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ÏÎË²ÑÎË — ÅÊÑÒÐÀÊÒ ÄËß ×ÎËÎÂ²×ÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß
Þð³é ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ,
êàíäèäàò ìåäè÷íèõ íàóê,
ë³êàð óðîëîã-ñåêñîïàòîëîã
âèùî¿ êàòåãîð³¿,
ãîëêîòåðàïåâò,
ïñèõîòåðàïåâò.
«Полісол» давно й спішно
застосовють для підвищення
чоловічої сили.
Річ  тім, що полісолодовий
е стра т пророслих зерен вівса, ячменю,  рдзи та пшениці має висо ий вміст біл ів та
аміно ислот, моно- і дисахаридів (лю оза, фр тоза, мальтоза), містить баатий вітамінномінеральний омпле с: В1, В2,
пантотенов ислот, В6, В12 біотин, РР, С, Е, альцій, алій,
маній, фосфор, натрій, цин ,
залізо та мідь.
«Полісол» сприяє підвищенню се сальноо потя, посилює ере цію, а та ож сприяє
збільшенню іль ості ея лят.
Це підтверджено під час дослідження, проведеноо фахівцями У раїнсь оо інститт сесолоії та андролоії.
Зважаючи на те, що проблема збереження та відновлення

значено статистично достовірне збільшення обся ея лят в пацієнтів обох рп, що
і призвело до посилення лібідо та підвищення статевої а тивності. Механізмом та их

Шановнічитачі азети«Здоров’яідов оліття»,цьомномерімипродовжємо знайомити вас із цілющими властивостямиестратзпророслихзлаових зерен «Полісол». Адже цей препарат завдяи своїм ніальним властивостям є ефетивним за різних захворюваньлюдсьо оор анізм.
рнозноо ровото  (рпа 1);
— 30 здорових чолові ів-добровольців (рпа 2).
Усі пацієнти мали постійноо
статевоо партнера. Середній
ві пацієнтів  рпі № 1 сяав
(36,5±1,2) ро ,  рпі № 2 —
(38,6±1,8) ро . Усі часни и
дослідження приймали е стра т полісолодовий по 1 столовій ложці тричі на день за
15—20 хвилин до вживання їжі.
Тривалість прийом — 45 днів.
Оцін  се сальної фн ції проводили двічі: до та після
прийом «Полісол».
Усі пацієнти заповнювали
ан ети Міжнародноо інде с
ере тильної фн ції (МІЕФ-5),
не застосоввали під час досліджень інших лі арсь их засобів
та біолоічно а тивних добаво .

ÑÎËßÍÀ ËÀÌÏÀ —
ÏÐÈÐÎÄÍÈÉ ²ÎÍ²ÇÀÒÎÐ ÏÎÂ²ÒÐß
Мільйони
ро ів том, оли е олоічна
обстанов а на
Землі
бла
бездоанною,
на місці міл оводної зато и
стародавньоо
Персь оо моря створилися величезні по лади аліт — ам’яної солі. Сьоодні на території одноо з
них розташовані  раїнсь і міста —
Артемівсь і Соледар. Вони серед
соленосних реіонів Європи посідають особливе місце. У цьом реіоні понад століття видобвають
ам’ян сіль, я а завдя и своєм
хімічном с лад має відомі на
весь світ лі вальні властивості.
Соляна лампа — це частин а
природи, за допомоою я ої
сьоодні ожна людина може перенести лімат лі вальних артемівсь их і соледарівсь их соляних
шахт до власної оселі. Зроблена з
природноо ристал солі, соляна
лампа є повітряним іонізатором,
я ий значно збільшє іль ість орисних неативно заряджених іонів
 приміщенні.
Технічний прорес призвів до
забрднення нашоо середовища
та званим еле троманітним смоом, спричинив підвищення онцентрації ш ідливих для здоров’я
позитивно заряджених іонів  наших оселях та офісах.
Неативно заряджені іони Na,
Cl, J, я і випромінює сіль, орисні
тим, що, зв’язючись зі ш ідливими позитивно зарядженими іонами, очищють повітря й нормалізють мі ро лімат  приміщеннях. У
соляних лампах ефе т іонізації
збільшється внаслідо нарівання

РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У резльтаті прийом «Полісол» часни и обох рп відзначили поліпшення самопочття та се сальної а тивності.
Зо рема, збільшилася частота статевих а тів в 1,6

Свідоцтво № 14283-2 від 25 серпня 2009 р.

чоловічоо здоров’я є сьоодні
дже а тальною, потрібно
розповісти про це детальніше.
У дослідженні брали часть:
— 30 пацієнтів зі зниженим
статевим потяом, але без ормональних озна іпоонадизм, а та ож поршень аве-

ристалів солі від лампоч и, розміщеної всередині соляноо розсіювача світла.
Соляна лампа позитивно впливає на весь оранізм: зміцнює імнітет та підвищє життєвий тонс,
армонізє психі , посилює резистентність оранізм до різних захворювань.
На відмін від штчних іонізаторів, солян ламп можна тримати
вім неною постійно.
Наші світильни и — білоо ольор, тобто ольор природної
ам’яної солі. Лише біл сіль ви ористовють  їж і лише в місцях
опалин цієї солі розташовано спелеосанаторії. Ця сіль має лі вальні властивості, я і значно перевершють властивості рожевої (імалайсь ої) солі. Хімічний с лад  раїнсь ої білої солі, з я ої виотовлено наші світильни и: 97—99,7%
NaCl, 0,3—3% — інші елементи, тоді я рожева сіль містить лише 60%
NaCl, а близь о 40% с ладають інші хімічні елементи, зо рема 32—
36% — алій, я ий надає солі рожевоо ольор, але не має жодних
лі вальних властивостей.
Соляна лампа — чдовий подарно до Новоо ро  та Різдвяних
свят вашим рідним та близь им —
тим, здоров’я й щастя я их вам
небайдже.
Пропонємо е с люзивне свят ове оформлення соляних світильни ів  виляді тиренят — на честь
новоо ро  Тира, що настає!
Задодатовоюінформацією
щодо властивостей соляних
ламптаможливостіїхпридбання звертайтеся за телефонамиКиєві:237-44-88,486-2580,(050)351-02-36.

раз, поліпшилася я ість
се сальноо життя (впевненість, сила та витривалість ере ції, задоволення
від оразм) в середньом
в 1,5 раз. Крім тоо, пацієнти та волонтери відзначали підвищення життєвих
сил та посилення се сальноо потя.
До прийом «Полісол»
наявність ере ції не забезпечвала пацієнтам задоволення від
статевоо а т, чолові и відзначали «механічність» се сальноо життя. А проблеми з вининенням та підтрим ою ере ції
оцінювали я наслідо недостатньоо статевоо потя.
У чолові ів, я і брали часть
 дослідженні, змінилися не
лише відчття, а й по азни и
сперморами. Зо рема, від-

змін є підвищена а тивність
сім’яних бльбашо та пе-

редміхрової
залози,
що
спричинює додат ове розтянення цих оранів та а тивізє лібідо. Про поліпшення
фн ціонвання сім’яних бльбашо та передміхрової залози свідчить статистично
достовірне збільшення онцентрації фр този та лимонної ислоти в ея ляті.
Під час прийом «Полісол» побічних явищ не виявлено.
Та им чином, «Полісол» є
100% натральним
орисним оздоровчим продтом харчвання, що не змовлює залежності ні в разі
зниженоо лібідо, ні в здорових чолові ів.
Крім тоо, «Полісол» є радіопроте тором, поліпшє
обмін речовин ( том числі
зменшє онцентрацію холестерин в рові, підвищє
вміст емолобін), посилює
розмов та фізичн а тивність, сприяє лі ванню безплідності.
І, врешті-решт, чолові ,
я ий стає сильнішим для
своєї држини, спроможний
зробити щасливою всю свою
родин.

Додатовопро«Полісол»:http://www.polisol.kiev.ua
ДепитиКиєві:
Аптечнамережа«Виталюс»
т.: +380(44) 593-22-22
http://vitalux.ua/
Аптечнамережа«Аптеарь»
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-маCазин:
http://www.7-ya.com.ua/
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ÏÎËÈÑÎË — ÝÊÑÒÐÀÊÒ ÄËß ÌÓÆÑÊÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß

Þðèé ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ,
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê,
âðà÷ óðîëîã-ñåêñîïàòîëîã
âûñøåé êàòåãîðèè,
èãëîòåðàïåâò,
ïñèõîòåðàïåâò.
«Полисол» давно и спешно
применяют для повышения мжс ой силы.
Дело в том, что полисолодовый э стра т проросших зерен
овса, ячменя,  рзы и пшеницы имеет высо ое содержание
бел ов и амино ислот, моно- и
дисахаридов (лю оза, фр тоза, мальтоза), боатый витаминно-минеральный омпле с: В1,
В2, пантотеновая ислота, В6, В12,
биотин, РР, С, Е, альций, алий,
маний, фосфор, натрий, цин ,
железо и медь.
«Полисол» повышает се сальное влечение, силивает
эре цию, а та же способствет
величению оличества эя лята, что подтверждено исследованиями, проведенными специалистами У раинс оо инститта
се солоии и андролоии.
Учитывая то, что проблема
сохранения и восстановления

5), не применяли во время исследований дрих лечебных
средств и биолоичес и а тивных добаво .
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В резльтате приема
«Полисола»
частни и

а следствие недостаточноо
половоо влечения.
У мжчин, принявших частие
в исследовании, изменились не
толь о ощщения, но и по азатели спермораммы. В частности, статистичес и отмечено доСвідоцтво № 14283-2 від 25 серпня 2009 р.

мжс оо здоровья сеодня
очень а тальна, считаю необходимым расс азать об этом более детально.
В исследовании принимали
частие:
— 30 пациентов со сниженным половым влечением, но
без ормональных призна ов и-

Уважаемые читатели азеты «Здоров’я і дов оліття», в этом номере мы
продолжаемзнаомитьвассцелебными свойствами эстрата из проросших злаовых зерен «Полисол». Ведь
этот препарат бла одаря своим ниальным свойствам эффетивен при
разных заболеваниях человечесо о
ор анизма.
поонадизма, а та же наршений
авернозноо
ровото а
(рппа 1);
— 30 здоровых мжчин-добровольцев (рппа 2).
Все пациенты имели постоянноо половоо партнера. Средний возраст пациентов в рппе № 1 достиал (36,5±1,2) ода, в рппе № 2 — (38,6±1,8)
ода. Все частни и исследования принимали полисолодовый
э стра т по 1 столовой лож е 3
раза в день за 15—20 минт до
потребления пищи. Продолжительность приема составляла 45
дней. Оцен  се сальной фнции проводили дважды: до и
после приема «Полисола».
Все пациенты заполняли анеты Межднародноо инде са
эре тильной фн ции (МИЭФ-

обеих рпп отметили лчшение самочвствия и
се сальной а тивности. В
частности, величилась
частота половых а тов в
1,6 раза, лчшилось ачество се сальной жизни
(веренность, сила и выносливость эре ции, довлетворение оразмом) в среднем в 1,5 раза. Кроме тоо, пациенты и волонтеры отмечали
повышение жизненных сил и
силение се сальноо влечения.
До приема «Полисола» наличие эре ции не приносило пациентам довольствия в половой
жизни, мжчины отмечали «механичность» се сальной жизни.
А проблемы с появлением и поддерж ой эре ции оценивали

стоверное величение объема
эя лята  пациентов обеих
рпп, что и вызвало силение
либидо и повышение половой

а тивности. Механизмом та их
изменений является повышенная а тивность семенных пзырь ов и предстательной железы, оторая слжит причиной
дополнительноо растяжения
этих оранов и а тивизирет либидо. Об лчшении фн ционирования семенных пзырь ов и
предстательной железы свидетельствет статистичес и достоверное величение онцентрации фр тозы и лимонной ислоты в эя ляте.
Во время приема «Полисола»
побочные явления не выявлены.
Та им образом, «Полисол»
является 100% натральным полезным оздоровительным прод том питания, оторый не вызывает зависимости ни в слчае
сниженноо либидо, ни  здоровых мжчин.
Кроме тоо, «Полисол» является радиопроте тором, лчшает обмен веществ (в том числе, меньшает онцентрацию
холестерина в рови, повышает
содержание емолобина в рови), силивает мственню и
физичес ю а тивность, способствет лечению бесплодия.
И, в онце онцов, мжчина,
оторый становится более сильным для своей жены, способен
осчастливить всю семью.

Дополнительноо«Полисоле»:http://www.polisol.kiev.ua
ГдепитьвКиеве:
Аптечнаясеть«Виталюс»
тел.: 0(44) 593-22-22
http://vitalux.ua/
Аптечнаясеть«Аптеарь»
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-маазин:
http://www.7-ya.com.ua/

ÑÎËßÍÀß ËÀÌÏÀ —
ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÈÎÍÈÇÀÒÎÐ ÂÎÇÄÓÕÀ
Миллионы лет
назад, ода э олоичес ая ситация на Земле
была безпречной, на месте
мел оводноо
залива древнео
Пермс оо моря образовались оромные залежи алита — аменной
соли. Сеодня на территории одноо из них расположены  раинс ие
орода — Артемовс и Соледар.
Они среди соленосных реионов
Европы занимают особое место. В
этом реионе больше столетия добывают аменню соль, оторая
блаодаря своем химичес ом состав имеет известные всем мир
лечебные свойства.
Соляная лампа — это частич а
природы, с помощью оторой сеодня аждый челове может перенести лимат лечебных артемовс их и
соледаровс их соляных шахт в собственный дом. Сделанная из природноо ристалла соли, соляная лампа является воздшным ионизатором, значительно величивающим
оличество полезных отрицательно
заряженных ионов в помещении.
Техничес ий проресс привел
зарязнению нашей среды та называемым эле троманитным смоом,
вызвал повышение онцентрации
вредных для здоровья положительно заряженных ионов в наших домах
и офисах.
Отрицательно заряженные ионы
Na, Cl, J, излчаемые солью, полезны тем, что, соединяясь с вредными положительно заряженными
ионами, очищают воздх и нормализют ми ро лимат в помещениях.
В соляных лампах эффе т ионизации величивается вследствие на-

ревания ристаллов соли от лампоч и, размещенной внтри соляноо рассеивателя света.
Соляная лампа положительно
влияет на весь оранизм:  репляет
иммнитет и повышает жизненный
тонс, армонизирет психи , силивает резистентность оранизма
разным заболеваниям.
В отличие от ис сственных
ионизаторов, соляню ламп можно
держать в люченной постоянно.
Наши светильни и — белоо цвета,
т.е. цвета природной аменной соли.
Толь о белю соль использют в пищ, и толь о в местах приис ов этой
соли расположены спелеосанатории.
Эта соль имеет лечебные свойства,
оторые значительно превосходят
свойства розовой (ималайс ой) соли. Химичес ий состав  раинс ой
белой соли, из оторой изотовлены
наши светильни и: 97—99,7% NaCl,
0,3—3% — дрие элементы. Тода
а розовая соль содержит лишь 60%
NaCl, а о оло 40% составляют дрие
химичес ие элементы, в частности
32—36% — алий, придающий соли
розовый цвет, но не имеющий ни аих лечебных свойств.
Соляная лампа — замечательный
подаро
Новом од и Рождественс им праздни ам вашим родным и близ им — тем, здоровье и
счастье оторых вам небезразлично.
Предлааем э с люзивное праздничное оформление соляных светильни ов в виде тирят — в честь
настпающео новоо ода Тира!
За дополнительной информацией относительно свойств соляных ламп и возможности их
приобретения обращайтесь по
телефонам в Киеве: 237-44-88,
486-25-80,(050)351-02-36.

Додатовопро«Полісол»:http://www.polisol.kiev.ua
ДепитиКиєві:
Аптечнамережа«Виталюс»
т.: +380(44) 593-22-22
http://vitalux.ua/
Аптечнамережа«Аптеарь»
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-маCазин:
http://www.7-ya.com.ua/

