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СЕКРЕТИ�ЦІЛЮЩОЇ�СИЛИ
Що� ж� надає� полісолодовим

е�стра�там�цілющої�сили?

Під�час�проростання�в�зернах

відб�вається�процес�а��м�люва-

ння�всіх�необхідних�для�зародже-

ння� ново о� життя� речовин.� Це

стовідсот�ово� нат�ральний� по-

вноцінний��омпле�с�вітамінів,�мі-

�роелементів,�аміно�ислот�та�в�-

 леводів,�я�і�ле �о�засвоює�ор а-

нізм�людини.�Пророслі�зерна�ма-

ють� �� своєм�� с�ладі� пра�тично

всі� незамінні� аміно�ислоти,� а

вміст�вітамінів���них�збільш�єть-

ся�в�5—10�разів.

Сьо одні�на�ці�відомо�13�віта-

мінів,�9�з�них�(С,�Е,�В1,�В2,�В5,�В6,

В12,�РР,�Н)�містяться���пророще-

них�зла�ових�зернах.�

У�100� �пророслих�зерен� (то-

бто�й���100� �«Полісол�»)�вітамін�

С�більше,�ніж���8�с�лян�ах�апель-

синово о�со��.

Клітини�солод��мають�власти-

вості� біо енності,� тобто� вони� не

тіль�и�біоа�тивні,�а�й�живі,�отже,

мож�ть� віддавати� нашом�� ор а-

нізм�� свою� життєв�� енер ію.

Пророслі� зерна� с�ладаються� з

наймолодших� �літин,� не�ш�о-

джених� під� час� дозрівання� вна-

слідо��  енетично� за�ладено о� в

�ожний� ор анізм� процес�� старі-

ння.� Інші�важливі�харчові�прод�-

�ти,�та�і�я��свіжі�овочі�та�фр��ти,

є� тіль�и� біоа�тивними.� Вони� та-

�ож�природно�ба аті�на�вітаміни

та� мінеральні� елементи,� але� не

мають� енер ії� проб�дження� но-

во о�життя.

Широ�омасштабні� дослідже-

ння,�проведені�в�США�на��іль�ох

тисячах�добровольців,�по�азали,

що� ре �лярне� вживання� проро-

щених�зерен��тричі�зниж�є�ризи�

розвит��� серцево-с�динної� та

он�оло ічної�патоло ії.

Зважаючи�на�висо���біоло і-

чн�� а�тивність,� пророслі� зерна

сприяють:� нормалізації� проце-

сів� обмін�� речовин;� підвище-

нню�вміст�� емо лобін��в��рові;

зниженню� рівня� холестерин�;

виведенню� радіон��лідів� з� ор-

 анізм�;�поліпшенню�роз�мової

й�фізичної� працездатності,� ви-

тривалості�ор анізм�;�підвище-

нню� опірності� ор анізм�� до� ін-

фе�цій.� Пророслі� зерна� попо-

внюють� дефіцит� вітамінів� і� мі-

�ро-,� ма�роелементів,� виво-

дять� отр�ти,� шла�и,� то�сини,

слиз� з� ор анізм�,� справляють

за альнозміцнювальний� і� тоні-

з�вальний� вплив;� зміцнюють

с� лоби�й��іст�ово-м’язов��си-

стем�.

Для� ви отовлення� «Полісол�»

пророслі� зерна� ячменю,� пшени-

ці,� ����р�дзи�та�вівса�подрібню-

ють,�зміш�ють�з�водою�та�підда-

ють� тепловій� обробці� за� темпе-

рат�ри,� що� не� перевищ�є� 60—

70°С� (щоб�не�зр�йн�вати�вітамі-

нів).� У� добовій� дозі� полісолодо-

во о� е�стра�т�� міститься� від� 25

до� 100%� добової� норми� різних

вітамінів.

ПРАКТИЧНІ�РЕЗУЛЬТАТИ
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ�
НАУКОВІ�ТЕОРІЇ
Клінічні� дослідження� підтве-

рдили� ефе�тивність� застос�ва-

ння�«Полісол�»:�

—� �� Державній� �станові� «Ін-

стит�т�педіатрії,�а��шерства� і�  і-

не�оло ії�АМН�У�раїни»�(ДУ�«ІПАГ

АМН� У�раїни»)� під� час� �омпле�-

сних�досліджень�з�лі��вання�по-

лісолодовими� прод��тами� 1797

ва ітних� з� різними� захворюва-

ннями�вн�трішніх�ор анів�виявле-

но�позитивні�зр�шення���ф�н�ці-

ональном��стані� різних�ор анів� і

систем� ор анізм�� матері,� плода

й� новонароджено о.� Зо�рема,

нормалізацію�обмінних�процесів,

збільшення� вміст��  емо лобін�

та�еритроцитів����рові,�сприятли-

вий� вплив� на� перебі � ва ітності,

поло ів� і� післяполо ово о� пері-

од�,�розвито��плода�і�стан�ново-

народжено о,� поліпшення� я�і-

сно о�с�лад��моло�а�та�забезпе-

чення�тривалої�й�стій�ої�ла�тації.

Застос�вання� «Полісол�»� вияви-

лося��спішним�для�профіла�ти�и

й� лі��вання�  іпо�сії� й�  іпотрофії

плода,�для�антенатальної�профі-

ла�ти�и� різних� захворювань� �

новонароджених� і� дітей� перших

ро�ів� життя.� Широ��� апробацію

полісолодових�е�стра�тів�прове-

дено���понад�5000�ва ітних�жіно�

�� лі��вальних� за�ладах� м. Києва

та�різних�областей�У�раїни,�під-

тверджено�їх�ефе�тивність����ом-

пле�сній� терапії� ва ітних� з� рі-

зною�патоло ією;

—� �� ДУ� «ІПАГ� АМН� У�раїни»

проведено�ба аторічні�дослідже-

ння�застос�вання�полісолодових

е�стра�тів� для� профіла�ти�и� за-

хворювань�  епато-біліарної� си-

стеми� та� ор анів� травлення� �

1800� дітей,� я�і� по�азали� висо��

ефе�тивність�та�ої�терапії;

—�в�У�раїнсь�ом��інстит�ті�се-

�соло ії�та�андроло ії���2009�році

полісолодові�е�стра�ти�б�ло�вве-

дено� до� раціон�� харч�вання� 60

чолові�ів,�я�і�реально�відч�ли�по-

ліпшення�се�с�альної�ф�н�ції;�

—�в�НДІ� і ієни�й�то�си�оло ії

пестицидів�«Полісол»�ефе�тивно

застосов�вали� �� лі��ванні� про-

фзахворювань,� зо�рема,� пов’я-

заних�з�наслід�ами�аварії�на�Чо-

рнобильсь�ій�АЕС.

Пророслі� зерна� не� вживають

із� задоволенням,� а� ось� десер-

тний� сма�� «Полісол�»� сподоба-

ється�навіть�дітей.

РЕКОМЕНДАЦІЇ�
ЩОДО�ЗАСТОСУВАННЯ�
«ПОЛІСОЛУ»
—�Для�зміцнення� ім�нітет��—

�сім� р�пам�населення,�зо�рема,

ва ітним,� матерям- од�вальни-

цям�та�дітям.

—�Для�підвищення�рівня� емо-

 лобін�� й� поліпшення� процесів

�ровотворення� —� �сім�  р�пам

населення.�Цей�засіб�д�же�ефе-

�тивний�за�анемії�й�  іпо�сії�ва і-

тних.

—� Для� зниження� рівня� холе-

стерин�,�а�та�ож���разі� іпертонії

—��сім� р�пам�населення

—� Для� підвищення� життєвої

сили,� енер ії�—� �сім�  р�пам�на-

селення.� Цей� засіб� сприяє� ро-

звит���дітей,�дає�сил��й�енер ію

людям�літньо о�ві��.

Крім� то о,� застос�вання� «По-

лісол�»�дає�змо �:

1.�У�лі��ванні�ва ітних:

—� майже� на� 50%� обмежити

вживання�лі�арсь�их�препаратів,

я�і� несприятливо� впливають� на

розвито��плода;

—�знизити�частот���с�ладнень

під�час�поло ів���середньом��на

20%;

—� знизити� частот��  іпо�сії� та

асфі�сії� новонароджених� �� се-

редньом��на�20%;

—�с�оротити�середню�трива-

лість� лі��вання� в� �лініці� на� 5

днів;

2.�У�лі��ванні�дітей�із�захворю-

ваннями�  епатобіліарної� систе-

ми:

—�підвищити�ефе�тивність�лі-

��вання�в�1,5�раз�;

—� знизити� частот�� за остре-

ння�захворювань��двічі;

—� запобі ти� розвит��� хроні-

чних�рецидивних�форм�захворю-

вань;

—� поліпшити� ф�н�ціональний

стан�ор анів�травлення,�ліпідний

обмін,�по�азни�и�т�анинної�о�си-

ред��ції,� фізичної� та� роз�мової

працездатності,� ім�ноло ічної

реа�тивності.

3.� У� лі��ванні�  іне�оло ічних

захворювань:

—�сприяти�прис�оренню�ов�-

ляції,� �творенню�жовтих� тіл,� но-

рмалізації�розмірів�яєчни�ів,�по-

силенню�фолі��ло�творення.

Ба атий�біохімічний�с�лад�«По-

лісол�»� визначає� йо о� сприятли-

вий�вплив�на�ор анізм�людини.

Ба�атий�біохімічний�с)лад�«Полісол,»�визначає�йо�о�сприятливий�вплив�на�ор�анізм�людини:

Та�им�чином,�вживання�полісолодових�прод��тів�підвищ�є�рівень�здоров’я�населення,�є�ефе�тивним�мето-

дом� профіла�ти�и� й� лі��вання� різних� захворювань,� реабілітації� ва!ітних� і� дітей,� поліпшення� репрод��тивної

ф�н�ції�жіно��і�чолові�ів,�сприяє�народженню�здорово!о�потомства,�що�в�рай�важливо�для�збереження�!ено-

фонд��У�раїни.

Оздоровчий�вплив�на�ор�анізм

Компле)с�вітамінів,�мі)роелементів�та
аміно)ислот�(м �в�100� �«Полісол�»)

Застос,вання
Вітаміни Мі)ро-

елементи
Аміно)ислоти

—�посилює�стій�ість�до�інфе�цій;
—�має�протизапальн�,�протиалер ійн��й�ан-
тио�сидантн��дію;
—�посилює�ім�нітет

С —�114-228�
В5 —�0,05-0,1
Е —�1-2

Цин) —�1,52
Мідь —�0,55

Серин —�3,11
Гліцин —�1,56
Треонин —�4,28
Лізин —�4,85
Тирозин —�22,44

Для�зміцнення�ім,нітет,�—
�сім�  р�пам� населення,� зо-
�рема� ва ітним� жін�ам,� що
 од�ють� р�ддю�та�дітям

—��с�ває�пор�шення��ровообі �;
—�не�переш�оджає��творенню�тромбам;
—�посилює�синтез� емо лобін�;�
—�посилює�процеси��ровотворення

Е —�1-2
В6 —�0,62
Н —�0,03-0,07

Залізо —�1,2
Мідь —�0,55

Изолейцин —�15,20
Гістидин —�10,04
Лейцин —�43,10
Гліцин —�1,56

Аланин —�8,05

Для� підвищення� рівня� �е-
мо�лобін,� й� поліпшення
процесів�)ровотворення�—
�сім� р�пам�населення�за�д�-
же�ефе�тивний�анемії�та� іпо-
�сії��ва ітних

—�зниж�є�рівень�холестерин�;
—�розширює�дрібні�с�дини;�
—�поліпш�є�мі�роцир��ляцію��рові;
—�сприяє�зниженню�тис���за� іпертонії

РР —�12-37,5 Ма�ній —�58
Калій —�215
Цин)�—�1,52
Мідь —�0,55

Гліцин —�1,56 Для� зниження� рівня� холе-
стерин,,�а�та)ож�,�разі��і-
пертонії�— �сім� р�пам�насе-
лення

—�посилює�синтез��ола ен�;�
—�поліпш�є�обмін�жирів;
—�при ніч�є�апетит;
—�сприяє�відновленню�т�анин,��істо�,�ш�іри,
м'язів;
—�зміцнює�с� лобні�з'єднання�та��серцевий
м'яз;
—�зменш�є�жирові�від�ладення;
—�забезпеч�є�нормальний�обмін�речовин

В6 —��0,62
В5 —�0,05-0,1
Н —�0,03-0,07
В2 —�0,31-0,8
В12 —�0,3-0,4

Мідь —�0,55
Натрій —�85
Калій —�215

Валин —�14,04
Лейцин —�43,10
Метіонин —�4,77
Фенілаланин —�33
Триптофан —�9,3
Лізин —�4,85
Пролін —�5,29
Глютамінова�
)ислота —�17,64
Серин —�3,11
Тирозин —�22,44

Для�)раси�й�здоров’я�— жі-
н�ам� і� чолові�ам,� що� пі�л�-
ються� про� молодість� і� здо-
ров'я

—�живить�нервові� �літини,�справляє�заспо-
�ійлив��дію;�
—�сприяє�відч�ттю�радості,�доброти,�любові;
—� впливає� на� настрій,� зменш�є� біль,� полі-
пш�є�пам'ять�і�здатність�до�навчання;
—� зменш�є� прояв� симптомів� депресії,� зні-
має�стрес.

В1 —�0,3-0,4
В6 —��0,62
В12 —�0,3-0,4
В2 —�0,31-0,8

Фосфор —�64
Кальцій —�16

Фенілаланин —�33
Тирозин —�22,44
Гліцин —�1,56

Для�життєвої�сили,�енер�ії
— �сім�  р�пам� населення,
сприяє� розвит��� дітей,� дає
сил�� й� енер ію� людям� похи-
ло о�ві��

—�зміцнює��іст�ов��т�анин�;
—�забезпеч�є��ислотно-л�жний�баланс;
—�забезпеч�є�нормальне�форм�вання��істо�
і�ріст�дітей;
—�бере��часть���синтезі� ормонів,�ферментів

В12 —�0,3-0,4
В2 —�0,31-0,8

Фосфор —�64
Кальцій —�16

Лізин —�4,85
Глютамінова�
)ислота —�17,64
Тирозин —�22,44

Для�нормально�о�розвит),
дитини

—�сприяє�нарощ�ванню�м'язової�маси;�
—�посилює�потенцію;�
—�підтрим�є�здоров'я�простати;�
—�сприяє�поліпшенню�статевої�ф�н�ції,�по-
силює�статеве�зб�дження

В2 —�0,31-0,8 Цин) —�1,52 Валин —�14,04
Серин —�3,11
Гліцин —�1,56
Гістидин —�10,04

Для�чолові)ів

—�зниж�є�ризи��захворювання�на�ра�;
—�захищає�від�вплив��радіації;�
—�захищає�ор анізм�від�ш�ідливо о� вплив�
опромінення;�
—�сприяє�виведенню�важ�их�металів�з�ор а-
нізм�

Кальцій —�16 Метіонин —�4,77
Гістидин —�10,04

Для�профіла)ти)и�он)оло-
�ічних�захворювань
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Про�здорове�харч�вання�з��ожним�ро�ом��о-

ворять�та�пиш�ть�все�більше,�а�ось�прод��тів

цієї��ате�орії�чом�сь�стає�все�менше.

На�почат���80-х�ро�ів�Мінздрав�СРСР�розпо-

чав�впровадження�медичних�про�рам,�що�пе-

редбачали� оптимізацію� раціон�� оздоровчо�о

харч�вання� з� метою� поліпшення� репрод��ти-

вно�о� здоров’я� жіно�� та� чолові�ів� і� здоров'я

населення� в� цілом�.� Страте�ічним� прод��том

цих�про�рам�стала�ле�ендарна�розроб�а�Інсти-

т�т��педіатрії,�а��шерства�та��іне�оло�ії�—�по-

лісолодовий�е�стра�т�«Полісол»,�я�ий��вібрав

��себе�цілющ��сил��пророслих�зла�ових�зерен

(солодів)� пшениці,� ячменю,� вівса� та� ����р�-

дзи.�Саме�та�е�поєднання�солодів�ма�сималь-

но� сприяє� зміцненню� ім�нітет�,� відновленню

та�підтримці�нормально�о�ф�н�ціон�вання�ор-

�анізм�.� У� 1984� році� полісолодові� е�стра�ти

відзначено� висо�ою� на�ородою� Золотою� ме-

даллю�ВДНГ�СРСР,� а� розробни�и�цих� прод�-

�тів�отримали�державн��премію.

Додат)ово�про�«Полісол»:�http://www.polisol.kiev.ua
Де���пити���Києві:
Аптечна�мережа�«Виталю)с»
т.:�+380(44)�593-22-22�

http://vitalux.ua/

Аптечна�мережа�«Апте)арь»
т.:+380(44)�501-23-67,�+380(44)�583-00-70

http://aptekar.com.ua/

Аптечна�мережа�«7Я»
т.:�(044)�279-90-41;�(044)�278-84-31

http://www.7-ya.com.ua/

Достав�а�по�У�раїні:
Аптечна�мережа�«7Я»
Інтернет-ма�азин:�
http://www.7-ya.com.ua/
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СЕКРЕТЫ�ЦЕЛЕБНОЙ�СИЛЫ
Что� же� придает� полисолодовым

э�стра�там�целебн�ю�сил�?

Во� время� прорастания� в� зернах

происходит� процесс� а���м�лирова-

ния�всех�необходимых�для�зарожде-

ния�новой�жизни�веществ.�Это�сто-

процентно� нат�ральный� полноце-

нный� �омпле�с� витаминов,� ми�ро-

элементов,� амино�ислот� и� � лево-

дов,� �оторые�ле �о� �сваивает� ор а-

низм� челове�а.� Проросшие� зерна

имеют�в�своем�составе�пра�тичес�и

все� незаменимые� амино�ислоты,� а

содержание�витаминов�в�них��вели-

чивается�в�5—10�раз.

Се одня�на��е�известно�13�вита-

минов,�9�из�них�(С,�Е,�В1,�В2,�В5,�В6,

В12,�РР,�Н)�содержатся�в�проросших

зла�овых�зернах.

В�100� �проросших�зерен�(т.е.�и�в

100� �«Полисола»)�витамина�С�боль-

ше,�чем�в�8�ста�анах�апельсиново о

со�а.

Клет�и� солода� имеют� свойства

био енности,�т.е.�они�не�толь�о�био-

а�тивные,�но�и�живые,�поэтом��мо �т

отдавать� нашем�� ор анизм�� свою

жизненн�ю�энер ию.�Проросшие�зе-

рна� состоят� из� наиболее� молодых

�лето�,� неповрежденных� во� время

созревания� вследствие�  енетичес�и

заложенно о� в� �аждый� ор анизм

процесса� старения.� Др� ие� важные

пищевые�прод��ты,�та�ие��а��свежие

овощи� и� фр��ты,� являются� толь�о

биоа�тивными.�Они� та�же�природно

бо аты�витаминами�и�минеральными

элементами,� но� не� имеют� энер ии

проб�ждения�новой�жизни.

Широ�омасштабные� исследова-

ния,� проведенные� в� США� на� не-

с�оль�их�тысячах�добровольцев,�по-

�азали,� что� ре �лярное� �потребле-

ние�проросших�зерен�втрое�снижает

рис��развития�сердечно-сос�дистой

и�он�оло ичес�ой�патоло ий.

Учитывая� высо��ю� биоло иче-

с��ю� а�тивность,� проросшие� зерна

способств�ют:� нормализации� про-

цессов�обмена�веществ;�повышению

содержания�  емо лобина� в� �рови;

снижению� �ровня� холестерина;� вы-

вод�� радион��лидов� из� ор анизма;

�л�чшению� �мственной� и� физиче-

с�ой�тр�доспособности,�выносливо-

сти� ор анизма;� повышению� сопро-

тивляемости� ор анизма� �� инфе�ци-

ям.�Проросшие�зерна�пополняют�де-

фицит� витаминов� и� ми�ро-,� ма�ро-

элементов,�выводят�яды,�шла�и,�то-

�сины,�слизь�из�ор анизма,�о�азыва-

ют� обще��репляющее� и� тонизир�-

ющее� действие;� ��репляют� с�ставы

и��остно-мышечн�ю�систем�.

Для� из отовления� «Полисола»

проросшие�зерна�ячменя,�пшеницы,

����р�зы�и�овса�измельчают,�смеши-

вают�с�водой�и�подвер ают�тепловой

обработ�е�при�температ�ре,�не�пре-

вышающей� 60—70°С� (чтобы� не� ра-

зр�шить�витамины).�В�с�точной�дозе

полисолодово о�э�стра�та�содержи-

тся� от� 25� до� 100%�с�точной� нормы

разных�витаминов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ�РЕЗУЛЬТАТЫ�
ПОДТВЕРЖДАЮТ�
НАУЧНЫЕ�ТЕОРИИ
Клиничес�ие� исследования� под-

твердили� эффе�тивность� примене-

ния�«Полисола»:�

—� в� Гос�дарственном� �чрежде-

нии� «Инстит�т� педиатрии,� а��шерс-

тва�и� ине�оло ии�АМН�У�раины»�(ГУ

«ИПАГ�АМН�У�раины»)�во�время��ом-

пле�сных�исследований�лечения�по-

лисолодовыми�прод��тами�1797�бе-

ременных�с�разными�заболеваниями

вн�тренних�ор анов�выявлены�поло-

жительные� сдви и� в� ф�н�циональ-

ном�состоянии�разных�ор анов�и�си-

стем�ор анизма�матери,�плода�и�но-

ворожденно о.� В� частности,� норма-

лизацию� обменных� процессов,� �ве-

личение�содержания�  емо лобина�и

эритроцитов� в� �рови,� бла отворное

влияние� на� ход� беременности,� ро-

дов�и�постродово о�периода,�разви-

тие� плода� и� состояние� новорожде-

нно о,��л�чшение��ачественно о�со-

става�моло�а�и�обеспечение�продо-

лжительной� и� стой�ой� ла�тации.

Применение� «Полисола»� о�азалось

�спешным�для�профила�ти�и�и�лече-

ния�  ипо�сии� и�  ипотрофии� плода,

для� антенатальной� профила�ти�и

разных� заболеваний� �� новорожде-

нных�и�детей�первых�лет�жизни.�Ши-

ро�ая� апробация� полисолодовых

э�стра�тов,� проведена� на� свыше

5000� беременных� в� лечебных� �чре-

ждениях� . Киева�и�разных�областей

У�раины,� подтвердила� их� эффе�ти-

вность�в��омпле�сной�терапии�бере-

менных�с�разной�патоло ией;

—�в�ГУ�«ИПАГ�АМН�У�раины»�про-

ведены� мно олетние� исследования

применения� полисолодовых� э�стра-

�тов�для�профила�ти�и�заболеваний

 епато-билиарной� системы� и� ор а-

нов�пищеварения� �� 1800�детей,� �о-

торые� по�азали� высо��ю� эффе�ти-

вность�та�ой�терапии;

—�в�У�раинс�ом�инстит�те�се�со-

ло ии�и�андроло ии�в�2009� од��по-

лисолодовые�э�стра�ты�были�введе-

ны�в�рацион�питания�60�м�жчин,��о-

торые� реально� ощ�тили� �л�чшение

се�с�альной�ф�н�ции;�

—�в�НГИ� и иены�и�то�си�оло ии

пестицидов� «Полисол»� эффе�тивно

применяли� в� лечении� профзаболе-

ваний,�в�частности,�связанных�с�по-

следствиями�аварии�на�Чернобыль-

с�ой�АЭС.

Проросшие� зерна� �потребляют

без� �довольствия,� а� вот� десертный

в��с� «Полисола»� понравится� даже

детям.

РЕКОМЕНДАЦИИ�
ОТНОСИТЕЛЬНО�
ПРИМЕНЕНИЯ�«ПОЛИСОЛА»
—�Для���репления�имм�нитета�—

всем�  р�ппам� населения,� в� частно-

сти,� беременным,� �ормящим� мате-

рям�и�детям.

—� Для� повышения� �ровня�  емо-

 лобина�и��л�чшения�процессов��ро-

вообразования�—�всем� р�ппам�на-

селения.�Это�средство�очень�эффе-

�тивно�при�анемии�и� ипо�сии���бе-

ременных.

—�Для�снижения��ровня�холесте-

рина,� а� та�же� при�  ипертонии� —

всем� р�ппам�населения

—�Для�повышения�жизненной�си-

лы,�энер ии�—�всем� р�ппам�населе-

ния.�Это�средство�способств�ет�ра-

звитию�детей,�дает� сил��и� энер ию

людям�пожило о�возраста.

Кроме� то о,� применение� «Поли-

сола»�дает�возможность:

1.�В�лечении�беременных:

—�почти�на�50%�о раничить��по-

требление�лечебных�препаратов,�не-

бла оприятно�влияющих�на�развитие

плода;

—� снизить� частот�� осложнений

при�родах�в�среднем�на�20%;

—�снизить�частот�� ипо�сии�и�ас-

фи�сии� новорожденных� в� среднем

на�20%;

—�со�ратить�среднюю�продолжи-

тельность� лечения� в� �лини�е� на� 5

дней.

2.�В�лечении�детей�с�заболевани-

ями�системы:

—�повысить�эффе�тивность�лече-

ния�в�1,5�раза;

—� снизить� частот�� обострения

заболеваний�вдвое;

—� предотвратить� развитие� хро-

ничес�их�рецидивных�форм�заболе-

ваний;

—� �л�чшить�ф�н�циональное� со-

стояние� ор анов� пищеварения,� ли-

пидный�обмен,�по�азатели�т�аневой

о�сиред��ции,� физичес�ой� и� �мс-

твенной�тр�доспособности,�имм�но-

ло ичес�ой�реа�тивности.

3.� В� лечении�  ине�оло ичес�их

заболеваний:

—� способствовать� �с�орению

ов�ляции,�образованию�желтых�тел,

нормализации� размеров� яични�ов,

�силению�фоли��лообразования.��

Бо атый� биохимичес�ий� состав

«Полисола»�определяет�е о�бла отво-

рное�влияние�на�ор анизм�челове�а.

Бо�атый�биохимичес)ий�состав�«Полисола»�определяет�е�о�бла�отворное�влияние�
на�ор�анизм�челове)а:

Та�им�образом,��потребление�полисолодовых�прод��тов�повышает��ровень�здоровья�населения,�является�эф-

фе�тивным�методом�профила�ти�и�и�лечения�разных�заболеваний,�реабилитации�беременных�и�детей,��л�чшения

репрод��тивной�ф�н�ции�женщин�и�м�жчин,�способств�ет�рождению�здорово!о�потомства,�что��райне�важно�для�со-

хранения�!енофонда�У�раины.

Оздоровительное�воздействие
на�ор�анизм

Компле)с�витаминов,�ми)роэлементов�
и�амино)ислот (м �в�100� �«Полисола»)

Применение
Витамины Ми)ро-

элементы
Амино)ислоты

—��силивает��стойчивость���инфе�циям;
—� о�азывает� противовоспалительное,� про-
тивоал-лер ичес�ое�и�антио�сидантное�дей-
ствие;
—��частв�ет�в�синтезе�антител

С —�114-228�
В5 —�0,05-0,1
Е —�1-2

Цин) —�1,52
Медь —�0,55

Серин —�3,11
Глицин —�1,56
Треонин —�4,28
Лизин —�4,85
Тирозин —�22,44

Для� ,)репления� имм,ни-
тета� — всем�  р�ппам� насе-
ления,�в�т.ч.�беременным,��о-
рмящим�женщинам�и�детям

—� предотвращает� и� �страняет� нар�шения
�ровообращения;
—�не�дает�образовываться�тромбам;
—�принимает��частие�в�производстве� емо-
 лобина;�
—��силивает�процессы��ровообразования

Е —�1-2
В6 —�0,62
Н —�0,03-0,07

Железо —�1,2
Медь —�0,55

Изолейцин —�15,20
Гистидин —�10,04
Лейцин —�43,10
Глицин —�1,56

Аланин —�8,05

Для� повышения� ,ровня� �е-
мо�лобина�и�,л,чшения�про-
цессов� )ровообразования
— всем�  р�ппам� населения,
очень�эффе�тивен�при�анемии
и� ипо�сии���беременных

—�снижает��ровень�холестерина;
—�расширяет�мел�ие�сос�ды;�
—��л�чшает�ми�роцир��ляцию��рови;
—� способств�ет� понижению� давления� при
 ипертонии

РР —�12-37,5 Ма�ний —�58
Калий —�215
Цин) —�1,52
Медь —�0,55

Глицин —�1,56 Для� снижения� ,ровня� хо-
лестерина,�а�та)же�при��и-
пертонии� — всем�  р�ппам
населения

—�необходим�для�синтеза��олла ена;�
—��частв�ет�в�обмене�жиров;
—�подавляет�аппетит;
—�способств�ет�восстановлению�т�аней,��о-
стей,��ожи,�мышц;
—���репляет�с�ставные�соединения,�связ�и,
сердечн�ю�мышц�;
—��меньшает�жировые�отложения;
—� обеспечивает� нормальный� обмен� ве-
ществ

В6 —��0,62
В5 —�0,05-0,1
Н —�0,03-0,07
В2 —�0,31-0,8
В12 —�0,3-0,4

Медь —�0,55
Натрий —�85
Калий —�215

Валин —�14,04
Лейцин —�43,10
Метионин —�4,77
Фенилаланин —�33
Триптофан —�9,3
Лизин —�4,85
Пролин —�5,29
Глютаминовая�
)ислота —�17,64
Серин —�3,11
Тирозин —�22,44

Для�)расоты�и�здоровья�—
женщинам�и�м�жчинам,�забо-
тящимся�о�молодости�и�здо-
ровье

—�питает�нервные� �лет�и,� о�азывает� �спо-
�оительное�действие;�
—�способств�ет�ощ�щению�радости,�добро-
ты,�любви;
—� влияет� на� настроение,� �меньшает� боль,
�л�чшает�память�и�способность���об�чению;
—� �меньшает� проявление� симптомов� де-
прессии,�снимает�стресс.

В1 —�0,3-0,4
В6 —�0,62
В12 —�0,3-0,4
В2 —�0,31-0,8

Фосфор —�64
Кальций —�16

Фенилаланин —�33
Тирозин —�22,44
Глицин —�1,56

Для�жизненной�силы,�эне-
р�ии� — всем�  р�ппам� насе-
ления,� способств�ет� разви-
тию�детей,� дает� сил�� и� эне-
р ию�пожилым�людям

—�входит�в�состав��остной�т�ани;
—�обеспечивает��ислотно-щелочное�равно-
весие;
—�отвечает�за�формирование��остей�и�рост
детей;
—��частв�ет�в�синтезе� ормонов,�ферментов

В12 —�0,3-0,4
В2 —�0,31-0,8

Фосфор —�64
Кальций —�16

Лизин —�4,85
Глютаминовая�
)ислота —�17,64
Тирозин —�22,44

Для�нормально�о�развития
ребен)а

—� способств�ет� наращиванию� мышечной
массы;�
—��л�чшает�потенцию;�
—�поддержание�здоровья�простаты;�
—� способств�ет� �л�чшению� половой� ф�н-
�ции,��силивает�половое�возб�ждение

В2 —�0,31-0,8 Цин) —�1,52 Валин —�14,04
Серин —�3,11
Глицин —�1,56
Гистидин —�10,04

Для�м,жчин

—�способств�ет�снижению�рис�а�заболева-
ния�ра�ом,�
—�защищает�от�воздействия�радиации,
—�защищает�ор анизм�от�вредно о�воздей-
ствия� обл�чения,� способств�ет� выведению
тяжелых�металлов�из�ор анизма

Кальций —�16 Метионин —�4,77
Гистидин —�10,04

Профила)ти)а�он)оло�иче-
с)их�заболеваний

ÏÎËÈÑÎË — ýêñòðàêò èç ïðîðîñøèõ çëàêîâûõ çåðåí

О� здоровом� питании� с� �аждым� �одом� �оворят� и

пиш�т�все�больше,�а�вот�прод��тов�этой��ате�ории

почем�-то�становится�все�меньше.

В�начале�80-х��одов�Минздрав�СССР�начал�вне-

дрение� медицинс�их� про�рамм,� пред�сматрива-

ющих�оптимизацию�рациона�оздоровительно�о�пи-

тания�с�целью��л�чшения�репрод��тивно�о� здоро-

вья�женщин�и�м�жчин�и�здоровья�населения�в�це-

лом.� Страте�ичес�им� прод��том� этих� про�рамм

стала� ле�ендарная� разработ�а� Инстит�та� педиат-

рии,� а��шерства� и� �ине�оло�ии� —� полисолодовый

э�стра�т� «Полисол»,� �оторый� вобрал� в� себя� целе-

бн�ю� сил�� проросших� зла�овых� зерен� (солодов)

пшеницы,� ячменя,� овса� и� ����р�зы.�Именно� та�ое

сочетание� солодов� ма�симально� способств�ет� ��-

реплению�имм�нитета,� восстановлению�и� поддер-

ж�е� нормально�о� ф�н�ционирования� ор�анизма.� В

1984��од��полисолодовые�э�стра�ты�отмечены�вы-

со�ой�на�радой�—�золотой�медалью�ВДНХ�СССР,�а

разработчи�и� этих� прод��тов� пол�чили� �ос�дарс-

твенн�ю�премию.

Дополнительно�о�«Полисоле»:�http://www.polisol.kiev.ua
Где���пить�в�Киеве:
Аптечная�сеть�«Виталю)с»
тел.:�0(44)�593-22-22�

http://vitalux.ua/

Аптечная�сеть�«Апте)арь»
т.:�0(44)�501-23-67,�0(44)�583-00-70

http://aptekar.com.ua/

Аптечная�сеть�«7Я»
тел.:�0(44)�279-90-41;�0(44)�278-84-31

http://www.7-ya.com.ua/

Достав�а�по�У�раине:
Аптечная�сеть�«7Я»
Интернет-ма азин:

http://www.7-ya.com.ua/


