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Programmas izstrādātas Eiropas Dabaszinātņu akadēmijas un Eiropas Zinātņu biedrības vadībā ( Hanovere, 

Vācija) 

  

Saturs 

“MyRealWay” bioregulātoru pielietošanas programmas kā palīglīdzekļi un profilaksei pie 

kompleksas saslimšanu ārstēšanas: 
 

imūnās sistēmas funkciju traucējumi        lpp..-..3 

saslimšanas, kuras pavada asa un hroniska intoksikācija                                  lpp..-..4 

asinsrades sistēmas (anēmija) funkciju traucējumi                                                                            lpp. - 6 

sievietes reproduktīvās sistēmas funkciju traucējumi       lpp..-.8 

vīriešu reproduktīvās sistēmas funkciju traucējumi          lpp..-.12 

urīnsistēmas funkciju traucējumi                                       lpp..-.15 

aknas funkciju traucējumi         lpp..-.17 

atbalsta – gaitas aparāta funkciju traucējumi                          lpp..-.18 

vecuma izraisīti struktūras traucējumi (programma «Aktīva ilggadība»)   lpp..-.26 

elpošanas orgānu funkciju traucējumi        lpp..-.30 

gremošanas orgānu funkciju traucējumi               lpp..-.31 

nervu sistēmas funkciju traucējumi        lpp..-.33 

sirds – asinsvadu sistēmas funkciju traucējumi                   lpp..-.34 

endokrīnās sistēmas funkciju traucējumi             lpp..-.35 

redzes orgānu funkciju traucējumi         lpp..-.38 

dzirdes orgānu funkciju traucējumi        lpp..-.40 

pie dažādu lokalizāciju audzējiem                                                                                  lpp..-.41 

«Kosmetoloģija sievietēm»        lpp..-.43 

«Kosmetoloģija vīriešiem»         lpp..-.44 

pie paaugstinātām fiziskajām slodzēm       lpp..-.45 
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“MyRealWay” BIOREGULĀTORU PIELIETOŠANAS PROGRAMMAS, 

KĀ PALĪGLĪDZEKĻI UN PROFILAKSEI PIE KOMLEKSAS SASLIMŠANU 

ĀRSTĒŠANAS  

 

   

PROGRAMMAS  

Imūnsistēmas funkciju traucējumu profilaksei un atjaunošanai  

 

I. Sekundārā imūndeficīta stāvokļi 

 

Programma 1. Hroniskas infekcijas, parazitārās invāzijas, intoksikācijas, stresa sindroms, ēšanas traucējumi, 

nespēks, autoimūnās saslimšanas, endokrīnās saslimšanas, smagas traumas un operācijas, ārstniecības līdzekļu 

lietošana, pavadoša sekundārā imūndeficīta stāvokļa attīstība, imūnā statusa traucējumi sezonālā gripas un 

respiratoro vīrusu infekciju periodā.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Imūnsistēmas nespecifiskās 

rezistences paaugstināšana  

ThymusTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Organisma adaptogēno īpašību 

paaugstināšana  

MiсrofloraTIDE PLUS 1 kapsula dienā Zarnu mikrofloras normalizēšana  

 

II. Alerģijas  (respiratorās alerģijas, респираторная аллергия, atopiskais dermatīts).  

Programma 2. Alerģiju saasinājumu periodā 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapsula no rīta un vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Imūnsistēmas nespecifiskās 

rezistences paaugstināšana  

 

Periodā, kad nav alerģiju saasinājuma  

Gremošanas orgānu funkcionālā stāvokļa atjaunošanaя:  

Programma 3. Kuņģa – zarnu trakta gļotādas apvalka rezistences paaugstināšanai 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DuodenumTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Divpadsmitpirkstu zarnas reparatīvo 

un reģeneratīvo procesu uzlabošana, 

sekretorās funkcijas normalizēšana  

FlatuTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Gremošanas un barības vielu 

uzsūkšanās procesu uzlabošana  
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Programma 4. motorikas un vārstu traucējumu zarnās likvidēšana, zarnu biocenozes normalizācija    

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Zarnu mikrofloras normalizēšana  

NervesTIDE PLUS 2 kapsulas vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas funkciju regulēšana un 

metabolism normalizēšana  

         

 

Programma 5. Elpošanas orgānu funkcionālā stāvokļa atjaunošana: 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

BreathTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Iekaisumu procesu aktivitātes 

mazināšana elpošanas ceļu gļotādas 

apvalkā  

ThymusTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Organisma adaptogēno īpašību 

paaugstināšana  

 

Programma 6. Urīnsistēmas orgānu funkcionālā stāvokļa atjaunošana:  

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Nieru funkciju normalizēšana 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Organisma adaptogēno īpašību 

paaugstināšana  

 

Programma 7. Imūnās sistēmas funkcionālā stāvokļa atjaunošana:  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

BreathTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Iekaisumu procesu aktivitātes 

mazināšana elpošanas ceļu gļotādas 

apvalkā  

ThymusTIDE PLUS 2 kapsulas pa dienu un vakarā Organisma adaptogēno īpašību 

paaugstināšana  

KidneyTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Nieru funkciju normalizēšana 

 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu. 

 

 

 

PIELIETOŠANAS PROGRAMMAS 

kā palīglīdzekļi pie saslimšanām, kuras pavada asas un hroniskas intoksikācijas 
 

Programma 8. Intoksikācija ar dizūrijas ( urinēšanas traucējumi) simptomiem 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapsula no rīta un vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  
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UrinaTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Diurēzes palielināšana,  «apjoma» 

slodzes mazināšana 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas funkciju regulēšana un 

metabolism normalizēšana  

 

Programma 9. Intoksikācija ar sekundārā imūndeficīta pazīmēm 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapsula no rīta un vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Imūnsistēmas nespecifiskās 

rezistences paaugstināšana  

NervesTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas funkciju regulēšana un 

metabolism normalizēšana  

 

Programma 10. Intoksikācija ar aknas mazspējas pazīmēm 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapsula no rīta un vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

LiverTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Kardinālās aknas cirozes izpausmju 

mazināšana 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas funkciju regulēšana un 

metabolism normalizēšana  

 

Programma 11. Intoksikācija ae sirds mazspējas izpausmēm 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapsula no rīta un vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

CardioTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Sirds muskuļa saraušanās un 

metabolisma uzlabošana 

VessTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Asinsvadu traucējumu korekcija 

 

Programma 12. Intoksikācija ar elpošanas nepietiekamības pazīmēm 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapsula no rīta un vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

BreathTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Iekaisumu procesu aktivitātes 

mazināšana elpošanas ceļu gļotādas 

apvalkā  

VessTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Asinsvadu traucējumu korekcija 

 

Programma 13. Traucējumi, iesaistoši imūno mehānismu pie infekciju – iekaisumu saslimšanām. Atjaunošanās 

periodā pēc pārciestām infekciju – iekaisumu saslimšanām . Sezonālu respiratoru vīrusu infekciju un gripas 

profilakse. Apkārtējās vides ( ekoloģisku, rūpniecisku, ģeopatogēnu) nelabvēlīgo faktoru iedarbības uz organismu 
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profilakse.   

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

20-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Imūnā statusa atjaunošana 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Organisma adaptogēno īpašību paaugstināšana  

DetoxiTIDE PLUS   1 kapsula 2 reizes dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

 

 

Programma 14. Asas un hroniskas intoksikācijas nelabvēlīgu apkārtējās vides faktoru, medikamentu, alkohola, 

infekciozu un parazitāru invāziju, organisma orgānu un sistēmu ( hroniskas sirds, aknas, nieru, elpošanas) 

mazspējas izraisītas.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

20-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapsula 2 reizes dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

ThymusTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Organisma adaptogēno īpašību paaugstināšana  

VessTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Hematoloģisko asins īpašību, mikrocirkulācijas 

uzlabošana  

Specifiskie kompleksi 

(CardioTIDE PLUS vai 

BreathTIDE PLUS vai 

KidneyTIDE PLUS vai 

UrinaTIDE PLUS vai 

LiverTIDE PLUS u.t.t.) 

1 kapsula 2 reizes dienā Domāšanas orgāna funkciju un metabolisma 

uzlabošana 

 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu. 

 

 

PROGRAMMAS  

Asinsrades orgānu funkciju atjaunošanai un traucējumu profilaksei  

Programma 15. Anēmija, saistīta ar nutrientu deficītu ( dzelzs deficīta anēmija, vitamīna B12 deficīta anēmija, 

folskābes deficīta anēmija, olbaltumvielu nepietiekamības izraisīta anēmija, anēmija saistīta ar vara, cinka u.c. 

trūkumu). 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Dzelzs deficīta trūkuma, vitamīnu 

В6, В12, folskābes, vara 

aizpildīšana 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Organisma adaptogēno īpašību 

paaugstināšana  

 

 

Programma 16. Anēmija, saistīta ar dažādu toksisko aģentu iedarbību ( idopātiskā aplastiskā anēmija, 

medikamentozā aplastiskā anēmija, citu iekšējo aģentu izraisīta aplastiskā anēmija, medikamentozā neitropēnija, 

toksiskā neitropēnija)  

Komplekss Devas un lietošanas laiki Sagaidāmais efekts 
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MyReallWay 15-30 dienām 

 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Dzelzs deficīta trūkuma, vitamīnu 

В6, В12, folskābes, vara aizpildīšana 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu Organisma adaptogēno īpašību 

paaugstināšana  

 

Programma 17.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Dzelzs deficīta trūkuma, vitamīnu 

В6, В12, folskābes, vara aizpildīšana 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Organisma adaptogēno īpašību 

paaugstināšana  

DetoxiTIDE PLUS   1 kapsula 2 reizes dienā Organisma dabīgās detoksikācijas 

procesu  

 

Programma 18. Akūta vai hroniska posthemorāģiska anēmija 

  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Dzelzs deficīta trūkuma, vitamīnu В6, 

В12, folskābes, vara aizpildīšana 

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, 

asinsvadu sieniņu stiprināšana  

ThymusTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Organisma adaptogēno īpašību 

paaugstināšana 

 

Programma 19. Anēmija pie jaunveidojumiem, kā ķīmijterapijas vai staru terapijas. 

  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Dzelzs deficīta trūkuma, vitamīnu В6, В12, 

folskābes, vara aizpildīšana 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapsula 2 reizes dienā Organisma dabīgās detoksikācijas procesu 

ImmuneTIDE PLUS  

 

1 kapsula 2 reizes dienā Imūnās sistēmas nespecifiskās rezistences 

paaugstināšana  

Speciālais mērķorgāna 

komplekss (BreathTIDE 

PLUS vai KidneyTIDE 

PLUS vai UrinaTIDE PLUS 

1 kapsula 2 reizes dienā Mērķorgāna funkciju un metabolisma 

uzlabošana  
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vai LiverTIDE PLUS vai 

Pancrea TIDE PLUS u.t.t.) 

 

Programma 20. Anēmija saistīta ar kuņģa, 12-pirkstu zarnas un resnās zarnas saslimšanām  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Dzelzs deficīta trūkuma, vitamīnu В6, В12, 

folskābes, vara aizpildīšana 

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, asinsvadu 

sieniņu stiprināšana 

Speciālais mērķorgāna 

komplekss (HyperacidTIDE 

PLUS vai LowacidTIDE 

PLUS vai DuodenumTIDE 

PLUS vai FlatuTIDE PLUS 

vai MicrofloraTIDE PLUS 

u.t.t.) 

1 kapsula 2 reizes dienā Mērķorgāna funkciju un metabolisma 

uzlabošana 

 

 

Programma 21. Profilakse pie priekšlaicīgas novecošanas un anēmija padzīvojošiem un vecāka gadu 

gājuma cilvēkiem. 

 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu. 

 

 

PROGRAMMAS  

«SIEVIETES REPRODUKTĪVĀ VESELĪBA» 

I. Klimaksa sindroms  

 

 1 grupa: agrīnie simptomi (vazomotoriskie un psiho – emocionālie traucējumi). Karstuma viļņi, nakts 

svīšana, sirds ritma tarucējumi, drebuļi, uzbudināmība, сонливость, vājums, nemiers 

Programma 22 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

1 reizi 3 – 6 mēnešos 

Sagaidāmais efekts 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Dzelzs deficīta trūkuma, vitamīnu В6, В12, 

folskābes, vara aizpildīšana 

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, asinsvadu 

sieniņu stiprināšana 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Imūnās sistēmas nespecifiskās rezistences 

paaugstināšana 
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MenoTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Sievietes organisma veselības 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse 

NervesTIDE PLUS 2 kapsulas vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas funkciju regulēšana un 

metabolism normalizēšana  

CardioTIDE PLUS 2 kapsulas  pa dienu Sirds muskuļa saraušanās un 

metabolisma uzlabošana 

 

2 grupa: vidējā perioda simptomi  (urogenetālie un  «amforie» simptomi,  ādas un matu novecošana un to struktūras 

izmaiņas) .Sausums dzimumorgānos, nieze, dedzināšana, recidīvējoši iekaisumi dzimumorgānos, bieža urinēšana, 

urīna nesaturēšana, cistīti. Matu, nagu sausums un trauslums, grumbas  

 

Programma 23 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

1 reizi 3 – 6 mēnešos 

 

Sagaidāmais efekts 

MenoTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Sievietes organisma veselības 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Diurēzes palielināšana,  «apjoma» 

slodzes mazināšana 

SkinTIDE PLUS 2 kapsulas  pa dienu Ādas struktūras un funkciju 

normalizēšana 

 

Programma 24 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

1 reizi 3 – 6 mēnešos 

 

Sagaidāmais efekts 

MenoTIDE PLUS  1 kapsula no rīta un vakarā Sievietes organisma veselības 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse 

NervesTIDE PLUS 2 kapsulas vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas funkciju regulēšana un 

metabolism normalizēšana  

HairTIDE PLUS 2 kapsulas  pa dienu Matu un nagu struktūras atjaunošana  

 

3 grupa: vēlīnie simptomi (metaboliskais simptoms, neiroloģiskie simptomi, kaulu – muskuļu traucējumi). 

Osteoporoze, osteoartrīts, sirds – asinsvadu saslimšanas, atmiņas, redzes, dzirdes pasliktināšanās. 

 

Programma 25 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

1 reizi 3 – 6 mēnešos 

Sagaidāmais efekts 
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MenoTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Sievietes organisma veselības 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse 

Bone TIDE PLUS 2 kapsulas  pa dienu Kalcija, magnija un vitamīna D3 

deficīta aizpildīšana 

Vision TIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Metabolisma atjaunošana redzes 

orgānu audos un šūnās 

 

Programma 26 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

1 reizi 3 – 6 mēnešos 

 

Sagaidāmais efekts 

Urina TIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Diurēzes palielināšana,  «apjoma» 

slodzes mazināšana 

Joints TIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Locītavu struktūras un kustīguma 

atjaunošana  

Brain TIDE PLUS 2 kapsulas  pa dienu Smadzeņu asinsrites procesu 

normalizēšana 

 

Programma 27 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

1 reizi 3 – 6 mēnešos 

 

Sagaidāmais efekts 

Cardio TIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Sirds muskuļa saraušanās un 

metabolisma uzlabošana 

NervesTIDE PLUS 2  kapsulas vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas funkciju regulēšana un 

metabolism normalizēšana  

Hear TIDE PLUS 2 kapsulas  pa dienu Metabolisma atjaunošana dzirdes 

orgānu audos un šūnās 

 

 II .Pirmsmenstruālais sindroms  

Programma 28. Tūskas forma. Sejas, kāju, vēdere lejasdaļas, piena dziedzeru tūskas un sāpīgums  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15 dienas pirms menstruācijas 

 

Sagaidāmais efekts 

WomenTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Sievietes veselības stāvokļa 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse  

UrinaTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu Diurēzes palielināšana,  «apjoma» 

slodzes mazināšana 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas funkciju regulēšana un 

metabolism normalizēšana  
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Programma 29.  Cefalģiskā forma. Izteiktas galvas sāpes dažas dienas pirms menstruācijas, nelabums, vemšana, 

galvas reiboņi.   

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15 dienas pirms menstruācijas 

 

Sagaidāmais efekts 

WomenTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Sievietes veselības stāvokļa 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse  

Cardio TIDE PLUS 1 kapsula pa dienu Sirds muskuļa saraušanās un 

metabolisma uzlabošana 

BrainTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Smadzeņu asinsrites procesu 

normalizēšana 

 

Programma 30. Neiro – psihiskā forma. Uzbudināmība, agresivitāte.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15 dienas pirms menstruācijas 

 

Sagaidāmais efekts 

WomenTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Sievietes veselības stāvokļa 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse  

NervesTIDE PLUS 2  kapsulas vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas funkciju regulēšana un 

metabolism normalizēšana  

 

III. Urīnsistēmas un dzimumorgānu iekaisumu saslimšanasas.  (Hroniskas urīnsistēmas iekaisumu saslimšanas, 

sievietes dzimumorgānu iekaisumu saslimšanas, dzemdes un tās piedēkļu iekaisuma saslimšanasв:olnīcu un olvadu) 

  

Programma 31. Organisma aizsargspēku pastiprināšanai un imunitātes stimulēšanai 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

WomenTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Sievietes veselības stāvokļa 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse  

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Imūnsistēmas nespecifiskās 

rezistences paaugstināšana  

 

 

Programma 32.Pie iekaisumu procesa saasināšanās  vai pie urīnceļu pavadošo bojājumu klātbūtnes (cistīts, 

uretrīts) 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

WomenTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Sievietes veselības stāvokļa 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse  

Urina TIDE PLUS 1 kapsula pa dienu un vakarā Diurēzes palielināšana,  «apjoma» 

slodzes mazināšana 
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Programma 33. Uz antibakteriālo preperātu lietošanas fona  pie dzimumorgānu iekaisumu saasināšanos vai pie 

hormonālo preperātu lietošanas cikla traucējumiem 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

WomenTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Sievietes veselības stāvokļa 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse  

LiverTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Aknas veselības stiprināšanai 

 

 IV. Dishormonālās – distrofiskās urīnsistēmas orgānu saslimšanas  

Programma 34. Pie dishormonālajām – distrofiskajām dzemdes saslimšanām: dzemdes mioma (fibromioma), 

endometrioze, endometrijas hiperplāzija, polipi 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

Atkārtot 2-3 reizes gadā 

Sagaidāmais efekts 

WomenTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Sievietes veselības stāvokļa 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse  

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

 

 

Programma 35. Pie dishormonālām piena dziedzeru saslimšanām – difūzā mastopātija (fibrozi - cistiskā), mezglu 

un cistiskā mastopātija (pirms un pēc operācijas).  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

Atkārtot 2-3 reizes gadā 

Sagaidāmais efekts 

WomenTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Sievietes veselības stāvokļa 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse  

LiverTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Aknas veselības stiprināšanai 

 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu.  

PROGRAMMAS  

«VĪRIEŠA REPRODUKTĪVĀ VESELĪBA» 

I.  Androgēnā mazspēja 

Programma 36. Hormonālā apmaiņas normalizēšanai, potences, libido, dzimumorgānu funkcionēšanas 

paaugstināšanai, testosterona līmeņa un spermas daudzuma palielināšanai, organisma aizsargspēju pastiprināšanai 

un imunitātes stimulēšanai.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ActiManTIDE PLUS 2 kapsulas no rīta Vīriešu veselības stiprināšana, 

seksuālo traucējumu profilakse  



13 

 

ThymusTIDE PLUS 2 kapsulas vakarā Organisma adaptogēno īpašību 

paaugstināšana  

 

 

Programma 37.Pie nervozitātes, paaugstinātas uzbudināmības, bezmiega, nakts svīšanas, karstuma sajušanas pa 

visu ķermeni  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ActiManTIDE PLUS 2 kapsulas no rīta Vīriešu veselības stiprināšana, 

seksuālo traucējumu profilakse  

NervesTIDE PLUS 2 kapsulas vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas funkciju regulēšana un 

metabolism normalizēšana  

 

 

Programma 38. Uz ārstniecisko preperātu lietošanas fona, tauku nogulsnēšanās uz krūts dziedzeriem, gurniem, 

dibena 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ActiManTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Vīriešu veselības stiprināšana, 

seksuālo traucējumu profilakse  

LiverTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Aknas veselības stiprināšanai 

 

 

             II.  Hronisks prostatīts 

 

Programma 39. Pie hroniska prostatīta ar dizūriskiem (urinēšanas traucējumiem) un sāpju simptomiem 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Diurēzes palielināšana,  «apjoma» 

slodzes mazināšana 

ProstaTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu un vakarā Vīrieša veselības stiprināšana 

 

Programma 40. Pie hroniska prostatīta ar seksuālu disfunkciju (erekcijas, ejakulācija u.c. traucējumiem)  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ActiManTIDE PLUS 2 kapsulas n o rīta Vīriešu veselības stiprināšana, 

seksuālo traucējumu profilakse  

ProstaTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu un vakarā Vīrieša veselības stiprināšana 
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III.  Priekšdziedzera labdabīga hipertrofija, prostatas adenoma 

Programma 41. Agrīnās saslimšanas stadijās ( 1. st.) kā arī vīriešiem pēc 60 (pie tādiem simptomiem kā urinēšanas 

aizture, vāja urinēšanas strūkla, nepilnīgas urīnpūšļa iztukšošanās sajūta, vēdera muskuļu sasprindzinājums 

urinēšanas laikā, intermitējoša urinācija, urīna izdalīšanās pilienveidīgi, urīna nesaturēšana)  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Diurēzes palielināšana,  «apjoma» 

slodzes mazināšana 

ProstaTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu un vakarā Vīrieša veselības stiprināšana 

 

Programma 42. Vēlākās saslimšanu stadijās  (2 st.), pie spiestas atteikšanās no operatīvas ārstēšanas kā arī 

vīriešiem pēc 75 ar mērķi pielonefrīta, nierakmeņu, hroniskas nieru mazspējas profilaksei  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsula no rīta  Diurēzes palielināšana,  «apjoma» 

slodzes mazināšana 

ProstaTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Vīrieša veselības stiprināšana 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

 

IV. Erektālā disfunkcija  

Programma 43. Dzimumorgānu hormonālās apmaiņas un asinsrites normalizēšanai, dzimumorgānu 

funkcionēšanai, potences, libido paaugstināšanai, testosterona līmeņa palielināšanai, organisma aizsargspēju 

pastiprināšanai un imunitātes stimulēšanai. 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ActiManTIDE PLUS 2 kapsulas no rīta  Vīriešu veselības stiprināšana, 

seksuālo traucējumu profilakse  

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu Imūnsistēmas nespecifiskās 

rezistences paaugstināšana  

VessTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Asinsvadu traucējumu korekcija 

 

 

Programma 44. Pie nervozitātes, paaugstinātas uzbudināmības, psihoemocionālās pārspridzes, statiskām 

pārslodzēm darbā   

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ActiManTIDE PLUS 2 kapsulas no rīta  Vīriešu veselības stiprināšana, 

seksuālo traucējumu profilakse  

NervesTIDE PLUS 2 kapsulas vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas funkciju regulēšana un 

metabolism normalizēšana  
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Programma 45. Uz ārstniecisko preperātu lietošanas fona, alkohola, smēķēšana, pārliekus liels svars, bioloģisko 

ritmu traucējumiem, iekaisumua process prostatā  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ActiManTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un pa dienu Vīriešu veselības stiprināšana, 

seksuālo traucējumu profilakse  

ProstaTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Vīrieša veselības stiprināšana 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu.  

 

PROGRAMMAS 

urīnsistēmas funkciju atjaunošanai un traucējumu profilaksei  

Programma 46 Pie gomerulārām slimībām (gomerulārais nefrīts, nefrotiskais sindroms, nefrītiskais sindroms), 

gomerulārie bojājumi pie cukura dieabēta, endokrīnās sistēmas saslimšanām, pie vielmaiņas traucējumiem, 

tubulointersticiālais nefrīts, pie infekciozām un parazitārām saslimšanām) 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Nieru funkciju normalizēšana 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

VessTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu un vakarā Asinsvadu traucējumu korekcija 

 

Programma 47. Pie hronisku saslimšanu norises 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Nieru funkciju normalizēšana 

VessTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Asinsvadu traucējumu korekcija 

 

Programma 48. Pie asām urīnsistēmas infekcijām (ass pileonefrīts, ass cistīts, ass uretrīts), hroniskām urīnsistēmas 

infekcijām (hronisks pileonefrīts, hronisks cistīts, hronisks uretrīts) intoksikācijas simptomu mazināšanai, nieru 

iekaisumu mazināšanai, limfātiskās drenāžas aktivizēšanai un diurēzes ( urīna izdalīšanās) pastiprināšanai 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Diurēzes palielināšana,  «apjoma» 

slodzes mazināšana 
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VessTIDE PLUS  1 kapsula no rīta un vakarā Asinsvadu traucējumu korekcija 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

 

Programma 49.  Pie hroniskām saslimšanu norisēm remisijas periodā  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Diurēzes palielināšana,  «apjoma» 

slodzes mazināšana 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Imūnsistēmas nespecifiskās 

rezistences paaugstināšana  

VessTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu Asinsvadu traucējumu korekcija 

 

                                    

Programma 50.  Pie hroniskas nieru mazspējas reparatīvo un reģeneratīvo procesu nieru paranhīmas un stromas 

šūnās uzlabošana, mikrocirkulācijas uzlabošanai nieru kamoliņos, organisma dabīgās detoksikācijas procesu 

aktivizēšanai, diurēzes pastiprināšanai  

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Nieru funkciju normalizēšana 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Diurēzes palielināšana,  «apjoma» 

slodzes mazināšana 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

VessTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Asinsvadu traucējumu korekcija 

*Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā 

 

 

Programma 51.  Pie urīnakmeņu saslimšanām ( uroltiāze) intoksikācijas simptomu mazināšanai, urīna izdalīšanās 

pastiprināšanai, urīnsistēmas iekaisumu procesu profilaksei, barības pārstrādes un uzsūkšanās procesu 

normalizēšanai.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

UrinaTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un pa dienu Diurēzes palielināšana,  «apjoma» 

slodzes mazināšana 

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu Zarnu mikrofloras normalizēšana  

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu.  
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PROGRAMMAS 

aknas funkciju atjaunošanai un traucējumu profilaksei 

Programma 52.  Pie hroniskām aknas iekaisuma ( hepatīti) saslimšanām iekaisuma procesu un intoksikācijas, 

holestāzes, astenoveģetatīvā sindroma cistolīzes simptomu noņemšanai  

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

LiverTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Aknas veselības stiprināšanai 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu un vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu Imūnsistēmas nespecifiskās 

rezistences paaugstināšana  

 

Programma 53. Pie aknas medikamentozajiem bojājumiem un zāļu ģenēzes patoloģisko izmaiņu profilaksei tajā 

hepatoprotekcijas un hemopoēzes aktivizēšanai, intoksikācijas simptomu mazināšanai  

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

LiverTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Aknas veselības stiprināšanai 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu un vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

ThymusTIDE PLUS 1 kapsula no rīta Organisma adaptogēno īpašību 

paaugstināšana  

 

Programma 54. Pie alkohola izraisītiem, asām un hroniskām ģenēzu, aknas bojājumiem - aknas un aizkuņģa 

dziedzera deģeneratīvā un autoimūnā rakstura bojājumu profilaksei un funkciju atjaunošanai, asinsrites 

normalizēšanai.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

LiverTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Aknas veselības stiprināšanai 

PancreaTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu un vakarā Reparatīvo un reģeneratīvo procesu 

uzlabošana aizkuņģa dziedzerī, 

sekretorās funkcijas stimulēšana 

VessTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu Asinsvadu traucējumu korekcija 

 

 

Programma 55. Pie žultsakmeņu slimības žults stāzes profilaksei, žults akmeņu veidošanās žultspūslī, 

nogulsnējumiem, žultsceļu diskenzijas, žults sekrēcijas normalizēšanai, aknas bojājumu aijaunošanai, bojājumu 

aizkuņģa dziedzerī ( paaugstināts spiediens aizkuņģa kanālā un 12 – pirkstu zarnas motorikas normalizēšanai.  

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

LiverTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Aknas veselības stiprināšanai 
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DuodenumTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu un vakarā Reparatīvo un reģeneratīvo procesu 

uzlabošana 12 – pirkstu zarnā, 

sekretorās funkcijas normalizēšana  

PancreaTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu Reparatīvo un reģeneratīvo procesu 

uzlabošana aizkuņģa dziedzerī, 

sekretorās funkcijas stimulēšana 

 

       

 

     Programma 56. Nespecifiskais reaktīvais hepatīts, Hronisks hepatīts ( t.sk. vīrusu), Aknas fibroze*,Aknas ciroze*, 

Aknas aptaukošanās*  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

LiverTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā  Reparatīvo un reģeneratīvo procesu 

uzlabošana aknā 

VessTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā  Mikrocirkulācijas aknā uzlabošana  

NervesTIDE PLUS  1 kapsula uz nakti  Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju 

normalizācija  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā un pēc nepieciešamības 

 

Programma 57. Aknas mazspēja*  

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

LiverTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā  Metabolisko procesu aknā 

uzlabošana, šūnas membrānas 

hepatocītu stiprināšana  

VessTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā  Mikrocirkulācijas aknā uzlabošana  

DetoxiTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā  Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

BrainTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā  Toksiskās ietekmes uz galvas 

smadzenēm mazināšana  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā un pēc nepieciešamības 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu.  

 

PROGRAMMAS 

«ATBALSTA – GAITAS APARĀTA VESELĪBA» 

I. Osteoporoze 

 

Programma 58. Pie pēcmenopauzes osteoporozes (bieži sievietēm pēc 60 gadiem) kā profilaktiski un palīglīdzekļi 

kompleksai klimaksa sindroma simptomu korekcijai, kalcija uzsūkšanās zarnā procesa normalizēšanai. 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 
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BoneTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Kalcija, magnija un vitamīna D3 

deficīta aizpildīšana 

MenoTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Sievietes organisma veselības 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse 

DuodenumTIDE PLUS  1 kapsula pa dienu  Reparatīvo un reģeneratīvo procesu 

uzlabošana 12 – pirkstu zarnā, 

sekretorās funkcijas normalizēšana  

 

Programma 59. Pie senilās osteoporozes (vīrieši un sievietes pēc 70 gadiem)kā profilaktisks un palīglīdzeklis pie 

kompleksas antinovecošanas dietas korekcijas un  kalcija uzsūkšanās zarnā procesa normalizēšanai. 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

BoneTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Kalcija, magnija un vitamīna D3 

deficīta aizpildīšana 

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Zarnu darbības un vielmaiņas 

normalizēšana  

DuodenumTIDE PLUS  1 kapsula pa dienu  Reparatīvo un reģeneratīvo procesu 

uzlabošana 12 – pirkstu zarnā, 

sekretorās funkcijas normalizēšana  

 

 

Programma 60. Osteoporozes attīstības profilaksei sievietēm pie menstruālā cikla traucējumiem, ar 

vairogdziedzera saslimšanām, pēc olnīcu izņemšanas jaunā vecumā, pie ilgstošas hormonālās terapijas, kalcija 

uzsūkšanās zarnā procesa normalizēšanai. 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

BoneTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Kalcija, magnija un vitamīna D3 

deficīta aizpildīšana 

WomanTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Sievietes organisma veselības 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse 

MicrofloraTIDE PLUS  1 kapsula pa dienu  Zarnu darbības un vielmaiņas 

normalizēšana  

 

Programma 61. Pie paaugstinātas kalcija nepieciešamības ( osteoporoze, pēc kaulu lūzumiem, 

operācijām)   

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

ParathyroidTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Epitēlijķermenīšu funkciju uzlabošana, kalcija, 

vitamīna D deficīta novēršana 

BoneTIDE PLUS  

 

1 kapsula 2 reizes dienā Reparatīvo un reģeneratīvo procesu 

uzlabošana kaulu audos  

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, asinsvadu 

sieniņu stiprināšana 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Imūnās sistēmas nespecifiskās rezistences 
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II. Reimatoīdais artrīts 

Programma 62. Pie reimatoīdā artrīta ar nieru bojājumiem (glomerulonefrīts, pileonefrīts, amiloidoze) locītavu 

funkciju normalizēšanai, urinēšanas pastiprināšanai un iekaisuma simptomu mazināšanai 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

JointsTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Locītavu struktūras un kustīguma 

atjaunošana 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Nieru funkciju normalizēšana 

UrinaTIDE PLUS  1 kapsula pa dienu  Diurēzes palielināšana,  «apjoma» 

slodzes mazināšana 

 

Programma 63. Pie reimatoīdā artrīta ar sirds – asinsvadu sistēmas bojājumiem (arteriālā hipertonija, miokardīts, 

perikardīts, endokardīts u.c.) locītavu funkciju normalizēšanai, centrālās un perifērās asinsrites normalizēšanai un 

izteiktu iekaisuma simptomu mazināšanai 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

JointsTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Locītavu struktūras un kustīguma 

atjaunošana 

CardioTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Konorārās asinsrites un vielmaiņas 

uzlabošana miokardā  

VessTIDE PLUS  1 kapsula pa dienu  Asinsvadu traucējumu korekcija 

 

Programma 64. Pie reimatoīdā artrīta ar plaušu bojājumiem (eksudatīvais pleirīt, intersticiālā fibroze u.c.) 

locītavu, elpošanas funkciju normalizēšanai un izteiktu iekaisuma simptomu mazināšanai 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

JointsTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Locītavu struktūras un kustīguma 

atjaunošana 

BreathTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Iekaisumu procesu aktivitātes 

mazināšana elpošanas ceļu gļotādas 

apvalkā  

DetoxiTIDE PLUS  1 kapsula pa dienu  Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

 

Programma 65.  Pie reimatoīdā artrīta ar nervu sistēmas bojājumiem (veģetatīvā distonija, polineirīts, diencefālais 

sindroms u.c.) locītavu funkciju normalizēšanai, izteikta iekaisuma simptomu mazināšanai un nervu sistēmas 

mentālo un regulējošo funkciju normalizēšanai  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

JointsTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Locītavu struktūras un kustīguma 

paaugstināšana 
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atjaunošana 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu un vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju 

normalizācija  

MemoryTIDE PLUS 1 kapsula no rīta Bioenerģētisko procesu centrālajā 

nervu sistēmā aktivizēšana 

 

Programma 66.  Pie reimatoīdā artrīta ar redzes bojājumiem (sklerīts, sausais keratokonjunktivīts u.c.) locītavu 

funkciju normalizēšanai, izteikta iekaisuma simptomu mazināšanai, asinsrites un vielmaiņas acīs normalizēšana 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

JointsTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Locītavu struktūras un kustīguma 

atjaunošana 

VisionTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu un vakarā Vecuma izraisītu acu saslimšanu 

profilakse 

VessTIDE PLUS 1 kapsula no rīta Asinsvadu traucējumu korekcija 

 

III. Osteoartroze (deformējošā osteoartroze) 

Programma 67.  Locītavu funkciju normalizēšanai (kustīguma atjaunošana),locītavu skrimšļu virsmu, cīpslu un 

saišu atjaunošanai 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

JointsTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Locītavu struktūras un kustīguma 

atjaunošana 

LigamenTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Locītavu – saišu stiprināšana 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju 

normalizācija  

 

 

IV. Podagrisks artrīts 

Programma 68.  Locītavu funkciju normalizēšanai (kustīguma atjaunošana), nieru funkciju atjaunošana un 

intoksikācijas simptomu noņemšana 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

JointsTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Locītavu struktūras un kustīguma 

atjaunošana 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsula no rīta Nieru funkciju normalizēšana 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu un vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  
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V. Osteohondroze 

Programma 69.  Mugurkaula staba funkciju normalizēšana (kustīguma, elastības atjaunošana), izteiktu 

iekaisuma simptomu, sāpju sindroma un tūskas mazināšana 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

JointsTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Locītavu struktūras un kustīguma 

atjaunošana 

LigamenTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Locītavu – saišu stiprināšana 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju un 

metabolisma normalizācija  

 

VI. Muskuļu un saišu saslimšanu profilakse 

Programma 70.  Pie miozītiem, tenosinovītiem, ligamentozes, bursīta, epikondlīta u.c.  locītavu – saišu un muskuļu 

funkciju normalizēšanai, izteiktu iekaisuma simptomu, sāpju sindroma un tūskas mazināšana 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

Vess (Ligamen)TIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Asinsvadu traucējumu korekcija 

Joints(Muscle)TIDE PLUS 1 kapsula no rīta un pa dienu Locītavu struktūras un kustīguma 

atjaunošana ( muskuļu stiprināšana) 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju un 

metabolisma normalizācija  

 

Programma 71.  Pie muskuļu iekaisumu saslimšanām ( miozīti), muskuļu kalcifikācijas un ossifikācijas, mialgijām.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

MuscleTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Muskuļu atjaunošanās 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapsula 2 reizes dienā Organisma dabīgās detoksikācijas procesu 

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, asinsvadu 

sieniņu stiprināšana 

 

Programma 72. Pie muskuļu atrofijas, energoresursa izsmelšanas, išēmiskā infarkta  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

MuscleTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Muskuļu atjaunošanās 

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, asinsvadu 

sieniņu stiprināšana 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Imūnās sistēmas nespecifiskās rezistences 

paaugstināšana 
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Programma 73. Pie muskuļu distrofijas, miotoniskiem traucējumiem, miopātijas  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

MuscleTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Muskuļu atjaunošanās 

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, asinsvadu 

sieniņu stiprināšana 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Imūnās sistēmas nespecifiskās rezistences 

paaugstināšana 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Centrālās un perifēriskās nervu sistēmas 

metabolisma tās audos normalizēšana, 

muskuļu tonusa un barošanas nervu 

regulācijas uzlabošana  

 

Programma 74. Pie sinovālo membrānu un cīpslu traumām ( sinovīti un tenosinovīti t.sk. infekciozie, kalcifisks 

tendenīts)  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

LigamenTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Saišu un cīpslu funkciju atjaunošana 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapsula 2 reizes dienā Organisma dabīgās detoksikācijas procesu 

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, asinsvadu 

sieniņu stiprināšana 

 

Programma 75. Pie sinovālo membrānu un zemceļa cistu plīsumiem. 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

LigamenTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Saišu un cīpslu funkciju atjaunošana 

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, asinsvadu 

sieniņu stiprināšana 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Imūnās sistēmas nespecifiskās rezistences 

paaugstināšana 

 

Programma 76. Pie mīksto audu slimībām, saistītām ar slodzi, pārslodzi spiedienu ( datoristu karpālo kanālu 

sindroms; elkoņu, ceļgalu, rokas brusīti), citām brusopātijām  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

LigamenTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Saišu un cīpslu funkciju atjaunošana 

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, asinsvadu 

sieniņu stiprināšana 
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NervesTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Centrālās un perifēriskās nervu sistēmas 

metabolisma tās audos normalizēšana, 

muskuļu tonusa un barošanas nervu 

regulācijas uzlabošana 

 

Programma 77. Pie muskuļu un cīpslu traumām, mežģījumiem, sastiepumiem .  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

MuscleTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Muskuļu atjaunošana 

LigamenTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Saišu un cīpslu funkciju atjaunošana 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapsula 2 reizes dienā Organisma dabīgās detoksikācijas procesu 

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, asinsvadu 

sieniņu stiprināšana 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Centrālās un perifēriskās nervu sistēmas 

metabolisma tās audos normalizēšana, 

muskuļu tonusa un barošanas nervu 

regulācijas uzlabošana 

 

Programma 78. Distrofisko procesu saitēs un locītavās profilaksei. 

 

VII. Gaitas – atbalsta aparātam, imūnā statusa un organisma vispārējā tonusa atbilstoši gada sezonālajiem 

cikliem, cilvēkiem kuri profesionāli un aktīvi nodarbojas ar sportu, fitnesu un pie paaugstinātām 

fiziskajām slodzēm, saistītām ar profesionālo darbību  

Hemoglobīna līmeņa asinīs paaugstināšanai, audu sadzīšanas paātrināšanai, fizisko un intelektuālo darbspēju 

paaugstināšanai, asinsrades, imūnsistēmas stimulēšanai un organisma detoksikācijai, antistresa mehānismu 

aktivizēšanai, trauksmes sajūtas un spridzes mazināšanai, adaptācijai pie gadalaiku maiņas, miega normalizēšanai.   

Programma 79.  Rudens – ziema periodā (1 reizi kvartālā – 30 dienas). 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula no rīta Imūnsistēmas nespecifiskās 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

MuscleTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Muskuļu atjaunošana 

LigamenTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Saišu un cīpslu funkciju atjaunošana 

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, asinsvadu 

sieniņu stiprināšana 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Imūnās sistēmas nespecifiskās rezistences 

paaugstināšana 
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rezistences paaugstināšana  

VessTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Asinsvadu traucējumu korekcija 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju un 

metabolisma normalizācija  

 

Programma 80.  Rudens – ziema periodā (1 reizi kvartālā – 30 dienas) 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsula no rīta Organisma adoptagēno īpašību 

paaugstināšana 

JointsTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Locītavu struktūras un kustīguma 

atjaunošana 

BrainTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Izrāda neiroprotektoro, 

neirometabolisko un neirotrofisko 

darbību uz galvas smadzeņu audiem  

 

Programma 81. Pavasaris – vasara periodā (1 reizi kvartālā – 30 dienas) 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

BoneTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Kalcija, magnija un vitamīna D3 

deficīta aizpildīšana 

 

Programma 82.  Pavasaris – vasara periodā (1 reizi kvartālā – 30 dienas) 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

Vīrieši – ActiManTIDE PLUS 2 kapsulas no rīta Vīriešu veselības stiprināšana, 

seksuālo traucējumu profilakse  

Sievietes – WomanTIDE PLUS 2 kapsulas no rīta Sievietes organisma veselības 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse 

CardioTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu un vakarā Konorārās asinsrites un vielmaiņas 

uzlabošana miokardā  

 

Programma 83. Pie intensīvām vai ilgstošām fiziskām slodzēm, sportistiem kuri nodarbojas ar 

smagatlētiku, atjaunošanās procesa samazināšanai pēc intensīviem treniņiem  

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

MuscleTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Muskuļu atjaunošana 

LigamenTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Saišu un cīpslu funkciju atjaunošana 

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, asinsvadu 
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sieniņu stiprināšana 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Organisma adaptogēno īpašību paaugstināšana 

  

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu.  

 

 

 

PROGRAMMAS 

aktīvas ilggadības uzturēšanai  

(ANTI - AGE) 

 

MĒRĶIS: pašregulācijas mehānismu uzturēšana dažādiem organisma dzīvotspējas līmeņiem, šūnu 

olbaltumvielu sintēzes, audu homeostāzes un trofikas ( uztura) funkciju normalizēšana.   

 

I. Vecuma izraisītas izmaiņas centrālajā un perifēriskajā nervu sistēmā  

Organisma adaptācijai pie vecuma izraisītām izmaiņām nervu sistēmā (uzbudinājuma un miera procesu kustīguma 

traucējumi, analizatora darbības izmaiņas, audu trofikas (uztura) regulācijas traucējumi, psihiskie traucējumi – 

kognitīvās un mentālās funkciju). 

 

Programma 84 .  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

BrainTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Izrāda neiroprotektoro, 

neirometabolisko un neirotrofisko 

darbību uz galvas smadzeņu audiem  

VessTIDE PLUS  1 kapsula pa dienu Asinsvadu traucējumu korekcija 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju un 

metabolisma normalizācija  

 

Programma 85 .  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

MemoryTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Bioenerģētisko procesu centrālajā 

nervu sistēmā aktivizēšana 

CardioTIDE PLUS  1 kapsula pa dienu Konorārās asinsrites un vielmaiņas 

uzlabošana miokardā  

Nerves TIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju un 

metabolisma normalizācija  
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Programma 86 .  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

VisionTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Metabolisma atjaunošana redzes 

orgānu šūnās un audos 

HearTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Metabolisma atjaunošana dzirdes 

orgānu šūnās un audos 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju un 

metabolisma normalizācija  

 

 

II. Vecuma izraisītas izmaiņas sirds – asinsvadu sistēmā 

Programma 87 . Organisma adaptācijai pie vecuma izraisītām izmaiņām sirds – asinsvadu sistēmā (artēriju 

sieniņu elastības pazemināšanās un to neelastības palielināšanās, vēnu paplašināšanās, vēnu tonusa mazināšanās, 

kapilāru skaita mazināšanās, audu hipoksija, miokarda u.c. saraušanās funkcijas mazināšanās). 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

CardioTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Konorārās asinsrites un vielmaiņas 

uzlabošana miokardā  

VessTIDE PLUS  1 kapsula pa dienu Asinsvadu traucējumu korekcija 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju un 

metabolisma normalizācija  

 

III. Vecuma izraisītas izmaiņas elpošanas sistēmā 

Programma 88 . Organisma adaptācijai pie vecuma izraisītām izmaiņām elpošanas sistēmā (elpošanas orgānu 

gļotādas apvalka atrofija, trahejas – bronhu koka skrimšļu skleroze, alveolu starpsieniņu bojājumi, bronhu 

obstrukcija, gļotu uzkrāšanās bronhos, gāzu apmaiņas plaušās traucējumi, hipoksija u.c.). 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

BreathTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Iekaisumu procesu aktivitātes 

mazināšana elpošanas ceļu gļotādas 

apvalkā  

CardioTIDE PLUS  1 kapsula pa dienu Konorārās asinsrites un vielmaiņas 

uzlabošana miokardā  

Nerves TIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju un 

metabolisma normalizācija  

 

 

IV.  Vecuma izraisītas izmaiņas gremošanas sistēmā 

Organisma adaptācijai pie vecuma izraisītām izmaiņām gremošanas sistēmā(kuņģa un tievās zarnas gļotādas 

apvalka atrofija, kuņģa un tievās zarnas sekretorās un motorās funkcijas pazemināšanās, aizkuņģa dziedzera 

acinozo šūnu atrofija, tā sekretorās funkcijas pazemināšanās, olbaltumvielu sintēzes, detoksikācijas, aknas 

glikoigēna ražojošās un ekskretorās  funkcijas pazemināšanās u.c.).  

 

Programma 89.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

Sagaidāmais efekts 
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Lowacid (Hyperacid)TIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Kuņģa gļotādas apvalka traucējumu 

korekcija  

DetoxiTIDE PLUS  1 kapsula pa dienu Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

Nerves TIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju un 

metabolisma normalizācija  

 

Programma 90.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DuodenumTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Divpadsmitpirkstu zarnas reparatīvo 

un reģeneratīvo procesu uzlabošana, 

sekretorās funkcijas normalizēšana  

MicrofloraTIDE PLUS  1 kapsula pa dienu Zarnu mikrofloras normalizēšana 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju un 

metabolisma normalizācija  

 

Programma 91.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

PancreaTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Aizkuņģa dziedzera reparatīvo un 

reģeneratīvo procesu uzlabošana, 

sekretorās funkcijas stimulēšana  

FlatuTIDE PLUS  1 kapsula pa dienu Gremošanas un barības vielu 

uzsūkšanās procesu uzlabošana  

Nerves TIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju un 

metabolisma normalizācija  

 

Programma 92.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

LiverTIDE PLUS  

 

1 kapsula no rīta un vakarā Aknas kardinālās cirozes simptomu 

mazināšana 

DuodenumTIDE PLUS  1 kapsula pa dienu Divpadsmitpirkstu zarnas reparatīvo 

un reģeneratīvo procesu uzlabošana, 

sekretorās funkcijas normalizēšana  

Nerves TIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju un 

metabolisma normalizācija  

 

V. Vecuma izraisītas izmaiņas urīnsistēmā 

Organisma adaptācijai pie vecuma izraisītām izmaiņām urīnsistēmā (nieru asinsvadu skleroze, nieru asinsrites 

mazināšanās, visu nieru funkciju mazināšanās – olbaltumvielu apmaiņas produktu, ūdens, elektrolītu  izvadīšana, 

gļotādu apvalka un muskuļu slāna atrofija, sfinkteru vājums u.c.). 
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Programma 93.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Nieru funkciju normalizēšana 

DetoxiTIDE PLUS  1 kapsula pa dienu Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

Nerves TIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju un 

metabolisma normalizācija  

 

Programma 94.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

UrinaTIDE PLUS  

 

 1 kapsula no rīta un pa dienu Diurēzes palielināšana,  «apjoma» 

slodzes mazināšana 

VessTIDE PLUS 1 kapsula no rīta Asinsvadu traucējumu korekcija 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju un 

metabolisma normalizācija  

 

VI. Osteoporoze (sk. gaitas – atbalsta aparāts) 

VII. Sievietēm, kuras cieš no klimaktēriskā sindroma (sk. sievietes reproduktīvā veselība) 

VIII. Pie vecuma izraisītas epitēlijķermenīšu kalcija apmaiņas regulācijas, senīlās osteoporozes, 

lūzumu profilakses.  

 

Programma 95. 

 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu.   

 

 

 

                                                               

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30  

dienu lietošanas kurss 

Sagaidāmais efekts 

ParathyroidTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Epitēlijķermenīšu funkciju 

uzlabošana, kalcija, vitamīna D 

deficīta novēršana 

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, 

asinsvadu sieniņu stiprināšana 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Imūnās sistēmas nespecifiskās 

rezistences paaugstināšana 
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PROGRAMMAS 

            elpošanas orgānu funkciju atjaunošana un traucējumu profilakse 

 
Programma 96 . Asas respiratoras augšējo elpošanas ceļu infekcijas, asas respiratoras apakšējo elpošanas ceļu 

infekcijas, hroniskas apakšējo elpošanas ceļu slimības saasinājuma stadijā   

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

BreathTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Iekaisumu procesu aktivitātes mazināšana 

elpošanas ceļu gļotādas apvalkā  

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

VessTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Asins mikrocirkulācijas plaušās uzlabošana 

 

 

Programma 97. Asas respiratoras augšējo elpošanas ceļu infekcijas atjaunošanās periodā, Asas respiratoras 

apakšējo elpošanas ceļu infekcijas atjaunošanās periodā, hroniskas apakšējo elpošanas ceļu slimības remisijas 

periodā* 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

BreathTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Elpošanas trakta dažādu nodaļu reparatīvo un 

reģeneratīvo procesu stimulācija 

 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Imūnsistēmas nespecifiskās rezistences 

paaugstināšana  

VessTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Asinsvadu traucējumu korekcija 

 

 
Programma 98. Plaušu slimības, kuras izraisījuši ārējie aģenti – augsts putekļu, gāzu līmenis gaisā darbā, 
sadzīvē* 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

BreathTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Plaušu audu noturības pret ārējo aģentu 

iedarbības palielināšana 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

VessTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Bronhu un plaušu gļotādas apvalka asinsrites 

uzlabošana 

 

Programma 99. Kā diētiska un racionālā uztura palīgkorekcija pie smēķēšanas*.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

Breath TIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Iekaisumu procesu aktivitātes mazināšana 

elpošanas ceļu gļotādas apvalkā  

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

VessTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Asins mikrocirkulācijas plaušās uzlabošana 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Imūnsistēmas nespecifiskās rezistences 

paaugstināšana  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu.   
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PROGRAMMAS 

gremošanas orgānu funkciju atjaunošanai un traucējumu profilaksei 

 

Programma 100.  Gastroezofageālā atviļņa slimība *, ezofagīts*, barības vada erozija*, hronisks gastrīts ar 

paaugstinātu skābes līmeni*, kuņģa čūla* 

      

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

30-45 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

HyperacidTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Reparatīvo un reģeneratīvo procesu uzlabošana 

kuņģī, barības vadā, 12-pirkstu zarnā, to sekretorās 

funkcijas normalizēšana  

VessTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana barības vada, kuņģa, 

12-pirkstu zarnas gļotādas apvalkā  

NervesTIDE PLUS 1 kapsula uz nakti Centrālās un perifēriskās nervu sistēmas regulējošo 

funkciju un metabolisma normalizācija  

*Tabulā norādītās lietošanas devas un laiki dotas pie šo saslimšanu saasinājumiem. Rekomendējas profilaktisko 

kursu lietošana to attīstības nepieļaušanai vismaz 2 reizes gadā ( rudens, pavasaris), lietojot ½ no norādītas devas.  

 

 

 

Programma 101.  Hronisks duodenīts*,12-pirkstu zarnas čūla*. 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

30-45 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DuodenumTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Reparatīvo un reģeneratīvo procesu uzlabošana 12-

pirkstu zarnā, sekretorās funkcijas normalizēšana 

VessTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana 12-pirkstu zarnas 

gļotādas apvalkā 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula uz nakti Centrālās un perifēriskās nervu sistēmas regulējošo 

funkciju un metabolisma normalizācija  

* Tabulā norādītās lietošanas devas un laiki dotas pie šo saslimšanu saasinājumiem. Rekomendējas profilaktisko 

kursu lietošana to attīstības nepieļaušanai vismaz 2 reizes gadā ( rudens, pavasaris), lietojot ½ no norādītas devas. 

 

 

 

Programma 102.  Hronisks atrofiskais gastrīts*, hronisks gastrīts ar pazeminātu skābes līmeni*, dažādu etioloģiju 

izraisīts apetītes zudums*,dispensija*. 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

30-45 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

LowacidTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Reparatīvo un reģeneratīvo procesu uzlabošana 

kuņģī, sekretorās funkcijas normalizēšana 

VessTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana kuņģa gļotādas 

apvalkā 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula uz nakti Centrālās un perifēriskās nervu sistēmas regulējošo 

funkciju un metabolisma normalizācija  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

 

 

Programma 103.  Neinfekciozs gastroenterīts*,hronisks ( čūlas) enterokolīts*, hronisks (čūlainais proktīts)*, 

hronisks (čūlainais rektosigmoitīds)*. 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

30-45 dienām 

Sagaidāmais efekts 
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FlatuTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Gremošanas un barības vielu uzsūkšanās procesu 

uzlabošana  

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Zarnu mikrofloras normalizēšana 

VessTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana kuņģa un zarnu 

gļotādas apvalkā 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

 

 

Programma 104.  Disbakterioze*, dispensija, gremošanas traucējumi*, ārstēšana ar antibakteriāliem preperātiem 

(antibiotiku lietošana jebkuras lokalizācijas infekciozo saslimšanu ārstēšanai). 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

30-45 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

FlatuTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Gremošanas un barības vielu uzsūkšanās procesu 

uzlabošana  

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Zarnu mikrofloras normalizēšana 

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

 

Programma 105.  Zarnu asinsvadu slimības, hronisks išēmiskais kolīts, enterīts, - enterokolīts,  apzarņa 

ateroskleroze 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

30-45 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

VessTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana kuņģa un zarnu 

gļotādas apvalkā 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula uz nakti Centrālās un perifēriskās nervu sistēmas regulējošo 

funkciju un metabolisma normalizācija  

FlatuTIDE PLUS- 1 kapsula 2 reizes dienā Gremošanas un barības vielu uzsūkšanās procesu 

uzlabošana  

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Zarnu mikrofloras normalizēšana 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

 

Programma 106.  Sakairinātas zarnas sindroms*, Sakairinātas zarnas sindroms ar diareju*, aizcietējums, 

funkcionālā diareja*, neirogēnais zarnu kairinājums*. 

         

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

30-45 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

FlatuTIDE PLUS- 1 kapsula 2 reizes dienā Gremošanas un barības vielu uzsūkšanās procesu 

uzlabošana  

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Zarnu mikrofloras normalizēšana 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula uz nakti Centrālās un perifēriskās nervu sistēmas regulējošo 

funkciju un metabolisma normalizācija  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 
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Programma 107.  Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera  slimības: hronisks holecistīts*,žultsceļu diskenzija*, 

hronisks pankreatīts*,aizkuņģa dziedzera atrofija*,aizkuņģa dziedzera fibroze*. 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

30-45 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

PancreaTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Reparatīvo un reģeneratīvo procesu uzlabošana 

žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera gļotādas 

apvalkā, sekretorās funkcijas normalizēšana 

VessTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana  žultspūšļa, žultsceļu 

un aizkuņģa dziedzera gļotādas apvalkā 

FlatuTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Gremošanas un barības vielu uzsūkšanās procesu 

uzlabošana  

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu.   

 

                                                              

 

                                                              PROGRAMMAS  

           nervu sistēmas funkciju atjaunošana un traucējumu profilakse 

 
Programma 108. Galvas smadzeņu asinsvadu saslimšanas (cerebriālā ateroskleroze*,hipertensālā encefalopātija 

*,galvas smadzeņu infarkta sekas (išēmiskais insults)*,iekšējā asinsizplūduma sekas (hemorāģiskais insults)*, 

pārejošā smadzeņu išēmijas lēkme, asinsvadu parkinsonisms*, smadzenīšu ataksija*.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

30-45 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

MemoryTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Bioenerģētisko procesu centrālajā nervu sistēmā 

aktivizēšana 

BrainTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Neiroprotektora, neirotrofiska un neirometaboliska 

iedarbība uz galvas smadzeņu audiem 

VessTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Smadzeņu asinsrites procesu normalizēšana 

 

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

 

Programma 109. Perifēriskās nervu sistēmas saslimšanas (medikamentu izraisīta polineiropātija, alkohola izraisīta 

polineiropātija., citu toksisku vielu izraisīta polineiropātija, infekciozu un parazitāru slimību izraisīta 

polineiropātija,diabēta izraisīta polineiropātija,citu endokrīnu slimību un vielmaiņas traucējumu izraisīta 

polineiropātija.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

30-45 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula uz nakti Perifēriskās nervu sistēmas metabolisma 

normalizēšana 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  
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Programma 110. Centrālās nervu sistēmas kognitīvo un mentālo funkciju traucējumi, hiperaktivitāte, 

hiperuzbudinātība, apspiestība, trauksme u.c.  (hroniskas psiho – emocionālas pārslodzes*,emocionālās ( 

profesionālās) izdegšanas stāvoklis*,darbspējas mazināšanās*,hroniska noguruma stāvoklis*, miega traucējumi, ar 

maiņu darbu saistītu*, džetlags (ātras laika joslu maiņas), paaugstinātas uzbudinātības, trauksmes stāvoklis*)  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

MemoryTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā ( no rīta) Bioenerģētisko procesu centrālajā nervu sistēmā 

aktivizēšana 

BrainTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Neiroprotektora, neirotrofiska un neirometaboliska 

iedarbība uz galvas smadzeņu audiem 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula uz nakti Centrālās un perifēriskās nervu sistēmas regulējošo 

funkciju un metabolisma normalizācija  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 2 – 3 reizes gadā un pēc vajadzības. 

 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu.   

 

 

 

 

PROGRAMMAS 

sirds – asinsvadu sistēmas funkciju atjaunošana un traucējumu profilakse 

 

 

Programma 111. Asas reimatiskās sirds slimības, ass endokardīts (infekciju),ass miokardīts (infekciju), ass 

perikardīts (infekciju),kardiomiopātija pie infekciozām un parazitārām slimībām, kardiomiopātija pie uztura 

izraisītiem metaboliskiem traucējumiem. 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

 

Sagaidāmais efekts 

CardioTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Sirds muskuļa saraušanās un metabolisma 

uzlabošana 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

VesselTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Asinsvadu sieniņu stiprināšana 

 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Imūnsistēmas nespecifiskās rezistences 

paaugstināšana  

 

 

Programma 112. Hroniskas išēmiskās sirdslimības*, hipertoniskās slimības (essenciālā hipertensija)*, sekundārā 

hipertensija*, ateroskleroze*, neirocirkulārā distonija*, hroniska sirds mazspēja kompensācijas stadijā*.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

 

Sagaidāmais efekts 

Cardio TIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Sirds muskuļa saraušanās un metabolisma 

uzlabošana 

VessTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Asinsvadu sieniņu stiprināšana 

 

Nerves TIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi uz nakti Centrālās un perifēriskās nervu sistēmas 
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regulējošo funkciju un metabolisma 

normalizācija  

 

 

Programma 113.  Hroniska sirds mazspēja dekompensācijas stadijā. 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

 

Sagaidāmais efekts 

CardioTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Sirds muskuļa saraušanās un metabolisma 

uzlabošana 

VessTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Asinsvadu sieniņu stiprināšana 

 

UrinaTIDE PLUS  

 

1 kapsula 2 reizes dienā Diurēzes palielināšana,  «apjoma» slodzes 

mazināšana 

LiverTIDE PLUS  

 

1 kapsula 2 reizes dienā Aknas kardinālās cirozes simptomu mazināšana 

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu.   

 

 

PROGRAMMAS 

Endokrīnās sistēmas funkciju atjaunošana un traucējumu profilakse 

 
Programma 114.  Difūzais (endēmiskais) kākslis, saistīts ar joda nepietiekamību*, citas vairogdziedzera 

saslimšanas saistītas ar joda nepietiekamību*, joda nepietiekamības izraisīta subklīnikas hipertireoze*, 

medikamentu u.c. eksogēnu vielu izraisīta hipertireoze*, sekundārā hipertieoze*, vairogdziedzera atrofija (iegūta)*, 

tireodīts (autoimīnais, medikomentozais, ar pārejošu tireotoksikozē, fibrozais)*.           

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

 

Sagaidāmais efekts 

ThyroidTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Vairogdziedzera funkciju normalizēšana 

 

VessTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana vairogdziedzerī 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Imūnsistēmas nespecifiskās rezistences 

paaugstināšana  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

 

 

Programma 115.  Tireotoksikoze ar difūzo kāksli*, tireotoksikoze ar toksisku vienmezgla kāksli*, tireotoksikoze ar 

toksisku daudzmezglu kāksli *, citas tireotoksikozes formas*. 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

 

Sagaidāmais efekts 

ThyroidTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Vairogdziedzera funkciju normalizēšana 

 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

VessTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā  Asinsvadu sieniņu stiprināšana 
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NervesTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi uz nakti Centrālās un perifēriskās nervu sistēmas 

regulējošo funkciju un metabolisma 

normalizācija  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

 

 

Programma 116.  Primārā un sekundārā hiperparatireoze*, hiperparatireoze *, osteoporoze (sekundārā 

menopauze*,pēcķirurģiskā*,medikamentozā*,slikta un palēlināta kaulu lūzumu saaugšana). 

            

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ParathyroidTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Epitēlijķermenīšu funkciju normalizēšana 

VessTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana vairogdziedzerī 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Imūnsistēmas nespecifiskās rezistences 

paaugstināšana  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā.  

 

Programma 117. Epitēlijķermenīšu dziedzeru darbības normalizēšanai, kā palīglīdzeklis pie epitēlījķermenšu 

dziedzeru saslimšanām saistītām ar kalcija trūkumu vai tā uzsūkšanos saistītām problēmām  

 

 

Programma 118. Pie ķirurģiskas iejaukšanās vairogdziedzerī ar epitēlijķermenīšu bojājumiem vai to izņemšanas.  

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

ParathyroidTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Epitēlijķermenīšu funkciju uzlabošana, kalcija, 

vitamīna D deficīta novēršana  

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, asinsvadu 

sieniņu stiprināšana 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Centrālās un perifēriskās nervu sistēmas 

metabolisma tās audos normalizēšana, 

epitēlijķermenīšu dziedzeru funkciju nervu 

regulācijas uzlabošana  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

ParathyroidTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Epitēlijķermenīšu funkciju uzlabošana, kalcija, 

vitamīna D deficīta novēršana 

ТhyroidTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Vairogdziedzera funkciju normalizēšanai.  

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, asinsvadu 

sieniņu stiprināšana 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Imūnās sistēmas nespecifiskās rezistences 

paaugstināšana 
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Programma 118. Pie kalcija līmeņa samazināšanās organismā, saistītu ar tā nepietiekamu nonākšanu vai 

uzsūkšanos ( uzsūkšanās traucējumi KZT, nieru mazspējas, vitamīna D trūkumu u.c.).  

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

ParathyroidTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Epitēlijķermenīšu funkciju uzlabošana, kalcija, 

vitamīna D deficīta novēršana 

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, asinsvadu 

sieniņu stiprināšana 

Speciālais mērķorgāna 

komplekss (HyperacidTIDE 

PLUS vai Lowacid TIDE 

PLUS vai Duodenum ТIDE 

PLUS vai FlatuTIDE PLUS 

vai Microflora ТIDE PLUS    

vai  Kidney ТIDE PLUS      

u.t.t.) 

1 kapsula 2 reizes dienā Mērķorgāna funkciju un metabolisma 

uzlabošana 

 

 

 

 Programma 119.  Primārais un sekundārais hiperaldosteronisms*, primārā un sekundārā virsnieru garozas 

mazspēja*, medikamentozā virsnieru garozas mazspēja*.               

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

AdrenalTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Virsnieru funkciju normalizēšana 

 

VessTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana virsnierēs 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Imūnsistēmas nespecifiskās rezistences 

paaugstināšana  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

 

Programma 120. Insulīnatkarīgais cukura diabēts*, Insulīna netkarīgais cukura diabēts *, cukura diabēts, saistīts 

ar nepietiekamu uzturu*.             

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

PancreaTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Reparatīvo un reģeneratīvo procesu uzlabošana 

aizkuņģa dziedzera gļotādas apvalkā, sekretorās 

funkcijas normalizēšana 

VessTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana aizkuņģa dziedzerī 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula 1 reizi dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

 

Programma 121.  Nieru bojājumi pie cukura diabēta (diabētiskā nefropātija)*            

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

PancreaTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Reparatīvo un reģeneratīvo procesu uzlabošana 

aizkuņģa dziedzera gļotādas apvalkā, sekretorās 

funkcijas normalizēšana 
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LiverTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Reparatīvo un reģeneratīvo procesu uzlabošana aknā 

KidneyTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Nieru funkciju normalizēšana 

 

 

Programma 122.  Redzes bojājumi pie cukura diabēta (diabētiskā retinopātija)* 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

PancreaTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Reparatīvo un reģeneratīvo procesu uzlabošana 

aizkuņģa dziedzera gļotādas apvalkā, sekretorās 

funkcijas normalizēšana 

LiverTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Reparatīvo un reģeneratīvo procesu uzlabošana aknā 

VisionTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Metabolisma atjaunošana redzes orgānu šūnās un 

audos 

MemoryTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Bioenerģētisko procesu centrālajā nervu sistēmā 

aktivizēšana 

 

Programma 123.  Asinsvadu bojājumi pie cukura diabēta* 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

PancreaTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Reparatīvo un reģeneratīvo procesu uzlabošana 

aizkuņģa dziedzera gļotādas apvalkā, sekretorās 

funkcijas normalizēšana 

VessTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Mikrocirkulācijas uzlabošana aizkuņģa dziedzerī 

BrainTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Neiroprotektora, neirotrofiska un neirometaboliska 

iedarbība uz galvas smadzeņu audiem 

 

Programma 124.  Diabētiskā gastropātija (gastrduodenopātija)* 

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

PancreaTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Reparatīvo un reģeneratīvo procesu uzlabošana 

aizkuņģa dziedzera gļotādas apvalkā, sekretorās 

funkcijas normalizēšana 

VessTIDE PLUS 1 kapsula no rīta un vakarā Mikrocirkulācijas uzlabošana aizkuņģa dziedzerī un 

12-pirkstu zarnas gļotādas apvalkā 

DuodenumTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Reparatīvo un reģeneratīvo procesu uzlabošana 12-

pirkstu zarnā, sekretorās funkcijas normalizēšana 

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu.   

 

PROGRAMMAS 

     Redzes orgānu funkciju atjaunošana un traucējumu profilakse  

Programma 125.  Pie distrofiskām tīklenes un stiklveida ķermeņa saslimšanām, krāsu redzes traucējumi, redzes 

traucējumi (tālredzība, tuvredzība,  astigmātisms).             

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

Sagaidāmais efekts 
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VisionTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Metabolisma atjaunošana redzes orgānu 

šūnās un audos 

BrainTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Smadzeņu asinsrites procesu 

normalizēšana 

VesselTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Asinsvadu traucējumu korekcija 

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

Programma 126.  Redzes problēmas sievietēm 45+    

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

VisionTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Metabolisma atjaunošana redzes orgānu 

šūnās un audos 

MenoTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Sievietes organisma veselības 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse 

BoneTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā/otrajā pusē Kalcija, magnija un vitamīna D3 deficīta 

aizpildīšana 

VessTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Asinsvadu traucējumu korekcija 

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

 

Programma 127.  Datorredzes sindroms             

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

VisionTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Metabolisma atjaunošana redzes orgānu 

šūnās un audos 

BrainTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Smadzeņu asinsrites procesu 

normalizēšana 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu sistēmas 

regulējošo funkciju un metabolisma 

normalizācija  

VessTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Asinsvadu traucējumu korekcija 

*Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

 

Programma 128.  Vecuma izraisītu redzes slimību profilakse.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

VisionTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Metabolisma atjaunošana redzes orgānu 

šūnās un audos 

VessTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Asinsvadu traucējumu korekcija 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā/otrajā pusē Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

CardioTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Konorārās asinsrites un vielmaiņas 

uzlabošana miokardā 

BrainTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Smadzeņu asinsrites procesu 

normalizēšana 

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu.   
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PROGRAMMAS  

dzirdes orgānu funkciju atjaunošanai un traucējumu profilaksei 

 

Programma 129.  Neirosensorais kurlums, dzirdes pavājināšanās. Profilakse iedzimtai nosliecei uz agrīnu dzirdes 

asuma pazemināšanos.   

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

HearTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Metabolisma atjaunošana dzirdes orgānu 

šūnās un audos 

MemoryTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Nervu uzbudinājuma pārraides 

pastiprināšana galvas smadzeņu audos 

VesselTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Asinsvadu traucējumu korekcija 

BrainTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Smadzeņu asinsrites procesu 

normalizēšana 

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

 

Programma 130.  Dzirdes zaudēšana (vecuma kurlums). Subjektīvais troksnis ausīs (Tīnīts) – skaņu sajūtas, 

veidojošās cilvēkā bez ārēja skaņas avota 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

HearTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Metabolisma atjaunošana dzirdes orgānu 

šūnās un audos 

VesselTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Asinsvadu traucējumu korekcija 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā/otrajā pusē Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

CardioTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Konorārās asinsrites un vielmaiņas 

uzlabošana miokardā 

BrainTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Smadzeņu asinsrites procesu 

normalizēšana 

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

 

Programma 131.  Pārciestas vīrusu infekcijas, bakteriālās etioloģijas saslimšanas ar izraisītām blaknēm uz dzirdes 

orgāniem.Atjaunošanās periodā pēc dažādu veidu iekaisuma slimībām.   

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

HearTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Metabolisma atjaunošana dzirdes orgānu 

šūnās un audos 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā/otrajā pusē Dabīgās organisma detoksikācijas 

procesa aktivizēšana  

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Imunitātes un dzīvības enerģijas  

paaugstināša 

 

Programma 132.  Augsts fona trokšņa līmenis –pieļaujamā trokšņa līmeņa darbā un sadzīvē pārsniegšana.  

Dzirdes aparāta akustiskās un mehāniskās traumas.  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

HearTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Metabolisma atjaunošana dzirdes orgānu 

šūnās un audos 

NervesTIDE PLUS 1 kapsula vakarā Centrālās un perifēriskās nervu sistēmas 
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regulējošo funkciju un metabolisma 

normalizācija  

VesselTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Asinsvadu traucējumu korekcija 

* Rekomendējamais pielietošanas biežums 3 – 4 reizes gadā. 

 

 

 

PROGRAMMAS 

pielietošana pie dažādas lokalizācijas audzējiem 
 

Programma 133.   Ar intoksikācijas sindromu pavadošu dažādu lokalizāciju audzēji  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DetoxiTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

ImmuneTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Imūnsistēmas nespecifiskās rezistences 

paaugstināšana  

Bojātā orgāna  

TIDE PLUS 

1 kapsula 2 reizes dienā Bojātā orgāna funkciju normalizēšana 

 

Programma 134.  Dažādu lokalizāciju audzēji ar  dipspepsijas simptomiem 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DetoxiTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

ImmuneTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Imūnsistēmas nespecifiskās rezistences 

paaugstināšana  

FlatuTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Gremošanas un barības vielu uzsūkšanās 

procesu uzlabošana  

MiсrofloraTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Zarnu mikrofloras normalizēšana 

 

Programma 135.  Dažādu lokalizāciju audzēji ar  pavadošu astēnisko sindromu 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DetoxiTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

ImmuneTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Imūnsistēmas nespecifiskās rezistences 

paaugstināšana  

MemoryTIDE PLUS  1 kapsula 1 reizi diena ( no rīta) Bioenerģētisko procesu centrālajā nervu 

sistēmā aktivizēšana 

NervesTIDE PLUS  1 kapsulu uz nakti Centrālās un perifēriskās nervu sistēmas 

regulējošo funkciju un metabolisma 

normalizācija  
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Programma 136.  Dažādu lokalizāciju audzēji uz ķīmijterapijas un staru terapijas fona*  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

DetoxiTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Dabīgās organisma detoksikācijas procesa 

aktivizēšana  

Bojātā orgāna  

TIDE PLUS  

1 kapsula 2 reizes dienā Bojātā orgāna funkciju normalizēšana 

FlatuTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Gremošanas un barības vielu uzsūkšanās 

procesu uzlabošana  

LiverTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Reparatīvo un reģeneratīvo procesu 

uzlabošana aknā 

*Lietošanas rekomendācija: atbilstoši ķīmijas – staru terapiju kursu ilgumam. 

 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu.   

 

PROGRAMMAS 

«KOSMETOLOĢIJA sievietēm» 

 

Veselības un skaistuma recepte 18+* 

 Programma 137.   

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Imunitātes un dzīves enerģijas 

stiprināšana  

SkinTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Ādas struktūras un funkciju 

normalizēšana  

DetoxiTIDE PLUS 

 

1 kapsula dienas otrajā pusē Organisma dabīgo aizsargspēku 

aktivizēšana    

HairTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Matu un nagu struktūras 

atjaunošana  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums - 1 reizi kvartālā 

 

Veselības un skaistuma recepte 35+* 

            Programma 138.    
 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

SkinTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Ādas struktūras un funkciju 

normalizēšana  

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Zarnu darbības un vielmaiņas 

normalizēšana 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Organisma dabīgo aizsargspēku 

aktivizēšana    
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HairTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Matu un nagu struktūras atjaunošana  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums – 2-3 reizes gadā 

Programma 139.     
 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Imunitātes un dzīves enerģijas 

stiprināšana  

WomanTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Sievietes organisma veselības 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse 

HairTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Matu un nagu struktūras atjaunošana  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums – 2-3 reizes gadā 

 

Veselības, jaunības un skaistuma recepte 45+* 

              Programma 140.   

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

SkinTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Ādas struktūras un funkciju 

normalizēšana  

ThyroidTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Vairogdziedzera darbības un vielmaiņas 

normalizēšana 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Organisma dabīgo aizsargspēku 

aktivizēšana    

HairTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Matu un nagu struktūras atjaunošana  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums – 2-3 reizes gadā 

Programma 141.   

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Imunitātes un dzīves enerģijas 

stiprināšana  

SkinTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Ādas struktūras un funkciju 

normalizēšana  

MenoTIDE PLUS, 1 kapsula dienas pirmajā/ otrajā pusē Sievietes organisma veselības 

nostiprināšana un priekšlaicīgas 

novecošanas profilakse 

VisionTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Vecuma izraisītu acu saslimšanu 

profilakse  

HairTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Matu un nagu struktūras atjaunošana  

 

 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu.   
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PROGRAMMAS  

«KOSMETOLOĢIJA vīriešiem» 

 

Ādas, matu un nagu veselība 18+*  

Programma 142.   
 

Komplekss 

 «My Real Way» 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ActiManTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Vīrieša veselības stiprināšana, seksuālo 

traucējumu profilakse 

SkinTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Ādas struktūras un funkciju normalizēšana  

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Organisma dabīgo aizsargspēku aktivizēšana    

HairTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Matu un nagu struktūras atjaunošana  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums - 1 reizi kvartālā 

 

      Ādas, matu un nagu veselība 45+* 

Programma 143   

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ProstaTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Vīrieša veselības stiprināšana 

SkinTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Ādas struktūras un funkciju normalizēšana  

DetoxiTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Organisma dabīgo aizsargspēku aktivizēšana    

HairTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Matu un nagu struktūras atjaunošana  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums – 2-3 reizes gadā 

 

Programma 144.   

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

SkinTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Ādas struktūras un funkciju normalizēšana  

LiverTIDE PLUS 1 kapsula dienas pirmajā pusē Aknas veselības stiprināšana 

VisionTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Vecuma izraisītu acu saslimšanu 

profilakse  

HairTIDE PLUS 1 kapsula dienas otrajā pusē Matu un nagu struktūras atjaunošana  

* Rekomendējamais pielietošanas biežums – 2-3 reizes gadā 

 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu.   
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PROGRAMMAS 

Sportistiem un cilvēkiem, kuri aktīvi nodarbojas ar sportu un fitnesu  

          Skatīt PROGRAMMAS 70, 71, 76, 77, 79-83  

 

II.        Sacensību periodā   

Programma 145.  Emocionālās spriedzes mazināšanai, adaptācijai pie laika joslu maiņas, imūnsistēmas 

stiprināšanai, hemoglobīna līmeņa asinīs paaugstināšana, audu dzīšanas procesa paātrināšana, fiziskās un 

intelektuālās darbspējas pastiprināšanai  

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un lietošanas laiki 

15-30 dienām 

 

Sagaidāmais efekts 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapsula no rīta Imunitātes un organisma pretošanās 

spēju stiprināšana 

JointsTIDE PLUS 1 kapsula pa dienu Locītavu struktūras un kustīguma 

atjaunošana un stiprināšana 

NervesTIDE PLUS 2 kapsulas vakarā Centrālās un perifēriskās nervu 

sistēmas regulējošo funkciju un 

metabolisma normalizācija  

Programma 146. Pie intensīvām vai ilgstošām fiziskām slodzēm, sportistiem kuri nodarbojas ar 

smagatlētiku, atjaunošanās procesa samazināšanai pēc intensīviem treniņiem  

 

Komplekss 

MyReallWay 

Devas un 20-30 dienu lietošanas 

kurss 

Sagaidāmais efekts 

MuscleTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Muskuļu atjaunošana 

LigamenTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Saišu un cīpslu funkciju atjaunošana 

VessTIDE PLUS  1 kapsula 2 reizes dienā Mikrocirkulācijas uzlabošana, asinsvadu 

sieniņu stiprināšana 

ThymusTIDE PLUS 1 kapsula 2 reizes dienā Organisma adaptogēno īpašību paaugstināšana 

 

 

Ja Jūs neatradāt piemērotu programmu, mūsu speciālisti sastādīs Jums individuālu MyRealWay bioregulātoru 

lietošanas shēmu.   

 


