetil 
L-karnitīna bio pieejamība smadzeņu audiem veicina tā neiroprotektīvo un kongnitīvo 
efektu realiziāciju, kas ir ļoti svarīgi sievietes psihoemocionālā statusa stabilizēšanai. 

- ar pozitīvu Rodiolas rožainās ekstrakta iedarbību uz sievietes dzimumdziedzeriem 
un dzimumorgāniem. Rodiolas rožainās ekstrats ir pazīstams ar adaptogēnām, 
neiroprotektorām, kardioprotektorām, antidepresīvām, pretstresa īpašībām.

- ar Cinka glukonātu, kā, bioloģiski pieejama cinka veida, svarīga mikroelementa 
asinsrades, DNK veidošanās, nervu šūnu reģenerācijas, superoksidismutāzes aktivitātes, 
spēcīga antioksidanta avotu, kurš piedalās homeostāzes atskābināšanas mehānismā šūnu 
iekšējā līmenī. Kompleksi kopā ar Vitamīnu Е realizējas šūnu antioksidantā aizsardzība, 
virzīta uz šūnu membrānas stabilizēšanu, brīdinot par brīvo radikāļu radītajiem defektiem 
tajās. Ginekoloģiskajā praksē Vitamīnu E pielieto menstruālā cikla normalizēšanai, 
apaugļošanās iespējamības paaugstināšanai, klimaksa simptomātikas atvieglošanai. 

Izvērstais peptīdu komplekss NG 
Acetil L-karnitīns 
Rožainās rodiolas (Rhodíola rósea) 
ekstrats
Cinka glukonāts 
Dzelzs futarāts 
Dikalcija fosfāts 
Vitamīns Е 
Folskābe 
Vitamīns В12

Sastāvs:
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- svarīgs metabolisma elements - Folskābe – B grupas vitamīni (Vitamīni Bc, B9), 
nepieciešami asinsrites un imūnsistēmas augšanai un attīstībai, veicina augļa attīstību. 

- Vitamīns В12  piedalās svarīgu nervu šķiedru šūnu membrānas sintēzē, ir ar 
neiroprotektoru iedarbību. Sadarbībā ar Folskābi stimulē asinsradi, piedalās sarkano un 
balto asinsķermenīšu veidošanā. 

- ar Dzelzs fumarāta iedarbību, kā dzelzs – dzīvībai svarīga mikroelementa avots, 
virzīta uz dzelzs de� cīta anēmiju likvidāciju un saistītām ar to ātra nespēka un muskuļu 
vājuma problēmām, hipoksijas attīstību un stresa. Pierādīta augsta Dzelzs fumarāta 
kombinācijas ar Folskābi lietošanas efektivitāte. 

Lietošanas rekomendācija:
•  dažāda rakstura menstruālā cikla traucējumi;
•  pirmsmenstruālais sindroms ( PMS); 
•  iekaisumu saslimšanas sievietes dzimumsistēmā( mioma, endometrioze); 
•  hormonāli atkarīgas sievietes reproduktīvās sistēmas saslimšanas;
•  olnīcu funkciju traucējumi; 
•  atjaunošanās periodā pēc ķirurģiskām operācijām mazā iegurņa orgānos;
•  libido pazemināšanās; 
•  agra organisma novecošana. 

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Women TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 
2 – 3 mēneši sievietes reproduktīvās sistēmas traucējumu pro� laksei un darbības 
normalizēšanai.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors WomanTIDE PLUS – unikāls, pats 
mūsdienīgākais līdzeklis sievietes jaunības, profesionālās, sociālās un radošās 
aktivitātes paildzināšanai.
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MenoTIDE PLUS

Vecuma izmaiņas, organisma novecošana – nenovēršama katra cilvēka perspektīva. 
Olnīci funkciju pazemināšanās un kā rezultāts to izstrādāto hormonu - estrogēnu 
defecīts noved pie smagām sekām visam sievietes organismam, paātrinot novecošanas 
procesus. Hormonālā nepietiekamība, kura var parādīties jau 30 – 35 gados, nereti 
noved pie klimaksa – no pazīstamajiem karstuma viļņiem, sirds darbības traucējumiem, 
nervozitātes līdz izteiktām veģetatīvām asinsvadu, kardioloģiskām saslimšanām, 
osteoporozes ar sekojošu kaulu audu trauslumu un kalcija izskalošanu no tiem. Matu 
un ādas stāvokļa pasliktināšanos, ātra grumbu parādīšanās būtiski pazemina sievietes 
pašnovērtējumu mūsdienu pasaulē, kurā par panākumu mērauklu kalpo ārējais izskats, 
kura pasliktināšanās attīsta psihoemocionālās saslimšanas. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors MenoTIDE PLUS inovatīvs preperāts, 
izstrādāts ar mērķi sievietes veselības saglabāšanai, skaistumam un jaunības paildzināšanai 
un virzīts olnīcu funkcionālās aktivitātes uzturēšanai, novecošanas procesu palēlināšanai 
tajās.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora Meno TIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar Izvērsto peptīdu kompleksu NH, kurš ir droša alternatīva plaši izmantojamai 
hormonālajai terapijai. Peptīdu bioregulācija apmaiņas procesos olnīcās veicina olnīcu 
darbības cikla normalizēšanu, estrogēna un progestregona izstrādē, veicinot � zioloģisko 
rādītāju tuvināšanu normai, kā arī hormonālās nepietiekamības korekcija veicina ne tikai 
klimaksa izraisīto traucējumu novēršanu, bet arī kavē to attīstību uz nopietnu saslimšanu 
fona.

- ar antioksidantās aizsardzības funkciju pastiprināšanu no šūnu membrānas bojājošo 
brīvo radikāļu skābinošo iedarbību, pavadošu jebkuru vecuma deģeneratīvo izmaiņu 
procesos. Vitamīni C, E, A  un Cinka glukonāta  savienojums nodrošina daudzpakāpju 
aizsardzību olnīcu audiem, stabilizē šūnu membrānu, to iekšējo un apkārtējo vidi.

- ar Sarkanā āboliņa ekstraktu, kurš ir esteroganam līdzīgu vielu - � toesterogēnu 
superkoncentrāts, spējīgs mazināt esterogēnatkarīgos menopauzes simptomus t. sk. 
mazināt karstuma viļņu biežumu un stiprumu bez nevēlamiem blakus efektiem.

Izvērstais peptīdu komplekss NH
Vitamīns C 
Dikalcija fosfāts 
Sarkanā āboliņa (Trifolium pratense) 
ekstrats
Cinka glukonāts
Dzelzs fumarāts
Vitamīns Е
Vitamīns А
Vitamīns D

Sastāvs: 
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- ar antianēmiskām Dzelzs fumarāta darbībām, virzītām uz korekciju saistītu ar 
menustruālā cikla dzelzs defecīta anēmiju, mazinošu tādu menopauzes simptomus kā 
nespēks, nogurums, reiboņi, tahikardija, ādas sausums un jūtīgums.

- kalcija un fosfora apmaiņas regulācija ar Vitamīnu D, ierobežojošu osteoporozes 
attīstību. Vitamīna D lomu organismā ir grūti pārvērtēt: gandrīz 3% cilvēka genoma 
darbība regulējas ar tā metobolītiem. 

Lietošanas rekomendācija:
•  olnīcu disfunkcija;
•  dažāda rakstura menustruālā cikla traucējumi; 
•  klimaks; 
•  «karstuma viļņi» un nakts svīšana;
•  galvas reiboņu lēkmes, garastāvokļa maiņa, vājums bez iemesla; 
•  depresija, emocionālā labilitāte;
•  klimaksa izraisītai osteoporozes, urīnpūšļa atonijas pro� laksei;
•  priekšlaicīgas novecošanas pro� laksei;
•  libido mazināšanās.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora MenoTIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas.

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min 
pēc ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta 
lietošana, 2 – 3 mēneši olnīcu funkcijas pro� laksei un normalizēšanai.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors MenoTIDE PLUS, bagātināts ar 
neiroprotektoru kompleksu – efektīvs un drošs līdzeklis sievietes veselības 
resursa palielināšanai, saglabāšanai un tās jaunības un skaistuma paildzināšanai.
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Urīnsistēmas disfunkcijas problēmas, prostatas saslimšanas, bieži raksturīgas bez 
simptomiem, uz tā fona seksuālo traucējumu attīstība ar sekojošu reproduktīvās sistēmas 
darbības pazemināšanos ne tikai pazemina vīriešu dzīves kvalitāti, personības un profe-
sionālo realizāciju, bet arī spēlē svarīgu sociālo lomu. Pilnvērtīga dzimumdzīve – svarīga 
katra vīrieša � ziskās un garīgās veselības sastāvdaļa. Faktiski vairāk ne kā puse vīriešiem 
vecumā no 40 līdz 70 gadiem ir dažādu pakāpju erektīlā disfunkcija, par kuras iemesliem 
ir traucējumi urīnsistēmas darbībā un psihoemocionālajā sfērā.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors ActiManTIDE PLUS Mūsdienīgs zinātnis-
kās izstrādes rezultāts ar pamatotu mehānismu, mērķtiecīgi speci� skai iedarbībai  un vī-
rieša veselības resursa palielināšanai, ņemot vērā visus, dažādos, faktorus, kuri noved pie 
urīnsistēmas darbības funkcionālajiem traucējumiem. 

ActiManTIDE PLUS lietošanas mērķauditorijā ietilpst vīrieši, kuru darbs saistīts ar 
augstām psihoemocionālām un intelektuālām slodzēm, stresiem, atturēšanos no dzi-
mumdzīves – komandējumi, maiņu darbs ( prostatas sekrēta neizdalīšanos), apaukstēša-
nu un biežu sēdēšanu automašīnā ( automašīnas sindroms – ilgstošs, piespiets ķermeņa 
stāvoklis, hroniska vibrācijas iedarbība). 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora ActiManTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar � zioloģiski aktīvu, absolūti nekaitīgu, mazmolekulāro Peptīdu NF nonākšanu or-
ganismā, veicinošu vielmaiņu vīriešu reproduktīvajos orgānu audos ( dzimumdziedzeri 
un to piedēkļi, prostata), barības vielu uzsūkšanos un metabolisma produktu izvadīšanas 
procesu efektivitātes palielināšanos, izrādot pozitīvu ietekmi uz to aktivitāti normālos un 
patoloģiskos apstākļos, uzturot � zioloģiskā līmenī nobriedušu, funkcionāli aktīvu šūnu 
skaitu, kā arī vielmaiņu tajos, optimizējot reproduktīvās sistēmas orgānu un audu struk-
tūras un funkciju atjaunošanos.

 - Speci� sku Ženšeņa saknes ekstrakta iedarbību uz vīriešu reproduktīvās sistēmas or-
gāniem ar potences palielināšanos, testosterona līmeņa un spermas daudzuma palielinā-
šanos, kā arī tā imūnmodulējošo iedarbību, holesterīna un glikozes samazināšanu asinīs, 
virsnieru darbības aktivizēšanu.

Peptīdu komplekss  NF,
L - Arginīns, 
Kalcija karbonāts,
Ženšeņa saknes ekstrats, 
Cinka glukonāts, 
Folskābe

Sastāvs: 

ActiManTIDE PLUS
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- Speci� sku Folskābes iedarbību, virzītu uz asinsrites stimulāciju, spermatozoīdu 
skaita un kvalitātes palielināšanu.

 - Šūnu metabolismā svarīgu faktoru, kompleksu, savstarpēji atkarīgu L – Arginīna, 
Kalcija karbonāta, cinka glukonāta iedarbību, kuri novērš darbības traucējumu rašanos 
un pazemināšanos vīriešu reproduktīvajā sistēmā. 

Lietošanas rekomendācija: 
• kompleksas programmas sastāvā pie urīnsistēmas saslimšanām vīriešiem ( prostatīts, 

prostatas adenoma u.c.);
• kompleksas programmas sastāvā pie seksuālās disfunkcijas gadījumiem, saistītiem ar 

� zisko un psihoemocionālo pārslodzi;
• hipodinamija – regulāru � zisko slodžu trūkums, sēdošs darbs, mazkustīgs dzīves 

veids; 
• «automobiļa sindroms»;
• regulāru dzimumattiecību ( retāk kā 1 – 2 reizes nedēļā) trūkums;
• seksuālo traucējumu pro� laksei;
• vīriešu organisma noturības paaugstināšanai pret nelabvēlīgu apkārtējās vides 

iedarbību.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora ActiManTIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 
2 – 3 mēneši, pie urīnsistēmas saslimšanām un pro� laksei pie apkārtējās vides � ziskās un 
psihoemocionālās iedarbības

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors ActiManTIDE PLUS – mūsdienīgi 
efektīvs līdzeklis, kurš ļauj ilgstoši saglabāt mūsdienīga vīrieša dzīves tonusu un 
tās cienīgu kvalitāti.
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ProstaTIDE PLUS

Priekšdziedzera saslimšanas ieņem augstu vietu starp uroloģiskām saslimšanām, ir ļoti 
bieža, saistīta ar novecošanu, saslimšana vīriešiem. Pēdējās desmitgadēs novērota vīriešu 
dzīves ilguma pieaugšana un vīriešu skaita pieaugums vecumā pēc 50. Tas novedis pie 
ievērojama ar prostatas hiperplāziju slimnieku skaita palielināšanos. Starp uroloģiskiem 
slimniekiem viena trešdaļa cieš no prostatas saslimšanām un lielākā slimnieku daļa ir no 
31 līdz 50 gadiem. Visbiežāk sastopamākā saslimšana ir hroniskais prostatīts, patoloģisku 
izmaiņu veidošanās un stabilizēšanās prostatā rezultāts. Lai attīstītos hroniskais 
prostatīts ir nepieciešama vesela virkne faktoru, tādu kā hormonālā fona traucējumi 
( vecuma hormonālais disbalanss), iekaisuma procesi urīnceļos, dzimumdzīves ritma 
samazināšanās, apaukstēšanās, urinēšanas traucējumi, mazkustīgs dzīves veids u.c.. 
Vīriešiem pēc 60 80% gadījumos konstatēta labdabīga prostatas hiperplāzija ( prostatas 
adenoma), kura iespējama vīriešiem arī no 40 – 50. Prostatas saslimšana ievērojami 
pazemina vīrieša dzīves kvalitāti, veicina neauglības attīstību, aktualizējot efektīvu 
līdzekļu izstrādi pro� laksei un fona korekcijai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors ProstaTIDE PLUS speciāli izstrādāts 
vīrieša veselības saglabāšanai un ir atšķirīgs ar pamatotu daudzkomponentu sastāvu, 
mērķtiecīgai iedarbībai, līdzeklis prostatas saslimšanu pro� laksei un fona korekcijai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora Prosta TIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar � zioloģiski aktīvu, absolūti nekaitīgu, mazmolekulāro Peptīdu NI nonākšanu 
organismā, veicinošu prostatas un urīnpūšļa sieniņu šūnu reģeneratīvo funkciju 
aktivizāciju, antihipoksiku iedarbību, kura veicina iekaisuma procesa intensitātes 
pazemināšanos, asinsrites normalizēšanu orgānā un antioksidanto aizsardzību. 

- ar speci� sku antiandrogēnu, diurētisku, pretiekaisuma un stiprinošu Sabalpalmas 
augļu ekstrakta iedarbību, kura atjauno vielmaiņu prostatā un urodinamiku. 

- ar kompleksu, savstarpēji saistītu, svarīgu šūnu metabolismā faktoru kā L – 
Arginīns, Cinka glukonāts iedarbību, kuri novērš patoloģisko simptomu veidošanos un 
pazemināšanos pie prostatas saslimšanām.

- ar daudzpakāpju, drošu priekšdziedzera šūnu antioksidanto aizsardzību no brīvo 
radikāļu patoloģisko iedarbību, kuru nodrošina kompleksa Peptīdu NI un Vitamīna E 

Peptīdu komplekss NI 
L - Arginīns 
Dikalcija fosfāts 
Sabalpalmu (Serenoa repens)
augļu ekstrats 
Cinka glukonāts 
Vitamīns E 
Selēna metionīns

Sastāvs: 
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ar tā šūnas iekšējo aktivitāti un tā funkciju pastiprinošā Vitamīna A, šūnas membrānu 
stabilizējošo iedarbību, kā arī Selēna metionīns kā dzīvībai svarīgo anti – oksidācijas 
procesu mikroelementa selēna avots.

 Lietošanas rekomendācija: 
• urodinamikas traucējumi;
• hormonālie traucējumi prostatā;
• kā pro� laktisks un palīglīdzeklis pie labdabīgās prostatas hiperlāzijas sākuma stadijās; 
• kā pro� laktisks un palīglīdzeklis pie iekaisumiem vīriešu dzimumsistēmā ( prostatīts); 
• kā pro� laktisks un palīglīdzeklis pie dažādām vīrieša impotences formām; 
• kā pro� laktisks un palīglīdzeklis pie latentiem seksuālās funkcijas traucējumiem; 
• prostatas onkoloģisko saslimšanu pro� laksei; 
• vīrieša dzimumorgānu pēc operāciju atjaunošanās periodā; 
• vecuma izmaiņu prostatā– vīrieša organisma agrīna novecošana, vīriešu klimaks 

pro� laksei.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora ProstaTIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min 
pēc ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta 
lietošana, 2 – 3 mēneši, pie izteiktas saslimšanas simptomātikas un pro� laksei prostatas 
saslimšanām, pie nelabvēlīgas ražošanas un sociālo faktoru iedarbības.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors ProstaTIDE PLUS – atslēga 
stabilai vīrieša urinsistēmas un dzimumsistēmas darbībai, prostatas saslimšanu 
pro� laksei un fona korekcijai.
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Mūsdienās cilvēka dzīvesveids un apstākļi, darba un sadzīves faktori, ēšana, 
nelabvēlīgi ekoloģiskie apstākļi, vecāka gada gājuma cilvēku skaita pieaugums kļūst par 
urīnsistēmas orgānu saslimšanas vieniem no cēloņiem. Pēc VVO statistikas ekonomiski 
attīstītajās valstīs urīnsistēmas infekcijas ieņem otro vietu starp visām infekciozām 
saslimšanām pēc asām elpošanas ceļu saslimšanām. Situāciju sarežģī tas, ka daudzas 
uroloģiskās saslimšanas noris bez simptomiem un ir konstatējamas tad kad orgānos 
jau notiek neatgriezeniskas strukturālas un funkcionālas izmaiņas. Urīninfekcijas 
sindroms sevī ietver tādas slimības kā uretrīts, cistīts, pielonefrīts atkarībā no urīnceļu 
bojājumu pakāpes. Pileonefrīts – pati bīstamākā no, augstāk minētām, infekcijām un 
sevī ietver nieru bļodiņu, dobuma kur satek nieru izdalītais urīns iekaisumu, lielākoties 
noris bez izteiktiem simptomiem. Hronisks pileonefrīts tiek reģistrēts aptuveni 1/3 no 
urīninfekcijām, īpaši atkārtotām. Pirmreizēja griešanās pie urologa 45 – 60% parasti ir 
saistīta asa vai hroniska cistīta izpausmēm  

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors UrinaTIDE PLUS inovatīva izstrāde 
ar pamatotu, mērķtiecīgu, speci� sku iedarbības mehānismu urinēšanas procesu 
normalizēšanai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora UrinaTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar � zioloģiski aktīvu, zemmolekulāru, bio sintezētu Peptīdu NW/1 kompleksa 
selatīvu iedarbību uz urīnpūšļa sieniņas un urīnkanāla šūnām atbilstoši ieliktajai peptīdu 
aminoskābes informācijai. Receptūrā iekļauti īsie peptīdi kā dabīgi organisma metabolīti 
efektīvi un droši atjauno metabolismu šūnās un veicina normālas urinēšanas atjaunošanu. 

- ar mērķi urinēšanas traucējumu korekcijai, vietējās asinsrites un urdinamikas 
atjaunošanai komplekss pastiprināts ar sinerģiski darbojošām sastāvdaļām: Maura 
sūrenes ekstratu, Vitamīnu В1, Vitamīnu Е unVitamīnu РР. 

Maura sūrenes ekstrats (Polýgonum aviculáre) satur plašu bioloģiski aktīvu savienojumu 
spektru, kuri nodrošina izteiktu, urīndzenošu efektu, palielinot nātrija, hlora izvadīšanu, 
veicina aizsarg koloīdu formēšanos ( pateicoties kramskābei un sāļiem), kas neļauj 
veidoties akmeņiem urīnsistēmā. 

Peptīdu komplekss NW/1 
Maura sūrenes (Polýgonum  
aviculáre) 
ekstrats 
Kalcija hidrofosfāts
Vitamīns В1(Tiamīna hidrohlorīds)
Vitamīns Е (Tokoferola acetāts)
Vitamīns РР (Nikotīnskābe, 
Vitamīns В3)
Selēna metionīns 

Sastāvs: 

UrinaTIDE PLUS
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Vitamīns В1(tiamīna hidrohlorīds) veic noteiktu lomu ogļhidrātu apmaiņas procesā, 
nepieciešams normālai nervu, sirds – asinsvadu, endokrīnās KZT sistēmu funkcionēšanai. 

Vitamīns Е UrinaTIDE PLUS receptūrā nodrošina veselu virkni dzīvībai svarīgu darbību 
realizāciju – antioksidanto, membrānu protektoro, detoksikāciju, imūnmodulējošo, asins 
reoloģiskā sastāvā normalizējošo, anti-aterosklerotisko, mikrocirkulāciju uzlabojošo, 
nervu audu struktūras atjaunojošo, pretonkoloģisko. 

Selēns (selēna metionīna formā) ir daudzu fermentu struktursastāvdaļa, piedalās 
šūnu elpošanas procesā, nukleīnskābju sintēzē, atbalsta antioksidantu darbību. Selēns 
pastiprina antioksidanto vitamīna E darbību, darbojas kā varenas brīvo radikāļu 
«lamatas».

Vitamīns РР (Nikotīnskābe, Vitamīns В3) –В-vitamīnu kompleksa komponents, kam ir 
izšķiroša nozīme enerģijas ražošanā dažādos organisma līmeņos, piedalās daudzskaitlīgās 
cukuru un tauku pārvēršanas enerģijā reakcijās, Vitamīns PP aminoskābju apmaiņā, 
piedalās tauku pārstrādē, regulē atskābinošo, atjaunojošos procesus, normalizē asins 
lipīdo sastāvu, izrāda asinsvadu paplašinošu iedarbību, uzlabo asins mikrocirkulāciju.

Lietošanas rekomendācija: 
•  kā palīglīdzeklis pie kompleksas urīnpūšļa, urīnceļu un nieru hronisku infekciju 

ārstēšanas; 
•  kā palīglīdzeklis pie urinēšanas traucējumiem klimaksa periodā sievietēm;
•  kā palīglīdzeklis pie urinēšanas traucējumiem vīriešiem ar prostatas saslimšanām;
•  urinēšanas normalizācijai vecāka gada gājuma cilvēkiem; 
•  kā palīglīdzeklis urinēšanas procesu normalizēšanai pie apkārtējās vides ekstremālu 

faktoru iedarbības, nepilnvērtīga uztura. 

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Urina TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 
2 – 3 mēneši saslimšanas fāzes remisijas pagarināšanai.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors UrinaTIDE PLUS – efektīvs, inovatīvs 
līdzeklis urīnsistēmas orgānu šūnu metabolisma drošai atjaunošanai, to muskuļu 
tonusa stimulācijai un urinēšanas procesu normalizēšanai. 



4848

Augstā medicīniski – sociālā nieru patoloģiju nozīme izvirzīta ar slimību izplatību 
starp pieaugušajiem industriāli attīstītajās valstīs. Vairāk kā 60% nefroloģisko slimnieku 
ar ieilgušu slimības procesu ir jaunāki par 40 gadiem. Hroniska nieru saslimšanu 
izplatība ir vienā līmenī ar hipertoniskām saslimšanām, cukura diabētu, aptaukošanās 
un metabolisma sindromu. Mūsdienās, pēc izmeklēšanas datiem, konstatēta augsta tādu 
hronisku slimību izplatība kā glomerulonefrīts un pielonefrīts, saslimušo pamatmasa ir 
vecumā no 16 – 50 gadiem. Asas nieru saslimšanas formas viennozīmīgi prasa kompleksu 
medikamentu pielietošanu, bet pie hroniskām saslimšanu norisēm un ar mērķi to 
izcelšanās pro� laksei, izmantot palīgvielas diētfona korekcijai un cilvēka ēdienkartes 
bagātināšanai ar nutrientiem. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors KidneyTIDE PLUS inovatīva izstrāde ar 
pamatotu, mērķtiecīgu, speci� sku iedarbības mehānismu nieru funkciju uzlabošanas un 
normalizēšanas veicināšanai. 

 Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora KidneyTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar � zioloģiski aktīvu, zemmolekulāru, bio sintezētu Peptīdu NW kompleksa 
mērķtiecīgu iedarbību uz nieru šūnu struktūru to metabolisma normalizēšanai un nieru 
izvadīšanas funkcijas aktivizēšanai. KidneyTIDE PLUS receptūrā iekļauto īso peptīdu 
pielietošana ir pilnīgi nekaitīga, jo ir dabīgi organisma metabolīti. 

- ar mērķi pastiprināt efektīvu preperāta iedarbību KidneyTIDE PLUS sastāvā iekļauts 
sinerģiski darbojošas aktuālas sastāvdaļas: L-Arginīns, Mūžzaļās miltenes lapu ekstrats, 
Cinka glukonāts, Selēna metionīns, Vitamīns С un Kalcija hidrofosfāts. 

L-Arginīns – aminoskābe, dabīga vitamīniem līdzīga viela, spēlē svarīgu lomu 
urīnvielu veidošanās ciklā un organisma attīrīšanā no olbaltumvielu šlakvielām. L – 
Arginīns – dzīvībai svarīga azota oksīda donors, imūnmodulātors, efektīvi stimulē 
augšanas hormona izstrādi, viens no atslēgas elementiem vielmaiņas procesā, uzlabo 
asins reoloģiskās īpašības, mazina trombu un aterosklerotisko plātnīšu veidošanos. 

Peptīdu komplekss NW 
L-Arginīns 
Mūžzaļās miltenes(Arctostáphylos 
úva-úrsi) lapu ekstrats
Cinka glukonāts 
Selēna metionīns 
Vitamīns С 
Kalcija hidrofosfāts.

Sastāvs: 

KidneyTIDE PLUS
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Mūžzaļās miltenes lapu ekstrats satur dabīgu, bioloģiski aktīvu vielu kompleksu, kuram 
piemīt izteikta urīndzenoša, baktericīda un antiseptiska iedarbība, kura novērš iekaisumu 
attīstību urīnceļos, iznīcinot slimību veicinošas baktērijas un to pastiprinātu izvadīšanu 
no organisma. 

Cinka glukonāts ir bioloģiski pieejam cinka forma, nepieciešama daudzu fermentu 
funkcionēšanai, kontrolējoša iedzimtības informācijas pārraidi, olbaltumvielu sintēzi, 
atjaunošanas procesus organismā. Cinks piedalās daudzos bioķīmiskos procesos, 
pastiprina organisma antioksidanto aizsardzību, ietekmē taukvielu apmaiņu, veicina 
imunitātes paaugstināšanos

Selēna metionīns — dabīga aminoskābe, organiska bioloģiski pieejama Selēna 
forma ar augstu spēju neitralizēt patoloģiski aktīvās skābekļa formas, brīvos radikāļus un 
atjaunot audu asins apgādi. 

Vitamīns С (askorbīnskābe) – spēcīgs antioksidants, regulē asins recēšanu, normalizē 
kapilāru caurlaidamību, nepieciešams asinsradei, izrāda pretiekaisuma un pret alerģisku 
iedarbību, palielina noturību pret infekcijām, mazina dažādu alergēnu iedarbību. 
Vitamīns C aizsargā asinsvadu sieniņas pret holesterīna plātnīšu nogulsnēšanos, veicina 
kalcija uzsūkšanos, kura papildus avots KidneyTIDE PLUS sastāvā ir  Kalcija hidrofosfāts. 

Lietošanas rekomendācija:
•  nieru saslimšanu pro� laksei;
•  kā palīglīdzeklis pie kompleksas hroniskā glomerulonefrīta, pielonefrīta un cistīta 

ārstēšanas; 
•  kā palīglīdzeklis pēc nieru un urīnceļu operācijām;
•  kā palīglīdzeklis pie urinēšanas traucējumiem un prostatas;
•  kā palīglīdzeklis kompleksā hipertonisko slimību, plaušu un sirds mazspējas terapijā.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Kidney TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 
2 – 3 mēneši saslimšanas fāzes remisijas pagarināšanai.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors KidneyTIDE PLUS – efektīvs un drošs 
līdzeklis aizsardzībai no slimībām un nieru funkciju normalizēšanai. 
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BoneTIDE PLUS

Osteoporoze – metaboliska sistēmas kaulu audu saslimšana, kura noved pie paaugstināta 
kaulu trausluma un to lūzumu riska. VVO osteoporozi pieskaita pie tādām smagām saslimšanām 
kā infarkts, insults un vēzis. Osteoporozes attīstības pamatā ir kaulu rekonstrukcijas 
traucējumu procesi, kad aktivizējās vecie kaulu audi un nomāc jauno audu veidošanos. 
Osteoporozes riska grupā ir pieskaitāmas sievietes, kurām vēlu iestājas dzimumbriedums, ar 
menstruālā cikla traucējumiem, ar vairogdziedzera saslimšanām kā arī sievietes, kurām jaunā 
vecumā veiktas operatīvas iejaukšanās olnīcu izgriešanā un pie ilgstoša hormonālās terapijas 
( deksametazona, prednizolona) kursa. Galvenais kaulu audu zaudējuma cēlonis sievietēm ir 
estrogēnu trūkums organismā. Sensilā osteoporoze, kura attīstās pēc 70 gadiem, raksturīga 
ar cauruļveida kaulu bojājumiem un gūžas lūzumiem. Svarīgi atzīmēt, ka osteoporoze attīstās 
lēnām un to nereti pamana tikai pie kaula lūzuma. Galvenais osteoporozes ārstēšanas mērķis 
ir kaula minerālā blīvuma palielināšana un kaulu audu kvalitātes uzlabošana. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors BoneTIDE PLUS inovatīva izstrāde ar 
pamatotu, mērķtiecīgu, speci� sku iedarbības mehānismu kaulu audu atjaunošanas procesu 
korekcijai un kalcija de� cīta aizpildīšanai organismā. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora BoneTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar inovatīvu bioregulātora BoneTIDE PLUS sastāvdaļu – � zioloģiski aktīvu, zemmolekulāru, 
bio sintezētu Peptīdu NU kompleksu nonākšanu organismā, selektīvi iedarbojošos uz kaulu 
audu šūnām un starpšūnu laukumu, normalizējot metabolismu šūnu struktūras atjaunošanai. 
Iekļautie BoneTIDE PLUS sastāvā īsie peptīdi ir dabīgi organisma metaboli un tādēļ ir tam 
nekaitīgi lietošanā. 

- ar iekļaušanu sastāvā BoneTIDE PLUS, kaulu audu veidošanās traucējumu korekcijai 
un nepieciešamā vitamīnu un minerālu daudzuma atjaunošanai, sinerģiski darbojošos 
sastāvdaļu kompleksu: Л- Arginīns, Kalcija karbonāts, Kalcija karbonāts amfora formā, Magnija 
oksīds, Magnija oksīds amfora formā, Vitamīns А,Vitamīns D3 un Folskābe. 

Л-Arginīns – nosacīti neaizvietojamā aminoskābe, dabīga, vitamīniem līdzīga viela, 
dzīvībai svarīgā azota oksīda donators, imūnmodulātors, ir viens no atslēgas elementiem 
vielmaiņas procesā. L – Arginīns veicina kaulu audu struktūras atjaunošanos ( pie osteoporozes, 
lūzumiem), bojāto audu un kaulu ( mežģījumi, brūces, cīpslu sastiepumi, kaulu lūzumi) 
bojājumu atjaunošanos un dzīšanas procesa paātrināšanos. 

Peptīdu komplekss NU 
Л- Arginīns 
Kalcija karbonāts 
Kalcija karbonāts amorfa formā
Magnija oksīds 
Magnija oksīd s amorfa formā
Vitamīns А
Vitamīns D3 
Folskābe. 

Sastāvs: 
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Kalcija karbonāts un Kalcija karbonāts amfora formā BoneTIDE PLUS sastāvā pilda 
esenciālā minerāla Kalcija avota funkciju, nepieciešamu kaulu un skrimšļu audu attīstībai. 
Cilvēka organismā kalcijs atrodas trijās pamata vietās: 1) skeleta kaulos ( apmēram 99%); 2) 
šūnās; 3) asinīs. Kalcijs ir svarīga kaulu veselības sastāvdaļa jebkurā vecumā. Novecošanas 
laikā organismā notiek izmaiņas, kuras īpaši svarīgas padara pietiekoša kalcija lietošana. 

Magnija oksīds un Magnija oksīds amfora formā BoneTIDE PLUS sastāvā izpilda esenciālā 
mikroelementa Magnija avota funkciju, kurš piedalās organismā notiekošajos procesos 
– enerģijas ražošanā, glikozes uzsūkšanās, nervu signāla pārraidē, olbaltumvielu sintēzē, 
kaulu audu celtniecībā, asinsvadu un muskuļu atslābināšanās un saspridzināšanās procesa 
regulācijā. Magnija nepietiekamība izraisa osteoporozes attīstības risku. 

Vitamīns А (retinols) – aktivizē atskābinoši – atjaunojošos procesus, piedalās metabolisma 
energoapgādē radot labvēlīgus apstākļus ATF sintēzei. Bez Vitamīna A, kuru dēvē par «jaunības 
vitamīnu», nav iespējama pareiza skrimšļu, kaulu un epitēlijaudu veidošanās. Uz tā trūkuma 
fona organismā attīstās osteoporoze, provocējoša kaulu lūzumus. Spēcīgās antioksidanta 
īpašības būtiski palēlina organisma novecošanas procesus. 

Vitamīns D3 (holekalciferols) – fosfora un kalcija apmaiņas regulētājs organismā, veicina 
pareizu skeleta un zobu formēšanos, uzturot kaulu audos normālu kalcija daudzumu, antirahīta 
faktors. Vitamīns D3 regulē kalcija jonu sadali asins plazmā, kaulu audos un mīkstajos audos, 
atvieglo kalcija uzsūkšanos kaulu audos, kā rezultātā tiek uzturēts normāls kalcija līmenis 
asins plazmā un kaulu audos. 

Folskābe (vitamīns B9, folāts) piedalās šūnu dalīšanās procesos, stimulē reģenerācijas 
procesos visos orgānos un audos, atbalsta imūnsistēmu, piedalās atskābinoši – atjaunojošos 
procesos, kavē menopauzes iestāšanos, veic dzimumattīstības aiztures korekciju. 

 Lietošanas rekomendācija: 
•  kā pro� laktisks līdzeklis un palīglīdzeklis pie kompleksas dažādu etioloģiju osteoporozes 

ārstēšanas; 
•  kā palīglīdzeklis atjaunošanās periodā pēc traumām un lūzumiem; 
•  kā palīglīdzeklis menopauzes un postmenopauzes periodā;
•  minerālu un vitamīnu avots vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Bone TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas pašas 
mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir kapsulēts, 
izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras peptīdu 
kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās kapsulas 
pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos visā kuņģa 
– zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, iekaisumu un 
tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru un diētisko tradīciju 
cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc ēšanas, 
uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 2 – 3 mēneši 
saslimšanas fāzes remisijas pagarināšanai.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors BoneTIDE PLUS inovatīvs, efektīvs 
līdzeklis osteoporozes pro� laksei metabolisma un kaulu struktūras atjaunošanai.
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Sāpes locītavās ( locītavu sindroms) ar to struktūru bojājumiem ir novērotas vairāk kā pie 
200 saslimšanām un sindromiem. Locītavu un mugurkaula slimības var iedalīt divās lielās gru-
pās: distro� skās un iekaisumu. Distro� skās saslimšanas pie kurām attiecināmas tāda kā artro-
ze, osteohondroze raksturīgas ar lēnu skrimšļu, saišu un locītavu kapsulu sairšanu. Iekaisuma 
saslimšanas raksturīgas ar locītavu un mugurkaula audu iekaisumiem. Locītavu iekaisumu ie-
mesli nosaka artrītu, poliartrītu – rematoīdos, reaktīvos, podagriskos, infekciozos, reimatiskos 
pamata veidus. Pēc VVO statistikas ar reimatoīdo artrītu slimo apmēram 58 mlj. cilvēku un 
sievietes slimo biežāk nekā vīrieši ( attiecība 3:1). Podagra – locītavu saslimšana kad locītavu 
somiņās nogulsnējas urātu kristāli, biežāk saslimst vīrieši vecumā pēc 45 gadiem un sievietes 
meno pauzes laikā. Behtereva slimība ( ankilozējošais spondilīts) biežāk attīstās 15 – 30 gados 
un vairāk skar vīriešus nekā sievietes (9:1). Tiek uzskatīts ka ar osteohondrozi no 50 gadiem 
slimo 80% vīriešu un 60% sievietes. Pēc VVO datiem sāpes mugurā vienreiz dzīvē ir bijušas 
vairāk kā 85% cilvēku. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors JointsTIDE PLUS inovatīva izstrāde ar pamato-
tu, mērķtiecīgu, speci� sku iedarbības mehānismu locītavu struktūras un funkciju atjaunošanai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora JointsTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar dabīgu organisma metabolītu - � zioloģiski aktīvu, zemmolekulāru, bio sintezētu Pep-
tīdu NV kompleksa nonākšanu organismā, kurš ar aminoskābēs esošo un ielikto informāciju 
mērķtiecīgi un droši iedarbojas uz saistaudu šūnām, to atjaunošanās stimulācijai un metabo-
lisma normalizācijai tajās. 

- ar mērķi saistaudu un skrimšļu audu bojājumu pro� laksei, atvieglojot locītavu kustīgu-
mu, inovatīvajā izstrādē JointsTIDE PLUS peptīdiem pievienotas sinerģiski darbojošās sastāv-
daļas: N-Acetils-L-Cisteīns, Vitamīns C, Mangāna sulfāts, Kurkumīns un Vara citrāts 2,5-hidrāts. 

N-Acetls, L-cisteīns – aminoskābes L-Cisteīna modi� cēta forma, viena no spēcīgākā antiok-
sidanta. Neitralizē dažas ķīmiskās vielas, padara to par efektīgu detiksokantu aknas aizsardzī-
bai no toksisko vielu iedarbības. Papildus cisteīns nepieciešams lietot pie reimatoīdā artrīta. 

Vitamīns С (askorbīnskābe) ūdenī šķīstošs antioksidants, spēlē svarīgu lomu atskābino-
ši – atjaunojošo procesu regulācijā, piedalās prokolagēna ( saistaudu olbaltumvielu pamata 
veidotāju) sintēzē, nepieciešams skrimšļu bojāto virsmu atjaunošanā. 

JointsTIDE PLUS

Peptīdu komplekss NV 
N-acetīls
L-cisteīns 
Vitamīns C 
Mangāna sulfāts 
Kurkumīns
Vara citrāts 2,5-hidrāts.

Sastāvs: 
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Sastāvs: 

53

Mangāna sulfāts ir mangāna avots – viens no desmit «dzīvības metāliem», nepieciešams 
normāliem dzīvo organismu procesu norisēm. 43% Mangāna koncentrējas kaulos. Mangāns 
aktīvi piedalās saistaudu un kaulu audu veidošanās procesos, normalizē kaulu augšanu, pie-
dalās hondromitīna sulfāta uzsūkšanās procesā, kurš pastiprina skrimšļa hidrātāciju un pa-
augstina tā amortizējošās iespējas, veicina locītavas somiņas un skrimšļu virsmu atjaunoša-
nos, kavē skrimšļa fermentu sairšanu pie iekaisuma procesiem locītavās. 

Kurkumīns ir auga kurkumas saknē, tam piemīt pierādīta ārstnieciskā vērtība. Kurkumī-
nam piemīt antioksidanta, imūnmodulējoša, antistresa, antidepresanta un hepatoprotektora 
īpašības. Izteikta pretiekaisuma aktivitāte ļauj to pielietot kompleksā artrītu ārstēšanā. 

Vara citrāts 2,5-hidrāts ir nekaitīgs mikroelementa vara avots organismā. Varš organismā 
izpilda daudz svarīgas funkcijas, piedalās kolagēna veidošanā, kavē skrimšļu audu sairšanu, 
osteoporozes un spontānu kaulu lūšanu attīstību. Pie reimatoīdā artrīta vara preperātus re-
komendē lietot kā antioksidantu pretiekaisuma līdzekli, kurš atjauno kaulu un skrimšļu struk-
tūru. 

Lietošanas rekomendācija: 

• kā palīglīdzeklis pie kompleksas locītavu deģeneratīvu un iekaisumu saslimšanu ārstēšanas; 
• kā palīglīdzeklis pie kompleksas sastiepumu, mežģījumu un traumu ārstēšanas;
• kā palīglīdzeklis pie kompleksas mugurkaula osteohondrozes ārstēšanas;
• kā palīglīdzeklis pēc kaulu – locītavu operācijām;
• kā pro� laktisks līdzeklis pie paaugstinātām slodzēm uz locītavām;
• pie vecuma izraisītām izmaiņām skrimšļu audos.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Joints TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas pa-
šas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir kapsulēts, 
izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras peptīdu kom-
pleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās kapsulas pakāpe-
niska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos visā kuņģa – zarnu 
trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, iekaisumu un tas ļauj 
daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru un diētisko tradīciju cilvē-
kiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc ēšanas, 
uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 2 – 3 mēne-
ši saslimšanas fāzes remisijas pagarināšanai.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; grūt-
niecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors JointsTIDE PLUS – efektīvs līdzeklis locī-
tavu un mugurkaula saslimšanu pro� laksei un diētfona korekcijai, veicina to struktūras 
un kustīguma atjaunošanu. 



5454

ThyroidTIDE PLUS

Plaši izplatītas vairogdziedzera saslimšanas mūsdienu sabiedrībā ir saistītas ar 
nepietiekamu nepieciešamo barības vielu, galvenokārt joda, nonākšanu organismā un 
nelabvēlīgu ekoloģiju. Joda trūkums produktos pēc VVO datiem izraisījis saslimšanas 
risku vairāk nekā 800 milj. cilvēku. Iespējamība vairogdziedzera problēmu attīstībai 
sievietēm ir 12 reizes lielāka nekā vīriešiem, kas saistītas ar lielāku iespējamību autoimūno 
saslimšanām sievietēm. Sievietēm hipotireoze noved pie menstruālā cikla traucējumiem 
un tālāk neauglību. Visbiežāk sastopamās vairogdziedzera saslimšanas saistītas ar tā 
funkcionālās aktivitātes pazemināšanos ar pavadošu emocionālā statusa traucējumiem, 
paaugstinātu nogurumu, ādas un matu struktūras izmaiņām, mezglu veidošanos, 
aizcietējumiem vai svara palielināšanos. Ir zināms, ka pat niecīga vairogdziedzera 
funkcijas samazināšanās ir viens no aterosklerozes attīstības cēloņiem.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors ThyroidTIDE PLUS ar pamata bāzi 
– efektīvi un selektīvi darbojošamies peptīdiem, bagātinātiem ar vairogdziedzera 
darbības un vielmaiņas normalizēšanai aktuālu sastāvdaļu kompleksu, ir barojošu vielu 
piegādātājs, virzīts uz vairogdziedzera veselības uzturēšanu.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora Thyroid TIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar nonākšanu organismā � zioloģiski aktīvu, drošu zemmolekulāru Peptīdu NC 
kompleksu, kuram piemīt aizsargājoša iedarbība, paaugstina šūnu noturību pret 
hipoksiju, toksīnu un dažāda rakstura bojājošo faktoru iedarbības. Biosintizētie PeptīdiNC 
darbojas uz šifrētās informācijas rēķina, kura uzkrāta atbilstošās aminoskābēs, normalizē 
vielmaiņu vairogdziedzerī, palielina barības vielu uzsūkšanās procesa efektivitāti un 
metabolisma produktu izvadīšanu, izrāda pozitīvu ietekmi uz hormonālo statusu 
normālos un patoloģiskos apstākļos, veicina tā uzturēšanu � zioloģiskā līmenī. 

- ar speci� sku Joda un L – Tirozīna iedarbību uz vairogdziedzeri, normalizējot 
vairogdziedzera hormonu un to izmēra izstrādi. L – Tirozīns ir adrenalīna, glutamīnskābes 
un neirotransmiteru, regulējošu garastāvokli, priekštecis. Uzlabo hipofīzes, 
vairogdziedzera un virsnieru funkciju, samazina apetīti un tauku masu.

Peptīdu komplekss NС 
L - Tirozīns
L - Acetilkarnitīns
Vitamīns E
Kālija joīds
Dikalcija fosfāts
Cinka glukonāts

Sastāvs: 
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Peptīdu komplekss NС 
L - Tirozīns
L - Acetilkarnitīns
Vitamīns E
Kālija joīds
Dikalcija fosfāts
Cinka glukonāts
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- ar speci� sku L – Acetilkarnitīna iedarbību, virzītu uz šūnu veseluma barošanu un 
atjaunošanos un to energo apmaiņu. L – Acetilkarnitīns uzlabo atmiņu, garastāvokli un 
atpazīšanas funkciju, uztur normālu imūnsistēmas funkciju.

- ar kompleksām, savstarpēji saistītām, tādu svarīgu faktoru šūnu metabolismā kā 
Vitamīns E un Cinka glukonāts darbībām, kuras paaugstina šūnu noturību pie hipoksijas 
un toksiskās iedarbības. 

Lietošanas rekomendācija: 
•   Vairogdziedzera saslimšanu attīstības pro� laksei;
•  fona korekcija pirms un pēc vairogdziedzera operācijām;
•  fona korekcija pie vairogdziedzera hormonālajām saslimšanu ārstēšanas.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Thyroid TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 
2 – 3 mēneši vairogdziedzera funkciju uzturēšanai. 

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors ThyroidTIDE PLUS – mūsdienīgi 
efektīvs un drošs līdzeklis, kurš ļauj saglabāt normālu vairogdziedzera darbību, 
aizpildīt joda trūkumu organismā, aizsargāt no iespējamām saslimšan ām.
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AdrenalTIDE PLUS

Virsnieru pamata funkcija ir hormonu ražošana, kuri nepieciešami cilvēka organisma 
darbības regulācijai. Virsnieru garozas slānis ražo aldestoronu, daļēji sieviešu un vīriešu 
hormonus un kortikosteroīdus, vielmaiņu regulējošus. Virsnieru smadzeņu slānis izdala stresa 
hormonus – adrenalīnu un noradrenalīnu. Paaugstināta virsnieru funkcija veicina priekšlaicīgu 
dzimumnobriešanu ( visbiežāk saistītu ar audzēju veidošanos). Pazemināta virsnieru garozas 
funkcija var izraisīt Adisona slimību ( bronzas slimība), ar kuru slimojot ādas pigmentācija kļūst 
tumšā bronzas krāsā, nespēks, pazemināts asinsspiediens, pazemināts cukura līmenis asinīs un 
organisma pretošanās spējas. Kušinga sindromu izraisa ar to, ka hipofīze izstrādā pārāk daudz 
adrenokortikotropo hormonu un raksturīga ar tādiem saslimšanas simptomiem kā strauja 
pieņemšanās svarā, plecu, vēdera, sejas un muguras aptaukošanās, muskuļu atro� ja, sausa un 
novārgusi āda, pārmērīga matu augšana ( hirsūtisms), striju parādīšanās, paaugstināts arteriālais 
spiediens. Paaugstināta virsnieru smadzeņu funkcija izraisa arteriālās hipertonijas attīstību lēkmju 
veidā. Traucējumi virsnieru un endokrīnās sistēmas darbībā būtiski iztukšo organisma veselības 
resursu un pazemina cilvēka dzīves kvalitāti un ilgumu. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors AdrenalTIDE PLUS inovatīva izstrāde ar pamatotu, 
mērķtiecīgu, speci� sku iedarbības mehānismu veicināt virsnieru un endokrīnās sistēmas darbību 
kopumā. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora AdrenalTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar nonākšanu organismā � zioloģiski aktīvu, zemmolekulāru, bio sintezētu Peptīdu NG/1, 
selektīvi iedarbojošos uz virsnieru šūnām ar mērķi bojāto virsnieru audu atjaunošanu, sintēzes un 
speci� sko hormonu izdalīšanas procesa normalizēšanu. Adrenal TIDE PLUS sastāvā iekļautie īsie 
peptīdi ir dabīgi organisma metaboli ar augstu iedarbības efektivitāti un nekaitīgumu organismam. 

- ar mērķi virsnieru darbības korekcijai, hormonu sekrēcijas atjaunošanai Adrenal TIDE PLUS 
sastāvā iekļautas sinerģiski darbojošās sastāvdaļas: Kailā lakrica, L- Triptofāns, L-Tirozīns, Vitamīns В1, 
Vitamīns В6, Vitamīns C, Vitamīns В2 unKalcija pantotenāts.

Kailā lakrica (Glycyrrhiza glabra L.) vai lakricas sakne (Radix Liquiritiae) satur plašu bioloģiski 
aktīvu � tonutrientu spektru ar organisma atveseļojošu efektu. Fitoterapijā Lakricas preperāti tiek 
pielietoti pie augšējo elpošanas ceļu saslimšanām kā pretiekaisuma, spazmolītisks un baktericioīds 
līdzeklis. Lakricā esošā glicirizīnskābe pēc savas uzbūves un struktūras ir līdzīga steroīdiem 
hormoniem, kurus izdala virsnieru garoza, tādēļ auga preperātie iedarbojas uz ūdens – sāļu 
apmaiņu, normalizē minerālu apmaiņas traucējumus kā arī piemīt pretiekaisuma, detoksējošas un 

Peptīdu komplekss NG/1 
Kailā lakrica (Glycyrrhiza glabra, lakricas 
sakne - Radix Liquiritiae)
L- Triptofāns 
L-Tirozīns 
Vitamīns В1 (Tiamīna hidrohlorīds)
Vitamīns В6 (Piridoksīna hidrohlorīds)
Vitamīns C 
Vitamīns В2 (Ribo� avīns) 
Kalcija d-pantotenāts 
Kalcija hidrofosfāts

Sastāvs: 
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Peptīdu komplekss NG/1 
Kailā lakrica (Glycyrrhiza glabra, lakricas 
sakne - Radix Liquiritiae)
L- Triptofāns 
L-Tirozīns 
Vitamīns В1 (Tiamīna hidrohlorīds)
Vitamīns В6 (Piridoksīna hidrohlorīds)
Vitamīns C 
Vitamīns В2 (Ribo� avīns) 
Kalcija d-pantotenāts 
Kalcija hidrofosfāts
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pretalerģiskas īpašības. Lakricas saknes steroīdie savienojumi izteiktāk stimulē virsnieru garozas 
darbību pie tās hipofunkcijas. 

Vitamīns В1 (Tiamīna hidrohlorīds) spēlē svarīgu lomu ogļhidrātu, olbaltumvielu un taukvielu 
apmaiņā. Vitamīns B1 uztur normālu nervu sistēmas, sirds un asinsvadu darbību, optimizē KZT un 
elpošanas orgānu gļotādas stāvokli, mazina depresiju un paaugstina organisma aizsarg spēkus. 

Vitamīns В2 (Ribo� avīns) stimulē vielmaiņas procesus organismā, aknas antitoksisko funkciju, 
piedalās audu elpošanā un ATF sintēzē, atskābina augstākās taukskābes u.c. atskābinoši – 
atjaunojošos procesos, nepieciešams šūnu energoapgādei. Vitamīns B2 pilda antioksidanta 
funkciju, piedalās asinsrades procesā, veicina hemoglobīna un erotricītu līmeņa paaugstināšanos. 

Vitamīns В6 (Piridoksīna hidrohlorīds) piedalās olbaltumvielu un taukvielu apmaiņā, stimulē 
aknas antitoksisko funkciju, piedalās aminoskābju apmaiņā, urīnvielu, serotīna, gistamīna, pro� rīnu 
veidošanā. Vitamīns B6 nepieciešams CNS darbības regulēšanai. 

Vitamīns С (askorbīnskābe) ūdenī šķīstošs antioksidants, piedalās kolagēna un prokolagēna 
sintēzē kā arī steroīdo hormonu un kateholamīnu sintēzē. Regulē asins recēšanu, normalizē 
kapilāru caurlaidamību, ir pretiekaisuma un pretalerģiska iedarbība, paaugstina noturību pret 
infekcijām. Vitamīns C veicina virsnieru stresa hormonu izstrādi un aizsargā organismu no 
toksīniem, veidojošos to metabolisma procesos. 

L-Tirozīns – aminoskābe, kura, savienojoties ar jodu, veido vairogdziedzera aktīvos hormonus. 
L – Tirozīns ir adrenalīna, glutamīnskābes un neirotransmiteru priekštecis, kuri regulē garastāvokli. 
Tas uzlabo hipofīzes, vairogdziedzera un virsnieru funkciju, mazina apetīti un mazina tauku masu. 

L-Triptofāns – neaizvietojamā aminoskābe, kura organismā pārveidojas neiromediātorā – 
serotīnā, kura de� cīts izraisa depresiju. L – Triptofāns ir labi sevi rekomendējis kā līdzeklis no 
bezmiega, patstāvīga stresa, depresijas, narkotiskās un alkohola atkarības ārstēšanā.

 Kalcija pantotenāts (Vitamīns В5) piedalās ogļhidrātu, olbaltumvielu un taukvielu apmaiņā, 
acetilholīna, melatonīna un steroīdu hormonu sintēzē. 

Lietošanas rekomendācija: 
•  kā palīglīdzeklis hormonālās apmaiņas normalizēšanai pie virsnieru funkciju traucējumu 

saslimšanām; 
•  kā palīglīdzeklis, pirms un pēc, operāciju periodā pie virsnieru operācijām;
•  pie ilgstošas profesionālā vai psihoemocionālā stresa iedarbības, pēc ekstremāla stresa slodžu 

stāvokļiem;
•  vecāka gada gājuma cilvēkiem endokrīnās sistēmas funkciju uzturēšanai.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Adrenal TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir kapsulēts, 
izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras peptīdu kompleksu 
aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās kapsulas pakāpeniska izšķīšana 
veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos visā kuņģa – zarnu trakta garumā. 
Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu 
peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, 
košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc ēšanas, 
uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 2 – 3 mēneši 
saslimšanas fāzes remisijas pagarināšanai.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; grūtniecības 
un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors AdrenalTIDE PLUS – efektīvs, mūsdienīgs 
līdzeklis metabolisma virsnieru šūnās atjaunošanai un hormonālā statusa normalizēšanai.
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VisionTIDE PLUS 

Oftamoloģisko saslimšanu pieaugums neapstrīdami ir urbanizācijas un tehniskā 
progresa rezultāts, kura sekas ir lielas slodzes palielināšanās uz cilvēka acīm. «Datorredzes 
sindroms» - problēma, kura saistīta ar darbu pie datora, kad acu saspringtā darbība 
noved pie noguruma, galvas sāpēm, darbspējas mazināšanos, sāpēm acīs un asarošanu. 
Galvenais redzes pasliktināšanās iemesls ir refrakcijas nekorektētas anomālijas (tuvredzība, 
tālredzība, vai astigmātisms), neoperēta glaukoma vai katarakta. Izteikts bioloģiski 
aktīvo savienojumu trūkums cilvēka pārtikas kartē, nepieciešamu acs darbības normālai 
funkcionēšanai, padara svarīgu barošanas struktūras speciālu diētfona korektoru izstrādi, 
virzītu uz aktuālo komponentu de� cīta aizpildīšanu. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors VisionTIDE PLUS jaunākās paaudzes 
produkts barošanas struktūras diētfona korekcijai pamatots ar pierādītu mehānismu 
mērķiedarbībai vielmaiņas in asinsrites aktivizācijai, darbības normalizēšanai redzes 
orgānos. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora VisionTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar nonākšanu organismā dabīgu tam metabolu – � zioloģiski aktīvu, zemmolekulāru 
Peptīdu NЕ kompleksu, kuriem piemīt mērķtiecīga iedarbība uz acs dažādu audu 
šūnu struktūrām un veicinišu reģeneratīvo un reparatīvo procesu paātrināšanos pie 
distro� skām acs tīklenes saslimšanām un pēctraumatiskās radzenes distro� jas.

- ar nonākšanu organismā, speci� skām redzes orgāniem, aktīvām vielām, kuras ietilpst  
Ārstnieciskā žibulīša ekstrata sastāvā, plaši pielietojama oftalmoloģijā pie deģeneratīvi 
– distro� sku procesu acs membrānā, katarakta, asa un hroniska konjunktīva, plakstiņu 
iekaisuma, blefarīta, glaukomas, asaru dziedzera iekaisuma, redzes vājuma ārstēšanā un 
vecuma izraisītas vielmaiņas traucējumu palēlināšanai. 

- ar aktuālo vitamīnu – minerālu kompleksa nonākšanu organismā. Vitamīns Е kā 
spēcīgs antioksidants ar antikoagulantām un angioprotektorām īpašībām, kuras kavē 
kataraktas attīstību. 

- Vitamīns А (retinols) piedalās epitēlā pigmenta - rodopsīna veidošanā, kurš nodrošina 
acs adaptāciju pie zema apgaismojuma (tumsas adaptācija). 

Peptīdu komplekss NE 
Žibulītis ārstnieciskais 
Vitamīns Е 
Vitamīns А 
Vitamīns В2 
Dikalcija fosfāts 
Cinka glukonāts
Luteīns

Sastāvs: 
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- Vitamīns B2 pastiprina vielmaiņas procesus organismā, piedalās olbaltumvielu, 
tauku un ogļhidrātu metabolismā. Tas uzlabo redzes orgānu stāvokli. Lietojot kopā ar 
vitamīnu A, piedaloties tumsas adaptācijas procesā, samazina acu nogurumu un tam ir 
svarīga loma kataraktas novēršanā.

- Cinks, kura izejsubstrāts ir Cinka glukonāts, veicina tīklenes distro� jas pro� laksi un 
palīdz labāk uzsūkties vitamīnam A.

- ar pietiekamu Luteīna nonākšanu organismā, redzes dzeltenā laukuma (makula) 
pamatpigmenta – laukums acs tīklenes centrā, uzlabojas redzes aparāta funkcionālais 
stāvoklis (uzlabojas redzes asums, samazinās tumsas adaptācijas laiks). Luteīns aizsargā 
kristāliņu un makulāro tīkleni no agresīvās dienas gaismas iedarbības.

Lietošanas rekomendācija: 
•  kā palīglīdzeklis pie distro� skām tīklenes saslimšanām un stiklveida ķermeni, 

gaismas uztveršanas traucējumiem, redzes (tuvredzība, tālredzība, astigmātisms) 
traucējumiem; 

•  pie paaugstinātas redzes noguruma, intensīvām un ilgstošām slodzēm uz redzi (t.sk. 
sistemātisks darbs ar datoru, regulāra televizora skatīšanās, darbs saistīts ar spilgtu 
gaismu – metināšana u.c.); 

•  kā palīglīdzeklis sākuma stadijā pie kristāliņa duļķošanos (vecuma katarakta), pie 
tīklenes slāņošanos, diabētiskās retinopātijas; 

•  reabilitācijas periodā pēc oftalmoloģiskām operācijām; 
•  vecuma izraisītu acs saslimšanu pro� laksei (katarakta, glaukoma, tīklenes 

deģenerācija, makulodistro� ja).
 

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Vision TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 
2 – 3 mēneši redzes orgānu saslimšanu pro� laksei. 

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Inovatīvs daudzkomponentu peptīdu VisionTIDE PLUS – efektīvs līdzeklis acu 
saslimšanu diētfona korekcijai un pro� laksei, ļauj saglabāt redzes asumu uz ilgiem 
gadiem.
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Dzirdes loma cilvēka dzīvē ir nenovērtējama. Dzirde – viena no piecām cilvēka 
maņām ieņem svarīgu vietu tā mijiedarbībā ar sabiedrību. Dotā spēja cilvēkam dzirdēt 
no dzimšanas ir obligāts noteikums normālai runas attīstībai, komunikācijai, izglītībai, 
intelektuālai attīstībai un pašrealizācijai. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas 
datiem 2013. gadā pasaulē no dzirdes zušanas cietuši vairāk kā 360 milj. cilvēku, no 
kuriem tikai 165 milj. cilvēku ir vecāki par 65 gadiem. Kurluma problēma 21. gadsimtā 
ir strauji kļuvusi jaunāka pirmajā vietā izvirzot neirosensoro kurlumu – iekšējās auss 
bojājumi, dzirdes analizatora. Dzirdes asuma pazemināšanās jau gados jauniem cilvēkiem 
izraisa veselu kompleksu seku – nerealizēts izglītības potenciāls, saziņas problēmas, 
konkurētspējas darba tirgū pazemināšanās, tiešie un netiešie � nanšu zaudējumi un 
vispārēja dzīves kvalitātes pazemināšanās. Dzirdes pavājināšanās pro� lakse jauniem 
cilvēkiem un fona korekcija dzirdes traucējumiem vidēja un veca gadu gājuma cilvēkiem 
– atslēga veselai apkārtējās pasaules un tās iespēju uztveršanai.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors HearTIDE PLUS Mūsdienīga, augsti 
efektīva izstrāde ar pamatotu kompleksu iedarbības mehānismu uz daudzfaktoru 
procesiem dzirdes analizatora darbības traucējumiem, dzirdes traucējumu fona korekcijai 
pro� laksei.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora Hear TIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar � zioloģiski aktīvu, absolūti nekaitīgu, mazmolekulāro Peptīdu NA nonākšanu 
organismā ar šifrētu tajos informāciju adresētai iedarbībai uz iekšējās auss šūnām, to 
funkciju atjaunošanai.

 - Kompleksa savstarpēja darbība tādu svarīgu faktoru, šūnu metabolismā, kā 
L – arginīns, Cianokobalamīns ( vitamīns B12) un Folskābe enerģētiskās apmaiņas 
normalizēšanai un atjaunošanas procesu paātrināšanai dzirdes analizatora struktūrā.

 - Daudzpakāpju drošai antioksidantai iekšējās auss šūnu aizsardzībai no brīvo radikāļu 
pataloģiskai iedarbībai, kura tiek nodrošināta ar teicamu antioksidantu kompleksu – 
Vitamīns E, Selēna meteonīns kā dzīvībai svarīga mikroelementa selēna avots un Peptīda 
NA ar izteiktu antioksidanto iedarbību. 

Peptīdu komplekss NA 
L - arginīns 
Dikalcija fosfāts 
Selēna meteonīns 
Vitamīns E 
Vitamīns A
Vitamīns B12
Folskābe
Mikrokristāliskā celuloze
Magnija stearāts
Silīcija dioksīds. 

Sastāvs: 
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 Lietošanas rekomendācija: 
•  dzirdes pavājināšanās, neirosensorais kurlums;
•  augsts fona trokšņa līmenis – atļautā skaļuma līmeņa pārsniegšana darba, sadzīvē;
•  subjektīvais troksnis ausīs;
•  akustiskās un mehāniskās dzirdes aparāta traumas;
•  pārciestas vīrusu infekcijas, bakteriālas saslimšanas  ar sarežģījumiem dzirdes orgānu 

darbībai;
•  atjaunošanas period pēc dažāda veida iekaisumiem;
•  vecuma kurlums;
•  pro� laksei, iedzimtai nosliecei, agrīnai dzirdes asuma pazemināšanās. 

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora HearTIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru 
un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas.

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana 
2 – 3 mēneši pie pavājinātas dzirdes, dzirdes aparāta bojājumiem un kaitīgā trokšņa 
iedarbības mazināšanas pro� laksei.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors HearTIDE PLUS – efektīvs un 
uzticams līdzeklis, kurš ļauj uz ilgiem gadiem saglabāt asumu apkārtējās pasaules 
uztveršanā.
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SkinTIDE PLUS

Kopts ārējais izskats ir ādas veselības un skaistuma rādītājs – norāda uz cilvēka labklājību 
un dzīves kvalitāti mūsdienu sabiedrībā. Cilvēka ķermenis burtiski ir apvilkts ar ādas mēteli, kura 
laukums sasniedz aptuveni divus kvadrātmetrus. Āda ir barjera starp organisma iekšējo vidi 
un apkārtējo vidi, nodrošinot aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem, radiācijas, ķīmiskiem 
kairinātājiem, baktērijām. Ādas ārējais izskats atspoguļo cilvēka kā miesisko tā dvēselisko stāvokli. 
Āda ir cieši saistīta ar visiem organisma orgāniem un sistēmām, tas ir orgāns, kur visi elementi 
patstāvīgi atjaunojas. Āda patstāvīgi kontaktējas ar apkārtējo vidi un tai ir daudz funkcionālo 
ieeju un izeju, izdalot organismam kaitīgos vielmaiņas produktus. Āda elpo, uzņem skābekli un 
izvada ogļskābi. Ādas veselība ir atkarīga no organisma kopējā stāvokļa un no dzīvībai svarīgo, 
bioloģiski aktīvo savienojumu � zioloģisko kopumu, ko uzņemam ar barību. Dažādas saslimšanas, 
novājināta imūnsistēma, smagi pārdzīvojumi, depresija un stress, hormonālas izmaiņas 
organismā, toksīnu un šlakvielu uzkrāšanās, kā arī nepareizs uzturs un kaitīgi ieradumi noved pie 
priekšlaicīgas ādas novecošanas.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors SkinTIDE PLUS Mūsdienīgs preperāts ar 
zinātniski pamatoti izvēlētām, sinerģiski aktīvām sastāvdaļām, radīts ādas veselības resursa 
palielināšanai, tās struktūru un funkciju uzturēšanai un atjaunošanai.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora SkinTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar bioregulātora SkinTIDE PLUS inovatīvo īpatnību nonākot organismā � zioloģiski aktīvo, 
zemmolekulāro, bio sintezēto Peptīdu NZ kompleksu, virzīti iedarbojošos uz ādas šūnu struktūras 
un funkciju. SkinTIDE PLUS sastāvā iekļautie īsie peptīdi kā dabīgi organisma metabolīti izceļas ar 
augstu efektivitāti, informatīvu iedarbības mehānismu, pilnīgi drošu organismam.

- ar mērķi maksimāli atveseļot ādas struktūru un funkcijas zinātniski pamatotā SkinTIDE 
PLUS preperātā iekļauti savstarpēji iedarbojošies L-Treonīns, Vitamīni Е, А un С, Kalcija fosfāts, 
Selēna metionīns un Cinka glukonāts – šūnu metabolisma svarīgam faktoram, vitamīnu – minerālu 
homeostāzes atbalstam un ādas šūnu barošanai. 

L-Treonīns – neaizvietojamā aminoskābe, kura spēlē svarīgu lomu nepieciešamo dermas 
starpšūnu matriksas kolagēna un elastīna normalizēšanai un veicina olbaltumvielu līdzsvara 
organismā uzturēšanu. L-Teorīns veicina ādas funkcionālās aktivitātes normalizēšanas procesam 
vajadzīgo vitamīnu sintēzi un paaugstina organisma imunitāti. 

Izvērstais peptīdu komplekss NZ 
L-Treonīns 
VitamīnsЕ 
Kalcija fosfāts 
Vitamīns A
Selēna metionīns
VitamīnsC
Cinka glukonāts
Guggulsterīni (Commiphora mukul)

Sastāvs: 
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Sastāvs: 

63

Vitamīnu А (retinols) dēvē par vitamīnu – normalizētāju par tā unikālo spēju iedarboties uz 
ādas šūnām, regulējot jaunu šūnu veidošanos dalīšanās ceļā, šūnu diferenciāciju – kad mazāk 
specializēta šūna kļust par vairāk specializētu un starpšūnu komunikāciju. Vitamīns A uztur 
atskābināšanas potenciālu dažādos audos patstāvīgā līmenī. 

Vitamīns Е (dl- alfa – Tokoferola acetāts kā tā visaktīvākā forma) ir universāls šūnu membrānas 
protektors no skābinošiem bojājumiem, aizsargā biomembrānu no to peroksīdo destrukciju 
un aktivizējot fermentatīvo antioksidanto aizsardzību. Vitamīns E kontrolē starpšūnu matriksas 
svarīgā elementa kolagēna sintēzi. 

Vitamīns С – dabīgs antioksidants, starpšūnu vielas aizsargs no brīvo radikāļu izraisītiem 
bojājumiem. Vitamīna C pamatfunkcija audu līmenī ir piedalīšanās kolagēna un prokolagēna, 
proteoglikānu u.c. organisku sastāvdaļu ādai, zobiem, kauliem un kapilāriem sintēzē. Vitamīnu 
A, C, E antioksidantu komplekss palēlina novecošanas procesu un veicina ādas jauno šūnu 
veidošanos. 

Cinks, organismā nonākošs bioloģiski pieejamā formā kā Cinka glukonāts – svarīgs minerālu 
komponents imūnsistēmas optimālā funkcionālā stāvokļa atbalstam, piedalās dermas starpšūnu 
vielas aktuālo kolagēno šķiedru sintēzē, kā arī atbild par asinsvadu elastību. 

Selēna metionīns iekļauts SkinTIDE PLUS sastāvā kā selēna avots organisma atskābināšanās 
potenciāla pastiprinātājs. 

Guggulsterīni (Guggul) – auga Commiphora mukul sveķu pamatkomponents, aktivizē 
audu audu atjaunošanās, vielmaiņas detoksikācijas procesus organismā, piemīt antioksidantas, 
pretiekaisuma, antiseptiskas, spazmolītiskas, anti aterosklerotiskas iedarbības, uzlabo asins 
sastāvu, veicina triglicerīdu un holesterīna līmeni asinīs, mazina trombocītu agregāciju. 

Lietošanas rekomendācija: 
• priekšlaicīgas novecošanas pro� laksei;
• ādas veselības un skaistuma uzturēšanai;
• pie ādas lobīšanās un elastības zuduma;
• kā diētfona korekcija barošanas struktūrai pie ādas saslimšanu ārstēšanas;
• problemātiska āda;
• pie ādas vecuma izmaiņām;
• pie nelabvēlīgas ekoloģijas un klimata maiņas;
• pie ilgstošām un mazkaloriju diētām.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Skin TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas pašas 
mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir kapsulēts, 
izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras peptīdu kompleksu 
aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās kapsulas pakāpeniska izšķīšana 
veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos visā kuņģa – zarnu trakta garumā. 
Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu 
peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, 
košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc ēšanas, 
uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 2 – 3 mēneši. 

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors SkinTIDE PLUS – mūsdienīgs, zinātnisks 
līdzeklis ādas šūnu struktūras - funkcionālās aktivitātes atjaunošanai un saglabāšanai tās 
veselībai un skaistumam. 
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HairTIDE PLUS

Mūsdienu sabiedrībā pieprasījums darba tirgū ir atkarīgs ne tikai no darba iemaņām, profesionālisma, 
kompetences un neatlaidības, bet arī no ārējā izskata. Zināms izteiciens «Sagaida pēc izskata – pavada 
pēc prāta» ir īpaši aktuāls mūsdienās. Vesela un skaista āda, kopti mati un nagi – tie ir veselības, un 
darbspējas indikators, svarīgi karjeras veiksmes noteikumi. Teicams ārējais izskats nav pašmērķis, bet 
instruments, kurš palīdz sasniegt mērķi. Nepareizs uzturs un diētas, vitamīnu un minerālu trūkums 
organismā, negatīva apkārtējās vides ietekme, zāļu lietošana, hormonālie traucējumi, stress un ilgstoša 
nervu spriedze, nekvalitatīva šampūna, balzama un agresīvu līdzekļu lietošana matu kopšanai noved 
pie to struktūras, matu un nagu augšanas izmaiņām. Matu veselība ir atkarīga no asins mikrocirkulācijas 
un metabolisma matu saknes sīpoliņā un līdzsvarotas struktūras sastāva – kreatīna, lipīdu, dažādiem 
mikroelementiem un vitamīniem, pigmenta un ūdens. Aktuāla, mūsdienīga izstrāde matu veselības 
saglabāšanai un stiprināšanai, galvas ādai un nagiem.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors HairTIDE PLUS mūsdienīga zinātniska izstrāde matu, 
galvas ādas un nagu veselības saglabāšanai un stiprināšanai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora HairTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

- ar inovatīva, � zioloģiski aktīvu, zemmolekulāru, bio sintezētu Peptīdu NY kompleksa nonākšanu 
organismā, stimulējošu matu folikulu šūnu reģenerāciju un metabolismu. Īsie peptīdi HairTIDE PLUS 
sastāvā, pateicoties tajos iekodētai aminoskābju informācijai, efektīvi, droši un selektīvi iedarbojas uz 
matu sakņu un apkārt esošo audu problēmām. 

- ar mērķi iedarbības spektra uz problēmām paplašināšanai HairTIDE PLUS sastāvā iekļautas 
sinerģiskas, savstarpēji iedarbojošās, bioloģiski aktīvas sastāvdaļas - L – Arginīns, L-Prolīns, Vitamīni Е, A un 
C, Kalcija fosfāts, Selēna metionīns, Tīruma kosas ekstrats un Cinka glukonāts.

L-Arginīns – aminoskābe, dabīga vitamīniem līdzīga viela, azota oksīda substrāts, spēcīgas asinsvadu 
paplašinošs faktors asins pieplūdes regulācijai matu folikulās. L-Arginīns uzlabo mikrocirkulāciju, līdz ar to 
barības vielu un pamata sastāvdaļu piegādi, nepieciešamu matu augšanai. L-Arginīns ir imūnomodulātors, 
ir viens atslēgas elementiem vielmaiņas procesā. 

L-Prolīns – aminoskābe, piedalās kolagēna veidošanā, kurš ir saistaudu: kaulu, ādas, skrimšļu, cīpslu, 
matu un nagu pamats. Tieši kolagēna šķiedras dod saistaudiem noturību pret plīsumiem un stiepumiem. 
L-Prolīns atbild par ādas t.sk galvas ādas, matu un nagu stāvokli. Tā iedarbība tiek pastiprināta ar Vitamīnu 
C, speciāli iekļauti peptīdu bioregulātora Hair Tide Plus sastāvā. 

Vitamīns С — spēcīgs, dabīgs, ūdenī šķīstošs antioksidants, kurš spēlē svarīgu lomu atskābināšanās 
- atjaunošanās procesos, piedalās kolagēna un prokolagēna sintēzē, svarīgs matu sīpoliņa šūnu augšanā 

Izvērstais peptīdu komplekss NY 
L – Arginīns
L-Prolīns
Vitamīns Е (dl- alfa – Tokoferola 
acetāts)
Kalcija fosfāts 
Vitamīns A
Selēna metionīns
Vitamīns C
Tīruma kosasХвоща полевого 
(Equisétum arvénse) ekstrats
Cinka glukonāts.

Sastāvs: 
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un atjaunošanā, baro to asinsvadus, izrāda pretiekaisuma un pretalerģisku iedarbību. Palielina vitamīnu 
B1, B2, A un E, pantotēn un folskābju, nepieciešamu normālai matu sīpoliņu un augšana funkcionēšanai, 
noturību. 

Vitamīns А ietekmē atskābināšanās - atjaunošanās procesus, olbaltumvielu, ogļhidrātu un lipīdu 
apmaiņu. To pielieto pie nagu distro� jas, matu augšanas traucējumiem ( sausums un trauslums), 
dermatozu ārstēšanas, pie sviedru dziedzeru darbības traucējumiem ( seboreja, seborejas plikpaurība. 

Vitamīns Е (dl- alfa – Tokoferola acetāts kā tā visaktīvākā forma) sauc par skaistuma vitamīnu 
un regulāri izmanot matu kopšanas līdzekļos un kosmētikā. Vitamīns E – tauku šķīdinošs dabīgs 
antioksidants, aizsargā šūnu membrānu no brīvo radikāļu iedarbības. Vitamīna E iedarbību pastiprinās ar 
selēnu, realizējot savstarpējās iedarbības sinerģismu. 

Selēna metionīns HairTIDE PLUS sastāvā kalpo par bioloģiski pieejamu selēna avotu, kurš iekļaujas 
speci� skās olbaltumvielu un fermentu molekulās, kuras pastiprina antioksidanto aizsardzību, piedalās 
enerģijas ražošanā un uzkrāšanā šūnās, vielmaiņas regulācijā, aizsardzībā un adaptācijā pret apkārtējās 
vides nelabvēlīgiem faktoriem. 

Cinka glukonāts kā bioloģiski pieejama esenciālā mikroelementa cinka forma, nepieciešama 
fermentu funkcionēšanai, lai audzētu organisma antioksidanto potenciālu, kontrolētu ģenētiskās 
informācijas pārraidi, piedalītos kolagēna šķiedru sintēzē un uzturētu imunitāti. 

Peptīdu bioregulātora HairTIDE PLUS sastāvdaļas ar savu antioksidanto aktivitāti veido sava veida 
barjeru, kura aizsargā matus un nagus no kaitīgās brīvo radikāļu iedarbības, saglabājot to veselību, spēku 
un skaistumu. 

Tīruma kosas ekstrats ir kramskābes koncentrāts – nepieciešams ādas, matu un nagu struktūras 
bioloģiski aktīvs elements. Kramskābe veicina kolagēna veidošanos, apmaiņas procesu normalizēšanai 
matu sīpoliņos, matu stāvokļa un augšanas uzlabošanai. Pateicoties barojošo vielu kompleksam Tīruma 
kosa aktīvi tiek izmantota matu kopšanas līdzekļos to gluduma, elastības, izturības un veselīga mirdzuma 
panākšanai. Tīruma kosas ekstrats veicina galvas ādas barošanu uzlabojot asinsriti, palielina kalcija 
uzsūkšanos, kurš papildus ir iekļauts preperāta HairTIDE PLUS sastāvā kā Kalcija fosfāts matu, zobu, nagu 
un kaulu stiprināšanai. 

Lietošanas rekomendācija: 
•  pie matu augšanas traucējumiem ( sausums, trauslums), nagu distro� jas;
•  matu struktūras atjaunošanai pie dažādu veidu bojājumiem ( alimentārie traucējumi un diētas, 

vitamīnu un minerālvielu trūkums organismā, negatīva apkārtējās vides iedarbība, zāļu lietošana, 
hormonālie traucējumi, stress un ilgstoša nervu spriedze);

•  vecuma izraisītām matu un nagu stāvokļa izmaiņām.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Hair TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas pašas 
mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir kapsulēts, izgatavotas 
no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras peptīdu kompleksu aminoskābju 
un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu 
preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts iz-
celsme neizsauc alerģiju, iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu 
kultūru un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc ēšanas, uzdzerot 
pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 2 – 3 mēneši. 

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; grūtniecības un 
barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors HairTIDE PLUS – mūsdienīgs, drošs un uzticams 
līdzeklis matu un nagu veselībai un nevainojamam izskatam. 
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Epiphysis-cerebriTIDE PLUS 

Zemes griešanās ap savu asi un vienlaicīgi apkārt saulei, diennakts cikls, gaisma 
un tumsa, sezonas un gadalaiki mūsu dzīvē. Arvien vairāk tiek uzkrātas zināšanas par 
epifīzes ( čiekurveida dziedzeris) lomu organismā, kura pamata funkcija ir diennakts 
bioloģisko ritmu regulācija, endokrīnā funkcija, vielmaiņa, dzimumdziedzeru funkcija un 
organisma darbības pielāgošana pie mainīgā apgaismojuma. Dienas laikā saules gaismas 
ietekmē epifīze izstrādā serotīnu, bet tumšajā nakts laikā melatonīnu – galvenais epifīzes 
hormons, diennakts ritma regulētājs. Pie organisma novecošanas epifīzes funkcija 
pazeminās, notiek ritma traucējumi un pazeminās melatonīna sekrēcijas daudzums. 
Melatonīns stimulē organisma imūnsistēmas šūnas un palēlina to novecošanu, normalizē 
rindu vecuma izraisītu taukvielu un ogļhidrātu apmaiņas traucējumus. Ar epifīzes darbību 
saistītas tādas izpausmes kā organisma diennakts ritma traucējumi saistīti ar laika joslu 
maiņu, miega traucējumiem un «ziemas depresijām».

Mūsdienīgs Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors Epiphysis-cerebriTIDE 
PLUS  ar zinātniski izvēlētām, aktuālām sinerģiski darbojošāmies sastāvdaļām, spējīgām 
veicināt metabolisma epifīzes šūnās normalizēšanu un melatonīna sekrēciju. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora Epiphysis-cerebriTIDE PLUS efektivitāte 
pamatota:

Inovatīva īpašība mūsdienīgai izstrādei Epiphysis-cerebriTIDE PLUS ir adresēta 
� zioloģiski aktīvu, zemmolekulāru, bio sintezēto Peptīdu NBB nonākšana organismā, kuri 
iedarbojas uz epifīzes šūnām melatonīna sintēzes procesa regulācijai un neiroendokrīnās 
sitēmas darbībai. Epiphysis-cerebriTIDE PLUS sastāvā piedāvātie īsie peptīdi kā dabīgi 
organisma metaboli izceļas ar augstu efektivitāti, adresētu un nekaitīgu iedarbību 
organismā.

Ar mērķi iedarbības efektivitātes pastiprināšanai pamata peptīdu kompleksam 
Epiphysis-cerebriTIDE PLUS pievienotas sinerģiski darbojošās sastāvdaļas - Melatonīns, 
Vitamīns А, Vitamīns С, L- selēna metionīns, Sibīrijas ženšeņa ekstrats (L.Eleuteterococcus 
senticosus) un Dikalcija fosfāts

Izvērstais peptīdu komplekss NBB
Melatonīns 
Vitamīns А 
Vitamīns С 
L- selēna metionīns 
Sibīrijas ženšeņa (L.Eleuteterococcus 
senticosus) ekstrats 
Dikalcija fosfāts

Sastāvs: 
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Melatonīns piedalās cirkādes ritma veidošanā: tieši iedarbojas uz šūnām un izmaina 
citu hormonu un bioloģiski aktīvu vielu sekrēcijas līmeni, kuru koncentrācija ir atkarīga 
no diennakts laika. Melatonīns regulē endokrīnās sistēmas darbību, asinsspiedienu, 
miega periodiskumu, aktivizē imūnsistēmu, palēlina novecošanu. Melatonīns kopā ar 
Vitamīniem А, С un L- selēna metionīnu rada spēcīgu, daudzpakāpju šūnu un starpšūnu 
vides antioksidanto aizsardzību no kaitīgās brīvo radikāļu iedarbības, atjaunojot 
antioksidanto un imūno statusu.

Dikalcija fosfāts ir bioloģiski pieejama kalcija avots, kurš piedalās šūnu membrānas 
caurlaidības koordinācijā, iekšējos šūnu procesos un nervu signāla vadāmībā, veicina 
imūnsistēmas stiprināšanu, daudzu fermentu un hormonu (izrāda desensibilizējošu un 
pretiekaisuma iedarbību uz endokrīno dziedzeru funkciju) aktivizāciju un sintēzi. 

Lietošanas rekomendācija: 

• bioritmu un ciklisko procesu organismā normalizēšanai;
• neiroendokrīnās sistēmas funkciju normalizēšanai;
• adoptācijai pie laika joslu maiņas;
• dzimumsistēmas darbības normalizēšanai;
• imunitātes un antioksidantā statusa normalizēšanai;
• novecošanas pro� laksei.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Epiphysis - cerebri TIDE PLUS izgatavošanā 
izmantotas pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. 
Preperāts ir kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret 
receptūras peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. 
Elastīgās kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos 
un uzsūkšanos visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme 
neizsauc alerģiju, iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus 
lietot dažādu kultūru un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala 
barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 
2 – 3 mēneši.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors Epiphysis-cerebriTIDE PLUS - 
mūsdienīgs, efektīvs un nekaitīgs līdzeklis cilvēka bioritmu sinhronizācijai. 
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Bone-marrowTIDE PLUS

Kaulu smadzenes ir galvenais asinsrades orgāns. Kaulu smadzenēs notiek asins šūnu 
veidošanās procesi, to nobriešana un nobriedušo šūnu izvadīšana perifērajā asinsritē. Kaulu 
smadzenes ir kā asins stacija: pie nepieciešamības tās palielina cirkulējošo asins daudzumu 
līdz 60%. Bez tā kaulu smadzenes piedalās imūno bioloģiskos un aizsarg procesos, kaulu 
veidošanā, starpposmu, olbaltumvielu, taukvielu, ogļhidrātu un minerālvielu apmaiņā, 
kā arī dzīvībai svarīga metāla – dzelzs metabolismā. Dzelzs ir neaizvietojama daļa 
hemoglobīna erotricītos un miohemoglobīnā ( muskuļu hemoglobīnā), asins plazmā ( 
nehemoglobīna, transpotdzelzs asinīs). Stāvoklis raksturojošs hemoglobīna sintēzes 
traucējumus dzelzs trūkuma iespaidā noved pie dzelzs de� cīta anēmijas attīstības un 
bieži ir citu saslimšanu cēlonis. Par dzelzs de� cīta cēloni kļūst traucējumi tā līdzsvarā, kad 
pieprasījums pārsniedz rezerves, ko novēro pie dažādām saslimšanām un � zioloģiskiem 
stāvokļiem. Riska grupā anēmijas attīstībai iekļaujas cilvēki ar nesabalansētu uzturu, 
dažādām diētām, ar mazu vitamīnu un minerālvielu nonākšanu organismā kā arī cilvēki ar 
hroniskām saslimšanām, kuras izraisa nepietiekamu dzelzs uzsūkšanās procesu. Hroniskas 
intoksikācijas apstākļi, zāļu preperātu blaknes, dažādas izcelsmes asins tecēšana, vecums 
spējīgi izsaukt asinsrades procesa nobīdes. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors Bone-marrowTIDE PLUS – mūsdienīga, 
zinātniska izstrāde ar pamatotu mehānismu mērķtiecīgai, efektīvai iedarbībai, virzītai 
uz kaulu smadzeņu šūnu funkcionālās aktivitātes atjaunošanu, asinsrades procesa 
stimulāciju. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora  Bone-marrowTIDE PLUS efektivitāte 
pamatota:

- ar � zioloģiski aktīvu, zemmolekulāru, bio sintezēto PeptīduNU/1 nonākšanu 
organismā, veicinošu vielmaiņas kaulu smadzeņu audos normalizēšanu, uzturot 
� zioloģiskā līmenī nobriedušās, funkcionāli aktīvās šūnas, kuras atbild par asinsradi kā 
arī vielmaiņu tajās, optimizējot kaulu smadzeņu struktūras un funkciju atjaunošanās 
procesus. 

ar mērķi pastiprināt iedarbības efektivitāti uz kaulu smadzeņu struktūru un 
funkciju zinātniskajā izstrādē Bone-marrowTIDE PLUS pievienotas sinerģiski darbojošās 
sastāvdaļas L-Arginīns, Dzelzs futurāts, Sibīrijas ženšeņa ekstrats, Vitamīni C, B6, B12, Folskābe 

Izvērstais peptīdu komplekss NU/1 
L-Arginīns 
Dzelzs futurātsЖелеза фумарат 
Sibīrijas ženšeņa (L.Eleuteterococcus 
senticosus)ekstrats 
Vitamīns C 
Vara citrāts 
Vitamīns B6 
Vitamīns B12 
Folskābe

Sastāvs: 
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un Vara citrāts – svarīgi faktori šūnu metabolismā, vitamīnu – minerālvielu homeostāzes 
uzturēšanā un kaulu smadzeņu šūnu barošanā. 

Speci� ski stimulējošā un adaptogēnā Sibīrijas ženšeņa ekstrakta iedarbība veicina 
hemoglobīna līmeņa paaugstināšanos asinīs, olbaltumvielu sastāva asins plazmā 
atjaunošanu, audu sadzīšanas paātrināšanu, � ziskās un intelektuālās darbspējas 
paaugstināšanu. 

Savstarpējā Folskābes un Vitamīnu В12, В6 iedarbība virzīta uz asinsrades stimulāciju, 
kaulu smadzeņu šūnu skaita palielināšanu. 

Speci� skā, antianēmiskā Dzelzs futurāta iedarbība virzīta uz dzelzs de� cīta aizpildīšanu 
organismā. 

Kompleksā Vitamīna С, Vara citrāta un L-Arginīna iedarbība audzē organisma 
antioksidanto potenciālu, normalizē kapilāru caurlaidību un aizsargājot šūnas no brīvo 
radikāļu kaitīgās iedarbības, izrāda imūnoregulējošu, detoksicējošu un hepatoprotektoru 
iedarbību. 

Lietošanas rekomendācija:
• asinsrades procesu traucējumu pro� laksei;
• asinsrades procesu normalizēšanai;
• dzelzs de� cīta anēmijas attīstības pro� laksei padzīvojošā vecumā; 
• kā sastāvdaļa kompleksā programmā pie posthemorāģiskās dzelzs trūkuma anēmijas 

(menorāģija, hroniski asins zudumi KZT u.c.);
• kā sastāvdaļa kompleksā programmā pie nepietiekamas dzelzs nonākšanas 

organismā ar barību vai tā uzsūkšanās traucējumiem (diētas, hroniska diareja, tārpu 
invāzija, kuņģa un resnās zarnas saslimšanas);

• kā sastāvdaļa kompleksā programmā pie dzelzs de� cīta anēmijas padzīvojoša un 
vecāka gadu gājuma cilvēkiem. 

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Bone-marrow TIDE PLUS izgatavošanā 
izmantotas pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. 
Preperāts ir kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret 
receptūras peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. 
Elastīgās kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos 
un uzsūkšanos visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme 
neizsauc alerģiju, iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus 
lietot dažādu kultūru un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala 
barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 
2 – 3 mēneši.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors Bone-marrowTIDE PLUS – 
mūsdienīgs, efektīvs līdzeklis asinsrades procesu normalizēšanai un pie dzelzs 
de� cīta anēmijas .
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MuscleTIDE PLUS

Sports un � zkultūra un mūsdienās arī kaujas mākslas ir galvenie instrumenti cilvēka ķermeņa  
pilnveidošanā un veidošanā. Harmonisks un sportisks ķermenis liecina par cilvēka veselību 
un dzīves labklājību. Profesionāliem sportistiem un bodibilderiem pareizs ēdiens un treniņi ir 
nepietiekami spēkam, muskuļu apjomam un reljefam. Obligāts noteikums nosprausto mērķu 
sasniegšanai ir sporta uzturs. Sporta uzturs rekomendējas ne tikai sportistiem, bet arī cilvēkiem 
kuri daudz � ziski strādā, nodarbojas ar � tnesu jeb vienkārši grib labi izskatīties. Sporta uzturs 
pēc rakstura ir pārtikas produktu grupa, kura veicina rezultātu paaugstināšanai, virzīta uz spēka, 
izturības paaugstināšanu, muskuļu un veselības kopumā stiprināšanu. Zināma plaša peptīdu 
preperātu pielietošana kā sporta uztura elements anabolisko procesu aktivizēšanai, muskuļu 
veidošanas procesa paātrināšanai, augšanas hormona stimulācijai. Intensīvu vai ilgstošu � zisko 
slodžu laikā peptīdi ir spējīgi darboties kā metaboliska degviela pastiprinātai muskuļu proteīna 
sintēzei. Peptīdus var uzskatīt par palaišanas mehānismu muskuļu proteīnu uzkrāšanās procesam

Mūsdienīgs, zinātnisks Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors MuscleTIDE PLUS ar 
pamatoti izvēlētām, sinerģiski darbojošamās sastāvdaļām veicina muskuļu masas pieauguma, 
paaugstināta tonusa aktivizāciju un apmaiņas procesu ātruma palielināšanu. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora MuscleTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

Inovatīva īpašība mūsdienīgai izstrādei MuscleTIDE PLUS ir adresēta � zioloģiski aktīvu, 
zemmolekulāru, bio sintezēto Peptīdu NV/2 nonākšana organismā,kuri iedarbojas uz skeleta 
muskuļu šūnām muskuļu masas pieauguma procesa aktivizēšanai šūnu kaskādes reakcijas 
rezultātā. Peptīdu NV/2 komplekss ne tikai rada apstākļus olbaltumvielu sintēzei, kā rezultātā 
muskuļu atjaunošanos un masas pieaugumu, bet arī tik izmantoti enerģētiskos mērķos, saglabājot 
organisma olbaltumvielas no sairšanas. MuscleTIDE PLUS sastāvā piedāvātie īsie peptīdi kā dabīgi 
organisma metaboli izceļas ar augstu efektivitāti, adresētu un nekaitīgu iedarbību organismam. 

Ar mērķi iedarbības efektivitātes pastiprināšanai pamata peptīdu kompleksam MuscleTIDE 
PLUS pievienotas sinerģiski darbojošās sastāvdaļas – L-Arginīns, Dzelzs futarāts, Vitamīni B12, B6 un 
D3, Magnija oksīds un Samta pupu ekstrats. 

- L-Arginīns ir nosacīti neaizvietojamā aminoskābe, tādēļ tās nenoteikta daļa jānonāk organismā 
ar ēdienu vai sporta uzturu. L-Arginīns kā azota oksīda avots regulē arteriālo spiedienu un baro 
visus orgānus, audus un muskuļus, piedalās galējā azota izvadīšanā no organisma t.i. izstrādāto 
olbaltumvielu sairšanas produkta. Pastiprinot augšanas hormona sekrēciju L-Arginīns spēlē svarīgu 

Izvērstais peptīdu komplekss NV/2
L-Arginīns 
Dzelzs futarāts 
Vitamīns B12 
Vitamīns B6 
Vitamīns D3 
Magnija oksīds
Samta pupu (Mucuna pruriens) ekstrats

Sastāvs: 
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lomu muskuļu šūnu dalīšanās procesā, muskuļu atjaunošanos pēc treniņiem un traumām. 

- Dzelzs futarāts sastāvā aizpilda esenciālā dzelzs rezervi hemoglobīna – erotricītu olbaltumvielu 
( sarkano asinsķermenīšu) ražošanā un mioglobīna – skābekli sasaistošās skeleta muskuļu un sirds 
muskuļa olbaltumvielas. Dzelzs ir pamatdaļa atskābinoši – atjaunojošos fermentos, kuri aizsargā 
šūnas no kaitīgās brīvo radikāļu iedarbības. 

- Vitamīns В12 nodrošina ogļhidrātu apmaiņu un nervu sistēmas audu, muguras smadzeņu un 
nervu, kuri pārraida signālu no smadzenēm uz muskuļu audiem uzturēšanu. Muskuļu stimulēšana 
ar nervu šūnu palīdzību ir svarīgs moments muskuļu saraušanās, koordinācijas un augšanas 
procesā. 

- Vitamīns В6 – vienīgais vitamīns, tieši saistīts ar olbaltumvielu patēriņu, veicina olbaltumvielu 
apmaiņu, ogļhidrātu augšanu un utilizāciju. 

- Vitamīns D nepieciešams kalcija un fosfora absorbcijai. Ja nepieciešamās kalcija rezerves 
muskuļiem nav pieejamas, tad Jūs nepanāksiet pilnu un stingru muskuļu saraušanos. Ātru un 
jaudīgu muskuļu saraušanos nodrošina fosfors 

- Magnija oksīds kā magnija avots novērš muskuļu raustīšanos un krampjus, veicina muskuļu 
atslābināšanos. 

- Samta pupu ekstrats satur tādu vielu kā dihidroksifeniletilamīnu – dopamīna avots, vienu no 
labākajiem augšanas hormonu stimulatoriem. 

- Dopamīns palielina testosteronu līmeni – otro svarīgāko organisma hormonu augšanā. 
Adekvāts dopomīna līmenis organismā pozitīvi ietekmē mentālo funkciju, emocionālo stāvokli, 
miega kvalitāti un muskuļu koordināciju. 

Lietošanas rekomendācija: 
• pastiprinātai muskuļu proteīna sintēzes aktivizācijai un uzturēšanai, muskuļu masas 

palielināšanai;
• muskuļu barošanas un tonusa uzlabošanai;
• sportistiem – smagatlētiem ( pauerliftings, spēka ekstrēms, smagatlētika) un bodibilderiem;
• pie intensīvām vai ilgstošām � ziskām slodzēm; 
• atjaunošanās perioda pēc treniņiem samazināšanai;
• atjaunošanās procesa paātrināšanai pēc traumām.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Muscle TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir kapsulēts, 
izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras peptīdu kompleksu 
aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās kapsulas pakāpeniska izšķīšana 
veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos visā kuņģa – zarnu trakta garumā. 
Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu 
peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, 
košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc ēšanas, 
uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 2 – 3 mēneši.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; grūtniecības 
un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors MuscleTIDE PLUS mūsdienīgs, efektīvs un 
nekaitīgs līdzeklis cilvēka ķermeņa pilnveidošanā.  



7272

ParathyroidTIDE PLUS

Kalcija bioloģisko lomu organismā ir grūti pārvērtēt – tā ir šūnu membrānas 
caurlaidamības koordinācija, šūnas iekšējie procesi, nervu vadīšana, muskuļu saraušanās, 
sirds – asinsvadu sistēmas darbības uzturēšana, kaulu veidošanās un zobu mineralizācija, 
piedalās asins recēšanas procesā. Epitēlijķermenīšu funkcija – regulēt kalcija līmeni 
organismā ar parathormonu un kalcitonīna ( parathormona antagonists) sekrēciju. 
Parathormons stimulē kalcija izdalīšanos no kaulu audiem ja epitēljķermenīšu receptori 
konstatē kalcija līmeņa krišanos zem normas asinīs. Kalcitonīns veicina kalcija atgriešanos 
kaulu audos, pastiprina liekā kalcija izvadīšanu ar urīnu, bremzē kalcijua uzsūkšanos 
zarnās. Trešā viela kas regulē kalcija līmeni asinīs ir kalcitriols, aktīva vitamīna D forma. 
Šis hormons veicina intensīvu kalcija uzsūkšanos zarnās un bremzē tā izvadīšanu caur 
nierēm. Tādēļ pie vitamīna D trūkuma organismā kalcijs pārstāj uzsūkties. Tādā veidā 
visas epitēlijķermenīšu slimības saistītas ar kalcija apmaiņu – parathormonu sintēzes 
nepietiekamību vai pārpalikumu. Epitēlijķermenīšu bojājumi vai neesamība, kā arī to 
darbības traucējumi noved pie endokrīnām saslimšanām, fosfora – kalcija apmaiņu, kaulu 
bojājumiem, psihiskām problēmām. Tā rezultātā epitēlijķermenīšu darbības traucējumi 
noved pie sistemātiskām organisma saslimšanām

Mūsdienīgās, zinātniskās izstrādes - Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora 
ParathyroidTIDE PLUS uzdevums ir epitēlijķermenīšu normālas darbības atjaunošana, 
uzturēšana stimulējot hormonu izstrādes regulācijas mehānismu un bioloģiski pieejama 
kalcija nonākšanu organismā, kā arī sastāvdaļu, kuras veicina tā uzsūkšanos. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora ParathyroidTIDE PLUS efektivitāte 
pamatota:

 Inovatīva īpašība mūsdienīgai izstrādei ParathyroidTIDE PLUS ir adresēta � zioloģiski 
aktīvu, zemmolekulāru, bio sintezēto Peptīdu NC/1 nonākšana organismā, veicinošu 
epitēlijķermenīšu šūnu reģenerējošā potenciāla aktivizēšanu un dziedzeru speci� sko 
hormonu izstrādes atjaunošanu, asinsrites orgānā un sistēmas antioksidantās aizsardzības 
normalizēšanu. 

Ar mērķi iedarbības efektivitātes pastiprināšanai pamata peptīdu kompleksam 
ParathyroidTIDE PLUS pievienotas sinerģiski darbojošās sastāvdaļas – Kalcija karbonāts, 
Trikalcija citrāts, Magnija oksīds, Vitamīns K2 un Vitamīns D3, aktuālas kalcija līmeņa 
organismā normalizēšanai. 

Izvērstais peptīdu komplekss NC/1
 Kalcija karbonāts
Trikalcija citāts
Magnija oksīds
Vitamīns K2 
Vitamīns D3

Sastāvs: 
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Kalcija karbonāts un citrāts ir kalcija avots tā de� cīta aizpildīšanai pie nepietiekamas 
tā uzņemšanas ar barību vai uzsūkšanās traucējumiem, kas nodrošina epitēlijķermenīšu, 
regulējošus, kalcija līdzsvaru, hormonu izstrādes normalizēšanu. 

Vitamīns D3 ir svarīgs faktors kalcija transporta aktivizēšanai starpšūnu laukumā 
no KZT, kas noved pie tā līdzsvara organismā un epitēlijķermenīšu hormonu izstrādes 
līmeņa normalizēšanu. 

 Speci� skā Vitamīna К2 iedarbība pamatota ar tā piedalīšanos kalcija un jauno kaulu 
audu šūnu veidošanās metabolisma regulācijā. 

Magnija oksīds iekļauts sastāvā ar mērķi mazināt kalcija oksalāta veidošanos un 
urīnakmeņu slimības attīstības pro� laksei. 

Lietošanas rekomendācija:
• epitēlijķermenīšu darbības normalizēšanai;
• sarežģījumu attīstības pro� laksei saistītiem ar kalcija nepietiekamu nonākšanu un 

uzsūkšanos organismā;
• ar vecuma radītām izmaiņām kalcija apmaiņas regulācijā organismā;
• kā palīglīdzeklis epitēlijķermenīšu saslimšanu ārstēšanā saistītu ar kalcija de� cītu; 
• pie paaugstināta kalcija nepieciešamības (osteoporoze, atveseļošanās periodā pēc 

kaulu traumām un operācijām); 
• pie kalcija līmeņa pazemināšanās organismā, pamatotu ar tā nepietiekamu 

nonākšanu un uzsūkšanos (uzsūkšanās traucējumi KZT, nieru mazspēja, vitamīna D 
trūkums u.c.). 

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Parathyroid TIDE PLUS izgatavošanā 
izmantotas pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. 
Preperāts ir kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret 
receptūras peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. 
Elastīgās kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos 
un uzsūkšanos visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme 
neizsauc alerģiju, iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus 
lietot dažādu kultūru un diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala 
barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc 
ēšanas, uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 
2 – 3 mēneši.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors ParathyroidTIDE PLUS – mūsdienīgs, 
efektīvs līdzeklis epitēlijķermenīšu hormonu izstrādes procesu normalizēšanai un 
kalcija metabolisma traucējumu pro� laksei.  
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LigamenTIDE PLUS 

Neracionāls uzturs, slikta ekoloģija, nevesels mazkustīgs dzīvesveids, padara, atbalsta 
– kustības aparāta struktūras neaizsargātas no dažādiem patoloģiskiem stāvokļiem ne tikai 
vecāka gada gājuma, bet arī vidēja vecuma cilvēkiem. Pat jauniem cilvēkiem tagad arvien 
biežāk tiek konstatētas saišu – locītavu slimības. No otras puses pie paaugstinātām � ziskām 
slodzēm sportistiem un sporta entuziastiem organismā var izveidoties divi pretēji stāvokļi: 
� ziskās izturības un darbspēju paaugstināšana vai hroniska iztukšošanās un pārslodze. 
Galveno slodzi pie spēka slodzēm uzņem locītavas un saites, kas kļūst par iemeslu hronisku 
sāpju un distro� sko procesu attīstības cēloņiem, kā rezultātā tiek izjaukts saistaudu veselums, 
no kuriem tās sastāv. Kā zināms jebkuru sāpi ir vieglāk novērst nevis ārstēt. Tieši tādēļ pirms 
pakļaut saistaudus bojājumiem vai vecuma izmaiņām, ļoti svarīgi ir pievērst pastiprinātu 
uzmanību pro� laktiskiem līdzekļiem to atjaunošanā. 

Mūsdienīgs Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors LigamenTIDE PLUS ar zinātniski 
pamatotu, sinerģiski darbojošos sastāvdaļu izvēli, aktivizējošu saistaudu reģenerācijas 
procesus, radīts kompleksai saišu – locītavu aparāta stiprināšanai. 

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātora LigamenTIDE PLUS efektivitāte pamatota:

Inovatīva īpašība mūsdienīgai izstrādei LigamenTIDE PLUS ir � zioloģiski aktīvu, 
zemmolekulāru, bio sintezēto Peptīdu NV/1 nonākšana organismā, virzīta uz saišu – locītavu 
aparāta saistaudu šūnu funkciju stiprināšanai. LigamenTIDE PLUS sastāvā iekļautie īsie peptīdi 
kā dabīgi organisma metaboli atšķiras ar augstas efektivitātes informatīvā mehānisma 
nekaitīgu iedarbību. 

Ar mērķi panākt maksimālu atveseļojošu iedarbību uz locītavu struktūru un funkciju 
zinātniskajā izstrādē LigamenTIDE PLUS iekļautas savstarpēji papildinošas un savstarpēji 
atkarīgas sastāvdaļas L-Arginīns, Indijas vīraka sveķu ekstrats, Mangāna sulfāts, Kurkumīns, 
Vara citrāts un Vitamīns С – svarīgi saistaudu šūnu metabolisma, vitamīnu – minerālvielu 
homeostāzes uzturēšanai un šūnu barošanas faktori. 

-L-Arginīns – aminoskābe, dabīga vitamīniem līdzīga viela, imūnmodulātors ir viens no 
atslēgas elementiem vielmaiņas procesā, veicina bojāto saistaudu atjaunošanos. 

-Aktīvās Indijas vīraka sveķu ekstrakta sastāvdaļas bremzē iekaisuma reakcijas saistaudos, 
locītavās, stiprina asinsvadus locītavu audos kā arī veicina bojāto asinsvadu atjaunošanos. 

-Mangāna sulfāts iekļauts sastāvā kā bioloģiski pieejams mangāna avots, viens no desmit 

Izvērstais peptīdu komplekss NV/1 
L-Arginīns 
Indijas vīraka (Boswéllia serráta) sveķu 
ekstrakts
Mangāna sulfāts 
Kurkumīns 
Vara citrāts
Vitamīns С

Sastāvs: 
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«dzīvības metāliem», nepieciešams normālu procesu norisei dzīvajos organismos. Mangāna 
patēriņš palielinās pie � ziskām slodzēm. Mangāns ietekmē asinsrades procesus, paātrina 
antivielu veidošanos, neitralizē ārējo olbaltumvielu kaitīgo iedarbību. Mangāns ietekmē 
atskābinoši – atjaunojošos procesus, olbaltumvielu apmaiņu, aktivizē fermentu darbību un ir 
nepieciešams elements saišu, locītavu stiprināšanai. 

-Kurkumīns izrāda sistemātiski regulējošu iedarbību uz organismu, piemīt antioksidanta 
un pretiekaisuma iedarbība, stiprina imunitāti, piedalās detoksikācijas procesos, kavē 
saistaudu šūnām daudzu augsti toksisku vielu izstrādi. 

- Varš, kurš nonāk organismā ar bioloģiski pieejamā formā no vara citrāta, nepieciešams 
šūnu barošanas procesos, skābekļa utilizācijai, šūnu veseluma uzturēšanai, brīvo radikāļu 
neitralizēšanai. Varš piedalās hemoglobīna veidošanā un erotricītu formēšanā. Vara de� cīts 
var novest pie saistaudu mazspējas ar saišu bojājumiem, kolagēna un elastēna ( atbild 
par elastību) veidošanās traucējumu rezultāts. Varš stimulē olbaltumvielu, vitamīna C un 
ogļhidrātu uzsūkšanos organismā, imunitātes stiprināšanu

- Vitamīns С - svarīgs, dabīgs antioksidants, atskābināšanas procesu šūnās regulators, 
imūnmodulātors, veicina olbaltumvielu sintēzes palielināšanos. Vitamīns C piedalās kolagēna 
šķiedru sintēzē, kuras ir saišu un locītavu skrimšļu struktūras pamata elements, nodrošina 
to elastību un blīvumu. Pie Vitamīna C de� cīta locītavas un skrimšļi ir ļoti neaizsargāti no 
patoloģiskām iedarbībām, kas noved pie mikro traumām, deģeneratīvo saslimšanu krekinga 
un attīstības.

Lietošanas rekomendācija: 
• pie augstām � ziskām un spēka slodzēm uz saitēm, locītavām;
• pie intensīviem sporta treniņiem;
• distro� sku procesu saitēs un locītavās pro� laksei;
• saišu, locītavu saslimšanu pro� laksei;
• vecuma izraisītām izmaiņu pro� laksei saitēs, locītavās;
• kā palīglīdzeklis pēc mežģījumiem, saišu un muskuļu cīpslu sastiepumiem un plīsumiem;
• kā palīglīdzeklis kompleksā locītavu, saišu un muskuļu cīpslu ārstēšanā pēc operāciju 

periodā.

Daudzkomponetu peptīdu bioregulātora Ligamen TIDE PLUS izgatavošanā izmantotas 
pašas mūsdienīgākās iekārtas, ekoloģiski tīras izejvielas un tehnoloģijas. Preperāts ir 
kapsulēts, izgatavotas no īpaši stabila polimēra – hipromelozes, noturīgas pret receptūras 
peptīdu kompleksu aminoskābju un bioloģiski aktīvo savienojumu darbību. Elastīgās 
kapsulas pakāpeniska izšķīšana veicina regulējamu preperāta izdalīšanos un uzsūkšanos 
visā kuņģa – zarnu trakta garumā. Hipromelozes augu valsts izcelsme neizsauc alerģiju, 
iekaisumu un tas ļauj daudzkomponentu peptīdu bioregulātorus lietot dažādu kultūru un 
diētisko tradīciju cilvēkiem, ieskaitot veģetāro, košera un halala barošanas sistēmas. 

Lietošana: Pieaugušajiem lietot 1 mēnesi pa vienai kapsulai dienā 30 min pēc ēšanas, 
uzdzerot pietiekošu daudzumu ūdens. Pieļaujama ilgstošāka preperāta lietošana, 2 – 3 
mēneši.

Kontrindikācijas: paaugstināta individuālā preperāta sastāvdaļu nepanesība; 
grūtniecības un barošanas ar krūti periodā, bērniem, datu trūkuma dēļ.

Daudzkomponentu peptīdu bioregulātors LigamenTIDE PLUS – inovatīvs, efektīvs 
līdzeklis saišu, locītavu problēmu pro� laksei. 
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