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Introduktion
Hälsa – är det viktigaste i livet, en av de allra viktigaste förutsättningarna for social och yrkesmässig
utveckling och ekonomiskt välmående. Man kan bara tillämpa intellektuella, andliga, fysiska och
reproduktiva potential i ett friskt samhälle. Betydelsen av termen ”hälsa” måste förstås rätt; det är inte
bara kroppens tillstånd när alla parametrar är normala enligt rådande standard, utan inkluderar även
kroppens tillstånd när den har betydande reservkapacitet på alla hälsoskapande nivåer. Det viktigaste
för hälsan är att tillgodose kroppen dess fysiologiska behov av en balanserad kost innehållande
essentiella och icke-essentiella näringsämnen. Förändringar i en balanserad kost påverkar kroppens
funktioner negativt och den börjar ackumulera olika typer av skador, särskilt om kostförändringarna är
stora eller långvariga. Epedemiska studier på hälsa och näringsstatus på befolkningar i olika länder har
gjort det möjligt att avgöra hur de vanligast förekommande problemen ser ut beträffande näringsstatus
som leder till förändringar i hälsa och främjar utveckling av funktionella problem i system och organ,
ger immunbrister, har negativ påverkan på adaptiva mekanismer samt ökar risken för många slags
sjukdomar. Sådana vanliga hälsoproblem beror på brist på protein, för lite fleromättde fetttsyror, brist
på vitaminerna C, E, A, B och folsyra, brist på vissa mineraler och mikroelement (kalcium, zink, järn,
selen, jod, fluor m.m.), avsevärd minskning av intag av andra biologiskt aktiva ämnen inklusive de s.k.
”mindre” matkomponenterna. Dagens människa i vårt moderna samhälle är dömd till att lida brist på
vissa födoämnen.
Det är alla länders viktiga uppgift att korrigera tillgången på näringskvaliteten så att den motsvarar
behovet i dagens moderna värld. Hälsoorganisationer i olika länder har börjat utveckla näringstillskott
som innehåller nödvändiga biologiskt aktiva sammansättningar, vilka snabbt har blivit mycket populära
i USA, Europa och Japan. Stimulering av kroppens egna skyddsmekanismer är nära förknippat med hur
näringsämnen och mikro-näringsämnen förmedlas till kroppen eftersom man idag anser att detta är den
viktigaste faktorn som skyddar celler från att mutera, som skapar en barriär mot cancertillväxt.
Naturligtvis är mat det naturligaste sättet att förmedla alla vitala ämnen på. Människan skapar genom
näringsintaget antingen hälsa eller ohälsa. För att återställa hälsa eller försvagade resurser och för att
stimulera kroppens försvarssystem har man utvecklat ett unikt, miljövänligt, biologiskt aktivt tillskott
som heter ”My Real Way”. Dessa tillskott aktiveras i kroppen via mag-tarmkanalen och vidare till själva
cellerna och miljön utanför cellerna. ”My Real Way’s” tillskott har skapats med kunskap om kroppens
reglerande mekanismer och kan påverka kroppens inre miljö tack vare de aktiva ingredienserna. Tack
vare dessa moderna och högkvalitativa produkter har man skapat ett nytt och säkert sätt att positivt
påverka den levande organismens grundläggande delar - näring, metabolism, avgiftning och rensning av
kroppen. Man kan beskriva kroppen som ett land bestående av celler med egna principer om hur de ska
styras och hur deras hemmiljö ska se ut. Förutsättning för normala livsprocesser är en välfungerande
självreglerande inre miljö - homeostas - förmågan att stå emot både en försämrad miljö och interna
obalanser som orsakar skador som kan leda till sjukdomar.
Den moderna utvecklingen har lett till obalanser i homeostasen hos människan och i naturen.
Ledstjärnan i framtagandet av näringstillskotten ”My Real Way” har varit harmonisering av
homeostasen i kroppens inre miljö samt aktivering av skyddsfaktorer som stärker kroppens
motståndskraft mot negativa miljöfaktorer av fysisk, kemisk och biologisk karaktär. Fördelen med ”My
Real Way’s” produkter gentemot andra liknande produkter är ett vetenskapligt utformat innehåll med
en uträknad ratio av fysiskt viktiga, interagerande och förstärkta biologiskt aktiva ämnen. Grunden för
”My Real Way’s” multi-aktiva tillskott är ytterst innovativa, låg-molekulära, animaliskt baserade
komplex (korta peptider). Teoretiska och praktiska studier har visat att peptider är viktiga för
bibehållandet av cellernas, vävnadernas och organens biologiska homeostas vid åldrande, utveckling av
1

kroniska patologiska processer, stresspåverkan samt vid förebyggande och återställande av störd
cellmetabolism. Proteiners betydelse har blivit vida känt tack vare ett samarbete mellan biokemisterna I.
Rouza (USA), A. Gershko (Israel) och A. Chihanovera (Israel) (Nobelpriset i kemi 2004). Reglerande
peptider fungerar genom en kaskad av processer som avgör hur lång tid de korta peptidernas
fysiologiska effekter kvarstår (kortare peptidfragment bestående av 3-4 aminosyror, vilket är mer
effektivt). Peptiderna som finns i ”My Real Way’s” är en naturlig restprodukt från celler som finns i en
normalt fungerande kropp. För att kompensera för bristerna på biologiskt aktiva ämnen, inklusive de
viktiga ”mindre” substanserna, är ”My Real Way’s” näringstillskott berikade med vitaminer,
aminosyror, antioxidanter, livsviktiga mineraler, mikrosubstanser och extrakt från medicinalväxter.
Produkternas sammansättning är komplex med tanke på den vetenskapliga analysen som görs av de
olika sammansättningarnas innehåll; deras kännetecken, deras inbördes beroende, synergier och deras
effektivitet. Varje särskilt näringstillskott i ”My Real Way” har ett set med särskilt utvalda fysiologiskt
aktiva peptider med låg molekulär vikt, vilket var grunden för att kunna skapa en multi-funktionell
bioreglering med peptider som bibehåller cellers, vävnaders och organs funktioner och struktur. Det är
välkänt att molekulära skador orsakas av fria radikaler och oxidativa reaktioner som försvagar
kroppens immunförsvar, vilket i sin tur orsakar försvagad cellhomeostas som främjar sjukdomstillväxt
och orsakar för tidigt åldrande. "My Real Way’s" bioreglerande multi-peptider stimulerar kroppens
antioxidantsystem, begränsar fria radikalers aktivitet och hjälper kroppen att återställa cellmembranen.
Näringstillskotten "My Real Way’s" biologiska roll är att aktivera cellernas metaboliska energi,
stimulera proteinsyntetiska funktioner samt förbättra celldelningen vid återbildningen av organvävnad.
För att stimulera kroppens egna försvar har ”My Real Way” utvecklat en ny serie bioregulatorer med
multi-peptider: ImmuneTIDE PLUS, ThymusTIDE PLUS, AntitoxiTIDE PLUS som bibehåller
strukturen och funktionen hos immunförsvaret, BrainTIDE PLUS, MemoryTIDE PLUS, NervesTIDE
PLUS som bibehåller strukturen och funktionerna hos nervsystemet, CardioTIDE PLUS, VesselTIDE
PLUS som bibehåller strukturen och funktionerna i det kardiovaskulära systemet, BreathTIDE PLUS
som bibehåller strukturen och funktionerna i andningssystemet, DuodenumTIDE PLUS, FlatuTIDE
PLUS, HyperacidTIDE PLUS, LowacidTIDE PLUS, MikrofloraTIDE PLUS, LiverTIDE PLUS som
bibehåller strukturen och funktionerna i matsmältningssystemet, ActiManTIDE PLUS, ProstaTIDE
PLUS, WomanTIDE PLUS, MenoTIDE PLUS, UrinaTIDE PLUS, KidneyTIDE PLUS som bibehåller
strukturen och funktionerna i könsorganen, BoneTIDE PLUS, JointsTIDE PLUS, MuscleTIDE PLUS,
LigamenTIDE PLUS som bibehåller strukturen och funktionerna i musklerna, ThyroidTIDE PLUS,
PancreaTIDE PLUS, AdrenalTIDE PLUS, ParathyroidTIDE PLUS, Epiphysis-cerebriTIDE PLUS som
bibehåller strukturen och funktionerna i det endokrina systemet, VisionTIDE PLUS som bibehåller
strukturen och funktionerna för synen, HearTIDE PLUS som bibehåller strukturen och funktionerna
för hörseln, SkinTIDE PLUS, HairTIDE PLUS som bibehåller strukturen och funktionerna för hud, hår
och naglar, Bone-marrowTIDE PLUS som bibehåller strukturen och funktionerna i benmärgen.
I produktionen av näringstillskotten "My Real Way’s" multi-funktionella peptidkomplex används den
mest avancerade utrustningen, de finaste råvarorna och den miljövänligaste tekniken. Tillskotten
kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt stabila polymer - hypromellos - som är
motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i peptidkomplexen. De elastiska
kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan absorberas i hela
passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner som t.ex. vegetarisk, kosher och
halal. För användning av varje produkt finns belagda fungerande riktlinjer, metoder, användningstid
samt kontraindikationer framtagna. Tack vare vår kunskap om mekanismerna i den inre miljöns
bioreglerande homeostas kan vi erbjuda effektiva produkter som stimulerar kroppens egna
skyddsmekanismer som skyddar och återställer försvagade eller förlorade hälsoresurser. När du
använder ”My Real Way’s” bioreglerande multi-komponent-peptider förebygger du både olika
hälsoproblem och sjukdomar, bibehåller ungdomen och kreativiteten samt förbättrar livskvaliteten och
förlänger livslängden.
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(Immunsystemet) ImmuneTIDE PLUS
Ingredienser:


Peptidkomplex NL



L- arginin



Vitamin C



Polyfenol (Echinacea purpurea)



Zinkglukonat



Dikalciumfosfat
Immunsystemet är en samling organ, vävnader och celler som arbetar direkt med att skydda kroppen mot olika
sjukdomar och att förstöra kroppsfrämmande skadliga ämnen och bakterier. Immunsystmet fungerar som en
barriär mot olika infektioner - bakteriologiska, virala och svamp - och skapar ett immunförsvar mot dessa
inkräktare. Om kroppens immunsystem försvagas föreligger risk för uppkomst av infektiösa och
inflammatoriska sjukdomar. Idag så finns akuta andningsinfektioner högst på listan bland de infektiösa och
inflammatoriska sjukdomarna, vilka inkluderar en mängd olika former som karaktäriseras av akuta
infektionsrelaterade skador i andningsapparaten. Enligt Världshälsoorgansationen WHO så bär en vuxen person
på en luftvägsinfektion två gånger per år. Immunsystemet måste stärkas i förebyggande syfte och man behöver
ett effektivt behandlingssätt för infektiösa och inflammatoriska sjukdomar i andningsvägarna som stimulerar
immunförsvaret så att det kan skydda kroppen mot denna typ av sjukdomar.
Det moderna mulitändamåls-peptidkomplexet (Immunsystemet) ImmuneTIDE PLUS hjälper kroppen att
bibehålla immunsystemets balans och aktivera det när så behövs.

Peptidkomplexet (Immunsystemet) ImmuneTIDE PLUS effektivitet:
-

En unik sammansättning av särskilt utformade, fysiologiskt aktiva, lågmolekulärea peptider NL,
som på ett säkert och effektivt sätt verkar direkt på immunsystemets cellulära struktur vilket är det som
aktiverar immunsystemsfunktionen.
- För att ytterligare förstärka peptidkomplexets läkande effekt på den strukturella och funktionella delen av
immunsystemet har man tillsatt polyfenolen (Echinacea purpurea), vitamin C, L - arginin och zinkglukonat.

-

Echinacea purpurea har länge varit känt för sin immunstimulerande effekt och är ett naturligt
antibiotikum. Polyfenolen Echinacea purpurea innehåller en lång rad fysiologiskt viktiga ämnen. Polyfenolen
Echinacea purpurea kan stödja immunsystemet, öka antalet vita blodkroppar (kroppens skydd mot bakterier,
virusinfektioner och parasiter), stimulerar kroppens produktion av interferon (ett särskilt protein som skyddar
cellerna från virus) och har anti-inflammatoriska egenskaper. Polyfenolen Echinacea purpurea förstärker
kroppens försvar, är bevisat effektiv mot virus och bakterieorsakade inflammationer i andningsvägarna,
urinvägarna och huden.
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-

Vitamin C är en vattenlöslig vitamin, en kraftfull antioxidant som är aktiv mellan cellerna och är
viktig för att skydda kroppen mot fria radikalers skadliga effekter. Vitamin C stärker återhämtningsprocesser,
ökar motståndskraften mot infektioner och minskar effekten av olika allergener.
- L-arginins biologiska roll i kroppen har att göra med salpetersyra-oxidens syntes. L - arginin behövs för att
immunsystemet ska kunna fungera stabilt vilket är viktigt för skyddet mot främmande celler, inklusive
bakterier.

Användningsområden:
- Negativ påverkan på immunsystemet;
- I förebyggande syfte mot inflammatoriska och infektiösa sjukdomar;
- I återhämtningsperioden efter infektiösa och inflammatoriska sjukdomar;
- I förebyggande syfte mot akuta andningssjukdomar och influensa;
- Efter strålningsbehandling och kemoterapi;
- För att förebygga uppkomst av mental och emotionell stress;
- I förebyggande syfte mot negativa miljöfaktorer (dålig miljö, jordstrålning, joniserad strålning);
-

För att bibehålla ett välfungerande immunsystem på äldre dagar.

Vid tillverkningen av tillskottet (Immunsystemet) ImmuneTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning,
de finaste råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt
stabila polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Dosering: Vuxna - 1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Tillskottet kan användas en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; vid graviditet och amning; minderåriga barn.
Multi-peptidkomplexet (Immunsystemet) ImmuneTIDE PLUS är ett effektivt sätt att förebygga
säsongsrelaterade infektioner i andningsvägarna och bibehålla ett starkt immunförsvars- skydd mot kroniska
infektioner och inflammationer.
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(Nerverna) NervesTIDE PLUS
Ingredienser:


Peptidkomplex NK



L-Tyrosin



Melatonin



Vitamin B1



Vitamin B6



Vitamin C



Citronmeliss bladextrakt (Melissa officinalis)



Hjärtstilla örtextrakt (Leonurus cardiaca L.)



Magnesiumoxid
Irritation, oro, insomnia och spänningar är ett otrevliga attribut i den moderna människans liv. Bokstavligen,
varje dag, så utsätts många människor för ett stort antal psykologiska överansträngningar och stress; för mycket
information, press på jobbet, jobbiga sociala situationer etc. Allt detta orsakar överansträngning i nervsystemet,
vilket inte bara försämrar livskvaliteten utan också kan vara början på sjukdomar. Dagens moderna verklighet
styr livsförhållandena och tillåter inte människan att bibehålla sin mentala balans och ett välskyddat
nervsystem.
Multi-ändamålspeptiderna Nerverna TIDE PLUS harmoniserar de centrala och perifera nervsystemen.
Peptidkomplexet (Nerverna) NervesTIDE PLUS effektivitet:
Dessa lågmolekulära, biosyntiserade, peptider NK verkar direkt på det centrala och perifera nervsystemet, en
enda dos av dessa peptider räcker ganska länge (flera dagar). Tillskottets intracellulära processer möjliggörs av
följande neuroskyddande ingredienser: L-tyrosin, melatonin, vitamin B1, vitamin B6, vitamin C,
citronmelissblad och hjärtstilla örtextrakt.
-

L-Tyrosin är en absolut nödvändig aminosyra som är grundförutsättning för neurotransmittorers
syntes. Det kan förändra koncentrationen av neurotransmittorer som orsakar depression och minnesproblem och
har antistress-, antidepressioneffekter samt underlättar arbetsrelaterad (emotionell) utmattning och mental
trötthet.

-

I (Nerverna) NervesTIDE PLUS ingår Melatonin som är ett viktigt hormon som produceras i
tallkottskörteln och har en lång rad egenskaper som normaliserar nervsystemet. Melatonin kan ändra ett
negativt emotionellt tillstånd, minska, stressrelaterad oro och ger en mycket stark antioxidant som i
kombination med vitamin C neutraliserar oxidationsprocessers skadliga effekter, vilket är en viktig orsak till för
tidigt åldrande.
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-

(Nerverna) NervesTIDE PLUS komplexet är berikade med Vitamin B1 och Vitamin B6, som
behövs för aminosyrors syntes och neurotransmittorerna som ansvarar för nervimpulserna samt är viktiga för
minnet.
(Nerverna) NervesTIDE PLUS är berikat med extrakt från medicianlväxter med uttalade
neurotropiska egenskaper: Citronmellisblad-extrakt och Hjärtstilla örtextrakt. De har en milt lugnande effekt
med positiva dynamiska effekter på nervsystemet, 3-4 gånger starkare än Valeriana. Hjärtstilla örtextrakt har en
reglerande effekt på hjärt-kärlsystemet, det normaliserar hjärtrytmen och blodtrycket.
Användningsområden:
- Humörsvängningar (depressiva symptom);
- Oro, bekymmer;
- Irritation;

-

Vid mild form av hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom;
- Sömnrelaterad oro;
- Insomnia, arbetsrelaterad;

-

Jetlag (snabb förändring av tidszon).

Vid tillverkningen av tillskottet (Nerverna) NervesTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de finaste
råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt stabila
polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.
Dosering: Vuxna - 1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Tillskottet kan användas en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; vid graviditet och amning; minderåriga barn

Peptidkompexet (Nerverna) NervesTIDE PLUS är ett effektivt och säkert sätt att uppnå harmoni och hälsa

(Hjärna) BrainTIDE PLUS
Ingredienser:


peptidkomplex NB
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L-arginin



L-tyrosin



zinkglukonate



Vitamin E



Vitamin A



dikalciumfosfat



mikrokristallin cellulosa



magnesiumstearate

Förmågor som tänkande, förståelse, uppfattning och inormationsprocessande, inlärning, tal,
rumsorientering är mentala kapaciteter av hjärnans högre funktioner och är beroende av en välutvecklad
hjärnbark. Hur väl dessa processer fungerar beror på blodflödets hastighet i hjärnbarken, hur väl syre och
näringsämnen upptas samt hur väl antioxidantskyddet mot fria radikaler fungerar.
Dagens moderna livsstil innebär: stress, trötthet, utbrändhet, utmattning, för mycket negativa känslor
och en dålig kosthållning. Alla dessa faktorer kan orsaka kognitiva hälsoproblem. För att förebygga nedsatta
kognitiva förmågor finns beprövade metoder som effektivt förebygger kognitiva försämringar och därmed
undviker permanenta skador.
Det innovativa multiändamåls-peptidkomplexet (Hjärnan) BrainTIDE PLUS är utformat för att
förebygga och återställa mänskliga kognitiva förmågor. (Hjärnan) BrainTIDE PLUS är synergetiskt förstärkt
med en kombination av aktiva ingredienser som visat sig vara effektiva i normaliserandet av problem med
hjärnans cirkulation, skadade cellmembran, blodkärlsväggar och kapillärer.

Multiändamåls-peptidkomplexet (Hjärnan) BrainTIDE PLUS effektivitet beror på:
- Intag av det grenade peptidkomplexet NB - liknande naturliga aminosyror som riktats direkt till
hjärnbarkens celler - vilket normalliserar de naturliga processerna utan att ge kontrainteraktioner eller
allergier.
- Tillsats av den livsviktiga aminosyran L-arginin för att stimulera formationen av nya blodkärl i
hjärnvävnaden samt L-tyrosin som är effektiv mot utbrändhet, mental trötthet och bevisligen effektiv mot
stress och depression.
- Den ackumulerade effekten av komplexets naturliga antioxidanter - zinkglukonat, vitaminerna E och A inte bara motverkar utvecklingen av fria radikaler och syrebrist i hjärnvävnader utan har även
kärlvidgande egenskaper och motverkar blodproppar.

9

Användningsområden:
- Minskad mental kapacitet;
- Stressiga situationer;
- Känslomässiga situationer;
- Psyko-emotionell stress (examensprov och dylikt);
- För att stabilisera arbetsprestationsförmågan på lång sikt vid fysiskt och känslomässigt krävande
arbeten;
- Vid intensiv och frekvent psykoemotionell stress i vardagen eller i arbetet;
- Sömnproblem;
- Problem i hjärnan orsakade av alkohol;
- Vaskulär dystoni;
- Ateroskleros;
- Yrsel (i samband med vestibulära problem)

Vid tillverkningen av tillskottet (Hjärnan) BrainTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de finaste
råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt stabila
polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Dosering: Vuxna - 1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Tillskottet kan användas en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; vid graviditet och amning; minderåriga barn.
Multi-peptidkomplexet (Hjärnan) Brain TIDE PLUS är berikat med ett komplex bestående av neuroskyddande
ämnen som säkert och effektivt förebygger och normaliserar den moderna människans kognitiva förmågor.

(Kärlen) VesselTIDE PLUS
Ingredienser:


peptidkomplex ND
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extrakt från vindruvskärnor (Vitis Vinifera L.)
L-arginin
pyridoxin hydroklorid
tiamine hydroklorid
vitamin A
vitamin B12,
riboflavin
dikalciumfosfat
Världshälsoorganisationen WHO inkluderar kärlsjukdomar i listan på ”civilisationssjukdomar”.
Vanligtvis visar sig kroniska svagheter i kärl och diverse sjukdomar i form av tromboser. Dock är det inte alltid
som funktionssvaga venventiler och dåligt utflöd i venerna associeras med sjukdomar utan kan uppkomma vid
graviditet, fetma, långa flygresor och vid användning av preventivmedel. De som befinner sig i största
riskgruppen är de som står mycket, såsom läkare, försäljare, hårfrisörer m.fl. Det välkända syndromet ”trötta
ben” kan vara tecken på kärlsjukdomar där vätska ansamlas i vävnader och ger svullnader och obehag. Upp till
80% av planetens befolkningen har anala hemorrojder, varvid endast en av fyra söker hjälp fast det kan vara
allvarligt och leda till många komplikationer. Det moderna innovativa multi-ändamålskomplexet Kärlen TIDE
PLUS är berikat med intrikat sammansatta ingredienser som specifikt påverkar cellväggarnas strukturella
komponenter i blodkärlen, särskilt i venerna för att återställa deras genomsläpplighet och naturliga tillstånd. På
så sätt fungerar detta komplex och förbättrar välmåendet.
Multi-komponent tillskottets (Kärlen) VesselTIDE PLUS effektivitet:
Dessa fysiologiskt aktiva komplex är säkra att inta. Peptiderna har låg molekulär vikt ND och är
särskilt utvalda för att strukturellt påverka blodkärlens venväggar och bidraga till en
snabbare
läkningssprocess.
- Druvkärneextrakt är en kraftfull naturlig antioxidant med många egenskaper som stärker kärlen:
stärker blodkärlens bindväv (i artärer, vener, kapillärer), eliminerar blodcirkulationsproblem i kapillärerna,
minskar svullnad och risken för blodproppar, hjälper till att reducera kolesterolnivåer och normaliserar
blodtrycket. I Europa anses extrakt från röda vindruvor vara det mest effektiva medlet mot åderbråck.
L-arginin är en aminosyra som spelar en särskilt viktig roll i kroppens avlägsnande av
proteingifter. L-arginin är effektiv vid förebyggande- och eftervård av ateroskleros och dess komplikationer i
att den förbättrar blodets egenskaper, minskar risken för blodproppar och aterosklerosplack.
En symbios av följande ämnen underhåller metabolismen av kolhydrater, syntesen av
nukleinsyror och vävnadsandningen, ökar och normaliserar venvävnadsväggarnas antioxidantkapacitet samt
normaliserar blodets koaguleringsförmåga: Vitamin A, tiamin hydroklorid (Vitamin B1), riboflavin (Vitamin
B2) och pyridoxin hydroklorid (Vitamin B6), Vitamin B12.
Användningsområden:
- I förebyggande syfte mot åldersrelaterade förändringar i venväggarna;
- Som hjälp i förstadier av åderbråck;
- Som hjälp vid hemorrojder och tromboflebit (inflammation i ytliga blodkärl);
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- Förebyggande mot uppkomst av svagheter i venerna vid långa arbetspass stående upprätt, vid kronisk
förstoppning och när man äter preventivmedel.
Vid tillverkningen av tillskottet (Kärlen) VesselTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de finaste
råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt stabila
polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Dosering: Vuxna - 1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Tillskottet kan användas en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; vid graviditet och amning; minderåriga barn.

Multi-peptidkomplexet (Kärlen) VesselTIDE PLUS är ett unikt och mycket avancerat sätt att återställa
venernas funktion och tillstånd och därmed förbättra människans hälsa.

(Väderspänning) FlatuTIDE PLUS
Ingredienser:







Peptidkomplex NO
L-treonin, Maskrosrotextrakt (Taraxacum officinale)
Zinkglukonat
Fänkålsfruktextrakt (Foeniculum vulgare)
Dikalciumfosfat
Biotin

Väderspänning beskrivs som en ökad mängd gaser i tarmarna med tillhörande kliniska
problem. Huvudorsaken till väderspänning i tarmarna är en ökad metabolisk aktivitet i tarmmikrofloran p.g.a.
visst näringsintag (fiberrika grönsaker, grovt bröd, öl) eller en förändring i tarmflorans sammansättning som
motarbetar masmältningsprocesserna, absorptionsförmågan och förändringar i tarmarnas rörlighet. Dessutom
kan väderspänning uppstå som ett resultat av dysbios (mikrobisk obalans i tarmarna), vilket kan hända vid
nästan alla sorters sjukdomar i matsmältningssystemet. För mycket gas i tarmarna kan ge besvärliga symptom som känslan att vara proppmätt, bullrande tarmar och smärta, rapningar och pruttande. Uttalad väderspänning
kan vara störande i vardagslivet och kan ha en kraftig inverkan på människans mentala tillstånd, orsaka
rastlöshet, oro och t.o.m. depression. För att helt bli av med väderspänningar måste vi förstå varför de uppstår.
Multi-ändamålspeptidkomplexet (Väderspänningar) FlatuTIDE PLUS är skapat för att normalisera
tarmarnas mikroflora och metaboliska aktivitet samt korrigera orsakerna till väderspänning.
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Peptidkomplexet (Väderspänningar) FlatuTIDE PLUS effektivitet:
Det lågmolekulära peptidkomplexet NO spelar en viktig roll i epitelcellernas återhämtningsprocesser i
slemhinnorna och tunntarmskörtlarna samt reglerar deras aktivitet i matsmältningen och i blodets och lymfans
upptag av näringsämnen samt normaliserar tarmarnas rörelseförmåga.
(Väderspänningar) FlatuTIDE PLUS peptidkomplex innehåller tarmskyddande ämnen såsom Ltreonin, maskrosrotextrakt, zinkglukonat, fänkålsextrakt och biotin som förstärker effektiviteten i detta
peptidkomplex.
Den viktiga aminosyran L-treonin normaliserar tarmarnas aktivitet tack vare dess inverkan på vitaminoch aminosyresyntesen, hjälper till att bibehålla en normal proteinbalans, påskyndar utsöndringen av rester från
proteinsyntesen och andra toxiner. A-treonin stärker kroppens immunförsvar och är delaktig i kroppens
produktion av antikroppar.
Sammansättningen av de biologiskt aktiva ämnena i maskrosrot förstärker avgiftningsförmågan i
matsmältningsprocessen, ger bakteriehämmande-, inflammationshämmande- och antioxidanteffekter som
hjälper kroppen att bibehålla normala blodsockernivåer i cellförnyelsen. Det höga innehållet av
maskrosrotextrakt (40 %) innehåller naturlig prebiotika (ej nedbrunta kolhydrater som föder probiotika) som
har en mängd funktioner; stimulerar återbyggandet av tarmfloran, främjar spridningen av goda bakterier,
förhindrar tillväxten av sjukdomsalstrande mikroorganismer, förstärker mikroflorans avgiftningskapacitet,
stödjer alla sorters metabolism - särskilt kolhydraters och lipiders. Maskrosrotextrakt stimulerar också
tarmväggens förmåga att dra ihop sig, vilket påskyndar utrensningen av gifter och osmält mat och på så sätt
eliminerar förstoppning och diaree.
(Väderspänningar) FlatuTIDE PLUS innehåller Zinkglukonat som är en källa till biotillgängligt zink ett viktigt spårelement som cellerna behöver när de eliminerar fria radikaler. Zinkglukonat är en viktig mineral
för enzymerna som kontrollerar proteinernas biosyntes i kroppen.
Fänkålsfruktkextrakt är biologiskt viktigt för förbättring av matsmältningen, minskning av gasbildning i
tarmarna, eliminering av magsmärtor och inflammationer i matsmältningsapparaten, förbättring av
avgiftningsprocesser samt hämmar uppkomst av sjukdomsalstrande bakterier och svamp.
Biotin (vitamin H, vitamin B7) är ett vattenlösligt vitamin B-komplex som ingår i enzymerna som
reglerar protein- och fettbalansen. Biotin är viktig för kolhydraternas metabolism och det interagerar med
bukspottskörtelns hormoninsulin som behövs i syntesen för en god tarmflora.
Användningsområden:
Vid för mycket gaser i mag-tarmkanalen;
Stark mättnadskänsla i epigastriet, svullen mage, smärtor i övre delen av buken;
- Rapningar, svullen känsla;
Matsmältningsproblem orsakade av mag-tarmsjukdomar;
Matsmältningsproblem orsakade av för mycket eller ovan mat;
- Mat- och medicinallergier;
- Diaree och dyspesi (dålig matsmältning);
Förebygger matsmältningsproblem och nedsatt tarmrörelse;
Förebygger problem med mikrobiocenosen (jämvikten mellan mikroämnen)
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Vid tillverkningen av tillskottet (Väderspänning) FlatuTIDE PLUS har man använt avancerad
utrustning, de finaste råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda
av särskilt stabila polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva
ämnena i peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena
bättre kan absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga
allergier eller irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher
och halal.
Dosering: Vuxna - 1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Tillskottet kan användas en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; vid graviditet och amning; minderåriga barn.
Multi-peptidkomplexet (Väderspänning) FlatuTIDE PLUS är det modernaste sättet att normalisera gaser
i magen, underlätta matsmältning och upptag av näringsämnen i mag-tarmkanalen.

(Mikrofloran) MicrofloraTIDE PLUS
Ingredienser:


Peptidkomplex NP



L-Arginine,



Maskrosrotextrakt (Taraxacum officinale)



Inulin



Dikalciumfosfat



Pyridoxinydroklorid (vitamin B6)



Tiaminhydroklorid (Vitamin B1)

Assimilation av livsviktiga mineraler kan endast ske inne i de mänskliga tarmarna. Dysbakterios är ett
tillstånd som uppstår när förändringar sker i tarmarnas mikroorganismer, vilket leder till problem i magtarmkanalen med patologiska konsekvenser som påföljd. Dysbakterios är inte en fristående sjukdom utan en
manifestation av andra sjukdomar eller problem i kroppen. Tillståndet kan uppstå tillsammans med gastrit,
pankreatit och matsmältningsjukdomar, det kan vara en konsekvens av pågående tarminfektion eller som ett
utvecklat resultat av långvarig användning av antibiotika. Utveckling av dysbios kan även ske vid förändrad
diet, vilket ofta händer vid affärsresor eller på semestern. Långvarig dysbakterios löper en större risk att
utvecklas från milt obehag till allvarliga hälsoproblem. Det är emellertid ett misstag att tro att det går att bli av
med mikrofloraproblem genom att bara tillföra laktos eller bifidobakterier till maten eller som kosttillskott detta ger oftast bara en tillfällig effekt.
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Multi-ändamålspeptidernas (Mikrofloran) MicrofloraTIDE PLUS biologiska roll i kroppen
är att återställa och bibehålla en normal tarmflora genom att stimulera dess mekanismer och reglera balansen
mellan olika typer av mikroorganismer.

Peptidkomplexet (Mikrofloran) MicrofloraTIDE PLUS effektivitet:
Det unika peptidkomplexet NPs aminosyror verkar selektivt på tarmarnas miljö där det
skapar de nödvändiga förutsättningarna för tillväxt av goda bakterier. De lågmolekulära, fysiologiskt aktiva,
peptiderna NP är naturliga metaboliter och således helt säkra att inta.
För att återställa tarmarnas egen population av goda mikroorganismer och ge kroppen
nädvändig näring så är peptidkomplexet NP berikat med följande synergetiskt verkande ämnen: L- arginin,
maskrosextrakt, inulin, dikalciumfosfat, pyridoxinhydroklorid (vitamin B6) and tiamin hydroklorid (vitamin
B1.)
- Aminosyran L-arginin har en uttalad avgiftande och prebiotisk effekt, vilket hjälper blodflödet i tarmarna,
säkrar en god cirkulation i lymfa och blod och på så sätt förstärks absorptionsförmågan av näring, optimerar
muskelfibrerna i tarmarna och eliminerar atoni i tarmarna och dysbakterios.
Maskros och inulin har en stark påverkan på matsmältningssystemet. Maskrosen har
naturligt biologiskt aktiva ämnen som är antibakteriella, anti-inflammatoriska, antioxidanta, stärkande för
bevarande av normala blodsockernivåer, cellförnyande och avgiftande vid matsmältningsproblem.
Maskrosrotextrakt är ett naturligt superkoncentrat av inulin (40%). Inulin stimulerar regenerationsprocesser
effektivt och har en förmåga att stödja alla sorters metabolism, särkskilt kolhydraters och lipiders, absorberar
olika interna och externa toxiner och för bort dem från kroppen, hjälper till att skynda på rensingen av magtarmkanalen och hela kroppen. Inulin stimulerar tarmväggens sammandragningar, vilket skyndar på rensingen
av gifter ur kroppen och eliminerar på så sätt förstoppning och diarre samt deltar i normaliseringen av magtarmkanalen och underlättar absorptionen av vitaminer och mineraler.
Den kombinerade effekten av vitaminer aktiverar energiproduktionen, proteiners-,
kolhydraters- och fetters metabolism, stimulerar körtlarnas syraproduktion i magslemhinnan, och stärker
leverns antitoxiska funktion. En effektiv normalisering av tarmfloran leder till att vitaminsyntesen återställs och
att alla dess processer normaliseras.

Användningsområden:
- Struma med följder (diarre, förstoppning, gaser, illamående, kräkningar, magont);
- Dålig matsmältning (dyspepsi);
- Struma som ett resultat av antimikrobisk- och antitumörterapi (kemoterapi)
- Förebygagnde mot magsår och duodenala sår;
- Metaboliska problem orsakade of patologiska förändringar i lever och bukspottskörtel;
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- Förebyggande och korrigerande av kolecystit och kolelithias;
- Huvudvärk orsakad av tarmproblem och endotoxin förgiftning;
- Diabetes;
- Akut och kronisk förgiftning;
-

Ej miljövänlig arbetsplats eller hem.

Vid tillverkningen av tillskottet (Mikrofloran) MicrofloraTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de
finaste råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt
stabila polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Dosering: Vuxna - 1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Tillskottet kan användas en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; vid graviditet och amning; minderåriga barn.
Multi-peptidkomplexet (Mikrofloran) MicrofloraTIDE PLUS hjälper till att balansera och stimulera tarmflorans
naturliga mekanismer - nyckeln till att effektivt läka dysbios.

(Låg magsyra) LowacidTIDE PLUS
Ingredienser:


Peptidkomplex NS



L-Arginin



Malörtsbladsextrakt (Artemisia absinthium)



Dikalciumfosfat



Pyridoxinhydroklorid (vitamin B6)



Tiaminhydroklorid (Vitamin B1)

Mängden kroniska sjukdomar i matsmältningssystemet har ökat väsentligt. Matsmältningsproblem
uppstår p.g.a. hög arbetsbörda, stressigt liv, psyko-emotionell stress, störande trafik i städerna och ett stort intag
av fastfood, särskilt hos unga vuxna. Nästan hälften av världens befolkning lider av sjukdomar i mag16

tarmkanalen, oftast gastrit. Gastrit har ökat kraftigt hos framförallt ungdomar. Vid kronisk gastrit, låg magsyra,
så har magslemhinnan förlorat sin förmåga att stå emot gifter, och sålunda kan olika patologiska tillstånd uppstå
och risken för cancer ökar avsevärt. Dessa matsmältnngsproblem inte bara minskar livskvaliteten, de hindrar
även en person att utvecklas yrkesmässigt.
Det moderna högteknologiska komplexet, multi-ändamålspeptiderna, LowacidTIDE PLUS verkar
specifikt på den strukturella och funktionella aktiviteten och korrigerar problem i magslemhinnan vid gastrit
med låg magsyra.
Peptidkomplexet (Låg Magsyra) LowacidTIDE PLUS effektivitet:
- De lågmolekulära, fysiologiskt aktiva molekylerna i peptiderna NS återställer magslemhinnans celler
och deras funktionella organisation genom att aktivera metaboliska processer och stimulera proteinsyntesen.
Peptiderna består av aminosyror som är naturliga metaboliter för kroppen och därför helt säkra att inta.
- För att förhöja effektiviteten i komplexet har man tillsatt synergetiskt aktiva komponenter såsom: LArginin, extrakt av Malörtsblad, pyridoxinhydroklorid (vitamin B6), tiaminhydroklorid (vitamin B1) och
dikalciumfosfat.
- L-arginin är en vitaminlik aminosyra som föregår den viktiga salpetersyraoxiden - en skyddande faktor för
magslemhinnan som hjälper med mikrocirkulationen och verkar som en immunmodulator och spelar en viktig
roll i ureacykeln (neutraliserar proteintoxiner).
- Malörtsbladextrakt innehåller biologiskt aktiva ämnen som stimulerar matsmältningssystemet och har
anti-inflammatoriska och anti-magsårseffekter.
-Tiaminhydroklorid (Vitamin B1) är effektivt vid magsår, kronisk gastrit, enterkolit, för behandling av
skrumplever och hepatit tack vare dess förmåga att normalisera magsyran, motiliteten och tarmarnas
arbete.
- Pyridoxinhydroklorid (vitamin B6) aktiverar proteiners metabolism och hjälper kroppen att motstå
stress. Behovet av det här vitaminet ökar vid gastrit med minskad magsyra, vid tunntarmssjukdomar
(enteritis) och leverproblem.
-Dikalciumfosfat är en av de mest biotillgängliga formerna av kalcium, är lättabsorberat och delaktig i
upprätthållandet av den cellulära homeostasen. Denna form av kalcium minskar utsöndringen av
magsafter och därmed risken för tarmproblem.
Användningsområden:
- I förebyggande syfte mot kronisk gastrit med låg magsyra;
- Minskar motiliteten i övre och undre tarmarna vid förstoppning;
- I förebyggande syfte mot nedsatt motilitet i tarmarna hos äldre;
- För att öka aptiten vid viktnedgång orsakad av problem med matsmältningen och
absorptionsförmågan.
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Vid tillverkningen av tillskottet (Låg Magsyra) LowacidTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de
finaste råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt
stabila polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Dosering: Vuxna -1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter en måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Det är möjligt att använda tillskottet en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet för tillskottet; vid graviditet och amning samt underåriga barn.
Multi-ändamålspeptiderna (Låg Magsyra) LowacidTIDE PLUS är ett effektivt sätt att förebygga strukturella
och funktionella problem i tarmarna och korrigera problem i magslemhinnan vid kronisk gastrit med låg
magsyra.

(Kvinnan) WomanTIDE PLUS
Ingredienser:


Peptidkomplex NG



Acetyl L-karnitin



Rosenrotsextrakt (Rhodíola rósea)



Zinkglukonat



Järn (ferrous fumarate)



Dikalciumfosfat



Vitamin E



Folsyra



Vitamin B12
Världshälsoorganisationen WHO har förlängt det de kallar ”en ung människa” upp till 44 års ålder och ”en
medelålders människa” upp till 60 års ålder. I dagens moderna värld står det yrkesmässiga, sociala och kreativa
livet hos unga kvinnor i konflikt med de med åldern avtagande biologiskt programmerade sexuella och
fortplantande funktionerna. När funktionerna i äggstockar, hormonsystem och livmoder försvagas eller
försvinner så påverkas hela hälsobilden, sjukdomar i kvinnans fortplantningsorgan uppkommer och åldern blir
synlig utåt (torr och rynkig hud, håravfall, kroppen blir slappare och ändrar form).
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Den högteknologiska produkten, multi-ändamålskomplexet (Kvinnan) WomanPLUS är utformad för att
förlänga kvinnors yrkesmässiga, sociala och kreativa tid i livet.

Multi-ändamålspeptidkomplexet (Kvinnan) WomanTIDE PLUS effektivitet:
-

De lågmolekulära biosyntiserade peptiderna NG har en direkt påverkan på kvinnans celler i de
endokrina körtlarna i fortplantningsorganen och reglerar deras funktioner och förebygger inflammatoriska och
neoplastiska (tumör) processer i livmodern och äggstockarna.

-

Acetyl L-karnitin ansvarar för energiproduktionen. Acetyl L-karnitin ansvarar även för
funktionerna i hjärnvävnaderna och bidrar till neuroskyddande och kognitativa effekter som är enormt viktiga
för att stabilisera kvinnors mentala och emotionella tillstånd.

-

Rosenrot har en positiv effekt på kvinnors fortplantningsorgan. Rosenrotextrakt har
neuroskyddande-, hjärtskyddande-, antidepressiva- och antistresseffekter.

-

Zinkglukonat är en källa till biotillgängliga former av zink. Det är ett nödvändigt spårelement i
hematopoies processer (blodbildning), DNA bildning, regeneration av nervceller och enzymet superoxid
dismutas, som är en kraftfull antioxidant, är viktig för oxidativa homeostasmekanismer på intracellulär nivå.
Tillsammans med cellskyddande vitamin E, stabiliserar komplexet cellmembran och förebygger uppkomst av
fria radikaler. Inom gynekologin används vitamin E för att normalisera menscykeln, öka möjligheterna för
graviditet och minska klimakteriebesvär.

-

Ett viktigt ämne för metabolismen är folsyra. Folsyra finns i vitaminerna Bc, B9 och är nödvändig
för cirkulations- och immunsystemen samt bidrar till fosterutvecklingen. Vitamin B12 är viktig för
nervfibrernas membran, där det ger en neuroskyddande effekt. I synergi med folsyra stimuleras blodbildningen
av röda och vita blodceller.

-

Järn (ferrous fumarate) är en källa till biotillgängliga spårelement. Järn eliminerar järnbrist
(anemi) och relaterade problem som trötthet, muskelsvaghet och utveckling av hypoxi och oxidativ stress. Järn i
kombination med folsyra har visat sig vara mycket effektivt.
Användningsområden:
- Olika former av menstruella problem;
- PMS;
- Inflammationssjukdomar i kvinnans fortplantningsorgan (myom, endometrios);
- Hormonrelaterade sjukdomar i kvinnans fortplantningssystem;
- Skada på äggstockarna;
- Vid återhämtning efter kirurgiska ingrepp på organ i bäckenet;
- Nedsatt libido;
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-

För tidigt åldrande.

Vid tillverkningen av tillskottet Kvinnan TIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de finaste
råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt stabila
polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Dosering: Vuxna - 1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Tillskottet kan användas en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; vid graviditet och amning; minderåriga barn.
Multi-peptidkomplexet (Kvinnan) WomanTIDE PLUS är ett unikt och mycket avancerat sätt att förlänga sin
ungdom på, det förlänger den yrkesverksamma, social och kreativa tiden i kvinnans liv.

(Klimakteriet) MenoTIDE PLUS
Ingredienser:


Peptidkomplex NH



Vitamin C



Dikalciumfosfat



Rödklöver-extrakt (Trifolium pratense)



Zinklukonat



Järn (Ferrous fumarate)



Vitamin E



Vitamin A



Vitamin D
Åldersrelaterade förändringar i kroppen och åldern kan ingen stoppa. När äggstockarna slutar att
fungera så beror det på underskott av hormonet östrogen som spelar en viktig roll i kvinnans kropp - vilket
påskyndar åldringsprocessen. Hormonbristen kan uppstå redan vid 30-35 års ålder och åtföljs ofta av
klimakteriesyndromet ”svallningar”, hjärtatttack, nervositet - vegetovascular, hjärtsjukdomar och osteoporos,
vilka alla är konsekvenser av minskad bentäthet och kalcium. Försämring i hår och hud, den snabba
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utvecklingen av rynkor påverkar kvinnors självförtroende i dagens moderna samhälle där framgång till stor del
mäts i utseende, vilket kan orsaka psyko-emotionella problem hos kvinnor.
För att bibehålla hälsan och förlänga ett ungdomligt utseende har man skapat multi-ändamålspeptidkomplexet (Klimakteriet) MenoTIDE PLUS som bibehåller äggstockarnas funktionella aktivitet vilket
förebyggger och saktar ner åldringsprocessen.

Multi-ändamålspeptiderna (Klimakteriet) MenoTIDE PLUS effektivitet:
Peptidkomplexet NH är ett säker tillskott för behandling av klimakterieproblem. Peptide
bioregulatorn hjälper till att normalisera äggstockscykeln och äggstockarnas metaboliska processer av östrogen
och progesteron. Korrigering av hormonbrister bidrar inte bara till eliminering av klimakterieproblem, det
fungerar även förebyggande mot utveckling av allvarliga sjukdomar.
Genom att förstärka cellmembranens antioxidantskydd mot fria radikalers
oxidationsprocesser, som medföljer nedbrytande åldersrelaterade förändringar, med en kombination av
vitaminerna C, E, A och zinkglukonat skapas ett skydd på flera nivåer för äggstockarnas vävnader och
stabiliserar cellmembranen internt och externt.
Rödklöverextrakt är ett östrogenlikande ämne, fytoöstrogen, som kan minska
östrogenrelaterade klimakteriesymptom, inklusive minska ”vallningars” intensitet och frekvens utan oönskade
bieffekter.
Järn (Iron fumarate) behövs för att korrigera järnbrist i menstruationscykeln, anemi,
eliminera klimakteriebesvär såsom trötthet, svaghet, yrsel, smärta och torra slemhinnor.
Kalcium, fosfor och vitamin D, förebygger och hindrar utveckling av osteoporos. Det är
svårt att överskatta vitamin D’s roll i kroppen -nästan 3% av den mänskliga arvsmassan regleras av
metaboliterna från vitamin D.
Användningsområden:


Problem med äggstockarna;



Olika sorters menstruella problem;



Klimakterieproblem;



"Svallningar" och nattliga svettningar;



Vid yrselattacker, nedstämdhet;



Depression, emotionell stress;



Förebyggande och eftervård av klimakterierelaterad osteoporos, atoni i urinblåsan;



Förebyggande mot för tidigt åldrande;
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Minskad sexlust.

Vid tillverkningen av tillskottet Klimakteriet) MenoTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de
finaste råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt
stabila polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Dosering: Vuxna - 1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Tillskottet kan användas en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; vid graviditet och amning; minderåriga barn
Multi-peptidkomplexet (Klimakteriet) MenoTIDE PLUS är ett säkert och effektivt sätt att bygga upp
kvinnohälsan samt bevara och förlänga ungdom och skönhet.

ActiManTIDE PLUS
Ingredienser:


Peptidkomplex NI



L- Arginin



Kalciumkarbonat



Ginseng rotextrakt



Zinkglukonat



Folsyra
Svagheter i den mänskliga organsimens könsdelar och prostatasjukdomar karaktäriseras ofta av abnormal
utveckling av sexuella funktioner med åtföljande underfunktion i de reproducerande organen. Det påverkar inte
bara livskvaliteten negativt hos män utan påverkar även deras yrkesmässiga och personliga roll i det sociala
livet. Ett tillfredsställande sexliv är den viktigaste faktorn för mäns fysiska och mentala hälsa. Faktum är att
hälften av alla män mellan 40 och 70 år har någon form av erektionsproblem som orsakats av avvikande
könsfunktioner.
En modern högteknologisk utveckling - ett multi-funktionellt peptidkomplex - ActiManTIDE PLUS - har
skapats för att specifikt behandla mäns hälsa. Det är ett komplex där man tagit hänsyn till alla de olika faktorer
som kan leda till ohälsa i fortplantningsorganen.
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ActiManTIDE PLUS är framtaget för män vars arbete kräver mycket psyko-emotionell och mental fokus, män
som stressar eller inte är sexuellt aktiva p.g.a. resande, arbetsbörda, nedkylning eller i konstant förarposition
(”vägsyndromet” - en framtvingad kroppsställning, kroniskt utsatt för ohälsosamma vibrationer).

Effektiviteten hos det multi-funktionella peptidkomplexet ActiManTIDE PLUS:
-

Det är absolut säkert för kroppen att ta dessa fysiologiskt aktiva lågmolekulära NI peptidkomplex.
De normaliserar ämnesomsättningen i vävnaden i de manliga könsorganen (könskörtel, bitestikel och prostata),
gör näringsupptaget i vävnader och bortforslandet av ämnesomsättningsrester mer effektivt; har en positiv
effekt på aktiviteten i normala och patologiska tillstånd vilket är fysiologiskt stärkande, förbättrar
cellfunktionerna som ansvarar för spermieproduktionen samt förbättrar cellernas metabolism, optimerar
återhämtningen i både struktur och funktion i fortplantningsorgan och vävnader.

-

Ginseng rotextrakt har en särskild effekt på mäns fortplantningsorgan, vilken visar sig i form av
starkare potens, höjda testosteronnivåer och spermieantal samt har immunkorrigerande effekter, kolesterol- och
glukossänkande effekter i blodet och aktiverar binjurarna.

-

Folsyra hjälper till att stimulera produktionen av blodceller, ökar spermiernas antal och deras
kvalitet.
- Komplex av inbördes beroende faktorer, eftersom L - arginin, kalciumkarbonat, zinkglukonat som ingår i
cellmetabolismen, förebygger och minskar negativ påverkan på organen i det manliga fortplantningssystemet.

Bruksanvisning:
-

Intergrera komplexet i ett program som behandlar ohälsa i mäns genitalier och urinsystem
(inflammation i prostatan, godartad tumör och liknande i prostatan)

-

Intergrera komplexet i program som behandlar sexuella problem orsakade av fysisk och mental
utmattning;
- Vid brist på motion - brist på regelbunden fysisk aktivitet, för mycket sittande på arbetet eller hemma;
- Vid "vägsyndromet";
- Vid brist på regelbundet sex (minst 1-2 gånger i veckan), långa arbetsresor;
- För att förebygga sexuella problem;

-

För att öka organismens motståndskraft mot diverse miljöfaktorer.

Vid tillverkningen av tillskottet ActiManTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de finaste råvarorna
och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt stabila polymer 23

hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i peptidkomplexen.
De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan absorberas i hela
passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller irritationer och
kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Användning: Vuxna - 1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Man kan även ta tillskottet en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; under graviditet och amning, minderåriga barn.

Multi-peptidekomplexet ActiManTIDE PLUS är ett modernt sätt att bibehålla vitaliteten och en god livskvalitet
i många år.

(Prostatan) ProstaTIDE PLUS
Ingredienser:








Peptidkomplex NI
L-Arginin
Dikalciumfosfat
Sågpalmetto fruktextrakt (Serenoa repens)
Zinkglukonat
Vitamin E
Selenometionin

Prostatasjukdomar är en stor del av urologisk patalogi, den allra vanligaste åldersrelaterade sjukdomen
hos män. De senaste tio åren har det skett en stor ökning i mäns livslängd, och antalet män över 50 år har ökat
avsevärt. Detta har lett till en tydlig ökning av antalet patienter med prostatisk hyperplasi (förstorad prostata).
En tredejdel av urologpatienter lider av prostatasjukdomar och de är mellan 31-50 år. Den vanligaste
sjukdomen anses vara kronisk prostatit, vilken utvecklas som ett resultat av att sjukliga förändringar har
förankrat sig i prostatan. För att kronisk prostatit ska kunna utvecklas måste vissa mottagligörande och
påskyndande faktorer finnas: åldersrelaterade hormonella problem, inflammation i urinsystemet, för långa
perioder mellan sexuell aktivitet, hypotermi, svårighet att urinera, för mycket sittande m.m. 80% av män över
60 år har prostatisk hyperplasi, vilket dock även kan inträffa hos män så tidigt som vid 40-45 års åldern.
Prostatasjukdomar minskar avsevärt mäns livskvalitet och bidrar till utveckling av infertilitet.
Multi-peptidkomplexet Prostatan TIDE PLUS är speciellt framtaget för att förebygga och korrigera
prostatasjukdomar.
Multi-peptidkomplexet (Prostatan) ProstaTIDE PLUS effektivitet:
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De fysiologiskt aktiva ingredienserna i peptidkomplexet är säkra att inta, de aktiverar
prostatans och urinblåseväggens cellförnyelse, minskar intensiteten i inflammatoriska processers och
normaliserar blodcirkulationen i organ och system.
Sågpalmetto har anti-androgeniska, urindrivande och stärkande effekter som ökar
metabolismen i prostatan och urinsystemet.
De synergetiskt verkande, för cellmetabolismen viktiga, ämnena L-arginin och
zinkglukonat förebygger uppkomst av och lindrar patologiska symptom vid prostatasjukdomar.
Peptiderna NI och vitaminer ger antioxidantskydd mot patologiska effekter på många
nivåer: vitamin E med dess intracellulära aktivitet som också förstäker vitamin A som stabiliserar
cellmembranen, såväl som selenmetionin som är en källa till livsiktiga antioxidantprocesser för spårelementet
selen.

Användingsområden:
- Urologiska problem;
- Prostataproblem;
- Förebyggande mot tidigt utvecklad prostatisk hyperplasi (förstorad prostata);
- Förebyggande mot inflammationssjukdomar i de manliga könsorganen;
- Förebyggande mot impotens;
- Förebyggande mot sexuella problem;
- Förebyggande mot prostatacancer;
- Under återhämtning efter kirurgi på de manliga könsorganen;
Förebyggande mot åldersrelaterade förändringar i prostatan - åldrande män, män i
klimaktieriet.

Vid tillverkningen av tillskottet (Prostatan) ProstaTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de finaste
råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt stabila
polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Dosering: Vuxna - 1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Tillskottet kan användas en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; vid graviditet och amning; minderåriga barn.

Multi-peptidkomplexet Prostatan TIDE PLUS är nyckeln till ett välfungerande urogenitalt system hos män och
förebygger samt korrigerar prostatasjukdomar.
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(Urinvägarna) UrinaTIDE PLUS
Ingredienser:


peptidkomplex NW / 1



trampörtsextrakt (polýgonum aviculáre)



kalcium väte fosfat



Vitamin B1 (tiamin Hydroklorid)



Vitamin E (tokoferol acetat)



Vitamin PP (nikotinsyra, Vitamin B3)

P.g.a. ogynsamma miljöförhållanden, ser vi idag en markant ökning av sjukdomar i urinvägarna, särskilt
hos de äldre. I utvecklingsländer ligger urinvägsinfektioner på andra plats vad gäller smittsamma sjukdomar,
alldeles efter akuta andningssjukdomar. Det som komplicerar bilden är att sjukdomar i urinvägarna ofta är
asymptomatiska. Infektionssjukdomar i urinvägarna inkluderar: uretrit (inflammation i urinröret), blåskatarr,
pyelonefrit (övre urinvägsinfektion). Pyelonefrit är den farligaste infektionen i urinvägarna då den orsakar
inflammation i hålan varifrån njurarna fördelar urin och oftast inte uppvisar några symptom. En tredejdel av
patienter med urinvägsinflammation lider av kronisk pyelonefrit.
Det innovativa multi-peptidkomplexet Urinvägarna UrinaTIDE PLUS är specifikt utvecklat för att
normalisera urinvägarnas funktion.

(Urinvägarna) UrinaTIDE PLUS effektivitet:

Fysiologiskt aktiva lågmolekulära komplex bestående av biosyntiserade peptider NW / 1
som selektivt påverkar blåsans och urinrörets cellväggar. Urinvägarna TIDE PLUS korta peptider är naturliga
metaboliter och är säkra och effektiva att använda för att läka urinvägsproblem.
- Urinvägarna TIDE PLUS är förstärkta med synergetiskt aktiva ingredienser: extrakt från trampörten,
vitamin B1, vitamin E och vitamin PP.
Trampörtsextrakt (Polýgonum aviculáre) innehåller ett brett spektrum av biologiskt aktiva ämnen med
urindrivande effekt, ökar utsöndringen av sodiumklorid och bidrar till att skapa ett kolloidskydd (tack vare
kiselsyra och dess salter) vilket skyddar mot uppkomst av njursten i urinvägarnas utsöndringssystem.
Vitamin B1 (Tiamin hydroklorid) spelar en avgörande roll i ämnesomsättningen av kolhydrater, är
nödvändig för normal nervfunktion, för hjärtat, hormon- och mag-tarm systemen. Vitamin E utför en rad
nödvändiga funktioner; som antioxidant, skyddar membran, avgiftande, immun-modulerande, normaliserar
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blodets reologi (hur blodet flyter), förebygger åderförkalkning, förbättrar mikrocirkulationen, balanserar lågt
blodtryck, reglerar glykosnivåer i blodet och återställer nervvävnaders struktur.
Vitamin PP (Nikotinsyra, Vitamin B3) ingår i B-vitaminkomplex och är absolut nödvändigt för att
generera kraft och bibehålla välmående på många olika nivåer. Vitamin PP behövs för att omvandla socker och
fetter till energi. Vitamin PP är också viktigt för aminosyrornas ämnesomsättning, det reglerar redoxprocesser,
är viktig för vävnadsandningen, för proteiners och fetters syntes, normaliserar blodets lipidsammansättning och
förbättrar blodcirkulationen.

Användingsområden:
- Komplicerade behandlingar av kroniska infektioner i urinblåsa, urinrör och njurar;
-

Förebygger problem i urinvägarna hos kvinnor i klimakteriet;

-

Förebygger problem i urinvägarna vid prostataproblem hos män;
- Normaliserar urinering hos äldre;

-

Normaliserar urineringsproblem orsakad av extrema miljömässiga faktorer (undernäring)

Vid tillverkningen av tillskottet (Urinvägarna) UrinaTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de
finaste råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt
stabila polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Dosering: Vuxna -1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter en måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Det är möjligt att använda tillskottet en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; vid graviditet och amning; minderåriga barn.

Multi-peptidkomplexet Urinvägarna TIDE PLUS är ett effektivt och pålitligt sätt att återställa urinvägarnas
organ och normalisera urineringen.

(Njurarna) KidneyTIDE PLUS
Ingredienser:
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Peptidkomplex NW



L-arginin



Mjölonbladsextrakt (Arctostáphylos úva-úrsi)



Zinkglukonat



Selenometionin



Vitamin C



Kalciumväte fosfat
Människor i vuxen ålder i i-länder har en märkbart hög grad av njursjukdomar. Mer än 60% av njurpatienter är
yngre än 40 år. Kroniska njursjukdomar kan jämföras med sociala sjukdomar såsom hypertoni (högt blodtryck),
diabetes och ämnesomsättningssjukdomar. Akuta former av njursjukdomar kräver naturligtvis omfattande
behandling, men vid kroniska besvär är det viktigt med förebyggande åtgärder för att stoppa
sjukdomsutvecklingen.
Det moderna, högteknologiska, multikomponent-peptidextraktet Njurarna TIDE PLUS förstärker och
normaliserar njurarnas funktion.

Multikomponent-peptiderna, bioregulatorn, (Njurarna) KidneyTIDE PLUS effektivitet:
-

Njurarna TIDE PLUS, de fysiologiskt aktiva, lågmolekulära, biosyntiserade peptiderna NW
verkar selektivt på njurarnas cellstruktur för att normalisera metabolismen och aktivera utsöndringsfunktionen.
Användande av Njurarna TIDE PLUS med dess korta peptider är helt säkert eftersom de är naturliga
metaboliter.
- För att ytterligare förstäkra effektiviteten av Njurarna TIDE PLUS har man till peptiderna tillsatt synergetiskt
aktiva ämnen: L- arginin, mjölonbladsextrakt, zinkglukonat, selenometionin, vitamin C och kalciumväte fostfat.
L-arginin är en aminosyra, ett naturligt vitaminliknande ämne som spelar en viktig roll i ureacykeln och som ett
resultat därav forslar bort proteintoxiner från kroppen. L-arginin ger kroppen den viktiga salpetersyran (en
immunmodulator), stimulerar effektivt produktionen av tillväxthormon som är en nyckelfaktor i
ämnesomsättningsprocessen, förbättrar blodets reologiska (deformations- och flytegenskaper) egenskaper och
på så sätt minskar risken för blodproppar och aterosklerotiskt plack (åderförkalkning).
Mjölonbladsextrakt innehåller en sammansättning naturligt biologiskt aktiva substanser med urindrivande,
bakteriedödande och antiseptiska egenskaper. Substanserna förhindrar utveckling av inflammation i
urinvägarna genom att förstöra patologisk bakteria.
Zinkglukonat är en biotillgänglig form av det viktiga spårämnet zink som behövs för enzymerna som
kontrollerar överföringen av genetisk information, proteinbiosyntesen och kroppens återhämtningsprocess. Zink
är inblandad i många biokemiska processer, ökar kroppens antioxidantkapacitet, förstärker immunförsvaret och
ökar fettförbränningen.
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Selenometionin är en naturlig aminosyra, en organisk biotillgänglig form av selen som är ett nödvändigt
mikroelement, hjälper till att bekämpa fria radikaler och återställer vävnadernas blodcirkulation.
Vitamin C (askorbinsyra) är en kraftfull antioxidant, reglerar blodkoagulationen och normaliserar kapillärernas
genomsläpplighet. Vitamin C är nödvändigt för blodet, har anti-inflammatoriska- och anti-allergi effekter, ökar
motståndskraften mot infektioner. Vitamin C skyddar kärlväggarna från kolesterolplack och främjar
assimilationsprocessen.

Användningsområden:



För att förebygga utveckling av njursjukdomar;
Som behandling vid kronisk glomerulonefrit (njurinflammation), pyelonefrit
(njurbäckeninflammation) och cystitis (blåskatarr);



Efter operation av njurar och urinvägar;



Förebyggande mot prostatarelaterade urinvägsproblem hos män;



Förebyggande mot högt blodtryck och svagheter i lungor och hjärta.

Vid tillverkningen av tillskottet (Njurarna) KidneyTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de finaste
råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt stabila
polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Dosering: Vuxna - 1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Tillskottet kan användas en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; vid graviditet och amning; minderåriga barn.
Multi-peptidkomplexet Njurarna TIDE PLUS är ett effektivt och pålitligt sätt att skydda njurarna från sjukdom
och att normalisera njurarnas funktion på.

(Ben) BoneTIDE PLUS
Ingredienser:


Peptidkomplex NU



L- arginin
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Kalciumkarbonat



Kalciumkarbonat amorphous



Magnesiumoxid



Magnesiumoxid amorphous



Vitamin A



Vitamin D3



Folsyra
Benskörhet - är en systemisk ämnesomsättningsjukdom i benvävnaderna som orsakar ökad benskörhet och risk
för benbrott. Världshälsoorgansationen WHO anser benskörhet vara en lika allvarlig sjukdom som hjärtattack,
hjärnblödning och cancer. Grundorsaken till benskörhet är negativ påverkan på bentillväxtens olika processer.
Kvinnor som kommer in i puberteten sent, som har menstruella problem, sköldkörtelsjukdomar och kvinnor
som har opererat bort äggstockarna i ung ålder är extra utsatta för att utveckla benskörhet. Huvudorsaken till
benskörhet hos kvinnor är östrogenbrist. Senil benskörhet utvecklas efter 70-års åldern och karaktäriseras av
återkommande frakturer. Viktig att veta är att benskörhet utvecklas långsamt. Behandling av benskörhet är
framförallt förebyggande genom att öka mineralmängden och förbättra skelettets kvalitet.
Multi-peptidkomplexet Ben TIDE PLUS är specifikt framtaget för att korrigera benvävnaders
återhämtningsprocesser och för att råda bot på kalciumbrist i kroppen.

Effektiviteten hos multi-peptidkomplexet (Ben) BoneTIDE PLUS:
- Den innovativa produkten Ben TIDE PLUS innehåller fysiologiskt aktiva lågmolekulära komplex av
biosyntiserade peptider NU, vilka specifikt agerar på cellerna och intercellulära substanser i benvävnaderna och
på så sätt normaliseras ämnesomsättningen och cellernas struktur återställs. (Ben) BoneTIDE PLUS korta
peptider är naturliga metaboliter för kroppen och är därför säkra att använda.
- (Ben) BoneTIDE PLUS korrigerar problem med bentillväxt och återställer nödvändig mängd vitaminer och
mineraler: L- arginin, kalciumkarbonat, kalciumkarbonat amorphous, magnesiumoxid, magnesiumoxid
amorphous, vitamin A, vitamin D3 and folsyra.
L-arginin – är en livsviktig aminosyra, ett vitaminliknande ämne, viktig bidragare till nitricoxid, en
nyckelfaktor i ämnesomsättningsprocessen. L-arginin hjälper till att återställa benstrukturen (vid benskörhet
och frakturer) och snabbar på läkningsprocessen och reparerar skadad vävnad och skadat ben (blåmärken, sår,
sträckta senor, benfrakturer).
Kalciumkarbonat och kalciumkarbonat amorphous i (Ben) BoneTIDE PLUS ger det viktiga mineralet kalcium,
vilket är nödvändigt för utvecklingen av ben- och broskvävnader. I människor finns kalcium på tre
huvudsakliga ställen: i skelettet (ca. 99%), i cellerna och i blodet. Kalcium är en viktig komponent för ben och
skelett oavsett ålder. Med åldern sker förändringar i kroppen som gör det extra viktigt att få i sig kalcium.
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Magnesiumoxid och magnesiumoxid amorphous i (Ben) BoneTIDE PLUS är viktiga spårelement i mineralet
magnesium och är involverade i många av kroppens processer - i energiproduktion, glykosupptag, sändande av
nervsignaler, proteinsyntes, benstruktur, reglering och avslappning av stressade kärl och muskler.
Magnesiumbrist ökar risken för benskörhet.
Vitamin A (retinol) - aktiverar redoxprocesser som ger energi till ämnesomsättningen och skapar fördelaktiga
förhållanden för ATP syntes. Utan vitamin A, som kallas ”ungdomens vitamin”, kan inte brosk och ben bildas.
Brist på vitamin A orsakar utveckling av benskörhet i organismen och ryggradsbrott. De kraftfulla
antioxidantegenskaperna i vitamin A skjuter fram åldrandet.
Vitamin D3 (kolekalciferol) – kontrollerar utbytet av fosfor och kalcium i kroppen, främjar korrekt skelett- och
tandbensbildning. Vitamin D3 reglerar distributionen av kalciumjoner i blodplasman, ben och mjuka vävnader
och bibehåller på så sätt en normal kalciumnivå i plasma och ben.
Folsyra (vitamin B9, folsyra) - är inblandad i processer som rör celldelningen och stimulerar cellförnyelse i alla
organ och vävnader, stödjer immunsystemet, betydande för redoxprocesser i kroppen, försenar klimakteriet och
justerar även försenad sexuell utveckling.

Användningsområden:
- Förebygger benskörhet;
- Återhämtning från skador och benbrott;
- Förebygger klimakteriet;
-

Fyller på mineraler och vitaminer hos äldre personer.
Vid tillverkningen av tillskottet (Ben) BoneTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de finaste
råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt stabila
polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Dosering: Vuxna -1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter en måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Det är möjligt att använda tillskottet en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet för tillskottet; vid graviditet och amning samt underåriga barn.
Multi-peptidkomplexet (Ben) BoneTIDE PLUS har skapats för att förebygga benskörhet och ger skydd mot
benskörhet och är en god hjälp vid återbyggandet av benstrukturen och dess metabolism.
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(Lederna) JointsTIDE PLUS
Ingredienser:


Peptidkomplex NV



N-acetyl-L-cystein



Vitamin C



Mangansulfat



Kurkumin



Kopparcitrat 2.5 hydrat

Värk i leder (artikulärsyndrom) med strukturella skador hittar man i över 200 olika sjukdomar. Sjukdomar i
leder och ryggraden kan delas in i två grupper: degenerativa och inflammatoriska. Degenerativa sjukdomar,
som bl.a. inkluderar osteoartrit och smärta i nedre delen av ryggen, karaktäriseras av långsam nedbrytning av
brosk, ligament och ledkapslar. Inflammatorisk ledsjukdom visar sig i form av inflammation i ledvävnader och
i ryggraden i form av artriter och polyartriter - reumatoid, reaktiv, gikt, psoriasis, infektiös reumatoid. Ungefär
58 miljoner människor i världen lider av reumatoid artrit, och fler kvinnor än män drabbas (ratio 3:1). Gikt är
en ledsjukdom där urinsyrakristaller (urat) samlas i lederna, vilket oftare sker hos män efter 45 års ålder och hos
kvinnor i klimakteriet. Ankylosing spondylitis (en form av artrit med långvarig inflammation i ryggradens
leder) är en sjukdom som ofta utvecklas i åldern 15-30 år, oftast drabbas unga män (ratio män-kvinnor 9:1).
Man antar att människor som fyllt 50 år och mer drabbas av ryggradssjukdomen osteokondros (80% av män,
60% av kvinnor).
Det innovativa multikomponent-peptidkomplexet (Lederna) JointsTIDE PLUS är framtaget för att återställa
ledernas struktur och funktion.

Multikomponent-peptidkomplexet (Lederna) JointsTIDE PLUS effektivitet:
-

När du intar dessa, för kroppen helt naturliga metaboliter, fysiologiskt aktiva, lågmolekulära och
biosyntiserade peptider NV, så påverkar de särskilt utvalda aminosyrorna bindvävscellerna, normaliserar
metabolismen och stimulerar återhämtningen.
- För att förebygga skador i bindväv och i ledernas broskvävnader och för att underlätta rörligheten i lederna, så
har man till detta peptidkomplex tillsatt de synergetiskt aktiva ämnena: N-acetyl-L-cystein, vitamin C,
mangansulfat, kurkumin och kopparcitrat 2 5-hydrat.
N-acetyl-L-cystein är en modifierad form av aminosyran L-cystein och är en av de kraftfullaste antioxidanterna.
Acetylcystein neutraliserar vissa kemikaliers effekter, vilket gör den till en effektiv leverskyddare. Ett tillskott
av cystein är nödvändigt vid reumatoid artrit.
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Vitamin C (askorbinsyra) är en vattenlöslig antioxidant och spelar en viktig roll i reglering av redoxprocesserna
i prokollagenets och kollagenets synteser. Prokollagen och kollagen är grundläggande byggstenar för bildandet
av bindväv, vilket är nödvändig för läkningen av leders skadade broskytor.
Mangansulfat tillför kroppen mangan - en av de ”10 livsviktiga metallerna” - som levande organismer behöver.
43 % av manganet är koncentrerat i benet. Mangan är viktigt för bildningen av bindväv och benvävnad,
normaliserar bentillväxt, delaktig i upptag av kondroitinsulfat vilket förbättrar brosks hydrering och ökar deras
absorptionsförmåga, hjälper till att återställa ledkapslar och leders broskytor samt förebygger nedbrytning av
broskvävnader.
Kurkumin finns i gurkmejans rot och är bevisat medicinskt användbar. Kurkumin har antioxidant-,
immunmodulerande-, leverskyddande, anti-stress- och anti-depressiva effekter. Kurkumins kraftfulla antiinflammatoriska effekter gör den mycket användbar i behandlingar av artrit.
Kopparcitrat 2.5 hydrat är ett säkert tillskott av det nödvändiga ämnet koppar. Kopparn i kroppen har många
viktiga funktioner. Särskilt viktigt är den för kollagenbildningen som är protein för ben, förhindrar
brosknedbrytning, osteoporos och benfrakturer. Vid reumatoid artrit fungerar koppar som en antioxidant och
anti-inflammatoriskt ämne för ben och brosk.

Användningsområden:
- Förebygger degenerativa och inflammatoriska ledsjukdomar;
-

Komplexa behandlingar av blåmärken, sträckningar och skador;
- Komplexa behandlngar av osteokondros i ryggraden;
- Efter kirugiska ingrepp i osteoartikulära systemet;
- Åldersrelaterade förändringar i brosk.

Vid tillverkningen av tillskottet (Lederna) JointsTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de finaste
råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt stabila
polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Dosering: Vuxna -1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter en måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Det är möjligt att använda tillskottet en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet för tillskottet; vid graviditet och amning samt underåriga barn.
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Multi-peptidkomplexet (Lederna) JointsTIDE PLUS är ett effektivt sätt att förebygga och korrigera sjukdomar i
leder och ryggrad och för att återställa deras struktur och rörlighet.

(Sköldkörteln) ThyroidTIDE PLUS
Ingredienser:








Peptidekomplex
L- Tyrosin
L - Acetylkarnitin
Vitamin E
Potassiumjod
Dikalciumfosfat
Zinkglukonat
Sköldkörtelsjukdomar är p.g.a. miljömässiga faktorer och otillräckligt intag av näringsämnen, särskilt jod, vida
spridda i dagens moderna samhälle. Över 800 miljoner människor befinner sig i riskzonen för hälsoproblem
orsakade av jodbrist. Kvinnor är 12 gånger mer utsatta för sköldkörtelproblem än män, vilket beror på att
kvinnor är mer mottagliga för autoimmuna sjukdomar. Kvinnlig hypotyreos orsakar problem i
menstruationscykeln och kan leda till infertilitet. Den vanligaste sköldkörtelsjukdomen med nedsatt funktion
medför emotionella problem, trötthet, hår- och hudförändringar, utveckling av struma, förstoppning och
viktökning. Bara en liten funktionsnedsättning i sköldkörteln kan vara nog för att orsaka ateroskleros.
Multi-ändamåls-peptidkomplexet (Sköldkörteln) ThyroidTIDE PLUS innehåller effektiva och selektivt aktiva
peptider som normaliserar sköldkörtelns funktioner och aktiverar dess metabolism. Komplexet är skapat för att
bibehålla och en frisk och välfungerande sköldkörtel.
Multi-ändamålspeptiderna (Sköldkörteln) ThyroidTIDE PLUS effektivitet:







Det är fysiologiskt helt säkert att inta dessa peptider. De lågmolekulära peptiderna har en
skyddande effekt, stärker cellernas motståndskraft mot hypoxi, gifter och olika sorters skadliga faktorer. Dessa
biosyntiserade peptider gör, tack vare den kodade informationen i aminosyrorna, följande: normaliserar
sköldkörtelns metabolism, ökar effektiviteten i näringsupptag och utsöndring av metaboliska biprodukter, har
positiv effekt på hormonstatusen i både normalt och patologiskt tillstånd samt stödjer sköldkörteln på
fysiologisk nivå.
- Jod och L-tyrosins effekt på sköldkörteln: normaliserar sköldkörtelhormonproduktionen och sköldkörtelns
storlek. L-Tyrosin är en föregångare till epinefrin, glutaminsyra och neurotransmittorer (signalsubstanser) som
reglerar humöret. L-Tyrosin förbättrar hypofysens-, sköldkörtelns-, binjurarnas funktion, minskar aptiten och
minskar fettmassan.
L - Acetylkarnitins funktion är att återställa cellernas kraft och integritet och deras kapacitet
att utbyta energi. L - Acetylkarnitin förbättrar minnet, humöret och kognitativa funktioner samt stödjer en
normal funktion hos immunsystemet.
I komplexet ingår viktiga komponenter för cellmetabolismen såsom vitamin E och
zinkglukonat, vilka ökar cellernas motståndskraft mot hypoxi och gifters effekter.

Användningsområden:
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•



Förebyggande mot sjukdomar i sköldkörteln;
Före och efter kirurgi på sköldkörteln;
Hormonell korrigering vid behandling av sköldkörtelsjukdomar.

Vid tillverkningen av tillskottet (Sköldkörteln) ThyroidTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de
finaste råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt
stabila polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Dosering: Vuxna - 1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Tillskottet kan användas en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; vid graviditet och amning; minderåriga barn.

Multi-peptidkomplexet (Sköldkörteln) ThyroidTIDE PLUS är ett effektivt och säkert sätt att bibehålla en
normalt fungerande sköldkörtel, eliminerar jodbrist i kroppen samt förhindrar utveckling av
sköldkörtelsjukdomar.

(Binjurarna) AdrenalTIDE PLUS
Ingredienser:
•

peptidkomplex NG / 1

•

lakrits (Glycyrrhiza glabra

•

lakritsrot- Radix Liquiritiae)

•

L- tryptofan

•

L-tyrosin

•

Vitamin B1 (tiamin hydroklorid)

•

Vitamin B6 (pyridoxin hydroklorid)

•

vitamin C

•

vitamin B2 (riboflavin )

•

kalcium d-pantotenat

•

kalcium väte fosfat
Binjurarnas huvudfunktion är att producera hormoner som är nödvändiga för kroppens reglerande processer.
Binjurebarken producerar aldosteron, manliga och kvinnliga könshormoner och kortikosteroider som reglerar
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ämnesomsättningen. Binjuremärgen avger epinefrin och noreepinefrin - stresshormoner. Överfunktion i
binjurarna kan ske i samband med för tidig pubertet (vanligtvis samtidigt med tumörtillväxt). Svagheter i
binjurebarken kan i svåra fall resultera i Addisons sjukdom (bronssjukdomen) varvid mörk bronsfärgad hud,
hudpigmentering, lågt blodtryck och nedsatt immunförsvar uppkommer. Cushings sjukdom orsakas av
överproduktion av adrenokortikotropiska hormoner i hypofysen och karaktäriseras av symptom såsom plötslig
viktuppgång, fetma, svagheter i skuldror, mage, ansikte, rygg, muskler; torrare och tunnare hud, lila
blodbristningar på lår, bröst och mage samt högt blodtryck. Överfunktion i binjuremärgen orsakar attacker av
hypertoni. Felfungerande binjurar och hormonsystem tömmer märkbart kroppen på dess hälsoresurser och
påverkar negativt livskvaliteten och livslängden.

Multi-peptidkomplexet (Binjurarna) AdrenalTIDE PLUS är specifikt inriktat på att förbättra och normalisera
binjurarna och det endokrina systemet.

Multi-peptidkomplexet (Binjurarna) AdrenalTIDE PLUS effektivitet:
-

Det fysiologiskt aktiva biosyntiserade Peptides NG / 1 med molekyler av låg vikt påverkar
selektivt binjurecellerna så att de återställer skadad vävnad i binjurarna och normaliserar syntesen och
frigörandet av specifika hormoner i binjurarna. (Binjurarna) AdrenalTIDE PLUS korta peptider är kroppens
naturliga metaboliter och är mycket efffektiva och säkra att använda.
- (Binjurarna) AdrenalTIDE PLUS tillsammans med en intrikat sammansättning av synergetiskt verkande
ingredienser - lakrits, L- tryptophan, L-tyrosin, vitamin B1, vitamin B6, vitamin C, vitamin B2 och kalcium
pantotenat - korrigerar problem i binjurarna och återställer hormonutsöndringen.
Lakrits (Glycyrrhiza glabra L.), eller lakritsrot innehåller en omfattande mängd biologiskt aktiva fytonäringsämnen som återställer kroppens hälsa. Inom örtmedicinen används lakrits mot sjukdomar i övre
andningsapparaten, som anti-inflammatoriskt, anti-spasmatiskt och anti-bakteriemedel. Glycyrrhizinsyran i
lakritsen liknar strukturen och egenskaperna hos steroidhormoner som produceras av binjurebarkens
glukokortikosteroider. Lakrits steroidsammansättning stimulerar binjurebarken och är mest märkbar vid
underfunktion i binjurebarken.
Vitamin B1 (tiamin hydroklorid) spelar en viktig roll i kolhydraters, proteiners och fetters ämnesomsättning.
Vitamin B1 stödjer nervsystemets, hjärtats och blodkärlens normala funktioner, förbättrar mag-tarmkanalens
slemmembran, andningsorganens membran, minskar depression och förbättrar kroppens försvarssystem.
Vitamin B2 (riboflavin) stimulerar de metaboliska processerna i kroppen, är delaktig i vävnadsandning och
ATP syntes, oxiderar fettsyror och är delaktig i andra redoxprocesser nödvändiga för cellenergin. Vitamin B2
har antioxidantfunktioner, hjälper till att öka nivån av hemoglobin och kontrollerar röda blodceller.
Vitamin B6 (pyridoxin hydroklorid) är inblandad i proteiners och fetters metabolism, stimulerar leverns
antitoxiska funktioner, är inblandad i metabolismen hos aminosyror, urinämnen, serotonin, histamin och
porfyriner. Vitamin B6 är nödvändig för centrala nervsystemets reglering.
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Vitamin C (askorbinsyra) är en vattenlöslig antioxidant som är involverad i syntesen hos kollagen och
prokollagen, såväl som i syntesen hos steroidhormoner och katekolaminer. Det reglerar blodkogulationen och
normaliserar blodkärlens genomsläppllighet, har anti-inflammatoriska och anti-allergen effekter och ökar
kroppens motståndskraft mot infektioner. Vitamin C är bidragande i utveckling av binjurarnas stresshormon
och skyddar kroppen från gifter som uppkommer i ämnesomsättningsprocessen.
L-Tyrosin är en aminosyra som agerar med jodformer från aktiva sköldkörtelhormoner. L-tyrosin är en
föregångare till epinefrin, glutaminsyra och humörreglerande signalsubstanser. Det förbättrar hypofysens,
sköldkörtelns och binjurarnas funktioner, minskar aptiten och fettmassan.
L-tryptofan är en essentiell aminosyra som kroppen omvandlar till signalsubstansen serotonin, vars brist
orsakar depression. L-tryptofan i sig själv har visat kunna behandla både insomnia, stress, depression, drog och
alkoholberoende.
Kalcium pantotenat (Vitamin B5) i formen CoA är involverad i kolhydraters, fetters och proteiners
ämnesomsättning samt i syntesen i acetylkolin, melatonin och steroidhormoner.

Användningsområden:
- normaliserar hormonella sjukdomar som har att göra med problem i binjurarna;
-

vid vård och återhämtning före och efter operation av binjurarna;

-

för att kontrollera känslomässig stress och vid extremt stressiga situationer;

-

för äldre människor som behöver bibehålla hormonsystemets funktioner.

Vid tillverkningen av tillskottet (Binjurarna) AdrenalTIDE PLUS: har man använt avancerad utrustning, de
finaste råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt
stabila polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Dosering:
- 1 kapsel per dag i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Du kan även använda tillskottet en längre tid, 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individeull överkänslighet mot ingredienserna; vid graviditet och amning; minderåriga
barn
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Multi-peptidkomplexet (Binjurarna) AdrenalTIDE PLUS är ett effektivt verktyg för hormonernas och
binjurecellernas metabolism.

(Synen) VisionTIDE PLUS
Ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•
•

peptidkomplex NE
Ögontröst, ört (Euphrasia officinalis)
Vitamin E
Vitamin A
Vitamin B12
dikalciumfosfat
zinkglukonat
lutein
Ökningen av oftalmologiska sjukdomar är otvetydligt ett resultat av urbaniseringen och den teknologiska
utvecklingen som avsevärt påfrestar det mänskliga ögat. ”Datorsyn” är ett problem man associerar med arbete
vid datorer då ögonen får arbeta mycket, vilket leder till ökad trötthet, huvudvärk, minskad arbetskapacitet,
kramper och tårar i ögonen.
Den vanligaste orsaken till dålig syn är obehandlade synfel (närsynthet, långsynthet eller astigmatiska synfel),
icke-opererad katarakt och glaukom (grön starr). Många människor lider brist på biologiskt aktiva ämnen i
näringen, ämnen som är nödvändiga för en normal syn. Därför är det mycket viktigt att hitta lösningar som
fyller detta behov av viktiga ämnen.
Multi-ändamålspeptiderna i komplexet (Synen) VisionTIDE PLUS är den nya generationens hjälpmedel som
korrigerar bristerna genom att direkt påverka den metaboliska aktiviteten och blodfödet i ögat och på så sätt
normaliserar ögats funktioner.
Multi-ändamålspeptiderna (Synen) VisionTIDE PLUS effektivitet:
- Ett komplex bestående av fysiologiskt aktiva lågmolekulära peptider NE, vilka selektivt påverkar
cellstrukturen i ögats olika vävnader och hjälper till att påskynda läkningsprocesser vid degenerativa
sjukdomar i retina (näthinnan) och post-traumatisk dystrofi i hornhinnan.
- Aktiva ingredienser inkluderar örten Ögontröst (Euphrasia officinalis) som är mycket vanlig inom
oftalmologin vid behandling av ögats degenerativa processer, katarakter, akuta och kroniska
bindhinneinflammationer i ögonlocket, ögonlocksinflammation, glaukom, inflammation i tårkörtlarna,
försvagad syn och för att försena åldersrelaterade metaboliska problem.
- Vitamin E är en kraftfull antioxidant och antikoagulant med hjärtskyddande egenskaper och förebygger
uppkomst av katarakter. Vitamin A (retinol) är delaktig i produktionen av ögats pigment - rodopsin - som gör
att ögat kan anpassa sig till svagare ljus (mörkerseende). Vitamin B12 behövs för en normal intracellulär
ämnesomsättning i vävnaderna i ögats inre miljö. Zink, som ursprungligen är zinkglukonatsubstrat, hjälper till
att förebygga gula fläcken-problem (makular) och maximera upptaget av vitamin A.
- Tillräckligt intag av lutein, som är det huvudsakliga synpigmentet i makula, i retinas mitt, förbättrar
visuella funktioner. Lutein skyddar linsen och retinan från det mest agressiva hotet för gula fläcken - det blå
ljuset som finns i dagljus.
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Användningsområden:
- Som en hjälp vid degenerativa sjukdomar i retinan och i ögats glaskropp, såsom problem med färgsyn eller
suddig syn (långsynthet, kortsynthet, astigmatism).
- Vid ökad syntrötthet, intensiv och långvarig stress på synorganen (bl.a. systematiskt användande av dator,
TV-tittande eller vid arbete där starkt ljus används);
- Som en hjälp vid förstadier till en oklar lins (åldersrelaterad katarakt) med lossnande näthinna,
diabetesrelaterad retinopati;
Rehabilitatering efter oftalmologisk kirurgi;
- I förebyggande syfte mot åldersrelaterade ögonsjukdomar (katarakt, försvagad näthinna, gula fläckenproblem, glaukom).

Vid tillverkningen av tillskottet (Synen) VisionTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de finaste
råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt stabila
polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.
Dosering: Vuxna - 1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Tillskottet kan användas en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; vid graviditet och amning; minderåriga barn.

Multi-peptidkomplexet (Synen) VisionTIDE PLUS är ett effektivt verktyg för att förebygga och korrigera
ögonsjukdomar - det ger dig många extra år av god syn!

(Hörseln) HearTIDE PLUS
Ingredienser:
•

Peptidkomplex NA

•

L-arginin

•

Dikalciumfosfat

•

Selenometionin

•

Vitamin E

•

Vitamin A

•

Vitamin B 12

•

Folsyra

•

Mikrokristallin cellulosa
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•

Magnesiumstearat

•

Silikondioxid

Hörselns betydelse för en människa kan inte nog betonas. Hörseln är en de av fem mänskliga sinnena.
Hörseln betyder mycket för ens utveckling, utbildning, intellektuell utveckling och självuppfattning. Enligt
uppgifter från Världshälsoorganisationen WHO 2013, så lider mer än 360 miljoner människor av
hörselnedsättning och av dem är endast 165 miljoner äldre än 65 år. 2000-talets hörselproblem ökar snabbt.
Sensorineurala hörselnedsättningar är den största gruppen av hörselskador vilket innebär att innerörats
hörselorgan fungerar dåligt eller inte alls. Att förlora hörseln i ung ålder medför sina egna problem - inte kunna
utbilda sig i linje med sitt potential, kommunikationsproblem, färre chanser i yrkeslivet med direkta eller
indirketa ekonomiska förluster samt en allmänt nedsatt livskvalitet. Om du kan förebygga hörselproblem i ung
ålder och korrigera hörselproblem på äldre dagar, så kan du lättare uppfatta omvärlden och alla dess
möjligheter.
Multi-ändamålspeptidkomplexet (Hörseln) HearTIDE PLUS är en ultramodern produkt som förebygger
och korrigerar hörselnedsättningar.
Multi-ändamålspeptiderna (Hörseln) HearTIDE PLUS effektivitet:
Det är absolut säkert att inta detta fysiologiskt aktiva, lågmolekulära, NA peptidkomplex.
Det agerar selektivt på innerörats celler och återställer dess funktioner.
Komplex med L-arginin, cyanocobalamin (vitamin B12) och folsyra används för att
normalisera energimetabolismen och accelerera återhämtningsprocesser i hörselorganet.
Antioxidantskydd på många nivåer för innerörats celler, skyddar mot fria radikalers
patologiska effekter. Ett set av antioxidanter har starkt skyddande effekter: vitamin E, förstärker vitamin A’s
funktion, selenometionin som en källa till nödvändiga spårämnet selen och peptid NA.
Användningsområden:
- Höselnedsättning;
-

Vid högt bakgrundsljud (överskridande tillåtna nivåer) hemma eller på arbetsplatsen;
- Tinnitus som uppfattas komma inifrån;

-

Akustiskt eller mekaniskt trauma på hörselorganet;
- Medfödda defekter, virusinfektioner, infektionssjukdomar som påverkat hörseln;

-

Återhämtning från inflammationssjukdomar av olika art;
- Åldersrelaterad nedsatt hörsel;

-

Förebyggande av tidig förlust av hörseln.
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Vid tillverkningen av tillskottet (Hörseln) HearTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de finaste
råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt stabila
polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Dosering: Vuxna -1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter en måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Det är möjligt att använda tillskottet en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet för tillskottet; vid graviditet och amning samt underåriga barn.
Multi-peptidkomplexet (Hörseln) HearTIDE PLUS är ett effektivt och pålitligt sätt att bibehålla en god hörsel
på.

(Huden) SkinTIDE PLUS
Multi-komponentpeptiderna (Huden) SkinTIDE PLUS bevarar och återställer hudcellernas struktur och
funktion och gör huden frisk och vacker.
Användingsområden:
- Förebygger för tidigt åldrande hy;
- För att bibehålla en frisk hy;
- Förebygger mot rynkor;
- Förebygger hudproblem;
- Förebygger åldersrelaterade hudförändringar;
- Förebygger hudskador orsakade av miljö- eller klimatförändringar;
- Förebygger effekter på hyn som beror på dålig kost;
Dosering: Vuxna - 1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Tillskottet kan användas en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; vid graviditet och amning; minderåriga barn.
Ingredienser:








Peptidkomplex NZ - fysiologiskt aktiva, lågmolekulära och biosyntiserade peptider som påverkar hudcellernas
struktur och funktion.
L-threonine – är en livsviktig aminosyra som främjar vitaminers syntes och hudens funktion.
Vitamin A - stödjer olika vävnaders antioxidantkapacitet.
Vitamin E - ett universalskydd för cellmembranen mot oxidativa skador, främjar cellförnyelse.
Vitamin C – är en naturlig antioxidant som ingår i kollagen- och pro-kollagensyntesen, proteoglykan och i
andra organiska komponenter i hudens, tändernas, skelettets och kapillärernas intracellulära ämnen.
Selenometionin – är en källa till det biotillgängliga och nödvändiga mikroelementet selen.
Zinc gliconate
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Kalciumfosfat
Vid tillverkningen av tillskottet (Huden) SkinTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de finaste
råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt stabila
polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.
Dosering: Vuxna - 1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Tillskottet kan användas en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; vid graviditet och amning; minderåriga barn.

(Håret) HairTIDE PLUS
Ingredienser:











Peptidkomplex NY
L – arginin
L-prolin
Vitamin E (dl- alfa - tokoferolacetat)
Kalciumfosfat
Vitamin A
Selenometionin
Vitamin C
Fräkenextrakt (Equisétum arvénse)
Zinkglukonat
I dagens moderna samhälle beror framgång i yrkeslivet inte bara på hur professionell och kompetent man är
utan även hur man ser ut. En frisk och vacker hy, välskött hår och välskötta naglar är otvetydliga tecken på
hälsa. Ett snyggt utseende kan verkligen hjälpa oss att nå våra mål. Problem med hår och naglar kan bero på
felaktig kost, brist på vitaminer och mineraler, negativ extern miljöpåverkan, medicinering, hormonproblem,
långvarig stress, schampon och balmsam innehållande skadliga ämnen. Ett friskt hår är beroende av god
blodcirkulation och god ämnesomsättning i hårsäckarna samt av en bra strukturell balans i proteiner, keratin,
lipider, vitaminer och olika spårelement, pigment samt vatten.
Det moderna högteknologiska multi-ändamålspeptidkomplexet (Håret) HairTIDE PLUS är skapat för att bevara
och förbättra hårets, skalpens och naglarnas hälsa.
Multi-komponentpeptider, bioregulator, (Håret) HairTIDE PLUS:
Fysioloiskt aktiva lågmolekulära biosyntiserade peptider NY stimulerar hårsäckarnas förnyelseprocess och
cellmetabolism. De korta peptiderna i (Håret) HairTIDE PLUS ingår i en sammansättning aminosyror och
verkar direkt på problem i hårrötterna och omgivande vävnader.
Håret TIDE PLUS innehåller synergetiskt verkande, biologiskt aktiva ämnen: L - arginin, L-prolin, vitamin E,
A, och C, kalciumfosfat, selenometionin, fräkenextrakt och zinkglukonat.
L-arginin är en vitaminliknande aminosyra som ansvarar för salpetersyraoxid-produktionen och reglerar
blodflödet i hårsäckarna. L-arginin stärker mikrocirkulationen och förbättrar därmed näringstillförseln och de
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strukturella ämnena som är viktiga för hårväxten. L-arginin är en immunmodulator, vilken måste finnas med i
ämnesomsättningen.
L-prolin är en aminosyra som behövs i kollagenproduktionen, vilken är grundläggande för bindväven i: ben,
hud, brosk, senor, hår och naglar. Kollagenfiber är det som stärker kroppens vävnader allra mest. L-prolin
behövs för en frisk hy, frisk skalp, friskt hår och friska naglar.
L-prolins verkan förstärks av tillsatt vitamin C.
Vitamin C är en kraftfull vattenlöslig naturlig antioxidant som spelar en viktig roll för redoxprocesserna i
kollagen- och prokollagenprocessen. Vitamin C är viktig för hårväxten och läkning av hårcellerna och deras
blodtillförsel, har antiinflammatoriska och antiallergiska effekter. Vitamin C förstärker vitaminerna B1, B2, A,
E som behövs för en normal funktion i hårsäckarna och för normal hårväxt. Vitamin A påverkar
redoxprocesser, proteiners-, kolhydraters och lipiders metabolism. Det används mot nageldystrofi, problem med
hårväxten (torrt och sprött hår), för behandling av dermatoser, vid skador på fettavsöndrande körtlar (olika
sorters mjälleksem). Vitamin E kallas för skönhetsvitaminet och används ofta i hår- och skönhetsprodukter.
Vitamin E är en fettlöslig naturlig antioxidant som skyddar cellmembranen från skador från fria radikaler.
Vitamin E’s effektivitet har förstärks genom tillsats av selen.
Selenometionin i Håret TIDE PLUS är en biotillgänglig källa för det livsviktiga spårämnet selen som ingår i de
biomolekulära enzymer och proteiner som förstärker antioxidanteffekten och behövs för cellernas
energiproduktion och energiackumulation, reglerar metabolismen, skyddar och anpassar kroppens celler mot
miljöovänliga faktorer. Zinkglukonat är en biotillgänglig form av det livsviktiga spårämnet zink, vilket är
nödvändigt för enzymers funktion, ökar kroppens antioxidantkapacitet, kontrollerar överföringen av genetisk
information, delaktig i kollagenfibrers syntes och stärker immunförsvaret.
Komponeneterna i komplexet (Håret) HairTIDE PLUS skapar skyddande bariärrer för hår och naglar som
skyddar mot fria radikalers skadliga effekter och hjälper till att bibehålla hårs och naglars hälsa och skönhet.
Fräkenextrakt är superkoncentrerad kislesyra, vilken behövs för kollagenproduktionen, normaliseringen av
metaboliska processer i hårsäckarna samt förbättrar hårets kvalitet och stödjer hårväxten. Tack vare
fräkenplantans komplexa näringsinneåll används den ofta i hårprodukter för att göra håret mjukare, mer
elastiskt, starkare och blankare. Fräkenextrakt underlättar för näringsämnen att komma till skalpen och
förbättrar blodcirkulationen. Det har dessutom förmågan att underlätta det viktiga kalciumupptaget.
Fräkenextrakt ingår i peptidkomplexet (Håret) HairTIDE PLUS i i form av kalciumfosfat och stärker hår,
tänder och ben.

Användningsområden:
- Förbättrar hårväxten och förebygger nageldystrofi ( torra och ömtåliga naglar):
- Återställer hårets struktur efter olika slags skador (felaktig kost, för lite vitaminer och mineraler, negativa
externa miljöfaktorer, medicinering, hormonproblem, långvarig stress och spänningar);
- Åldersrelaterade förändringar i hår och naglar;
Vid tillverkningen av tillskottet (Håret) HairTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de finaste
råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt stabila
polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.
Dosering: Vuxna -1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter en måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Det är möjligt att använda tillskottet en längre tid, upp till 2-3 månader.
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Kontraindikationer: Individuell överkänslighet för tillskottet; vid graviditet och amning samt underåriga barn.
Multipeptidkomplexet (Håret) HairTIDE PLUS är ett modernt och effektivt sätt att skapa sig ett friskt och
hälsosamt hår och friska starka naglar.

(Musklerna) MuscleTIDE PLUS
Ingredienser:









Peptidkomplex NV/2
L-Arginin
Järn (Ferrous fumarate)
Vitamin B12
Vitamin B6
Vitamin D3
Magnesium oxide
Mucuna (L. Mucūna prūriens) extrakt

Att utöva sport, fitness och, nuförtiden, kampsporter är de huvudsakliga metoderna för att förbättra och forma
kroppen. En harmonisk och atletisk kropp är bevis på hälsa och välmående. Rätt kost och träning är inte
tillräckligt för professionella atleter och bodybuilders som vill bygga styrka, muskelvolym och forma muskler.
Den viktigaste förutsättningen är den speciella näringen. Särskild näring för sportutövare rekommenderas till
alla som har sport och träning som yrke men även till dem som tränar bara för att hålla formen. Sådan näring
definieras såsom näring som förbättrar atletisk prestation, styrka, uthållighet, muskelstyrka samt hälsan
generellt. Det är välkänt att man använder peptidprodukter inom sporten. De används till att aktivera anaboliska
processer, accelerera muskelbyggande och stimulera tillväxthormon.
Vid intensiv och/eller långvarig fysisk ansträngning så kan peptider fungera som metaboliskt bränsle som
startar och bibehåller en förstärkt syntes av muskelprotein. Man kan se peptider som en trigger som
ackumulerar protein i skelettets muskler.
De moderna, vetenskapligt utformade multi-komponentpeptiderna och bioregulatorn (Musklerna) MuscleTIDE
PLUS har en sammansättning av synergetiskt aktiva ingredienser som aktiverar byggande av muskelmassan,
förbättrar muskelspänsten och ökar metabolismens hastighet.

Multi-ändamålspeptiderna (Musklerna) MuscleTIDE PLUS effektivitet:

-Det unika med (Musklerna) MuscleTIDE PLUS är att de består av fysiologiskt aktiva, lågmolekulära,
biosyntiserade Peptider NV/2 som påverkar skelettmusklernas celler där de aktiverar byggandeprocesser av
muskelmassa.
Peptiderna NV/2 inte bara möjliggör proteinsyntesen för muskelbyggande och återhämtning utan kan även konsumeras
för att ge mer energi för att förhindra att de egna proteinerna bryts ner. De korta peptiderna i Musklerna TIDE PLUS är
naturliga metaboliter, effektiva och säkra för kroppen att inta.
För att förbättra effektiviteten av (Musklerna) MuscleTIDE PLUS innehåller komplexet även synergetiskt aktiva
ingredienser: L-Arginin, Järn (Ferrous fumarate), Vitaminerna B12, B6 och D3, Magnesiumoxid och Mucuna

(L. Mucūna prūriens) extrakt.
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-

L-Аrginine är en absolut nödvändig aminosyra och en del av det måste tillföras via kosten eller
sporttillskott. L-arginine ger den viktiga salpetersyraoxiden som reglerar blodtrycket och näringstillförseln till alla organ
och vävnader, inklusive musklerna. Det är viktigt för utsöndringen av kväve (restrodukt från avfallsprotein). L-arginin
förstärker utsöndringen av tillväxthormon och är inblandad i muskelcellernas delning, musklernas återhämtning efter
träning och skador.

-

-

-

-

Järnet (Ferrous fumarate) i detta komplex fyller på kroppens järnbehov, vilket behövs för
hemoglobinproduktionen (röda blodcellers protein och myoglobin) - ett syrebindande protein i skelettmusklerna
och hjärtmuskeln. Dessutom så är järn en komponent i redoxenzymerna som skyddar cellerna från fria
radikalers skadliga effekter.
Vitamin В12 stödjer kolhydraters metabolism och underhåller nervsystemets vävnader, ryggraden
och nerverna som sänder ut signaler från hjärnan till musklerna. Stimulering av muskler via nervceller är viktigt
för musklernas sträckning, koordination och tillväxt.
Vitamin В6 är det enda vitaminet som är direkt inblandad i proteinupptaget och bidrar till
proteinmetabolism, tillväxt och användningen av kolhydrater.
Vitamin D behövs för upptag av kalcium och fosfor. Om det inte finns tillräckligt med
kalciumreserver i musklerna så kan man inte sträcka musklerna fullt ut. Snabba och kraftfulla
muskelsträckningar möjliggörs av fosfor.
Magnesiumoxid ger upptagbart magnesium som hindrar musklerna från att krampa och hjälper
musklerna att slappna av.
- Mucuna extrakt innehåller ämnen som dihydroxyfenylalanin – föregångare till dopamin som är en av de
ämnen som bäst stimulerar tillväxthormon.
- Dopamin ökar testosternnivåer - ett hormon som är nummer två i betydelse för kroppsväxten. Dessutom så
har en tillräcklig dopaminnivå i kroppen en positiv effekt på mentala funktioner, känslor, sömnen och
muskelkoordinationen.
Användningsområden:
- För att aktivera och bibehålla en förstärkt syntes av muskelprotein och ökad muskelmassa;
-För att förbättra näringsupptag och muskelspänst;
- För atleter inom uthållighetsporter (powerlyft, extremsporter, tyngdlyftning) och body builders;
-För intensiv och långvarig fysisk aktivitet;
-För att korta ned återhämtningstiden efter workouts;
-För att påskynda återhämtningen efter skador.

Vid tillverkningen av tillskottet (Musklerna) MuscleTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning,
de finaste råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av
särskilt stabila polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt
aktiva ämnena i peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att
näringsämnena bättre kan absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos
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vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett
kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.

Dosering: Vuxna - 1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter måltid tillsammans med ett stort
glas vatten. Tillskottet kan användas en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet mot tillskottet; vid graviditet och amning; minderåriga
barn.
Multi-ändamålspeptiderna och bioregulatorn (Musklerna) MuscleTIDE PLUS är ett modernt, säkert och
effektivt sätt att förbättra och bygga kroppsmuskler.

(Ligamenten) LigamentTIDE PLUS
Ingredienser:








Peptidkomplex NV/1
L-Аrginin
Savextrakt från det indiska trädet Boswellia serrata
Mangansulfat
Kurkumin
Kopparcitrat
Vitamin С
Dålig kost, dålig miljö, ohälsosam livsstil med mycket sittande gör muskler och skelett mottagliga för
patologiska tillstånd, inte bara hos äldre utan även hos medelålders. Nu för tiden uppstår även ofta sjukdomar i
artikulärligamenten hos unga människor.
Å andra sidan så kan ökad fysisk aktivitet hos frekventa sportutövare leda till antingen mycket god fysik eller
också kronisk utmattning och överansträngning.
Vid hård träning så utsätts leder och ligament för de största påfrestningarna, vilket är orsaken till kronisk smärta
och dystrofiska processer i leder och ligament eftersom bindväven däri har skadats. Som vi alla vet är
förebyggande handling bättre än att försöka bota något. Det är därför viktigt att vidta förebyggande åtgärder
innan bindväven utsätts för skador eller åldersrelaterade problem.

Det moderna multikomponent-peptidkomplexet (Ligamenten) LigamentTIDE PLUS är en vetenskaplig
sammansättning av synergetiskt aktiva ingredienser som aktiverar bindvävens regeneration och stärker
artikulärligamenten.
Multikomponent-peptidbioregulatorn (Ligamenten) LigamentTIDE PLUS effektivitet:
- Det som utmärker (Ligamenten) LigamentTIDE PLUS är att det innehåller en komplex sammansättning av
fysiologiskt aktiva, lågmolekulära, biosyntiserade peptider NV/1 som selektivt påverkar bindvävscellernas
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funktion och struktur i artikulärligamenten. De korta peptider som ingår i (Ligamenten) LigamentTIDE PLUS
är naturliga metaboliter som är mycket effektiva och helt säkra att inta.
- För att ytterligare förstärka detta peptidkomplex’ vitaliserande effekt har man tillsatt följande kompletterande
ingredienser med synergieffekter: L-arginin, savextrakt från det indiska trädet Boswellia serrata, mangansulfat,
kurkumin, kopparcitrat, vitamin C - alla viktiga faktorer för den intracellulära metabolismen och för
näringstillförseln till bindvävscellerna.
-L-arginin är en aminosyra, ett vitaminliknande ämne, immunmodulator, ett av metabolismens vikigaste
komponenter och främjar bindvävens återhämtning från skador.
- De aktiva komponenterna i savextraktet från det indiska trädet Boswellia serrata hämmar
inflammationer i bindväven och i lederna, minskar svullnader, stimulerar blodcirkulationen, stärker
ledvävnaders blodkärl samt bidrar till läkningen av skadade blodkärl.
- Mangansulfat ingår i komplexet som en biotillgänglig källa för spårämnet mangan, en av de tio
”livsviktiga metallerna” och är nödvändigt för de normala processerna i en levande organism. Behovet av
mangan ökar med fysisk aktivitet. Mangan påverkar blodbildningen och accelererar bildningen av antikroppar
som neutraliserar skadliga främmande proteiner. Mangan påverkar redoxprocesserna, proteinmetabolismen,
stimuleraar enzymers aktivitet och är ett nödvändigt ämne i återuppbyggandet av artikulärligamenten.
- Kurkumin har en systemreglerande effekt på organismen, innehar antioxidant- och antiinflammatoriska
egenskaper, stärker immunsystemet och är delaktig i avgiftningsprocessen genom att förhindra produktion av
många giftiga ämnen i bindvävscellerna.
- Koppar kommer till kroppen i biotillgänglig form av kopparcitrat. Koppar behövs för cellernas
näringsupptag, syreomsättningen, för att bibehålla cellhälsa och neutralisera fria radikaler. Koppar är inblandad
i bildandet av hemoglobin och röda blodceller. Brist på koppar kan leda till svagheter i bindväven och skada
ligament p.g.a. skadad kollagen- och elastinproduktion vilken ansvarar för ligamentens elasticitet och
flexibilitet. Koppar stimulerar absorption av proteiner och kolhydrater, hjälper till att stärka immunsystemet
och upptaget av vitamin C.
- Vitamin С är den allra viktigaste naturliga antioxidanten, immunmodulator, reglerar cellernas
oxidationsprocess och stärker proteinsyntesen. Vitamin C är inblandad i kollagenfibrernas syntes, vilken är
ligamentens och artikulärbroskens huvudsakliga strukturella komponent som ger dem deras flexibilitet,
elasticitet och tålighet. Vid brist på vitamin C är ligament och brosk mycket utsatta för patologiska effekter som
kan orsaka mikrotrauman som sprickor och vara början på funktionsnedsättande sjukdomar.

Användningsområden:
- Vid högintensiva träningspass;
- Vid intensiv sportutövning;
- Förebyggande för dystrofiska processer i ligament och leder;
- För att förebygga sjukdomar i artikulärligamenten;
- För att förebygga åldersrelaterade förändringar i artikulärligamenten;
- Som tilläggsbehandling efter skador, sträckningar och bristningar i ligament och muskelsenor;
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- Som tilläggsbehandling i intergrerad postkirurgisk behandling av leder, ligament och muskelsenor.

Vid tillverkningen av tillskottet (Ligamenten) LigamentTIDE PLUS har man använt avancerad utrustning, de
finaste råvarorna och miljövänlig teknik. Tillskotten kommer till kroppen i kapslar som är gjorda av särskilt
stabila polymer - hypromellos- som är motståndskraftigt mot aminosyrorna och de biologiskt aktiva ämnena i
peptidkomplexen. De elastiska kapslarna släpper ut innehållet på ett sätt som gör att näringsämnena bättre kan
absorberas i hela passagen genom mag-tarmkanalen. Hypromellos vegetabiliska bas orsakar inga allergier eller
irritationer och kan användas mångkulturellt - oavsett kosttraditioner - t.ex. vegetarisk, kosher och halal.
Dosering: Vuxna -1 kapsel om dagen i en månad, 20-30 minuter efter en måltid tillsammans med ett stort glas
vatten. Det är möjligt att använda tillskottet en längre tid, upp till 2-3 månader.
Kontraindikationer: Individuell överkänslighet för tillskottet; vid graviditet och amning samt underåriga barn.

Multikomponent-peptidbioregulatorn (Ligamenten) LigamentTIDE PLUS är ett innovativt och effektivt
verktyg för att förebygga problem i artikulärligamenten.

Människans Resurser AB
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