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НАУЧНО – 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР РЕВИТАЛИЗАЦИИ 
И ЗДОРОВЬЯ  
Санкт-Петербург 

 
 
 

Контакты: 
Мы рады видеть Вас! 

 
Московский офис (ДЦ №1)  

Метро: Белорусская  
г. Москва, 1-я улица Ямского поля, д. 24. 

тел.: +7 (495) 640-06-14 (доб. 1) 
тел.: +7 (812) 640-06-14 (доб. 1) 

e-mail: rdc1@npcriz.ru 
 
 

Санкт-Петербургский офис (ДЦ №2) 
Метро: Площадь Восстания  

г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.7, БЦ «Сенатор». 
тел.: +7 (495) 640-06-14 (доб. 2) 
тел.: +7 (812) 640-06-14 (доб. 2) 

e-mail: help@npcriz.ru 
 
 

Европейское представительство (ДЦ №59) 
Lithuania, Vilnius, Konstitucijos pr. 15-23. 

тel. +37052195340 
fax. +37052338261 
Skype: npcrizeuropa 

e-mail: partner@npcriz.eu 
 

www.npcriz.ru 
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Концепт активне дуговечности 
 
Последњих неколико година, оснивач и тим програмера НПЦРИЗ 

посвећени су популаризацији и промоцији концепта ревитализације 
пептидима, активно сарађујући са Институтом за Биорегулацију и 
Геронтологију у Санкт Петербургу, при СЗО РМН. Један од првих 
плодова сарадње био је 6. Европски конгрес о проблемима геронтологије 
и геријатрије, одржан 2007. године. 

У овом периоду смо схватили важност благовременог, интегрисаног, 
безбедног и ефикасног утицаја на организам у циљу успорења процеса 
старења и остварења активне дуговечности. 

 
Главна достигнућа НПЦРИЗ 
 
Разрађен је концепт увођења универзалних производа, заснованих 

на научној технологији, који омогућавају, не само, повећање очекиваног 
животног века за неколико десетина процената, већ и смањење ризика 
од малигнитета 3 - 5 пута. Ово истраживање је трајало више од 30 
година и изведено је на десетине хиљада посматрања. 

Указала се потреба да се прошири постојећа производна линија, као 
и креирање нових подкласа препарата намењених различитим фазама 
патогенезе убрзаног старења. 

Са тим циљем У 2008. години формиран је савез науке и 
менаџмента, који је у 2010. прерастао у посебну динамичну фирму, која 
на челу има тим стручњака и иноватора у области медицине и МЛМ 
послова. 

По први пут у Русији појавила се компанија која се бави промоцијом и 
масовним увођењем најновијих високих технологија развоја, Санкт-
Петербургшки Институт за биорегулацију и геронтологију, у области 
медицине, генетике и молекуларне биологије. Ово је Научно-Производни 
Центар Ревитализације и Здравља (НПЦРИЗ), који није само стратешки 
партнер, већ и коаутор многих иновативних препарата за ревитализацију 
и одржавање здравља. 

 
Постижемо светско признање 
 
Једна од области компаније је истраживање ефикасности 

различитих класа геропротектора, чији резултати су били 
презентирани на Европском Геронтолошком конгресу у Болоњи у мају 
2011. На основу података успостављена је платформа савезног 
програма за борбу против старења . 
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Наредна област сарадње НПЦРИЗ и Санкт-Петербургшког Института 
за Биорегулацију и Геронтологију, је стварање и избор основних и 
напредних програма истраживања ревитализације и саставља-
ње индивидуалног генетског пасоша на клиници Института. Ова услуга 
је тренутно ексклузивна која ће бити презентирана нашим најуспешнијим 
партнерима. За кратко време, и ова јединствена прилика ће бити 
доступна свим који је буду желели. 

 
Младост заувек 
 
Живот у савременом свету је велико оптерећење за наш организам. 

До недавно изгледало је да је младост нешто пролазно и ненадокнадиво. 
Пре 30 година био је измишљен нови метод продужења живота засниван 
на кратким протеинима - пептидима. 

Пептиди су кратки ланци аминокиселина, који су произведени од 
стране сопствених ћелија организма, који изузетно брзо продиру у ћелије 
тог органа, од којих су добијени, и регулишу у њима нормалан 
метаболизам. Ових пептида је веома много - за разне органе и ткива 
различите пептиди.  

Данас, захваљујући достигнућима научника НПЦРИЗ, на бази 
пептида, појавили се су заиста јединствени производи - пептидни 
биорегулатори. Они су у стању да поврате функцију органа и система 
организма и на тај начин продуже активан и здрав живот за 30-35%. 

У последњих неколико година пептидни биорегулатори почели су да 
се примењују у циљу спречавања старења код здравих, али и 
старијих људи. Примена комплекса од неколико пептида може да 
продужи људски живот до крајњих граница врсте.  

Компанија НПЦРИЗ  је приозвела велики број различитих препарата 
на бази пептида, као што су: пептидни биорегулатори у капсулама, течни 
пептидни комплекси и козметика на ћелијском нивоу са пептидима 
„Reviline“. 

Компанија нам такође нуди избор три генерације МЕЗОТЕЛА, за 
унутрашњу и спољњу употребе и дијететске суплементи у капсулама и 
таблетама, чајеве „Ајурведа“ и средастава за оралну негу „Revidont“. 
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ПЕПТИДНИ БИОРЕГУЛАТОРИ 
ГЕРОПРОТЕКТОРИ У КАПСУЛАМА 

 
НПЦРИЗ у сарадњи са Санкт-Петербургшким Институтом за био-

регулацију и геронтологију представља серију савремених, природних 
пептидних биорегулатора.  

Библија каже да је Бог човеку дао 120 година живота („Постање“, 
поглавље 6, стих 3). Данас просечан животни век у развијеним земља-
ма је 70 - 80 година. Али човек, у просеку, живи 60-70 година, потро-
шивши 30% енергије својих виталних ресурса на супротстављање 
штетним факторима као што су животна средина, стрес, радијација.  Све 
ово доводи до промена у раду и структури гена, и коначно, убрзано 
старење, смањује просечан очекивани животни век за 30 - 40%. 

Погоршање пептидне биорегулације у организму смањује отпорност 
на дестабилизирајуће факторе спољашње и унутрашње среди-
не. Успорити прерано старење тела помажу геропротектори на бази 
пептида. Они нормализују метаболичке процесе у ћелијама, и ћелије 
почињу да функционишу у границама нормале, на оптималном нивоу 
њиховог узраста. Ово је доказано у великом броју клиничких испити-
вања.  

Током ових година пептидне биорегулаторе користило је око 15 
милиона људи.  

Нежељени ефекти на наше биорегулаторе нису откривени, јер у свом 
саставу имају пептиде који су произведени од стране људског тела. Са 
сигурношћу можемо да кажемо да примена природних пептидних 
биорегулатора је пут до активне дуговечности. Зато су они намењени за 
спречавање старости и оболења везаних за старост, укључујући и 
онкологију, а такође и за успоравање старења и продужење животног 
века.  

Успорење превременог старења становништва, побољшање квалите-
та живота и продужење радног века, спречавање радне неспособности и 
повећана професионалне дуговечности - наш је главни циљ. 

 
Хавинсон В.Х. проф. директор СПб Института за биорегулацију и геронтологију,  
главни научни саветник за геронтологију и геријатрију у Комитету за очување 

здравља у влади СПб.  
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САСТАВ: 
• пептидни комплекс 
А-6 (пептиди 
тимуса) 

• микрокристална 
целулоза, 

• лактоза, 
• калцијум стеарат.  
 
Производ:  
20 капсула по 0,2 г 

ВЛАДОНИКС 
Комплекс фракција пептида добијених из тимуса младих 
животиња. Изоловани пептиде имају селективно дејство на 
различите ћелије имуног система, нормализују метаболизам у 
ћелијама и регулишу функције имуног система. 
При клиничком истраживању установљена је ефикасност 
препарата „Владоникс“ за комплексни функционални опоравак 
имунитета после различитих болести, патолошких стања, која 
доводе до нарушавања функције имуног система, када су 
изложени екстремним условима спољне средине, лошој исхрани, 
а такође у току старења. 
 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ КОД: 
• првих и поновљених губитака имунитета, 
• превенције рака, 
• после болести са различитим хроничним 
интоксикацијама, 

• рехабилитације после инфаркта и можданог удара, 
• после операција, 
• подмлађивања организма као део интегрисаних 
програма. 
 

 

 
 
САСТАВ: 
• пептидни комплекс 
А-3 (пептиди 
судова), 

• микрокристална 
целулоза, 

• лактоза, 
• калцијум стеарат.  
 
Производ:  
20 капсула по 0,2 г 

ВЕНТФОРТ 
Комплекс фракција пептида добијених из крвних судова младих 
животиња. Изоловани пептиде имају селективно дејство на 
различите ћелије васкуларног зида, нормализују метаболизам у 
ћелијама и регулишу функцији васкуларног система. 
При клиничком истраживању установљена је ефикасност 
препарата „Вентфорт“ за комплексни функционални опоравак 
васкуларног система после различитих болести, патолошких 
стања, која доводе до нарушавања функције крвних судова, када 
су изложени екстремним условима спољне средине, лошој 
исхрани, метаболизму липида, а такође у току старења. 
 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ КОД: 
• хипертензије, 
• атеросклерозе доњих екстремитета, 
• ендартеритиса, 
• атеросклерозе церебралних судова и поремећаја 
церебралне циркулације, 

• коронарне болести срца 
• проширених вена, хемороида, 
• ангинопатије различитог порекла. 
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САСТАВ: 
• пептидни комплекс 
А-5 (пептиди мозга) 

• микрокристална 
целулоза, 

• лактоза, 
• калцијум стеарат.  
 
Производ:  
20 капсула по 0,2 г 

ЦЕРЛУТЕН 
 
Комплекс фракција пептида добијених из мозга младих 
животиња. Изоловани пептиде имају селективно дејство на 
различите ћелије нервног ткива и мозга , нормализују 
метаболизам у ћелијама и уређују њихову функцију. 
При клиничком истраживању установљена је ефикасност 
препарата „Целутен“ за комплексни функционални опоравак 
централног нервног система после различитих болести, 
патолошких стања, која доводе до нарушавања функције мозга, 
када су изложени екстремним условима спољне средине, лошој 
исхрани, а такође у току старења. 
 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ КОД: 
• нормализације мождане активности после атеро-
склерозе, 

• рехабилитације после можданог удара, 
• губљења меморије и концентрације, 
• Алцхајмерове и Паркинсонове болести, 
• Мултипла склерозе, 
• синдрома хроничног умора, 
• депресијe, 
• неуралгија и неуритиса. 

 
 

 
 
САСТАВ: 
• пептидни комплекс 
А-2  (пептиди 
штитне жлезде), 

• микрокристална 
целулоза, 

• лактоза, 
• калцијум стеарат.  
 
Производ:  
20 капсула по 0,2 г 

ТИРЕОГЕН 
 
Kомплекс фракција пептида добијених из штитне жлезде младих 
животиња. Изолованипептиде имају селективно дејство на 
различите ћелије штитасте жлезде, нормализују метаболизам у 
ћелијама и регулишу функцију штитне жлезде. 
При клиничком истраживању установљена је ефикасност 
препарата „Тиреоген“ за комплексни функционални опоравак 
штитне жлезде после различитих болести, патолошких стања, која 
доводе до нарушавања функције штитне жлезде, када су 
изложени екстремним условима спољне средине, лошој исхрани, 
при живљењу на територији са ендемским болестима штитне 
жлезде, а такође у току старења. 
 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ КОД: 
• метаболичких поремећаја, 
• превенције болести штитне жлезде, 
• хипо и хипертиреоза, 
• аутоимуни тиреоидитис. 
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САСТАВ: 
• пептидни комплекс 
А-7 (пептиди јетре) 

• микрокристална 
целулоза, 

• лактоза, 
• калцијум стеарат.  
 
Производ:  
20 капсула по 0,2 г 

СВЕТИНОРМ 
 
Комплекс фракција пептида добијених из јетре младих 
животиња. Изоловани пептиде имају селективно дејство на 
различите ћелије јетре, нормализују метаболизам у ћелијама и 
регулишу функцију јетре. 
При клиничком истраживању установљена је ефикасност 
препарата „Светинорм“ за комплексни функционални опоравак 
система за варење после различитих болести, патолошких стања, 
која доводе до нарушавања функције желудачно-цревног тракта, 
када су изложени екстремним условима спољне средине, лошој 
исхрани, метаболизму липида, а такође у току старења. 
 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ КОД: 
• корекције метаболичких поремећаја, 
• смањењене функције јетре, 
• хроничног хепатитиса различите етиологије, 
• хроничне интоксикације,  кожне болести, 
• нормализације метаболизма липида атеросклерозе 
и гојазности, 

• спречавања дијабетеса. 
 
 

 

 
 
САСТАВ: 
• пептидни комплекс 
А-1 (пептиди 
панктеаса), 

• микрокристална 
целулоза, 

• лактоза, 
• калцијум стеарат.  
 
Производ:  
20 капсула по 0,2 г 
 
 

СУПРЕФОРТ 
 
Комплекс пептида фракција изолованих из панкреаса младих 
животиња. Изоловани пептиде имају селективно дејство на 
различите ћелије панкреаса, нормализују метаболизам у 
ћелијама и регулишу функцију панкреаса. 
При клиничком истраживању установљена је ефикасност 
препарата „Супрефорт“ за комплексни функционални опоравак 
панкреаса после различитих болести панкреаса, патолошких 
стања, која доводе до нарушавања функције панкреаса, када су 
изложени екстремним условима спољне средине, лошој исхрани, 
а такође у току старења. 
 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ КОД: 
• повреде панкреаса, 
• нормализације процеса варења, 
• хроничног панкреатитиса, 
• инсуфицијенције панкреаса, 
• нормализације липида и метаболизама угљених 
хидрата, 

• дијабетеса мелитуса тип 1 и 2. 
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САСТАВ: 
• пептидни 
комплекс А-4 
(пептиди 
хрскавице) 

• микрокристална 
целулоза, 

• лактоза, 
• калцијум стеарат.  
 
Производ:  
20 капсула по 0,2 г 

СИГУМИР 
 
Комплекс фракција пептида добијених из хрскавице и коштаног 
ткива младих животиња. Изоловани пептиде имају селективно 
дејство на различитим ћелијама хрскавице и коштаног ткива, 
нормализују метаболизам у ћелијама и регулишу функцију 
зглобова и кичме. 
При клиничком истраживању установљена је ефикасност 
препарата „Сигумир“ за комплексни функционални опоравак 
покретно-стајног система после различитих болести, патолошких 
стања, која доводе до нарушавања функције хрскавице и коштаног 
ткива, када су изложени екстремним условима спољне средине, 
лошој исхрани, а такође у току старења. 
 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ КОД: 
• артроза и артритиса, 
• реуматизама, 
• остеохондроза, 
• остеопороза, 
• гихта. 

 

 
Начин примене: 
Пептидни биорегулатори примењују се у превентивне сврхе 1 пут 

у 3 месеца у дози: 1 капсула, 1 пут дневно пре јела у трајању 20 дана. 
У случају болести примењују се 1 пут квартално у дози: 1 капсула, 

2 пута дневно пре јела у трајању 3-4 недеље. 
Пептидни биорегулатори су компатабилни међу собом и могу се 

примењивати истовремено у току једног истог календарског месеца. 
 
Контраиндикације:  
Индивидуална  нетолеранција  на компоненте производа, трудноћа, 

дојење. 
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ПЕПТИДНИ БИОРЕГУЛАТОРИ 
ТЕЧНИ ПЕПТИДИ 

 
Према најновијим концептима, кратки пептиди, као специ-

фична ткива, регулишу изражавање (активност) гена. Они се 
повезују са строго дефинисаним промоутернима (почетнима) 
деловима одговарајућих гена, што иницира одмотавање ДНК 
молекула и очитавање са њих информација. 

Недостатак пептида, који настаје са годинама и болешћу, 
значајно убрзава пропадање ткива и старење. Чињеница је да, 
адекватно функционисање ћелија и ткива захтева одговарајуће 
количине пептида, који, заузврат, подржавају рад гена у 
оптималном режиму. Пептиди, раде у, за њих, специфичним 
ћелијама, у којима се, такође, синтетишу. Зато, при патологији и 
старењу поремећује се рад ћелија, услед чега се нарушава 
репродукција пептида, а након тога, по други пут, поново се 
нарушава функција ћелија. Дегенерација ткива напредује, што се, 
на крају манифестује клинички.  

Стога, коришћење кратких пептида је једна од главних 
иновација у медицини и дозвољава значајно успорење темпа 
старења, подстичући множење ћелија и регенерацију ткива, 
као и повећање ћелијског ресурса.  

Једна од важнијих предности пептида је њихово изражено 
антитуморско дејство. До данас, примена пептида је најбоље и 
бескомпромисно решење у ревитализацији и превенцији рака, јер 
омогућава обнову ћелија и ткива, не само за рачун регулације и 
синхронизације свих цикличних процеса, а такође и за рачун 
повећања могућности деобе ћелија, без неправилности. 

 
Начин примене: 
Пептидни комплекс (ПЦ) се наноси на унутрашњу површи-

ну подлактице (4-6 капи), у пределу вена, и трља док се потпуно 
не апсорбује. Кроз 7-15 минута пептиди се везују у дендритичне 
ћелије, које га спроводе даље до лимфних чворова где се 
пептиди "трансплантују" и помоћу крви шаљу у потребне 
органе и ткива. 
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Производ: 
бочица 10 мл 

ПК-1 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС  
Пептидни комплекс за артерије и срца 
 САСТАВ: 
вода дестилована, пептидни комплекси А-3, А-7, глицерин, 
биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®, феноксиетанол са 
етилхекилглицерином, пропиленгликол, ксантанова смола, ПЕГ-
40 рицинусово уље, етерично уље 
рузмарина, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон. 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање прераног старења, 
• превенцију атеросклерозе и хипертензије, 
• спречавање срчаног и можданог удара, 
• рехабилитацију после срчаног и можданог удара. 

 

 
 

Производ: 
бочица 10 мл 

ПК-2 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС 
Пептидни комплекс за централни и периферни 
нервни систем 
 САСТАВ: 
вода дестилована , пептидни комплекс  А-5, глицерин, 
биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®, феноксиетанол  
са етилхекилглицерином, пропиленгликол, ксантанова  
смола, ПЕГ-40 рицинусово уље, етерично уље 
грејпфрута, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон. 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање прераног старења, 
• спречавање церебралне склерозе и можданог удара, 
• рехабилитацију после можданог удара,  
• инфламаторна и дегенеративна обољења нервног 
система. 

 

 
 

Производ: 
бочица 10 мл 

ПК-3 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС 
Пептидни комплекс за имуни систем 
 САСТАВ: 
вода дестилована, пептидни комплекс  А-6, глицерин, 
биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®, феноксиетанол  
са етилхекилглицерином, пропиленгликол, ксантанова  
смола, ПЕГ-40 рицинусово уље, етерично уље  
лаванде и јасмина, метилхлоризотиазолинон,  
метилизотиазолинон. 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање прераног старења, 
• повећање очекиваног трајања живота, 
• корекцију патологии имунитета, 
• подстицање регенерације органа и ткива, 
• превенцију онкопроцеса. 
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Производ: 
бочица 10 мл 

ПК-4 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС  
Пептидни комплекс за зглобове 
 САСТАВ: 
вода дестилована, пептидни комплекси А-4, А-6, глицерин, 
биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®, феноксиетанол  
са етилхекилглицерином, пропиленгликол, ксантанова  
смола, ПЕГ-40 рицинусово уље, етерично уље 
каранфилића, метилхлоризотиазолинон,  
метилизотиазолинон. 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање прераног старења, 
• артрозе, 
• артритис, 
• остеохондрозе, реуматизам. 

 

 

ПК-5 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС 
Пептидни комплекс за кости 

 САСТАВ: 
вода дестилована , пептидни комплекс  А-5, глицерин, 
биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®, феноксиетанол  
са етилхекилглицерином, пропиленгликол, ксантанова  
смола, ПЕГ-40 рицинусово уље, етерично уље 
лимуна, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон. 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање прераног старења, 
• преломе, 
• остеопорозе. 

 

 
 

Производ: 
бочица 10 мл 

ПК-6 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС 
Пептидни комплекс за штитасту жлезду 
 САСТАВ: 
вода дестилована, пептидни комплекс А-2, глицерин, 
биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®, феноксиетанол  
са етилхекилглицерином, пропиленгликол, ксантанова  
смола, ПЕГ-40 рицинусово уље, етерично уље  
жалфије, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон. 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање прераног старења, 
• нарушавање метаболизама, 
• нодуларне и дифузне гушавости, 
• токсичне и нонтоксичне гушавости, 
• хипо и хипертиреозе, 
• запаљење штитасте жлезде, 
• цисте штитасте жлезде, 
• мастопатије. 
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Производ: 
бочица 10 мл 

ПК-7 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС  
Пептидни комплекс за панкреас 
 САСТАВ: 
вода дестилована, пептидни комплекс А-1, глицерин, 
биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®, феноксиетанол  
са етилхекилглицерином, пропиленгликол, ксантанова  
смола, ПЕГ-40 рицинусово уље, етерично уље 
клеке, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон. 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање прераног старења, 
• хронични панкреатитис,  
• дијабетес, 
• превенцију васкуларних компликација узроковане 
диабетесом. 
 

 

 
 

Производ: 
бочица 10 мл 

ПК-8 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС 
Пептидни комплекс за јетру 
 САСТАВ: 
вода дестилована, пептидни комплекс  А-7, глицерин, 
биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®, феноксиетанол  
са етилхекилглицерином, пропиленгликол, ксантанова  
смола, ПЕГ-40 рицинусово уље, етерично уље 
наранџе, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон. 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање прераног старења, 
• нарушавање метаболизма, гојазности, 
• дискинезију жучних путева, холециститиса, 
• хронична тровања (хемикалије, дрога, алкохол), 
• хронични хепатитис било које етиологије, 
• превенција цирозе јетре. 

 

 

ПК-9 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС 
Пептидни комплекс за мушки репродуктивни систем 
 САСТАВ: 
вода дестилована, пептидни комплекси А-2, -5, -7, глицерин, 
биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®, феноксиетанол  
са етилхекилглицерином, пропиленгликол, ксантанова  
смола, ПЕГ-40 рицинусово уље, етерично уље  
цимета, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон. 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање прераног старења, 
• хронични простатитис, 
• аденому простате, 
• неплодност, 
• еректилне дисфункције. 
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Производ: 
бочица 10 мл 

ПК-10 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС  
Пептидни комплекс за женски репродуктивниг систем 
 САСТАВ: 
вода дестилована, пептидни комплекси А-3, -5, -6, глицерин, 
биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®, феноксиетанол  
са етилхекилглицерином, пропиленгликол, ксантанова  
смола, ПЕГ-40 рицинусово уље, етерично уље 
сандала, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон. 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање прераног старења, 
• хронични аднекситиса, 
• нарушавање менструалне функције, 
• менопаузе, смањења либида, 
• неплодности, миом материце, 
• мастопатије. 

 

 
 

Производ: 
бочица 10 мл 

ПК-11 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС 
Пептидни комплекс за уринарни систем (бубрези) 
 САСТАВ: 
вода дестилована, пептидни комплекс  А-3, А-6, глицерин, 
биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®, феноксиетанол  
са етилхекилглицерином, пропиленгликол, ксантанова  
смола, ПЕГ-40 рицинусово уље, етерично уље 
чаја, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон. 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање прераног старења, 
• хронични пијелонефритис,  
• нефритис, 
• уролитијазе, 
• спречавање хроничне бубрежне инсуфицијенције. 

 

 
 

Производ: 
бочица 10 мл 

ПК-12 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС 
Пептидни комплекс за плућа 
 САСТАВ: 
вода дестилована, пептидни комплекси А-3, -4, -6, глицерин, 
биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®, феноксиетанол  
са етилхекилглицерином, пропиленгликол, ксантанова  
смола, ПЕГ-40 рицинусово уље, етерично уље  
нане, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон. 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање прераног старења, 
• хронични бронхитис, 
• емфизему, 
• респираторне алергије, 
• бронхијалну астма. 
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ПК-13 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС  
Пептидни комплекс за кожу 
 САСТАВ: 
вода дестилована, пептидни комплекси А-3,-5,-6,-7,глицерин, 
биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®, феноксиетанол  
са етилхекилглицерином, пропиленгликол, ксантанова  
смола, ПЕГ-40 рицинусово уље, етерично уље 
јасмина, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон. 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање прераног старења, 
• побољшање боје, рељефа и текстуре коже, 
• кожне болести. 

 

 
 

ПК-14 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС 
Пептидни комплекс за вене 
 САСТАВ: 
вода дестилована, пептидни комплекс  А-3, глицерин, 
биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®, феноксиетанол  
са етилхекилглицерином, пропиленгликол, ксантанова  
смола, ПЕГ-40 рицинусово уље, етерично уље 
лаванде, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон. 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање тромбозе, 
• проширене вене, 
• хемороиде, 
• тромбофлебитис, 
• трофичке чиреве. 

 

 
 

Производ: 
бочица 10 мл 

ПК-15 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС 
Пептидни комплекс за бубреге и бешику 
 САСТАВ: 
вода дестилована, пептидни комплекси А-6,-8,-11 глицерин, 
биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®, феноксиетанол  
са етилхекилглицерином, пропиленгликол, ксантанова  
смола, ПЕГ-40 рицинусово уље, етерично уље  
мајорана, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон. 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• превенцију прераног старења, 
• превенцију болести бубрега, 
• хронични пиелонефритиса,  
• циститис, 
• гломерулонефритис,  
• уролитијазе, 
• аномалије уринарног тракта, 
• непфроптозис. 
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Производ: 
бочица 10 мл 

ПК-16 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС  
Пептидни комплекс за желудац и 
дванаестопалачно црево 
  
САСТАВ: 
вода дестилована, пептидни комплекси А-1, А-6, А-7, А-9,  
глицерин, биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®,  
феноксиетанол са етилхекилглицерином,  пропиленгликол,  
ксантанова смола, ПЕГ-40 рицинусово уље, етерично уље 
наранџе, етерично уље иланга, метилхлоризотиазолинон,  
метилизотиазолинон. 
 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• превенцију прераног старења, 
• поремећаје у исхрани, 
• гастритис, 
• гастродуоденитис, 
• чир на желуцу и дванаестопалачном цреву, 
• спречавање онколошких патологија дигестивног 
тракта. 

 
 

 

 
 

Производ: 
бочица 10 мл 

ПК-17 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС 
Пептидни комплекс за органе вида 
  
САСТАВ: 
вода дестилована , пептидни комплекс  А-3, А-5, А-10,  
глицерин, биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®,  
феноксиетанол са етилхекилглицерином, пропиленгликол,  
ксантанова смола, ПЕГ-40 рицинусово уље,  етерично уље 
камилице, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон. 

 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• превенцију прераног старења, 
• ретинопатије у позадини хипертензије и 
дијабетеса, 

• дегенерације ретине, 
• оптичке атрофије, 
• почетне фазе глаукома и катаракте, 
• патологије сочива, 
• циклоспазаме. 
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Производ: 
бочица 10 мл 

ПК-18 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС  
Пептидни комплекс за органе слуха 
  
САСТАВ: 
вода дестилована, пептидни комплекси А-3, А-4, А-5, А-6,  
глицерин, биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®,  
феноксиетанол са етилхекилглицерином, пропиленгликол,   
ксантанова смола, ПЕГ-40 рицинусово уље, етерично уље 
бора, етерично уље лаванде, метилхлоризотиазолинон,  
метилизотиазолинон. 
 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• превенцију прераног старења, 
• почетне фазе сензоринеуралног слуха, 
• отитис и његових импликација, 
• оштећења бубне опне, 
• звуковне трауме и контузије. 
 
 

 

 
 

Производ: 
бочица 10 мл 

ПК-19 ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКС 
Пептидни комплекс за метеозависне и  
кардиоболеле 
  
САСТАВ: 
вода дестилована , пептидни комплекс  А-3, А-5, А-14,  
глицерин, биоантиоксидантни комплекс „Неовитин„®,  
феноксиетанол са етилхекилглицерином, пропиленгликол,  
ксантанова смола, ПЕГ-40 рицинусово уље,   
етерично уље бора, етерично уље нане,  
метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон. 

 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• превенцију прераног старења, 
• појаве метеозависности, 
• мигрену, 
• коронарна артеријска болест, 
• срчану инсуфицијенцију, 
• миокардитис, 
• миокардиодистрофију. 
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МЕЗОТЕЛИ 
ЗА УНУТРАШЊУ ПРИМЕНУ 

 
Мезотели за унутрашњу употребу користе се за ревитализацију и до 

сада су произведене три генерације.  
Прва се односи на мезотеле на бази холина, колоидног сребра, као и 

екстраката Готу Коле и Дереза. Други – мезотели бјути, чији састав је 
богат цинком и витаминима. Трећа генерација су мезотели нео, који 
поред свега горе наведеног садрже и ресвератрол . 

Основни задатак свих мезотелаа је да учествују у побољшању 
функционисања нервног и имуног система, моћани су антиоксидантни и 
имају ревитализациони утицај на организам, омогућавају системско 
продужење просечног трајања живота (у зависности од генерације производа) до 
18-25%.  

Испод су дата својства главних компоненти мезотела. 
 
ХОЛИН 
Надокнађује недостатак ацетилхолина у телу, побољшава нервни  систем и 

метаболизам, успорава процес старења, уклања токсине из ћелија, повећава 
антиоксидантни статус и повећава отпорност на стрес, побољшава текстуру, 
влажност, еластичност и боју коже, помаже у затезању бора. 

 
КОЛОИДНО СРЕБРО 
Има антивирусно и антимикробно дејство, помаже у избацивању соли тешких 

метала, повећава антиоксидонтни статус, повећава имунитет, смањује ризик од 
онколошких болести. 
 

ЦИНК 
Стимулише тимус и појачава имуни систем, стимулише регенерацију, 

повећава антиоксидант статус,  учествује у раду 200 ензимским система, хормона 
раста и инсулина. 

 
СЕЛЕН 
Повећава имунитет, смањује ризик од рака, побољшава рад кардио-

васкуларног система. 
 

ГОТУ КОЛА И ДЕРЕЗА  
Побољшавају мождану циркулацију, стимулишу регенерацију, успоравају 

процес старења, повећавају сексуалну способност. 
 
РЕСВЕРАТОЛ  
Спречава развој атеросклерозе, нормализује метаболизам, повећава анти-

оксидантни статус  и смањује ризик од рака дојке жена. 
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МЕЗОТЕЛ  
 
САСТАВ:  
Вода, фруктоза, сок од грејпфрута  
концентровани, холин битартрат,  
додатак храни "Формула лепоте"  
(мешавина сувог екстраката Готу Коле и  
Дереза), концентрат колоидног сребра,  
натријум бензоат, калијум сорбат. 
 
Производ: 
бочица сирупа 120 мл 
 

 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• Побољшање циркулације крви у мозгу, 
• Побољшање неуромишићне проводљивости,  
• Побољшан рад ЦНС, 
• Превенцију можданог удара,  
• Рехабилитацију после инфаркта, 
• Као антиоксиданс,  
• Побољшање имунитета,  
• Спречавање старења, 
• Опште подмлађивање тела. 

 
Препоруке за употребу:   
Одрасли и деца старија од 14 година: 1 кашика 1-2 пута дневно за време 
оброка,  у трајању од  месец  дана. Ако је потребно,  поновите терапију. 
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МЕЗОТЕЛ  Beauty 
 
САСТАВ:  
Вода, фруктоза, сок од црне рибизле 
концентровани, холин битартрат, додатак 
храни "Формула лепоте" (мешавина  
сувог екстраката Готу Коле и Дереза),  
мешавина минерала жељеза, цинка,  
бакра, мангана, селена и јода,  
концентрат колоидног сребра,  
ресвератрол, натријум бензоат, калијум  
сорбат. 
 
Производ: 
бочица сирупа 120 мл 
 

 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• Побољшање циркулације крви у мозгу, 
• Побољшање неуромишићне проводљивости,  
• Побољшан рад ЦНС, 
• Превенцију инфаркта и можданог удара,  
• Рехабилитацију после инфаркта и можданог удара, 
• Као антиоксиданс,  
• Побољшање имунитета,  
• Спречавање старења, 
• Опште подмлађивање тела, 
• Спречавање рака. 

 
Препоруке за употребу:   
Одрасли и деца старија од 14 година: 1 кашика 1-2 пута дневно за време 
оброка,  у трајању од  месец  дана. Ако је потребно,  поновите терапију. 
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МЕЗОТЕЛ  НЕО 
 
САСТАВ:  
Вода, фруктоза, сок од трешње  
концентровани, холин битартрат, додатак  
храни "Формула лепоте" (мешавина сувог 
екстраката Готу Коле и Дереза),  
мешавина минерала жељеза, цинка,  
бакра, мангана, селена и јода, концентрат 
колоидног сребра, ресвератрол, натријум  
бензоат, калијум сорбат. 
 
Производ: 
бочица сирупа 120 мл 
 

 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• Побољшање циркулације крви у мозгу, 
• Побољшање код артериосклерозе,  
• Нормализацију метаболизма липида, 
• Побољшае неуромишићне проводљивости,  
• Побољшан рад ЦНС, 
• Превенцију инфаркта и можданог удара,  
• Рехабилитацију после инфаркта и можданог удара, 
• Као антиоксиданс,  
• Побољшање имунитета  
• Спречавање старења, 
• Опште подмлађивање тела, 
• Спречавање рака. 

 
Препоруке за употребу:   
Одрасли и деца старија од 14 година: 1 кашика 1-2 пута дневно за време 
оброка,  у трајању од  месец  дана. Ако је потребно,  поновите терапију. 
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НОВА ГЕНЕРАЦИЈА ПРЕПАРАТА  
ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ПРЕВРЕМЕНОГ СТАРЕЊА 

 
Научно-Производни Центр Ревитализације и Здравља 

(НПЦРИЗ) препоручује Вам нову линију производа за рехабили-
тацију и превенцију превременог старења, одобрену од Санкт 
Петербургшког Института за биорегулацију и геронтологију при 
СЗО РАМН као допуну основних програма ревитализације на бази 
природних пептидних биорегулатора. 

У том контексту, најбоље је користи непептидне препарате који 
утичу на кључне делове патогенезе старења, и то: 

• корекцију размене, у организму, кључних микроелемената 
(калцијума, магнезијума, цинка); 

• обнову нарушеног имуног и антиоксидантног статуса; 

• спречавање атеросклерозе, хипертензије, инфаркта, 
можданог удара и тромбозе; 

• успостављање квалитативног и квантитативног састава 
нормалне микрофлоре; 

• спречавање онколошких обољења; 

• нормализацију функције јетре: метаболизам, детоксикација 
и формирање протеина; 

• превенцију цирозе јетре; 

• успостављање покретљивости у зглобовима и превенцију 
остеопорозе. 

До данас, линија непептидних препарата за превенцију пре-
временог старења, укључује седам препарата и са временом ће 
бити знатно проширена. Али и сада, уз помоћ ових препарата 
може да се утиче на огромну листу проблема горе наведених, те 
њиховом комбинацијом са природним пептидним биорегулаторима 
ствара се чврст темељ за обнову младости, лепоте, здравља и 
активне дуговечности. 
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ИМУСИЛ 
ЕФИКАСНА ЗАШТИТА ИМУНИТЕТА 

Имусил је природни иновативни имунорестауротор на бази делова 
ћелијског зида лакто- и бифидобактерија у комбинацији са ехинацеом и 
аскорбинском киселином. Активира све делове имуне одбране, ослабље-
не свакодневном вежбом, инфекцијом и стресом. Смањује ризик од 
малигних неоплазми. 
 

 

 
САСТАВ: 
Пробиотичка основа 
бифидобактерија, екстракт 
ехинацеа, аскорбинска киселина, 
пробиотска основа лактобактерија,  
Помоћни: лактоза, МЦК, калцијум 
стеарат, силицијум диоксид. 
 
Производ: 20 капсула од 0,31 гр 
 

 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• честе прехладне алергије, 
• хроничне болести желуца и црева, 
• хроничне болести нервног система,  
• хронично обољење плућа, 
• хроничне болести срца, 
• хроничне болести јетре, 
• редовно излагање штетним супстанцама на послу,  
• гојазност, 
• повећани стрес на послу и код куће,  
• велико физичко оптерећење, 
• интензивне спортске активности, 
• спречавање онколошких обољења.  
 

Препоручена употреба:  
Као додатни извор микроорганизама млечне киселине - пробиотици 
Lactobacillus и Bifidobacterium, карбоксилне киселине и витамина Ц.  
Одрасли и деца преко 14 година, 1 капсула 2 пута дневно за време 
оброка, у трајању од  месец  дана. Ако је потребно, поновите терапију. 
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ЦИНСИЛ-Т 
ЕФИКАСНА ПРЕВЕНЦИЈА ПРЕВРЕМЕНОГ СТАРЕЊА 

 
Цинсил-Т је интегрисани производ на бази цинка, глицина и пиридоксина 
за продужење активне дуговечности. Утиче на кључне карике у ланцу 
патогенезе убрзаног старења, коригује рад великог броја ензима и 
хормона, а такође обновља ослабљени имуни и антиоксидонтни статус. 
Доказано је средство за спречавање околошких болести. 
 

 

 
САСТАВ: 
Шећер у праху, глицин, цинк 
цитрат, витамин Б6, природни 
заслађивач „Стевиозид“, 
ароматизотор идентичан природној 
наранџи, синтетичке боје 
„Тартразин“,  
Помоћни:  МКЦ, калцијум стеарат. 
 
Производ: 20 таблета од 1,0 гр 
 

 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање прераног старења; 
• повећање имунитета и антиоксидантног статуса; 
• стрес; 
• несаницу; 
• мождани удар  и трауматске повреде мозга; 
• алергије; 
• кожне болести; 
• поремећаје метаболизама угљених хидрата и липида; 
• дијабетес мелитус; 
• атеросклерозе; 
• вегетативно-васкуларне дистоније; 
• хипертензију. 

 
Препоручена употреба:  
Као додатни извор глицина, цинка и витамина Б6.  
Одрасли и деца старија од 14 година: 1 таблета 2 пута дневно,  
за жвакање за време оброка, у трајању од  месец  дана.  
Ако је потребно, поновите терапију. 
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КАЛСИЛ-Т 
ЕФИКАСНА ПРЕВЕНЦИЈА ПРЕВРЕМЕНОГ СТАРЕЊА 

 
Калсил-Т је свеобухватна припрема за продужење активне дуговечности, 
заснован на калцијуму, магнезијуму и витаминима А, Д и Е. Утиче на 
кључне карике у ланцу патогенезе убрзаног старења, коригује рад ћелија 
свих органа и система, као и враћање оштећеног имуног и анти-
оксидантног статуса. Доказано је средство за спречавање остеопорозе и 
онколошких болести. 
 

 

 
САСТАВ: 
Шећер у праху, калцијум цитрат, 
калцијум карбонат, магнезијум 
цитрат, магнезијум карбонат, 
витамини А, Д и Е, синтетичка боја 
зелене јабуке, укус нане;  
Помоћни: МКЦ и калцијум стеарат  
 
Производ: 20 таблета од 1,0 гр 
 

 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање прераног старења; 
• церебрална оштећења; 
• хипертензије; 
• коронарну болест срца; 
• поремећаје коагулације; 
• остеопорозе: 
• депресију, несаницу; 
• оштећење меморије; 
• вртоглавицу; 
• главобоље, 
• шум у ушима, 

 
 
• реуматоидни полиартритис; 
• остеохондрозу; 
• менопаузе; 
• ретардацију раста; 
• преломе; 
• повећана ментална и физичка 
оптерећења; 

• обољења органа вида; 
• хепатитис; 
• кожне болести; 
• дијабетес. 
 

 
Препоручена употреба:  
Као додатни извор калцијума, магнезијума, витамина А и Е, са Д3.  
Одрасли и деца старија од 14 година: 1 таблета 2 пута дневно, 
жвакањем, у току јела, у трајању од  месец  дана.  
Ако је потребно, поновите терапију. 
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ОЛЕКАП 
ДЕЛОТВОРНО СПРЕЧАВАЊЕ СРЧАНИХ НАПАДА И  

МОЖДАНИХ УДАРА 
 
Олекап је потпуно природни ангиорестауратор на бази полинезасићених масних 
киселина класе Омега-3, токоферола и токотриенола. Ефикасно спречава раст 
атеросклеротичног плака, снижава ниво холестерола у крви. Има изражена 
антиоксидантна својства. Користи се у спречавању превременог старења, хипер-
тензије и коронарне болести срца, срчаног удара, можданог удара, дијабетеса и 
рака, као и за време хемотерапије. 
 

 

 
САСТАВ: 
Хладно цеђено уље ирског лососа, 
палмино уље, сојино уље, 
витамини А и Е, антиоксидант 
Гриндокс 109. 
Капсуле: желатина, глицерина, 
воде. 
 
Производ: 30 капсула од 0,84 гр 
 

 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• спречавање прераног старења; 
• нарушени метаболизма масти; 
• високи ниво холестерола у крви; 
• атеросклерозе; 
• хипертензије, 
• коронарне болести срца; 
• спречавање срчаног и можданог удара; 
• дијабетес; 
• алергије; 
• после хеморадиотерапје. 

 
Препоручена употреба:  
Као извор полинезасићених масних киселина (укључујући и омега-3)  
и додатни извор витамина А и Е.  
Одрасли и деца преко 14 година, 1 капсула тежине 0,84 грама, 2 пута 
дневно за време оброка, у трајању од  месец  дана.  
Ако је потребно, поновите терапију. 
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РЕГЕНАРТ 
ЕФИКАСНЕ ЗАШТИТА ЗГЛОБОВА И ЈЕТРЕ 

 
Регенарт је свеобухватни препарат на бази екстракта корена маслачка, 
артичоке, хондроитин сулфата и дихидрокуерцетина. Регенарт убрзава 
процесе детоксикације у јетри, као и регенерацију хрскавице и побо-
љшање покретљивости у зглобовима. Користи се за артрозе, артритис, 
остеохондроза, хронична оболења јетре и жучних путева. Спречава 
развој цирозе јетре. 
 
 
 

 

 
САСТАВ: 
Екстракт корена маслачка, 
хондроитин сулфат, екстракт 
артичоке, дихидрокуерцетин,  
Остали: МКЦ, кромпиров скроб. 
 
Производ: 20 капсула од 0,30 гр 
 

 
 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• дегенеративна обољења зглобова и кичме; 
• хронична тровања; 
• хронични хепатитис; 
• дискинезију желудачних путева; 
• смањење функције јетре. 

 
Препоручена употреба:  
Као извор хондроитина, дихидрокуерцетина и фенолних једињења.  
Одрасли и деца преко 14 година, 1 капасула 2 пута дневно за време 
оброка, у трајању од  месец  дана.  
Ако је потребно, поновите терапију. 
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РЕНЕФОРТ  
ЕФИКАСНА ЗАШТИТА БУБРЕГА 

 
Ренефорт је свеобухватан препарат који одржава оптималну функцију 
бубрега. Има антиинфламаторно, антиоксидантно, благо антиспазма-
тично и диуретично дејство. Повећава растворљивост камења у бубрези-
ма, који се састоје од мокраћне соли и оксалне киселине. Ограничава 
стопу прогресије бубрежне инсуфицијенције.   
 
 

 

 
САСТАВ: 
Магнезијум оксид, лишће бруснице, 
трава раставића, екстракт дивље 
руже, екстракт рузмарина, 
геспередин, аскорбинска киселина 
(витамин Ц), екстракт хибискуса, 
токоферол ацетат (витамин Е), бета-
каротен, дихидрокуерцитин, коензим 
Q10, лимунска киселина, натријум 
цитрат, микрокристална целулоза, 
калцијум стеарат, силицијум.  
 
Производ: 20 капсула од 0,39 гр 
 

 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• хронични пијелонефритис,  
• циститис , 
• уролитијазе, 
• хронични гломерулонефритис , 
• нефроптосис,  
• аномалије уринарног тракта,  
• хроничну бубрежну инсуфицијенцију. 

 
Препоручена употреба:  
Као додатни извор витамина Ц и Е, магнезијума, извор арбутина, 
геспередина, бета-каротена, дихидрокуерцетина, коензима Q10. 
Одрасли и деца преко 14 година, 1 капасула 2 пута дневно за време 
оброка, у трајању од  месец  дана.  
Ако је потребно, поновите терапију. 
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РЕВИМАЈТ  
НОВА РЕЧ У НУТРИЦИОЛОГИЈИ 

 
Ревимаит је први домаћи, од нуле дизајнирани, дијететски препарат који 
попуњава недостатак микроелемената и других хранљивих материја. 
Надомешта недостатак Б витамина и минерала Fе. Има имуномодуларно 
и антиоксидантно дејство. Неопходан је за мршављење, анемију, пове-
ћана физичка и емоционална оптерећења.  
 

 

 
САСТАВ: 
Фруктоза, вода, концентровани сок 
нара, соја сос, соја лецитин, 
комплексни додатак храни "Пектин“, 
екстракт оваса, екстракт пурпурне 
ехинацее, екстракт зеленог чаја, 
екстракт семена грожђа, екстрат соје, 
екстракт квасца, сушени ђумбир, 
гинсенг бразилски, комплекс здраве 
хране "Гриндстед FF M 612", 
пирофосфат гвожђа, каранфилић, 
калијум сорбат, комплекс додатак 
храни "Низин“, витамини Б3, Б6, Б1.  
 
Производ: паста у туби 100 гр  

 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• примарни и секундарни имунодефициентис , 
• смањени антиоксидантни статус, 
•  метаболичке поремећаје,  
•  атеросклерозу,  
•  дијабетес,  
•  анемије различитог порекла,  
• недостатак витамина и минерала при дијетама и посту,  
• интегрисани програм за корекцију телесне тежине, 
• повећану физичка активност.  

 
Препоручена употреба:  
Као додатни извор витамина Б3, Б6, Б1, гвожђа, кофеина, изофлавона, 
полифенолних једињења и органске киселине.  
Одрасли 1 кашичица (10 грама) 1-2 пута дневно за време оброка, у 
трајању од  месец  дана, у трајању од  месец  дана.  
Ако је потребно, поновите терапију.  
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ЕНСИЛ  
ОСНОВНИ ОНКОПРОТЕКТОР  

 
Нудимо вам два производа у једном. С једне стране, Енсил је препарат који 
значајно побољшава параметре ткива дисања и регенерацију. С друге, Енсил је 
моћно средство за спречавање онкопроцеса, који је више пута био клинички 
потврђен. Рад на леку трајао је више од 6 година, и у процесу израде били смо у 
могућности да значајно проширимо деловање Енсила, који је много више од 
обичног ензимног препарата. 
 
 

 

 
САСТАВ: 
L-карнитин, L-цистеин, јантарна 
киселине, екстракт ехинацеа, 
витамински коктел (који садржи 
витамине A, B1, B2, B5, B6, B12, C, D3, E, 
фолна киселина, никотинамид, биотин), 
коензим Q10. Помоћни састојци: 
микрокристална целулоза или лактоза, 
калцијум стеарат. 
 
Производ: 90 капсула од 0,31 г 

 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• рехабилитацију после тешке повреде, болести, инфаркта,  
можданог удара, операција, 

• превенцију рака, 
• имунодефицијенције различитог порекла, 
• припрему за операције, 
• спречавање прераног старења, 
• метаболичке поремећаје. 

 
Препоручена употреба:  
Као извор хидроксицинамичне киселина, коензима Q10, карнитина и 
јантарне киселине, додатни извор витамина A, C, D3, E, B1, B2, B5, B6, B9, 
B12, биотина и никотинамида.  
Одрасли 1 капсула 3 пута дневно, за време оброка, 1 месец. 
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РЕВИФОРТ 
ОНКОПРОТЕКТОР ШИРОКОГ СПЕКТРА 

 
Гљиве vichy већ дуго узбуђују умове многих стручњака из области имунологије и 
онкологије. Крај 20. и почетак 21. века обележили су потрагу за новим и ефикасним 
средством онкопрофилактике и имунорестаурације. Ревифорт је први лек који комбинује 
достигнућа различитих струја, како источне, тако и класичне медицине. По први пут 
удружили су се познати представници царства гљива, као Шитаке, Рејши, Мајтаке и 
Кордицепс. Обратили смо пажњу на њих средином 2000. године и почели напорна 
истраживања, јер је већина истраживања о vichy гљивама у области онкологије вршена 
само у Јапану и САД. У том процесу, схватили смо да њихов потенцијал није у потпуности 
откривен од стране научника. То су заиста, готово искључиво, природни извори супстанци 
из групе глукана који изазивају имуни систем да активно и вишефазно уништавају ћелије 
тумора, чак и у самом срцу. 
 

 

 
САСТАВ: 
Гљива шитаке, гљива рејши, гљива 
мајтаке, гљива кордицепс, екстракт 
ехинацеа, алге талус, минерални 
коктел 15-03 (цинк, бакар, гвожђе, 
манган, јод, селен). Помоћне материје: 
лактоза, талк, калцијум стеарат. 
 
Производ: 60 капсула од 0,6 г 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• превенција рака, 
•  као део лечења рака болесника са различитим локализација и 
фазама процеса, 

• имунодефицијенције различитог порекла, 
• аутоимуне болести, 
• хронични хепатитис, 
• дијабетес мелитус, 
• комбинације кардиоваскуларне патологије, 
• спречавање прераног старења,   
• метаболичке поремећаје. 

 
Препоручена употреба:  
Као додатни извор цинка, гвожђа, јода, селена, бакра, мангана, извор 
хидроксицинамичне киселине. 
Одрасли по 1 капсулу, 2 пута дневно, уз оброке,1 месец. 
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ИНОВАЦИЈЕ У КОЗМЕТОЛОГИЈИ 
МЕЗОТЕЛИ ЗА СПОЉЊУ УПОТРЕБУ НА БАЗИ 

КОМПЛЕКСА НРЕ-4 + НЕОВИТИН 
 

НПЦРИЗ вам представља потпуно нову линију производа за спољну мезо-
терапију. То су спољни мезотели на бази сложених НРЕ-4 + Неовитин, дизајнирани посебно 
за главу, лице, врат и тело.  

НРЕ-4 (ТНРЕ - тетрахидроксипропил етилендиамин) по својој природи је дериват 
широко примењиван у естетској медицини и козметологији, претеча ацетилхолина - 
деанола. Претеча ацетилхолина при спољашњој  употреби повезују се са одговарајућим 
рецепторима ћелија коже (фибробласта, кератиноцита), што доводи до промена у текстури 
коже.  

Истраживања су показала да је број жена који позитивно одреаговало на anti-age 
деловање НРЕ-4 (изравнавање фине линије и бора, побољшање текстуре и тонуса коже) 2 
пута већи,  а његов противостаростни ефекат је 4 пута јачи него у деанола. Из тога следи 
да је НРЕ-4 је много функционалније једињење. Оно не изазива иритацију, осетљивост и 
алергијске реакције, и потпуно је безбедније када се примењује на подручју око очију.  

 
 

 
 

 

 

МЕЗОТЕЛ 
ЗА ЛИЦЕ И ВРАТ 

САСТАВ: 
пречишћена вода, НРЕ-4, биоантиоксидонтни комплекс  
Неовитин, пропилен гликол, глицерин, екстракт рузмарина, 
феноксиетанол са етилхекилглицерином, пантенол,  
млечна киселина, лимунска киселина, натријум 
карбокиметилцелулоза, парфем, метилизотиазолинон, 
метилхлоризотиазолинон, ЕДТА. 
Производ: бочица 55 мл 
 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• anti-age ефекат,  
• равнање бора,  
• влажење коже,  
• тонирање коже, 
• побољшање текстуре коже. 
 
Препоручена употреба:  
Нанесите 2-3 мл мезотела на лице и врат покретима 
масаже, трљати док се потпуно не апсорбује. 
Трајање: 3 месеца  
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МЕЗОТЕЛ  
ЗА КОЖУ ГЛАВЕ 

САСТАВ: 
пречишћена вода, НРЕ-4, биоантиоксидонтни комплекс  
Неовитин, пропиленгликол, глицерин, екстракт чичка,  
хмеља, коприве; феноксиетанол са етилхекилглицерином,  
пантенол, винска киселина, натријум карбокиметилцелулоза,  
парфем, метилизотиазолинон, метилхлоризотиазолинон, ЕДТА. 
Производ: бочица од 55 мл 
 
ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• раст косе, 
• рано сеђење и губитак косе, 
• перут, јачње корена косе, 
• еластичност косе, 
• кожу главе. 

 
Препоручена употреба:  
Нанесите 2-3 мл мезотела на главу покретима маса-
же. Исперите кожу главе и косу за 30 минута. 
Трајање: 3 месеца  

 

 

МЕЗОТЕЛ 
ЗА ТЕЛО 

САСТАВ: 
пречишћена вода, НРЕ-4, биоантиоксидонтни комплекс  
Неовитин, пропиленгликол, глицерин, млечна киселина,  
екстракт раставића, аралије, артичоке; феноксиетанол са  
етилхекилглицерином, пантенол, јантарна киселина,  
натријум карбокиметилцелулоза, парфем,  
метилизотиазолинон, метилхлоризотиазолинон, ЕДТА.  
Производ: бочица од 55 мл 
 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• противстаросни ефекат (изравнавање финих бора), 
• влажење и тонирање коже, 
• побољшање текстуре коже,  
• лифтинг ефекат, 
• анти-целулит ефекат. 

 
Препоручена употреба:  
Примена у вечерњим сатима на унапред припремљеном и 
очишћеном телу 4-6 мл мезотела и покрета масаже трљати 
док се потпуно не апсорбује.  
Трајање: 3 месеца 
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ЋЕЛИЈСКА КОЗМЕТИКА REVILINE 
ПРОИЗВОДИ ВИСОКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

ПЕПТИДНА СЕРИЈА 
 

Научно-производни центр ревитализације и здравља 
(НПЦРИЗ) представља јединствену пептиду серију ћелијске  
козметике REVILINE, која је креирана у сарадњи са Санкт 
Петербургшким Институтом за биорегулацију и геронтологију при 
СЗО РАМН, као и са Хемијско-биолошким удружењем при РАН 
"Вита". 

Основу ћелијске шминке REVILINE чини група природних 
пептидних комплекса са различитим местима примене, пружајући 
снажан и видљив anti-age ефекат на кожу. Коришћени комплекси 
остварују своје дејство тако што се стимулише регенерација 
ћелија коже, циркулација крви и микроциркулација, као и синтеза 
колагена еластичног дела коже. Све ово се манифестује у 
лифтингу, као и побољшању текстуре, боје и влажности коже. 

Структура пептида серије REVILINE садржи снажан 
антиоксидант сложене природе, супероксид дисмутаза (СОД) и 
његових индуктора, добијених биотехнолошким путем. Ови 
комплекси су антиоксиданси, имуномодулатори, UV-заштитни, 
антирадиолошког и антитуморног дејства, знатно убрзавају процес 
детоксикације и регенерације ћелија коже. 

Комбинација природних пептида и природних СОД – нова је 
реч у ревитализацији и ћелијској козметици. 
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Начин примене : 
Нанесите малу 
количину креме на 
чисту кожу и 
покретима масаже 
трљати док се 
потпуно не апсорбује. 

REVILINE 
КРЕМА ЗА ЛИЦЕ ПРОТИВ БОРА 

С ПЕПТИДИМА  
САСТАВ: 
Пептидни комплекс А-4, пречишћена вода, сорбитол, каприл-
каприлни триглицериди, моностеарат глицерола, Hydromoist Plus 
(ксантан гума, алге, декстроза), уље јојоба и маслина, 
биоантиоксидантни комплекс Неовитин®, циклометикон, 
диметикон, стеарин, емулзија восака, феноксиетанол са 
етилхекилглицерином, метилхлоризотиазолинон, 
метилизотиазолинон, бисаболол, екстракт слатког бадема, 
кополимер акрилата и C10-30 алкил, лимунска киселина, 
триетаноламин, парфем. 
Производ: бочица од 55 мл 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• побољшање текстуре и боје коже, 
• ефикасну влажност коже, 
• лифтинг ефекат, 
• смањење броја и дубине бора, 
• побољшање микроциркулације и метаболизама 
коже, 

• смањење отока. 
 

 

 
 
Начин примене : 
Лаким покретима 
нанети крему на чисто 
лице, врат и груди. 
 

REVILINE 
ДНЕВНА КРЕМА ПРОТИВ СТАРЕЊА 

С ПЕПТИДИМА  
САСТАВ: 
Пептидни комплекс А-6, маслиново и сојино уље, 
биоантиоксидантни комплекс Неовитин® , пречишћена вода, 
глицерин, етилхексил кокоат, стеарин, емулзија восаа, глицерил 
стеарат цитрат, феноксиетанол са етилхекилглицерином, 
метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, какао путер, 
колаген хидрализовани, пантенол, витамин Е,  кополимер 
гидроксиетилакрилата и акрилоилдиметилтаурата натријума, 
ксантан гума, лимунска киселина, триетаноламин, парфем. 
Производ: бочица од 55 мл 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• успоравање процеса старења коже, 
• чврстину и еластичност коже, 
• нормализацију тена, 
• лифтинг ефекат, 
• фину линију коже, 
• спречавање старосних промена у кожи. 
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Начин примене : 
Лаким покретима 
нанети крему на чисто 
лице, врат и груди. 
 

REVILINE 
НОЋНА КРЕМА ПРОТИВ СТАРЕЊА 

С ПЕПТИДИМА  
САСТАВ: 
Пептидни комплекс А-6, етилхексил кокоат, биофлаволи-пидни 
комплекс Активитин®, пречишћена вода, глицерин, маслиново 
уље, ПЕГ-30, диполихидроксистеарат, бетаин, сорбитни 
изостеарат, хидрогенирано рицинусово уље, церезин, пчелињи 
восак феноксиетанол са етилхекилглицерином, 
метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, хидролизовани 
колаген, витамина Е, титанијум диоксид, магнезијум сулфат, 
ЕДТА, парфем. 
 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• успорава старење коже, 
• побољшава еластичност коже, 
• побољшава микроциркулацију и метаболичке 
процесе у ћелијама коже, 

• отклања токсине и штетне елементе, 
• лифтинг ефекат, 
• смањује број и дубину бора. 

 
 

 
 
Начин примене : 
Лаким покретима 
нанети крему на чисто 
лице, врат и груди. 
 

REVILINE 
КРЕМА ЗА ЛИЦЕ „ЧИСТА КОЖА“ ПРОТИВ 

КАПИЛАРА И ОТОКА С ПЕПТИДИМА И 
УЉЕМ СЕМЕНА ГРОЖЂА  

САСТАВ: 
Пептидни комплекс А-3, екстракт корена сладића, брезова кора 
Бетулавит® , пречишћена вода, моностеарат глицерола, ДЕГ-
стеарат, БИС-диглицерил, стеарин, полиациладипат-2, етилхексил 
кокоат, екстракт хамамелиса, уље семена грожђа, емулзија воска, 
феноксиетанол са етилхекилглицерином, 
метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, триетаноламин, 
диметикон, парфем. 
Производ: бочица од 55 мл 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• успоравање процеса старења коже, 
• влажење, храњењењ и тонизирање коже, 
• побољшавање текстуре коже, 
• циркулацију, 
• смањење надутости и тамних кругова испод 
очију, 

• смањење изражености  капилара и отока, 
• лифтинг ефекат. 
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Начин примене : 
Нанесите малу 
количину креме на 
чисту кожу и 
покретима масаже 
трљати док се 
потпуно не апсорбује. 

REVILINE 
КРЕМА ЗА ЛИЦЕ ЗА МАСНУ КОЖУ 

С ПЕПТИДИМА  
САСТАВ: 
Пептидни комплекс А-6, екстракт коре брезе Бетулавит®, 
пречишћена вода, екстракт жалфије, камилице и невена, глицерол 
моностеарат, ДЕГ-стеарат, БИС-диглицерил полиациладипат-2, 
стеарин, етилхексил кокоат, уље пасјаковине, емулзија воска, 
феноксиетанол са етилхекилглицерином, 
метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, диметикон, 
триетаноламин, парфем. 
Производ: бочица од 55 мл 

 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• успоравање процеса старења коже, 
• побољшавање микроциркулације и храњења 
коже, 

• нормализацију масне коже, 
• равнотежу влажности коже, 
• спречавање акни. 

 
 

 
 
Начин примене : 
Нанесите малу 
количину креме на 
чисту кожу и 
покретима масаже 
трљати док се 
потпуно не апсорбује. 

REVILINE 
КРЕМА ЗА ТЕЛО ПРОТИВ СТАРЕЊА 

С ПЕПТИДИМА  
 
САСТАВ: 
пептид комплекс А-6, каприлил метикон, пропилен гликол, 
биоантиоксидантни комплекс Неовитин ® , пречишћена вода, 
сорбитол, моностеарат глицерола, етилхексил кокоат, цетилни 
алкохол, уље какаоа и маслина, глицерил стеарат цитрат, 
емулзије восака, циклометиконе, диметикон, феноксиетанол са 
етилхекилглицерином, метилхлоризотиазолинон, 
метилизотиазолинон, ксантан гума, ЕДТА, триетаноламин, 
парфем. 
Производ: бочица од 55 мл 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• успоравање процеса старења коже, 
• влажење, храњење и тоноирање коже, 
• побољшавање текстуре коже, 
• циркулацију, 
• сагоревање масти, 
• лифтинг ефекат. 
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Начин примене : 
Енергичном масажом 
нанети крему на 
проблематичне 
делове тела. У прве 
две недеље наносите 
два пута дневно, у 
наредне две недеље -
 једном дневно. 
 

REVILINE 
КРЕМА АНТИ-ЦЕЛУЛИТ ПРОТИВ СТАРЕЊА 

С ПЕПТИДИМА  
 
САСТАВ: 
Пептидни комплекс А-7, маслиново уље, биоантиоксидантни 
комплекс Неовитин ® , пречишћена вода, природни кофеин, сојино 
уље, глицерин, етилхексил кокоат, пропилен гликол стеарат, ДЕГ-
стеарат, емулзија воска, екстракт алева паприке, феноксиетанол 
са етилхекилглицерином, метилхлоризотиазолинон, 
метилизотиазолинон, какао путер, екстракт фукуса, кополимер 
хидроксиетилакрилата и акрилоилдиметилтаурата натријума, 
ксантан гума, парфем. 
Производ: бочица од 55 мл 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• успоравање процеса старења коже, 
• микроциркулацију и храњење коже,  
• детоксикацију и сагоревање масти, 
• побољшавање еластичности коже, 
• лифтинг ефекат. 

 

 

 
 
Начин примене : 
Нанесите малу 
количину креме на 
чисту кожу и 
покретима масаже 
трљати док се 
потпуно не апсорбује. 

REVILINE 
КРЕМА ЗА ТЕЛО „ГЛАТКА КОЖА“ ПРОТИВ 

СТРИЈА И ОЖИЉАКА С ПЕПТИДИМА  
 
САСТАВ: 
Пептидни комплекс А-4, маслиново уље, биоантиоксидантни 
комплекс Неовитин ® , пречишћена вода, сорбитол, сојино уље, 
етилхексил кокоат, пропилен, ДЕГ-гликол стеарат, глицерин, 
стеарин, емулзија воска, екстракт бундеве, феноксиетанол са 
етилхекилглицерином, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазо-
линон, какао путер, инулин лаурил карбамат, ксантан гума, 
триетаноламин, кополимер акрилата и С10-30  алкила, парфем. 
Производ: бочица од 55 мл 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• успоравање процес астарења коже, 
• влажење, храњење и тоноирање коже, 
• побољшавање текстуре коже, 
• циркулацију, 
• смањење изражености стрија и ожиљака, 
• сагоревање масти,   
• лифтинг ефекат. 
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Начин примене : 
Нанесите малу 
количину креме на 
чисту кожу ногу и 
покретима масаже 
трљати док се 
потпуно не апсорбује. 

REVILINE 
КРЕМА ЗА НОГЕ И ПРОШИРЕНЕ ВЕНЕ ПРОТИВ 

СТАРЕЊА С ПЕПТИДИМА  
 
САСТАВ: 
Пептидни комплекси А-3 и А-4, биоантиоксидантни 
комплекс Неовитин ® , пречишћена вода, рицинусово уље, 
емулзија воска, моностеарат глицерола, БИС-диглицерил 
полиациладипат-2, циклометикон, диметикон, гамамелиса, 
екстракт дивљег кестена, феноксиетанол са етилхекил-
глицерином, метилхлоризотиазолинон, метилизоти-
азолинон, ментол, ЕДТА, триетаноламин, парфем. 
Производ: бочица од 55 мл 

ПРЕПОРУЧУЈЕ  СЕ ЗА: 
• побољшање текстуре коже, 
• лифтинг ефекат, 
• побољшање микроциркулације и метаболизма 
коже, 

• смањење у тежини,  
• отицање и бол у ногама, 
• смањење изражености проширених вена. 
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ЧАЈНИ НАПИЦИ СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
Нудимо вам нову ексклузивну линију биљних чајева "Ајурведа" четврте 

генерације на основу ајурведског и традиционалног биља и зачина. Основа 
сваког од приказаних рецепата доношења је на принципу процеса равнотеже. ? 

У линији "Ајурведа" покушали смо да заменимо источне аиурведско 
биље и зачине са традиционалним, блиске по духу, енергији и саставу 
микроелемената. Ипак, у оријенталној медицини постоји велики број биљака 
јединствених по природи и својставима, за које у класичној медицини алтерна-
тива једноставно не постоји. Оне су биле основне чајева, за подстицање тела да 
се регулише, детоксикује, ојача имунитет и успори процес старења.  

Надамо се да ће нови биљни чајеви да вам се свиде, и да ће свако 
пронаћи у њима нешто своје, посебно.  

 
ЧАЈЕВИ ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ 

 
 

 
25 филтер пакетића 

 

ВЕДОМИКС  
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Стимулише варење, нормализује процесе секреције, 
апсорпције и покретљивости.. Доводи биохемијске и 
енергетске процесе у равнотежу. Помаже сагоревање 
токсина у цревима и избацивање токсина из тела. Има 
антиоксидантно и имуномодулаторно 
својство. Стимулише процес регенерације ткива и 
успорава старење. Смањује телесну тежину.  
 
САСТАВ: 
Зелени чај, ђумбир, кардамон, воћни екстракт 
емблике. 

 

 
25 филтер пакетића 

РЕЛАНОРМ  
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Нормализује нервни систем. Повећава осетљивост 
централног нервног система на негативне спољне 
стимулусе, као што је стрес. Повећава отпорност на 
физичке и психо-емоционална оптерећења. Доводи до 
стања ексцитације и инхибиције у нервном систему.  
Нормализује процесе цикличности сна и будности.  
Олакшава процес успављивања, чини сан 
непрекудним  и чврстим.  
 
САСТАВ: 
Зелени чај, каранфилић, босиљак, цимет, корен сладића.  
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25 филтер пакетића 

 

АГНИМАКС  
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Има изражена имуномодулаторна и антиоксидативна 
својства. Убрзава енергетске и биохемијске процесе у 
организму. Помаже сагоревање токсина у органима и 
ткивима. Стимулише процесе регенерације .  
Нормализује процесе варења, при том не иритира 
слузокоже дигестивног тракта. 
 
САСТАВ: 
Зелени чај, нана, цимет, кардамон, коморач, ђумбир. 
 

 

 
25 филтер пакетића 

ГЕЛМАКС  
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Има изражена имуномодулаторна и антипаразитска 
својства. Помаже да се елиминишу паразити из тела, 
као и нормализацију рада јетре и гастроинтестиналног 
тракта. Стимулише процес детоксикације и смањује 
алергизацију тела изазвану присуством паразита у 
телу. 
 
САСТАВ: 
Зелени чај, ђумбир, кора пасјаковине, семенке аниса, 
каранфилић.  
 
 

  ЧАЈЕВИ ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ 
 

 

 
25 филтер пакетића 

 

АКРОФОРС 
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Доприноси нормализацији метаболизма и 
детоксикацији функције јетре. Нормализује 
метаболизам липида, побољшава трофикуг 
васкуларног зида, као и параметара микроциркулације 
у ткивима и органима. Има антиоксидантна и умерено 
хипотензивна својства. Смањује ризик од 
атеросклерозе .Користи се за вегетативно-васкуларне 
дистоније, хипертензију, као и све врсте 
атеросклеротских лезија тела. 
 
САСТАВ: 
Зелени чај, нана, шипак, лист бруснице, екстракт листа брезе. 
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25 филтер пакетића 

АЛВЕНОРМ 
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Има имуномодулаторна, антизапалењска и 
антиинфламаторна својстава. Побољшава рад 
респираторног система, помаже искашљавање, 
смањује стагнације у плућима. Стимулише 
регенерацију ћелија епитела у бронхијалном дрвету. 
Користи се за хронични бронхитис, емфизем плућа, 
бронхијалну астму, као и у периоду опоравка после 
упале плућа. 
 
САСТАВ: 
Зелени чај, каранфилић, невен цвеће, бели слез  
корен, шипак, екстракт цвета  липе.  
 

 

 
25 филтер пакетића 

АМИРОТОН  
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Има изражена имуномодулаторна, антиоксидантна, 
антиинфламаторна и репаративна својства. 
Користи се код хроничне интоксикације, након 
озбиљне болести, операција, тровања , и хроничне 
болести гастроинтестиналног, респираторног и 
уринарног система. 
 
САСТАВ: 
Зелени чај, ђумбир, нана, боквица лист, сладић корен,  
кантарион. 
 

 

 
25 филтер пакетића 

БИЛИНОРМ 
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Побољшава детоксикацију и протеинску функцију је-
тре. Смањује последице тровања, као и осећај тежине 
у десном горњем подрбарју. Има благо антиинфла-
маторно, спазмолитико и антижучно дејство. Успорава 
прогресију масне јетре и цирозу јетре. Користи се 
против погоршања за све врсте хепатитиса, билијарне 
дискинезије, хроничног холецистопанкреатичног, 
постхолецистектомичног синдрома и хроничне 
интоксикације у вези са продуженом изложеношћу 
хемикалијама на послу, алкохолу и лековима. 
 
САСТАВ: 
Зелени чај, коприва  лист, корен аира, хајдучка трава, 
ланено семе.  
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25 филтер пакетића 

ДЕФЕМАКС 
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Побољшава перисталтику црева. Смањује степен 
венског застоја у карлици. Омогућава пролаз столице 
кроз ректум и анални отвор.  Успорава раст 
хемороидних вена и чворова. Користи се за хемороиде 
и при склоности ка затвору. 
 
САСТАВ: 
Зелени чај, плод коријандера, хајдучка трава, лист 
сена, пасјаковина кора, сладић корен. 
 
 
 

 

 
25 филтер пакетића 

ДИАНОРМ 
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Има јак заштитни и репаративни ефекат на слузницу 
желуца и дванаестопалачног црева. Омогућава 
нормализацију рада желуца и панкреаса, и  
побољшава варење. Смањује степен дискомфорта у 
епигастралном региону. Користи се за гастритис, 
дуоденитис, улкус желуца и дванаестопалачног црева 
и хроничног панкреатитиса. 
 
САСТАВ: 
Зелени чај, ђумбир, бели слез корен, коморач плод,  
сладић корен. 
 

 

 
25 филтер пакетића 

КОРГИТОН 
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Доприноси регулисању васкуларног тонуса и смањује 
оптерећење миокарда. Нормализује метаболизам 
миокарда и крвних судова. Омогућава равномерно 
антихипертензионо дејство. Користи се при 
вегетативно-васкуларној дистонији, атеросклерози, 
хипертензији 1. и 2. степена, као и коронарној болести 
срца. Смањује ризик од срчаног и можданог удара. 
 
САСТАВ: 
Зелени чај, боквица лист, невен цвеће, коприва лист, 
шипак. 
 

 



‐ 49 ‐ 
 

 
 

 
25 филтер пакетића 

НАСТРОНОРМ 
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Има умерена седативна дејства. Поседује антистрес 
својства. Побољшава расположење и самопоуздање. 
Користи се за физичко и психичко прекомерно 
исцрпљивање, продужени стрес, раздражљивост, 
плачљивост, нервозу, депресију и поремећаје 
спавања. 
 
САСТАВ: 
Зелени чај, матичњак, ђумбир, босиљак, невен цвеће, 
трава леонуруса.  
 

 

 
25 филтер пакетића 

ПАНГИТОН 
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Доприноси смањењу оптерећења на панкреас и 
побољшава искоришћеност глукозе од стране ткива. 
Пружа ефекат умерене хипогликемије. Смањује брзину 
прогресије дијабетеса и спречава развој дијабетесне 
ангиопатије. Регулише процесе инсулина и 
дигестивних ензима. Олакшава ток хроничног 
панкреатитиса. 
 
САСТАВ: 
Зелени чај, младица боровнице, хајдучка трава,  
камилица, цвет невена, лишће еукалиптуса. 
 

 

 
25 филтер пакетића 

РЕПРОНОРМ 
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Има умерене спазмолитичне, аналгетичне и 
хемостазноматичне ефекте. Доприноси нормализацији 
женског урогениталног система. Регулише хормонално 
и емоционално стање. Смањује бол и обиље 
менструалног крварења. Олакшава тренутни тидес  у 
средњим хормонским променама. Користи се код 
хроничног аднекситиса, неправилане, тешке, болне 
менструације, предменстуалног синдрома, 
дисхормоналне мастопатије и менопаузе. 
 
САСТАВ: 
Зелени чај, хибискус, хајдучка трава, невен 
цвет, боквица лист, нана. 
 

 



‐ 50 ‐ 
 

 

 
25 филтер пакетића 

ТЕСТОНОРМ 
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Регулисање рад мушког урогениталног система.  
Помаже у смањењу стагнације у раду карлице и 
простате. Побољшава трофичкост простате. 
Јача либидо и степен пуњења крвљу пениса.  
Повећава сексуалну коституцију. Користити се код 
хроничних простатитиса, ерективне дисфункције и 
аденома простате у раној фази . 
  
САСТАВ: 
Зелени чај, ђумбир, корен цинкуефоила, кардамон, 
першун, сладић корен. 

 
 

 

 
25 филтер пакетића 

 

ФЛОНОРМ 
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Доприноси нормализацији уринарног тракта. Има 
благо диуретичко, антиспасмолитичко, 
антиинфламаторно дејство. Нормализује физичке и 
хемијске особине мокраће, повећава растворљивост 
соли и камења у уринарном тракту. Користи се код 
хроничног пиелонефритиса, циститиса и уролитијаза. 
 
САСТАВ: 
Зелени чај, кора лимуна, нана, лист бруснице, трава 
беарбери. 
 

 

 
25 филтер пакетића 

ХОНДРОМИКС 
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
Има стимулативно дејство на јетру . Садржи факторе 
који доприносе убрзаном развоју и регенерацији 
хрскавице ткива. Побољшава трофику 
зглобова, смањује оток  и бол код артрозе и 
артритиса. Такође се може користити код 
остеохондрозе и свих врста реуматских оболења. 
 
САСТАВ: 
Зелени чај, нана, раставић, куркума, маслачак корен, 
екстракт листа брезе. 
 
 

 



‐ 51 ‐ 
 

          СЕРИЈА АРОМАТИЗОВАНИХ 
         ЧАЈЕВА „ИДЕАЛНА ФОРМА“ 

 
Серија ароматизованих чајева је дизајнирана да оптимизује 

метаболизам и варење. Чајеви "идеална форма" помажу да се 
смањи апсорпција масти у цревима, унапреди покретљивост 
црева, отклоне токсини из тела. Имају благо лаксативно 
дејство. Дизајнирани су да нормализују састав цревне микро-
флоре и корекцију телесне тежине.  
 
 
 
 

 
 

 
 

ИДЕАЛНА ФОРМА 
ЧАЈНИ НАПИТАК СЕРИЈЕ „АЈУРВЕДА“ 
 
са укусом: трешње, лимуна, ананаса, боровнице,  
јагоде.  
 
САСТАВ: 
Зелени чај, латице суданске руже, ланено семе, семе  
морача, талус ламинарија, александријски лист,  
 
течна арома: лимун, ананас, јагоде, трешње,  
боровнице,  
 
сува арома: лимун, ананас, јагоде, трешње,  
боровнице. 
 
Производ: 25 филтер пакетића 
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СЕРИЈА СРЕДСТАВА ЗА ОРАЛНУ НЕГУ 
„REVIDONT PROFESSIONAL“ 

   
Правилна орална дневна хигијена услов је за леп и здрав 

осмех.  Срећом, то је познато свима. Али, до сада мало људи зна да од оралног 
здравља зависи стања целог организма. То није само гастроинтестинални тракт, 
већ и респираторни, имуни и кардиоваскуларни систем.  

У серији РЕВИДОНТ ПРОФЕСИОНАЛНА налазе се неабразивна 
средства за полирање глеђи зуба. Посебно се наглашава серија иновативних 
патентиранних биоактивних комплекса, које је развио наш стратешки партнер  
ХБО при РАН "Вита", као и комплекс природних пептида који делују у различитим 
групама ћелија на нивоу ДНК. 

РЕВИДОНТ ПРОФЕСИОНАЛ се користи увек за чистоћу зуба, свеж дах 
и негу усне шупљине, и то: ефикасно штити глеђ зуба, повећава отпорност од 
каријеса, штити од упале десни, спречава развој пародонтопатије, даје 
дугорочно свеж дах и враћа природну белина зуба. 

 
 
 
 
 

РЕВИДОНТ  
ЗУБНА ПАСТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КАРИЕСА  

 

 

 
САСТАВ:  
Сорбитол, пречишћена вода, хидратисани 
силицијум, глицерин, биофлаволипидни 
комплекс „Активитин“, натријум пирофосфат, 
натријум лаурилсулфат, арома, мумие, 
феноксиетанол са етилхексилглицерином, 
натријум монофлуорофосфат, титанијум 
диоксид, натријум карбокиметхил целулоза, 
аспартам, сахарин.  
Производ: паста 63 г 

 
ДЕЈСТВО: 
• Мумие - природни биостимулатор, који убрзава регенерацију слузнице и десни;  
• Силицијум диоксид и титанијум диоксид - модерна средства за полирање, која 
обезбеђују веома ефикасно белење зуба.  

• Натријум монофлуорофосфат - флуор који садржи компоненте, који спречава 
кварење зуба и јача зубну глеђ.  

• Натријум пирофосфат - суплемент који помаже у уклањању наслага и повећава 
заштиту од каријеса.  

• Биофлаволипидни комплекс  Активитин - екстракт жалфије, камилице, невена и 
кантариона, што је резултирало у јединствену технологију са пуним природним 
комплексом флавоноида, фитостерола, витамина, танина.  
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РЕВИДОНТ  
ЗУБНА ПАСТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ПАРАДЕНТОЗЕ 

 

 

 
САСТАВ:  
Сорбитол, пречишћена вода, хидратисани 
силицијумдиокид, глицерол, екстракт  коре 
брезе "Бетулавит ®», натријум сулфат лаурил, 
арома, калијум пирофосфат, натријум 
пирофосфат, биофлаволипидни комплекс 
Активитин, биоантиоксидантни комплекс 
Неовитин феноксиетанол са етилхексилглице-
рином, натријум, карбокиметил  
целулозе, калцијум глицерофосфат, 
аспартам, сахарин, титанијум диоксид, 
есенцијално уље лимуна, Cl 19140 + Cl 42090.  
Производ: паста 63 г 

ДЕЈСТВО: 
• Биофлаволипидни комплекс Активитин - екстракт жалфије, камилице, невенa и 
кантарионa, што је резултирало у јединствену технологију са пуним природним 
комплексом флавоноида, фитостерола, витамина, танина.  

• Силицијум диоксид и титанијум диоксид - модерна средства за полирање које 
обезбеђују веома ефикасно белење зуба;  

• пирофосфати за уклањање наслага и спречавање таложења микроорганизама 
на површини зуба, спречавања пропадања зуба;  

• биоантиоксидантни комплекс Неовитин, изолован из ћелијске структуре 
Гинсенга и екстракта коре брезе „Бетулавит®“, који има антиоксидантно и 
антиинфламаторно дејство. 

 
РЕВИДОНТ  

БАЛЗАМ ЗА ДЕСНИ СА ПЕПТИДИМА 
 

 

 
САСТАВ:  
пречишћена вода, глицерин, 
биоантиоксидантни комплекс „НЕОВИТИН“, 
ПЕГ-40, рицинусово уље, феноксиетанол са 
етилхексилглицерином, комплекси А-3, А-4,  
А-6, кополимер акрилата/С10-30 алкил, 
есенцијално уље нане, арома, натријум 
хидроксид, ЕДТА.  
Производ: балзам 15 мл 

ДЕЈСТВО: 
• Балзам је дизајниран да спречи болести десни, као и средство за заштиту 
десни док се носи протеза.  

• Захваљујући саставу активне компоненте, балзам благотворно делује на стање 
целе усне дупље, пружајући моћно антиинфламаторно дејство и регенерацију.  
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ПРОГРАМИ ИСПИТИВАЊА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ 
 
Центар ревитализације и здравља је у сарадњи са Санкт-Петербургшким 
Институтом за биорегулацију и геронтологију при СЗО РАМН Клиници, 
извршавају основне дијагностичке и анти-аге програме. 
 
ОСНОВНИ ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА (1 ДАН) 
• Преглед лекара специјалисте (интернистe, уролога, гинеколога, 
неуропатологe, офтамолога), 

• Имплементација клиничких и биохемијских тестова (општа анализа 
крви и урина, биохемијска анализа крви, одређивање нивоа мела-
тонина, IGF-1), 

• Ултразвук штитасте жлезде, абдомена и карлице, 
• Одређивање мера тела (теломерни тест). 

 
 

 
ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА „HI-CLASSA“ (1 ДАН) 
• Преглед лекара специјалисте (интернистe, уролога, гинеколога, 
неуропатологa, офтамолога), 

• Имплементација клиничких и биохемијских тестова (општа анализа 
крви и урина, биохемијска анализа крви, одређивање нивоа мела-
тонина, IGF-1), 

• Ултразвук штитасте жлезде, абдомена и карлице, 
• Одређивање мера тела (теломерни тест). 
• Припрема индивидуалних генетских пасоша са дефиницијом генет-
ске предиспозиције за разне болести. 

 
 

По завршеном испитивању лекари клинике, као и стручњаци Центра 
ревитализације и здравља састављају индивидуални програм пре-
венције и корекције уочених проблема са препорукама и прописаном  
шемом препарата НПЦРИЗ. 
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ANTI-AGE ПРОГРАМ „REVITAL EXPRESS“ (3 ДАНА) 

1. дан 
    - Специјалистички преглед предиктивне медицине, 
    - Умотавање пептидима "детоксикација", 
    - Мезотерапија са пептидима на апаратима. 
2. дан 
    - Умотавање пептидима "ревитализација“, 
    - Мезотерапија са пептидима на апаратима. 
3. дан  
    - Умотавање пептидима "ревитализација" 
 
На крају програма партнери добијају додатни сет пептидних 
биорегулатора. 
 
 
 

ANTI-AGE ПРОГРАМ HI-CLASSA „NEW AGE“ (3 ДАНА) 

1. дан 
    - Специјалистички преглед предиктивне медицине, 
    - Умотавање пептидима "детоксикација", 
    - Мезотерапија са пептидима на апаратима. 
    - Интрамускуларне ињекције епифизе, тимуса и мозга. 
2. дан  
    - Умотавање пептидима " ревитализација ", 
    - Мезотерапија са пептидима на апаратима. 
    - Интрамускуларне ињекције епифизе, тимуса и мозга. 
3. дан 
    - Умотавање пептидима " ревитализација ", 
    - Мезотерапија са пептидима на апаратима. 
    - Интрамускуларне ињекције епифизе, тимуса и мозга. 
 
На крају програма партнери добијају додатни сет пептидних 
биорегулатора. 
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