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ÏÎË²ÑÎË — åêñòðàêò ç ïðîðîñëèõ çëàêîâèõ çåðåí
Сбільше,ніж8слянахапельсиново осо.
Клітинисолодмаютьвластивості біо енності, тобто вони не
тільибіоативні,айживі,отже,
можть віддавати нашом ор анізм свою життєв енер ію.
Пророслі зерна сладаються з
наймолодших літин, нешоджених під час дозрівання внаслідо енетично заладено о в
ожний ор анізм процес старі-

й фізичної працездатності, витривалостіор анізм;підвищенню опірності ор анізм до інфецій. Пророслі зерна поповнюють дефіцит вітамінів і міро-, мароелементів, виводять отрти, шлаи, тосини,
слиз з ор анізм, справляють
за альнозміцнювальний і тонізвальний вплив; зміцнюють
с лоби й істово-м’язов систем.

Проздоровехарч ваннязожнимроомоворятьтапиш тьвсебільше,аосьпрод тів
цієїатеоріїчом сьстаєвсеменше.
Напочат 80-хроівМінздравСРСРрозпочав впровадження медичних прорам, що передбачали оптимізацію раціон  оздоровчоо
харч вання з метою поліпшення репрод тивноо здоров’я жіно та чоловіів і здоров'я
населення в цілом . Стратеічним прод том
цихпрорамсталалеендарнарозробаІнстит т педіатрії,а шерстватаінеолоії—полісолодовий естрат «Полісол», яий вібрав
себецілющ сил пророслихзлаовихзерен
(солодів) пшениці, ячменю, вівса та   р дзи.Саметаепоєднаннясолодівмасимально сприяє зміцненню ім нітет , відновленню
та підтримці нормальноо ф нціон вання оранізм . У 1984 році полісолодові естрати
відзначено висоою наородою Золотою медаллю ВДНГ СРСР, а розробнии цих прод тівотрималидержавн премію.

Òåòÿíà ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÀ,
â³öå-ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿
íåîíàòîëîã³â Óêðà¿íè,
äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð.
СЕКРЕТИЦІЛЮЩОЇСИЛИ
Що ж надає полісолодовим
естратамцілющоїсили?
Підчаспроростаннявзернах
відбваєтьсяпроцесамлюваннявсіхнеобхіднихдлязародження ново о життя речовин. Це
стовідсотово натральний повноціннийомплесвітамінів,міроелементів,аміноислоттавлеводів,яіле озасвоюєор анізмлюдини.Пророслізернамають  своєм сладі пратично
всі незамінні аміноислоти, а
вміствітамінівнихзбільшєтьсяв5—10разів.
Сьо однінацівідомо13вітамінів,9зних(С,Е,В1,В2,В5,В6,
В12,РР,Н)містятьсяпророщенихзлаовихзернах.
У 100  пророслих зерен (тобтой100 «Полісол»)вітамін

мають енер ії пробдження ново ожиття.
Широомасштабні дослідження,проведенівСШАнаільох
тисячахдобровольців,поазали,
що ре лярне вживання пророщенихзерентричізнижєризи
розвит серцево-сдинної та
оноло ічноїпатоло ії.
Зважаючинависобіоло ічн ативність, пророслі зерна
сприяють: нормалізації проце-

ння. Інші важливі харчові продти,таіясвіжіовочітафрти,
є тільи біоативними. Вони таож природно ба аті на вітаміни
та мінеральні елементи, але не

сів обмін речовин; підвищеннювміст емо лобінврові;
зниженню рівня холестерин;
виведенню радіонлідів з оранізм;поліпшеннюрозмової

Баатийбіохімічнийс)лад«Полісол,»визначаєйоосприятливийвпливнаоранізмлюдини:
Компле)світамінів,мі)роелементівта
аміно)ислот(м в100 «Полісол»)
Оздоровчийвпливнаоранізм

Вітаміни

Мі)роелементи

Аміно)ислоти

Застос,вання

—посилюєстійістьдоінфецій;
С —114-228
—маєпротизапальн,протиалер ійнйан- В5 —0,05-0,1
тиосидантндію;
Е —1-2
—посилюєімнітет

Цин) —1,52
Мідь —0,55

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

Длязміцненняім,нітет,—
сім рпам населення, зорема ва ітним жінам, що
одють рддютадітям

—сваєпоршенняровообі ;
—неперешоджаєтвореннютромбам;
—посилюєсинтез емо лобін;
—посилюєпроцесировотворення

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

Для підвищення рівня емолобін, й поліпшення
процесів )ровотворення —
сім рпамнаселеннязаджеефетивнийанеміїта іпосіїва ітних

—знижєрівеньхолестерин;
—розширюєдрібнісдини;
—поліпшєміроцирляціюрові;
—сприяєзниженнютисза іпертонії

РР —12-37,5

Маній —58
Калій —215
Цин)—1,52
Мідь —0,55

Гліцин —1,56

Для зниження рівня холестерин,,ата)ож,разііпертонії— сім рпамнаселення

—посилюєсинтезола ен;
—поліпшєобмінжирів;
—при нічєапетит;
—сприяєвідновленнютанин,істо,шіри,
м'язів;
—зміцнюєс лобніз'єднаннятасерцевий
м'яз;
—зменшєжировівідладення;
—забезпечєнормальнийобмінречовин

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)расийздоров’я— жінам і чоловіам, що пілються про молодість і здоров'я

— живить нервові літини, справляє заспоійливдію;
—сприяєвідчттюрадості,доброти,любові;
— впливає на настрій, зменшє біль, поліпшєпам'ятьіздатністьдонавчання;
— зменшє прояв симптомів депресії, знімаєстрес.

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

Фосфор —64 Фенілаланин —33
Кальцій —16 Тирозин —22,44
Гліцин —1,56

Дляжиттєвоїсили,енерії
— сім рпам населення,
сприяє розвит дітей, дає
сил й енер ію людям похило ові

Аланин —8,05

—зміцнюєістовтанин;
В12 —0,3-0,4 Фосфор —64 Лізин —4,85
—забезпечєислотно-лжнийбаланс;
В2 —0,31-0,8 Кальцій —16 Глютамінова
—забезпечєнормальнеформванняісто
)ислота —17,64
ірістдітей;
Тирозин —22,44
—беречастьсинтезі ормонів,ферментів

Длянормальноорозвит),
дитини

—сприяєнарощваннюм'язовоїмаси;
В2 —0,31-0,8
—посилюєпотенцію;
—підтримєздоров'япростати;
— сприяє поліпшенню статевої фнції, посилюєстатевезбдження

Цин) —1,52

Длячолові)ів

—знижєризизахворюваннянара;
—захищаєвідвпливрадіації;
— захищає ор анізм від шідливо о вплив
опромінення;
—сприяєвиведеннюважихметалівзор анізм

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

Валин —14,04
Серин —3,11
Гліцин —1,56
Гістидин —10,04

Для профіла)ти)и он)олоічнихзахворювань

Таимчином,вживанняполісолодовихпродтівпідвищєрівеньздоров’янаселення,єефетивнимметодом профілатии й лівання різних захворювань, реабілітації ва!ітних і дітей, поліпшення репродтивної
фнціїжіноічоловіів,сприяєнародженнюздорово!опотомства,щоврайважливодлязбереження!енофондУраїни.

Для ви отовлення «Полісол»
пророслі зерна ячменю, пшениці, рдзи та вівса подрібнюють,змішютьзводоютапіддають тепловій обробці за температри, що не перевищє 60—
70°С (щоб не зрйнвати вітамінів). У добовій дозі полісолодово о естрат міститься від 25
до 100% добової норми різних
вітамінів.
ПРАКТИЧНІРЕЗУЛЬТАТИ
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ
НАУКОВІТЕОРІЇ
Клінічні дослідження підтвердили ефетивність застосвання«Полісол»:
—  Державній станові «Інститт педіатрії, ашерства і інеоло іїАМНУраїни»(ДУ«ІПАГ
АМН Ураїни») під час омплесних досліджень з лівання полісолодовими продтами 1797
ва ітних з різними захворюваннямивнтрішніхор аніввиявленопозитивнізршенняфнціональном стані різних ор анів і
систем ор анізм матері, плода
й новонароджено о. Зорема,
нормалізаціюобміннихпроцесів,
збільшення вміст емо лобін
таеритроцитіврові,сприятливий вплив на перебі  ва ітності,
поло ів і післяполо ово о період,розвитоплодаістанновонароджено о, поліпшення яісно осладмолоатазабезпеченнятривалоїйстійоїлатації.
Застосвання «Полісол» виявилосяспішнимдляпрофілатии
й лівання іпосії й іпотрофії
плода,дляантенатальноїпрофілатии різних захворювань 
новонароджених і дітей перших
роів життя. Широ апробацію
полісолодовихестратівпроведенопонад5000ва ітнихжіно
 лівальних заладах м. Києва
та різних областей Ураїни, підтвердженоїхефетивністьом-

плесній терапії ва ітних з різноюпатоло ією;
—  ДУ «ІПАГ АМН Ураїни»
проведеноба аторічнідослідження застосвання полісолодових
естратів для профілатии захворювань епато-біліарної системи та ор анів травлення 
1800 дітей, яі поазали висо
ефетивністьтаоїтерапії;
—вУраїнсьомінститтісесоло іїтаандроло ії2009році
полісолодовіестратибловведено до раціон харчвання 60
чоловіів,яіреальновідчлиполіпшеннясесальноїфнції;
— в НДІ і ієни й тосиоло ії
пестицидів «Полісол» ефетивно
застосоввали  ліванні профзахворювань, зорема, пов’язанихзнаслідамиаваріїнаЧорнобильсьійАЕС.
Пророслі зерна не вживають
із задоволенням, а ось десертний сма «Полісол» сподобаєтьсянавітьдітей.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДОЗАСТОСУВАННЯ
«ПОЛІСОЛУ»
— Для зміцнення імнітет —
сім рпамнаселення,зорема,
ва ітним, матерям- одвальницямтадітям.
—Дляпідвищеннярівня емолобін й поліпшення процесів
ровотворення — сім рпам
населення.Цейзасібджеефетивний за анемії й іпосії ва ітних.
— Для зниження рівня холестерин,атаожразі іпертонії
—сім рпамнаселення
— Для підвищення життєвої
сили, енер ії — сім рпам населення. Цей засіб сприяє розвитдітей,даєсилйенер ію
людямлітньо ові.
Крім то о, застосвання «Полісол»даєзмо :
1.Уліванніва ітних:
— майже на 50% обмежити
вживання ліарсьих препаратів,
яі несприятливо впливають на
розвитоплода;
—знизитичастотсладнень
під час поло ів  середньом на
20%;
— знизити частот іпосії та
асфісії новонароджених  середньомна20%;
—соротитисереднютривалість лівання в лініці на 5
днів;
2.Уліваннідітейіззахворюваннями епатобіліарної системи:
—підвищитиефетивністьліванняв1,5раз;
— знизити частот за остреннязахворюваньдвічі;
— запобі ти розвит хронічнихрецидивнихформзахворювань;
— поліпшити фнціональний
станор анівтравлення,ліпідний
обмін,поазниитанинноїосиредції, фізичної та розмової
працездатності, імноло ічної
реативності.
3. У ліванні інеоло ічних
захворювань:
— сприяти присоренню овляції, творенню жовтих тіл, нормалізації розмірів яєчниів, посиленнюфолілотворення.
Ба атийбіохімічнийслад«Полісол» визначає йо о сприятливийвпливнаор анізмлюдини.

Додат)овопро«Полісол»:http://www.polisol.kiev.ua
Де пити Києві:
Аптечнамережа«Виталю)с»
т.:+380(44)593-22-22
http://vitalux.ua/
Аптечнамережа«Апте)арь»
т.:+380(44)501-23-67,+380(44)583-00-70
http://aptekar.com.ua/

Аптечнамережа«7Я»
т.:(044)279-90-41;(044)278-84-31
http://www.7-ya.com.ua/
ДоставапоУраїні:
Аптечнамережа«7Я»
Інтернет-маазин:
http://www.7-ya.com.ua/
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минов, 9 из них (С, Е, В1, В2, В5, В6,
В12, РР, Н) содержатся в проросших
злаовыхзернах.
В100 проросшихзерен(т.е.ив
100 «Полисола»)витаминаСбольше,чемв8стаанахапельсиново о
соа.
Клети солода имеют свойства
био енности,т.е.онинетольобиоативные,ноиживые,поэтоммо т
отдавать нашем ор анизм свою
жизненнюэнер ию.Проросшиезерна состоят из наиболее молодых
лето, неповрежденных во время
созревания вследствие енетичеси

Òàòüÿíà ÇÍÀÌÅÍÑÊÀß,
âèöå-ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè
íåîíàòîëîãîâ Óêðàèíû,
äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð.
СЕКРЕТЫЦЕЛЕБНОЙСИЛЫ
Что же придает полисолодовым
эстратамцелебнюсил?
Во время прорастания в зернах
происходит процесс амлированиявсехнеобходимыхдлязарождения новой жизни веществ. Это стопроцентно натральный полноценный омплес витаминов, мироэлементов, аминоислот и  леводов, оторые ле о сваивает ор анизм человеа. Проросшие зерна
имеютвсвоемсоставепратичеси
все незаменимые аминоислоты, а
содержаниевитаминоввнихвеличиваетсяв5—10раз.
Се одня нае известно 13 вита-

заложенно о в аждый ор анизм
процесса старения. Др ие важные
пищевыепродты,таиеасвежие
овощи и фрты, являются тольо
биоативными. Они таже природно
бо атывитаминамииминеральными
элементами, но не имеют энер ии
пробжденияновойжизни.
Широомасштабные исследования, проведенные в США на несольихтысячахдобровольцев,поазали, что ре лярное потреблениепроросшихзеренвтроеснижает
рисразвитиясердечно-сосдистой
ионоло ичесойпатоло ий.

Учитывая высою биоло ичесю ативность, проросшие зерна
способствют: нормализации процессовобменавеществ;повышению
содержания емо лобина в рови;
снижению ровня холестерина; вывод радионлидов из ор анизма;
лчшению мственной и физичесойтрдоспособности,выносливости ор анизма; повышению сопротивляемости ор анизма  инфециям.Проросшиезернапополняютдефицит витаминов и миро-, мароэлементов,выводятяды,шлаи,тосины,слизьизор анизма,оазыва-

О здоровом питании с аждым одом оворят и
пиш т все больше, а вот прод тов этой атеории
почем -тостановитсявсеменьше.
В начале 80-х одов Минздрав СССР начал внедрение медицинсих прорамм, пред сматривающих оптимизацию рациона оздоровительноо питания с целью л чшения репрод тивноо здоровья женщин и м жчин и здоровья населения в целом. Стратеичесим прод том этих прорамм
стала леендарная разработа Инстит та педиатрии, а шерства и инеолоии — полисолодовый
эстрат «Полисол», оторый вобрал в себя целебн ю сил  проросших злаовых зерен (солодов)
пшеницы, ячменя, овса и   р зы. Именно таое
сочетание солодов масимально способств ет реплению имм нитета, восстановлению и поддерже нормальноо ф нционирования оранизма. В
1984од полисолодовыеэстратыотмеченывысоойнарадой—золотоймедальюВДНХСССР,а
разработчии этих прод тов пол чили ос дарственн юпремию.

Боатыйбиохимичес)ийсостав«Полисола»определяетеоблаотворноевлияние
наоранизмчелове)а:
Оздоровительноевоздействие
наоранизм

Компле)свитаминов,ми)роэлементов
иамино)ислот (м в100 «Полисола»)
Амино)ислоты

Применение

Витамины

Ми)роэлементы

—силиваетстойчивостьинфециям;
С —114-228
— оазывает противовоспалительное, про- В5 —0,05-0,1
тивоал-лер ичесоеиантиосидантноедей- Е —1-2
ствие;
—частветвсинтезеантител

Цин) —1,52
Медь —0,55

— предотвращает и страняет наршения Е —1-2
ровообращения;
В6 —0,62
Н —0,03-0,07
—недаетобразовыватьсятромбам;
—принимаетчастиевпроизводстве емолобина;
—силиваетпроцессыровообразования

Железо —1,2 Изолейцин —15,20
Медь —0,55 Гистидин —10,04
Лейцин —43,10
Глицин —1,56

—снижаетровеньхолестерина;
РР —12-37,5
—расширяетмелиесосды;
—лчшаетмироцирляциюрови;
— способствет понижению давления при
ипертонии

Маний —58
Калий —215
Цин) —1,52
Медь —0,55

Глицин —1,56

Для снижения ,ровня холестерина,ата)жеприипертонии — всем рппам
населения

—необходимдлясинтезаолла ена;
—частветвобменежиров;
—подавляетаппетит;
—способстветвосстановлениютаней,остей,ожи,мышц;
—репляетсставныесоединения,связи,
сердечнюмышц;
—меньшаетжировыеотложения;
— обеспечивает нормальный обмен веществ

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)расотыиздоровья—
женщинамимжчинам,заботящимсяомолодостииздоровье

— питает нервные лети, оазывает спооительноедействие;
—способстветощщениюрадости,доброты,любви;
— влияет на настроение, меньшает боль,
лчшаетпамятьиспособностьобчению;
— меньшает проявление симптомов депрессии,снимаетстресс.

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

Фосфор —64 Фенилаланин —33
Кальций —16 Тирозин —22,44
Глицин —1,56

Дляжизненнойсилы,энерии — всем рппам населения, способствет развитию детей, дает сил и энер июпожилымлюдям

—входитвсоставостнойтани;
В12 —0,3-0,4
—обеспечиваетислотно-щелочноеравно- В2 —0,31-0,8
весие;
—отвечаетзаформированиеостейирост
детей;
—частветвсинтезе ормонов,ферментов

Фосфор —64 Лизин —4,85
Кальций —16 Глютаминовая
)ислота —17,64
Тирозин —22,44

Длянормальнооразвития
ребен)а

— способствет наращиванию мышечной В2 —0,31-0,8
массы;
—лчшаетпотенцию;
—поддержаниездоровьяпростаты;
— способствет лчшению половой фнции,силиваетполовоевозбждение

Цин) —1,52

Длям,жчин

—способстветснижениюрисазаболеванияраом,
—защищаетотвоздействиярадиации,
—защищаетор анизмотвредно овоздействия облчения, способствет выведению
тяжелыхметалловизор анизма

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

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

Аланин —8,05

Валин —14,04
Серин —3,11
Глицин —1,56
Гистидин —10,04

Для ,)репления имм,нитета — всем рппам населения,вт.ч.беременным,ормящимженщинамидетям
Для повышения ,ровня емолобинаи,л,чшенияпроцессов )ровообразования
— всем рппам населения,
оченьэффетивенприанемии
и ипосиибеременных

Профила)ти)аон)олоичес)ихзаболеваний

Таимобразом,потреблениеполисолодовыхпродтовповышаетровеньздоровьянаселения,являетсяэффетивнымметодомпрофилатииилеченияразныхзаболеваний,реабилитациибеременныхидетей,лчшения
репродтивнойфнцииженщинимжчин,способстветрождениюздорово!опотомства,чторайневажнодлясохранения!енофондаУраины.

ют общерепляющее и тонизирющее действие; репляют сставы
иостно-мышечнюсистем.
Для из отовления «Полисола»
проросшиезернаячменя,пшеницы,
рзыиовсаизмельчают,смешиваютсводойиподвер аюттепловой
обработепритемператре,непревышающей 60—70°С (чтобы не разршитьвитамины).Всточнойдозе
полисолодово оэстратасодержится от 25 до 100% сточной нормы
разныхвитаминов.
ПРАКТИЧЕСКИЕРЕЗУЛЬТАТЫ
ПОДТВЕРЖДАЮТ
НАУЧНЫЕТЕОРИИ
Клиничесие исследования подтвердили эффетивность применения«Полисола»:
— в Госдарственном чреждении «Инститт педиатрии, ашерстваи инеоло ииАМНУраины»(ГУ
«ИПАГАМНУраины»)вовремяомплесныхисследованийлеченияполисолодовымипродтами1797беременныхсразнымизаболеваниями
внтреннихор ановвыявленыположительные сдви и в фнциональномсостоянииразныхор ановисистемор анизмаматери,плодаиноворожденно о. В частности, нормализацию обменных процессов, величение содержания емо лобина и
эритроцитов в рови, бла отворное
влияние на ход беременности, родовипостродово опериода,развитие плода и состояние новорожденно о,лчшениеачественно осоставамолоаиобеспечениепродолжительной и стойой латации.
Применение «Полисола» оазалось
спешнымдляпрофилатииилечения ипосии и ипотрофии плода,
для антенатальной профилатии
разных заболеваний  новорожденныхидетейпервыхлетжизни.Широая апробация полисолодовых
эстратов, проведена на свыше
5000 беременных в лечебных чре-

ждениях . Киеваиразныхобластей
Ураины, подтвердила их эффетивностьвомплеснойтерапиибеременныхсразнойпатоло ией;
—вГУ«ИПАГАМНУраины»проведены мно олетние исследования
применения полисолодовых эстратовдляпрофилатиизаболеваний
епато-билиарной системы и ор анов пищеварения  1800 детей, оторые поазали высою эффетивностьтаойтерапии;
—вУраинсоминститтесесоло иииандроло иив2009 одполисолодовыеэстратыбыливведеныврационпитания60мжчин,оторые реально ощтили лчшение
сесальнойфнции;
—вНГИ и иеныитосиоло ии
пестицидов «Полисол» эффетивно
применяли в лечении профзаболеваний,вчастности,связанныхспоследствиями аварии на ЧернобыльсойАЭС.
Проросшие зерна потребляют
без довольствия, а вот десертный
вс «Полисола» понравится даже
детям.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТНОСИТЕЛЬНО
ПРИМЕНЕНИЯ«ПОЛИСОЛА»
—Длярепленияиммнитета—
всем рппам населения, в частности, беременным, ормящим матерямидетям.
— Для повышения ровня емолобинаилчшенияпроцессовровообразования — всем рппам населения.Этосредствооченьэффетивноприанемиии ипосиибеременных.
—Длясниженияровняхолестерина, а таже при ипертонии —
всем рппамнаселения
—Дляповышенияжизненнойсилы,энер ии—всем рппамнаселения.Этосредствоспособстветразвитию детей, дает сил и энер ию
людямпожило овозраста.
Кроме то о, применение «Полисола»даетвозможность:
1.Влечениибеременных:
—почтина50%о раничитьпотреблениелечебныхпрепаратов,небла оприятновлияющихнаразвитие
плода;
— снизить частот осложнений
природахвсреднемна20%;
—снизитьчастот ипосиииасфисии новорожденных в среднем
на20%;
—соратитьсреднююпродолжительность лечения в линие на 5
дней.
2.Влечениидетейсзаболеваниямисистемы:
—повыситьэффетивностьлеченияв1,5раза;
— снизить частот обострения
заболеванийвдвое;
— предотвратить развитие хроничесихрецидивныхформзаболеваний;
— лчшить фнциональное состояние ор анов пищеварения, липидныйобмен,поазателитаневой
осиредции, физичесой и мственнойтрдоспособности,иммноло ичесойреативности.
3. В лечении инеоло ичесих
заболеваний:
— способствовать сорению
овляции, образованию желтых тел,
нормализации размеров яичниов,
силениюфолилообразования.
Бо атый биохимичесий состав
«Полисола»определяете обла отворноевлияниенаор анизмчеловеа.

Дополнительноо«Полисоле»:http://www.polisol.kiev.ua
Где питьвКиеве:
Аптечнаясеть«Виталю)с»
тел.:0(44)593-22-22
http://vitalux.ua/
Аптечнаясеть«Апте)арь»
т.:0(44)501-23-67,0(44)583-00-70
http://aptekar.com.ua/

Аптечнаясеть«7Я»
тел.:0(44)279-90-41;0(44)278-84-31
http://www.7-ya.com.ua/
ДоставапоУраине:
Аптечнаясеть«7Я»
Интернет-ма азин:
http://www.7-ya.com.ua/

