ЛАМИНАЛЬ-ҚОҢЫР ТЕҢІЗ БАЛДЫРЛАРЫНАН ЖАСАЛҒАН ЕМДІКПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ӨНІМ

Ламиналь қоңыр теңіз балдырлары негізіндегі емдік-профилактикалық өнім
болып табылады.
Шығарылу түрі: Қиыр Шығыс Ламинариясы гомогенделген Ұнтақ тәрізді"
Ламиналь", капсула (Е171, Е104, Е133).Ламиналь өнімінің барлық құнды
қоректік заттары мен емдік қасиеттерін сақтайды
Құрамы: қоңыр теңіз балдырлары ламинарияның бірегей табиғи қасиеттерін
толығымен сақтайтын, төменгі температуралы гидролизде дайындалады.
Альгинат-токсиндер мен ауыр металдарды кетіретін энтеросорбенттер.
Ламинаран-қанды сұйылтады, қан ұйығыштары мен холестеринді
бляшкаларды ерітеді. Қан тамырларының қабырғаларын нығайтады.
Фукойдан-қатерлі ісікке қарсы, вирусқа қарсы және иммуностимуляторлық
әсерін жүргізеді.
Маннит ол бауыр жасушаларын қалпына келтіретін ерекше полисахарид.
Органикалық йод-қалқанша безінің жұмысының жақсаруына , физикалық
және психикалық дамуы үшін.
Капсула түріндегі Ламиналь өнімін қолдану аясы:
Дәрілік препараттың нұсқауларына сәйкес қолданудың орташа ұзақтығы
денсаулық жағдайына байланысты және орташа есеппен екі-үш ай нәтиже
жақсарғанға дейін.
Қолдану бойынша ұсыныстар: Ересектерге тамақтану кезінде күніне 2 рет
2 капсула.
Қарсы көрсеткіштер: Йод препараттары қарсы болатын компоненттерге
жеке төзбеушілік, йод препараттарына жоғары сезімталдық. Қолданар
алдында дәрігермен кеңесу ұсынылады. Қалқанша безі аурулары бар және
йод препараттарын қабылдайтын адамдар қолданар алдында
эндокринологпен кеңесу керек.
Жарамдылық мерзімі: 24 ай.
Сақтау шарттары: балалардың қолы жетпейтін жерде, 25°С жоғары емес
температурада сақтау керек.
Ламиналь емдік өнімнің сертификаттары мен патенттері

Ламиналь касуласын қолданудың нәтижелілігін, қауіпсіздігін, сенімділігін
растайтын көптеген зерттеулерден кейін патент берілді.
Ламинальға жүзден астам сертификат, түрлі елдердің сапа белгілері берілді.
Ламиналь-Ресейдегі жүз үздік тауарлар сыйлығының лауреаты. Бұл Ресейдің
ең жақсы брендтерінің бірі болып саналады.
ЕМДІК ҚАСИЕТТЕРІ
Ламиналь ағзаға әсері жалпы денсаулықты және нығайтушы болып
табылады. Ламиналь метаболизм процестерін қалыпқа келтіреді, токсиндер
мен шлактардан тазартады. Бұл семіздіктің, жүрек-тамыр ауруларының
алдын-алу үшін керемет өнім.
Теңіз балдырлары-тамырлы атеросклероздың дамуына кедергі келтіретін көп
қанықпаған омега-3 май қышқылдарының көзі, ағзадағы жасқа байланысты
өзгерістердің алдын-алу болып табылады.
Денеге бір рет қоңыр балдырлардан жасалған препараттар бірден
молекулалық деңгейде жасушалармен өзара әрекеттеседі. Йодтың,
микроэлементтердің, өсімдік ақуыздарының, майлардың, талшықтардың көп
мөлшері денені тазартудың алғышарттарын жасайды. Алгинаттар, липидтер
эндокриндік жүйенің, асқазан-ішек жолдарының қалыпқа келуіне кепілдік
береді, жүрек қызметін қалыпқа келтіреді, қан қысымын және қан
тамырларының икемділігін қалпына келтіреді.
Теңіз балдыры Ламинальын келесі жағдайларда қабылдау ұсынылады:
* Қандағы холестерин, қант мөлшері жоғарлауында.
* Қан қысымын қалыпқа келтіру үшін.
* Қышқылдыққа қарамастан асқазан-ішек жолдарының ауруларын кешенді
емдеуде.
* Гастрит, созылмалы ойық жара кезінде АІЖ шырышты қабығын қалпына
келтіру үшін.
* Дисбактериоз кезіндегі жағдайды тез жеңілдету үшін.
* Ішек моторикасын жақсарту, ас қорытуды жеделдету..
* Экологиялық қауіпсіз жерлерде тұратын адамдарға пайдалы әсер етеді
* Теңіз балдыры метаболизм процестерін қалпына келтіруге кепілдік береді,
оны қант диабеті бар адамдар кеңінен қолданады
* Химиялық немесе сәулелік терапия үшін қажет.

* Иммундық жүйенің бұзылуына, күшті аллергиялық реакцияларға
көмектеседі.
* Йод балансын қалпына келтіреді, эндемиялық зоб үшін қажет.
* Целлюлитке қарсы, семіздікпен күресуде қолданылады.
* Терінің барқыттылығы мен серпімділігін арттыру.
* Жасуша регенерациясын жақсарту, бос радикалдардың пайда болуын
болдырмау. Ламиналь жүйелі емдеу кезінде радионуклидтерді, ауыр
металдардың тұздарын, вирустарды, бактерияларды жояды.
Егер сізде Ламиналь каспуласын қолдану нұсқаулығы бойынша сұрақтар
туындаса, сіз әрқашан біздің колл-орталықтың жоғары білікті мамандарына
+7(701)972-66-63 немесе +7(727)346-62-85 телефоны бойынша хабарласа
аласыз
Мекен-жайы: Алматы қаласы. Қалкаман-2 . Нұрпейсов көшесі 269 үй.

ЛАМИНАЛЬ – ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ИЗ
БУРЫХ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ
Ламиналь является лечебно-профилактическим продуктом на основе бурых
морских водорослей.
Абсолютно натуральный состав позволяет назначать уникальное средство
всем пациентам, без исключения.
Употребление Ламиналь позволяет сократить, а со временем прекратить
прием лекарств и обезболивающих средств.
Форма выпуска: Ламинария дальневосточная гомогенизированная
порошкообразная "Ламиналь", капсула (Е171, Е104, Е133).Сохраняющей все
ценные питательные вещества и лечебные свойства продукта Ламиналь
Состав: бурые морские водоросли ламинария японская (laminaria japonica),
обработанные для употребления по запатентованной технологии
низкотемпературного гидролиза, полностью сохраняющей уникальный
природные свойства ламинарии.
Альгинат- энтеросорбенты которые выводят токсины и тяжелые металлы.
Ламинаран-Разжижает кровь, растворяет тромбы и холестериновые бляшки.
Укрепляет стенки сосудов.
Фукойдан-Противораковое, противовирусное и иммуностимулирующее
действие.
Маннит-Уникальный полисахарид, восстанавливающий клетки печени.
Органический йод-Для здоровья щитовидной железы, физического и
психического развития.
Способ применения и дозы капсул Ламиналь.
Средняя продолжительность применения согласно инструкции лечебного
препарата зависит от состояния организма и в среднем составляет два-три
месяца – до видимого улучшения.
Рекомендации по применению: Взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во
время еды.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов,
состояния при которых противопоказаны препараты йода, повышенная
чувствительность к препаратам йода. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом. Лицам с заболеваниями щитовидной железы
и принимающим препараты йода перед применением необходимо
проконсультироваться с врачом-эндокринологом.
Срок годности:24 месяцев.

Условия хранения:Хранить в недоступном для детей месте, при
температуре не выше 25°С.
Сертификаты и патенты лечебного продукта Ламиналь:Препарату
Ламиналь после многочисленных исследований, подтверждающих
результативность, безопасность, надежность применения касулы, выдан
патент.
Ламиналю присвоено более ста сертификатов, знаков качества разных стран.
Ламиналь из морских водорослей - Лауреат премии ста лучших товаров в
России. Заслуженно считается одной из лучших марок России.
Лечебные свойства:Воздействия капсул на организм является
общеоздоровительным и укрепвляющим. Ламиналь нормализует обменные
процессы, очищает от шлаков и токсинов. Это прекрасный продукт для
профилактики ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.
Морские водоросли – источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3,
которые препятствуют развитию атеросклероза сосудов, являются хорошей
профилактикой возрастных изменений в организме.
Попадая в организм, препараты из бурых водорослей моментально входят во
взаимодействие с клетками на молекулярном уровне. Большое количество
йода, микроэлементов, растительных белков, жиров, клетчатки создает
предпосылки для очищения тела. Альгинаты, липиды гарантируют
нормализацию работы эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта,
нормализуют сердечную деятельность, восстанавливают давление,
пластичность сосудов.
Ламиналь из морской капусты рекомендуется принимать в следующих
ситуациях:
•

При повышенном содержании в крови холестерина, сахара.

•

Для нормализации артериального давления.

•

При комплексной терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта
независимо от кислотности.

•

Для регенерации слизистой ЖКТ при гастрите, хронической язве.

•

Для быстрого облегчения состояния при дисбактериозе.

•

Для улучшения моторики кишечника, ускорения переваривания пищи..

•

Благотворно влияет на людей, проживающих в экологически
небезопасной местности

•

Ламиналь из морской капусты гарантирует восстановление обменных
процессов, широко применяется людьми с сахарным диабетом

•

Незаменим при химио- или лучевой терапии.

•

Помогает при сбоях в иммунной системе, сильных аллергических
реакциях.

•

Восстанавливает баланс йода, незаменим при эндемическом зобе.

•

Используется в борьбе с ожирением при антицеллюлитных
обертываниях.

•

Для повышения тургора кожи, для ее бархатистости и повышения
эластичности.

•

Для улучшения регенерации клеток, для предотвращения образования
свободных радикалов. Ламиналь при систематическом лечении
выводит радионуклиды, соли тяжелых металлов, вирусы, бактерии.

Если у вас возникли вопросы по инструкции применения препарата, вы
всегда можете обратиться к высококвалифицированным специалистам
нашего колл-центра по телефону +7(701)972-66-63 или +7(727)346-62-85
Адрес: город Алматы. микр.Калкаман 2, ул. Нурпеисова 269 дом

