






WSKAŹNIKI DLA ANTY-AGE W STANACH 

ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (2016):

Insulina bazowa nie więcej niż 6,0 uU / ml 

Hemoglobina glikowana nie więcej niż 5,2%

Insulina stymulowana nie więcej niż 12,0 uU / ml 

UMOWA Z INSULINĄ
UMOWA Z PROLAKTYNĄ
UMOWA Z KORTYZOLEM

• Wyeliminowanie podjadania

• Odstępy między posiłkami z przerwą 13 godz.( Proces Autofagi 2016 
Nobel dla Yoshinori Ohsumi)

• Białka+błonnik organiczny, ograniczenie węglowodanów( hipoksja-
komórka glikowana)

• Aktywacja mięśni jako narządu endokrynnego- testosteron, ukrwienie-
miejscowe naczynia krwionośne w sercu Viesena Tebezja (dożywianie 
komórek, praca mitochondriów)

• Eliminacja Chronicznego stresu - zmniejszenie zdolności adaptacyjnej 
podwzgórza przerywa rytm produkcji hormonów i zwiększa poziom 
PROLAKTYNY
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HORMON STARZENIA I ZWIOTCZENIA – INSULINA

Anowulacja (niepłodność)

Zespół policystycznych jajników

Otyłość (zespół metaboliczny),

Hipogonadyzm,

Nadciśnienie tętnicze,

Miażdżyca, 

Cukrzyca, 

Choroby stawów,

Dysfunkcja seksualna,

Udar mózgu,

Atak serca

Onkologii,

Zaburzenia funkcji poznawczych,

Sarkopenia i ...
Człowiek nie wynalazł lekarstwa, które normalizuje 

poziom insuliny. Są leki obniżające inusinooporność ale nie ma leków 

na normalizację poziomu insuliny. A co jest w przyrodzie? 

HIPERINSULINIZM = 

INSULINOOPORNOŚĆ



Układ immunologiczny jelit

Jelito - strefą tolerancji i odporności immunologicznej, 

współdziałania układu odpornościowego, endokrynnego oraz 

nerwowego, ośrodkowego układu nerwowego.

Jelito - jest największą strefą odpowiedzi 

immunologicznej (4-6 m). 

80% wszystkich komórek układu 

odpornościowego, Ig. 1012 komórek 

limfoidalnych na 1 m2 w jelicie cienkim. 

Strefa trawienia.

Unikalna flora bakteryjna - 1,2-3,5 kg, 

“genom” 100 razy większy i liczba 

komórek 20 razy większa od właściciela i 

jego układu odpornościowego

Od 1 dnia życia metabolity żywieniowe wpływają 
na dojrzewanie, różnicowanie i aktywność całego 
układu odpornościowego.

Kształtowanie się tolerancji pokarmowej od 1 dnia 
życia, jest aktywnie podtrzymywane przez całe 
życie. 



NIE JESTEŚMY 
SAMI!

CZY WIEMY WSZYSTKO 
O SWOJEJ ODPORNOŚCI?

CZEGO ZABRAKŁO 
W DOTYCHCZASOWYCH 
ROZWAŻANIACH  
DLA NASZEJ GENETYKI?

MIKROBIOTA

JESTEŚMY  
SUPERORGANIZMEM!
Staliśmy się cząstką nas 
samych, zależni od mikrobów.

A co to znaczy być tylko w 10% 
CZŁOWIEKIEM?
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ENDOEKOLOGICZNY SYSTEM ORGANIZMU 

I ANTYBIOTYKOTERAPIA

Niekontrolowane i nieuzasadnione leczenie antybiotykami 

doprowadziło do masowej dysbakteriozy (dysbiozy), która wg 

danych WHO jest diagnozowana u 70% ludności planety.





Adaptogeny czy słyszeliśmy o nich?
Jak mogą nam pomóc ?

ADAPTOGENY to substancje ułatwiające adaptację organizmu do 

niekorzystnych warunków środowiskowych.



Definicja klasyczna (Brehman-Dardymov)

Kryteria które musi spełniać adaptogen:

• Jest pochodzenia naturalnego

• Jest substancją nieszkodliwą (nietoksyczną)

• Musi działać niespecyficznie (całościowo, 
układowo)

• Musi wykazywać własności normalizujące na 
ludzki ustrój, ale nie nadstymulujące, ani nie 
blokujące normalnych jego funkcji

Ogólna cecha:

to substancja ułatwiająca 
przystosowanie się organizmu do 

niekorzystnych warunków 
środowiskowych

DEFINICJA ADAPTOGENÓW
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FITOSANACJA MIKROBIOTY
POPULIN PLUS

Ekstrakt kory topoli – roślinny analog kwasów żółciowych.  Naturalny środek 
antyseptyczny. Substancje czynne oczyszczają mikrobiotę z pasożytów, 
grzybów, firmikutów, bakterii, wirusów.

Utrzymują zdrowie płuc i całego układu oddechowego.

ТОКSIDONT MAJ PLUS

Ekstrakt korzenia łopianu – substancje czynne przywracają warunki do 
tworzenia normalnej mikroflory (bifidobakterii). Blokują wpływ mikroflory 
na patologiczne procesy odpornościowe: alergie, choroby 
autoimmunologiczne, zespół przewlekłego zapalenia, patologiczny łagodny i 
złośliwy wzrost komórek. Prowadzą kontrolę toksyn w  organizmie.

HEPATOBIOL 

Ekstrakt z  młodych pędów zielonego owsa, oraz łuska ostropestu plamistego

– substancje czynne przywracają czynność wątroby, eliminują hepatozę i 
cholestazę, normalizują syntezę kwasów żółciowych, normalizują funkcję 
hormonalną mikroflory, normalizują SHBG  (
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Zapobieganie w chorobach neurodegeneracyjnych
EKSTRAK WODNY Z TOPOLI CZARNEJ

POPULIN PLUS

SALICYNA
NIE MNIEJ NIŻ 2% 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

SALIKORTYNA

TREMULACYNA
GLIKOZYDY FENOLOWE

TANINY

KWASY AROMATYCZNE

OLEJEK ETERYCZNY

TREMULOIDYNA

WĘGLOWODANY 
(GLUKOZA, FRUKTOZA, 

SUGAROZA)

WYŻSZE KWASY TŁUSZCZOWE (KAPRYCZNY, LAUROWY, 
MIRYSTYCZNY, PALMITYCZNY, LINOLOWY, LINOLENOWY itp.) 

DZIAŁANIE FARMAKOLOGICZNE WYCIĄGU Z TOPOLI CZARNEJ
(BAKTERYSTYCZNE, PRZECIWZAPALNE, SPASMOLITYCZNE) ZDEFINIOWANE PRZEZ KOMPLEKS BIOLOGICZNIE 

AKTYWNYCH SUBSTANCJI 

KSYLANY 
GLUKOMANNAN 

GALACTURONORAMNOGALACTAN 



POPULIN – naturalny przyrodniczy antybiotyk na bazie wodnego 
ekstraktu kory topoli, roślinny analog kwasów żółciowych.

WODNY EKSTRAKT TOPOLI CZARNEJ- POPULIN 

PLUS

Aktywne składniki kory topoli hamują 

wzrost Streptococcus pneumoniae * 
Czynnik sprawczy jest przenoszony 

przez unoszące się w powietrzu kropelki 

od nosicieli, w tym bezobjawowych, 

powoduje zapalenie płuc, posocznicę, 
zapalenie opon mózgowych

** Фаустова Наталья Михайловна «Химический состав коры древесины осины Populus Tremula l.». Каф органической химии Санкт-
Петербургской государственной лесотехнической академии им. С.М. Кирова. Санкт-Петербург 2005

Eksperymentalne badania udowodniły*:
Resorpcja nacieków zapalnych z zachowaniem zwiewności 

pęcherzyków płucnych (brak tkanki włóknistej);

100 razy zwiększa skuteczność Izoniazydu.

* Instytut Gruźlicy RAS. Moskwa

Zapobieganie w chorobach neurodegeneracyjnych



POPULIN – naturalny przyrodniczy antybiotyk na bazie wodnego 
ekstraktu kory topoli, roślinny analog kwasów żółciowych.

WODNY EKSTRAKT TOPOLI CZARNEJ-

POPULIN PLUS

Aktywne składniki kory topoli hamują
wzrost Haemophilus influenzae*. 

Czynnik sprawczy jest przenoszony przez kichanie i 

kaszel - nie tylko od pacjentów, ale także od 

bezobjawowych nosicieli. Hib- infekcja  powoduje 

zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, 

zapalenie gardła (ostre zapalenie chrząstki krtani, na 

tle obrzęku, może zablokować drogi oddechowe), 

ropne bakteryjne zapalenie opon mózgowych.

** Фаустова Наталья Михайловна «Химический состав коры древесины осины Populus Tremula l.». Каф органической химии Санкт-
Петербургской государственной лесотехнической академии им. С.М. Кирова. Санкт-Петербург 2005

Zapobieganie w chorobach nerodegeneracyjnych



POPULIN – naturalny przyrodniczy antybiotyk na bazie wodnego 
ekstraktu kory topoli, roślinny analog kwasów żółciowych.

WODNY EKSTRAKT KORY TOPOLI CZARNEJ-

POPULIN PLUS 

** Фаустова Наталья Михайловна «Химический состав коры древесины осины Populus Tremula l.». Каф органической химии 
Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии им. С.М. Кирова. Санкт-Петербург 2005

Substancje czynne kory topoli hamują 

rozwój Escherichia coli *, które to 

powodują dysbiozę, zapalenie pęcherza 

moczowego itp.

Zapobieganie w chorobach neurodegneracyjnych



W grupie 2 (Biltricid) z kontrolą 3 i 6 miesięcy po leczeniu:

częściej dolegliwości związane z wzdęciem, bólem w okolicy nadbrzusza, zaparciem, bólem głowy, 

zawrotami głowy; częściej zauważano naruszenie biocenozy jelitowej.

objaw 1gr. (N=100), ekstr. Kory osiki, % 2gr., (N=53), Bilitricid, %

słabość 14,0 ± 3,5 15,1 ± 4,9

euforia 2,0 ± 1,4 17,0 ± 5,2**

zawrót głowy 4,0 ± 2,4 9,4 ± 4,0*

ból głowy 3,0 ± 1,7 13,2 ± 4,6*

potliwość 1,0 ± 1,0 9,4 ± 4,0*

wzdęcia 5,0 ± 2,2 5,7 ± 3,2

luźne stolce 16,0 ± 3,7 5,7 ± 3,2

ból w prawym

hypochondrium

8,0 ± 2,7 22,6 ± 5,7*

ból w nadbrzuszu 1,0 ± 1,0 9,4 ± 4,0*

brak objawów 75,0 ± 4,3 58,5 ± 6,8* *р1<0,05; **р2<0,01

* Klinika chorób zakaźnych i epidemiologii Siberian State Medical University, cms Lukasheva L. W., 1995 r. 

PRZECIWPASOŻYTNICZE DZIAŁANIE 

GLIKOZYDÓW FENOLOWYCH  KORY TOPOLI

Badania kliniczne
Częstość występowania działań niepożądanych porównawczej terapii pacjentów z przewlekłą 

оpistorchozą z czasem trwania choroby od 1 do 25 lat.



.

DLA NORMALIZACJI INSULINY, PREWENCJI 

PRZED ZESPOŁEM METABOLICZNYM ORAZ  

PRZED ROZWOJEM  CHRONICZNEGO 

ZAPALENIA.

Substancje czynne korzenia łopianu większego:

• Normalizują mikroflorę jelitową;

• Chronią błonę śluzową przewodu pokarmowego

• Przywracają prawidłowe wydzielenie żółci, pracę wątroby

• Wspomagają mechanizmy organizmu w kontroli prawidłowego 

podziału komórek ;                                                                                                                            

Utrzymują prawidłowe zasoby energii wątroby                                                                                                              

(utrzymują prawidłowy poziom glikogenu w wątrobie) 

• Normalizują perystaltykę jelt,                                                              

hamują wzdęcia, zaparcia, syndrom jelita drażliwego. 

Wpływają na hamowanie  rozmnażania bakterii  Helicobakter pylori w żołądku.

Pomocne przy nagłych zatruciach  (jedzeniem, lekami i t.d.)! 

Wiążą i wydalają toksyny z krwi, transportują wapń do kości.

Normalizują transport 

ADAPTOGEN I IMMUNOMODULATOR

wodny ekstrakt korzenia łopianu- Toksidont-maj plus
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http://www.chem.msu.su/rus/olimpiad/olimp34/Image58.gif
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Badaniе skuteczności suplementu diety TOKSIDONT-MAJ we wspomaganiu kompleksowej terapii zespołu zatrucia 

endogennego u chorych na chłoniaki na etapie polichemioterapii 



✓

✓

✓



Skład:
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Hemostazyczne wskaźniki krwi w stosowaniu suplementu diety

«Hepatobiol» (Х+m, р)

Wskaźnik Norma

Przed

leczeniem

(n=20)

Grupa

porównawcza

(n=20)

Grupa

Hepatobiol

(n=20)

Jedn.

D-dimer

Homocysteina mniej 248 260+7,05 198+5,11 160+8,03* ng / ml

Homocysteina
5-12 10,5+1,07 8,4+1,15 6,5+1,13* μmol / l

* - достоверные отличия (p<0,05) по сравнению с «до лечения»

*ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава, Томск. 2017г







Grupa

porównawcza

Częstość występowania ostrej choroby układu oddechowego 

przez 4 miesiące na tle stosowania preparatu

grupa badana 

(z Florentą) 35 %
grupa kontrolna

(bez Florenty) 65%



Grupy
Wznowa refleksów na 

miesiąc 

Wznowa hemoglobina 

na miesiąc 

(140±40 g/l)

Echoemalografia

nadciśnienie 

śródczaszkowe

Okres
2-5 dzień

życia

1-3 miesiąc

życia 2-3 miesiąc życia 6–12 tygodni

Grupa podstawowa (65 osób )

2 krople 3 razy dziennie 35-50 osób 60-65 osób 60 osób 2

Grupa kontrolna 55 osób 25-42 osób 50-52 osób 41 osób 6



Badanie wpływu wyciągu z jodły syberyjskiej FLORENTA na dynamikę zmian parametrów 
biochemicznych surowicy krwi u pacjentów z zatruciem alkoholowym w stadium umiarkowanym

Grupy Całkowita bilirubina (mkmol/l)
Po przyjęciu

2 dni 3 dni 7 dni

główna 46,6±4,1 39,5±3,6* 24,8±0,83* # 17,8±0,74* #

kontrolna 46,4±2,57 44,2±2,6* 37,2±2,1* 20,6±1,03*

Grupy Aminotransferaza (mkmol/l)

Po przyjęciu
2 dni 3 dni 7 dni 2 dni 3 dni 7 dni

główna АсТ АлТ АсТ АлТ АсТ АлТ АсТ АлТ

kontrolna 1,2±0,08 1,6±0,08 0,9±0,06* 1,2±0,05# 0,6±0,06* # 0,8±0,07* # 0,6±0,06* 0,7±0,05*

Grupy 1,2±0,06 1,5±0,06 1,00±0,05 1,5±0,09* 0,9±0,05* 1,2±0,06 0,6±0,05* 0,8±0,06*
Uwaga: Znacząco istotne różnice (P <0,05):
- w porównaniu z tłem,
# - z kontrolą.

Wnioski: 

✓ Wodny wyciąg jodły syberyjskiej

FLORENTA w kompleksie 

detoksykacji przyspiesza 

rekonwalescencję pacjentów

✓ Zapobiega rozwojowi powikłań

psychosomatycznych (psychoza

alkoholowa, ostre choroby

układu sercowo-naczyniowego, 

zaburzenia homeostazy

mineralnej).

Uniwersalny adaptogen i immunomodulator

WODNY WYCIĄG JODŁY SYBERYJSKIEJ  FLORENTA

Badania kliniczne

Badania przeprowadzono na grupie 41 pacjentów
Wiek: 44-55 lat
10 pacjentów-grupa podstawowa
31 pacjentów- grupa kontrolna
U pacjentów z grupy głównej odzysk parametrów hemodynamicznych (HR spadła o 39-42% BP - o 23-33% w stosunku do 
wartości wyjściowej) wystąpił szybciej:  8-17 h, podczas gdy w grupie kontrolnej 24-27 h.

Klinika republikańskiego narkologicznego ambulatorium (buriacja, ułan-ude) 
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Podsumowanie badania:

Badanie zastosowania Biota Complex wykazało statystycznie znaczące:

✓ poprawa układu przewodu żołądkowo-jelitowego

✓ wpływ produktu na normalizację wskaźników homeostazy: 

✓ stan funkcjonalny AUN, 

✓ wskaźniki stanu hormonalnego (poziom prolaktyny, metabolizm węglowodanów)

✓ wskaźniki stanu układu odpornościowego

✓ szereg kryteriów biochemicznych
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Adaptogeny dla 
Prawidłowej pracy układu nerwowego i krwionośnego

Zespół asteniczny, neurastenia

WIENORM, WIENORM-GLUKOMIN i działanie substancji czynnych:

➢ W kontroli stanów zapalnych, wzmacniająco na naczynia krwionośne
➢ Wpływają na prawidłową formułę i  lepkość krwi
➢ Normalizują stan psycho-emocjonalny 
Skład:ekstrakty wodne z: aronii, ziela gryki, liści brzozy, ziela pięciornika kurzego ziela, 
przywrotnika, liści maliny, plechy listownicy.

Poprawiają wydajność:
➢ bioelektryczną aktywności mózgu *
➢ stan funkcjonalny autonomicznego układu nerwowego
W efekcie następuje zmiana stanu odpornościowego - poziomu cytokin przeciwzapalnych, 
co zwiększa prawdopodobieństwo wyzdrowienia, a nie przewlekłość procesu.

TONIZYD
Adaptogeny i przeciwutleniacze- poprawiające sprawność 
umysłową i fizyczną 
Brak przeciwskazań przy: nadciśnieniu, arytmii itp.
Skład: ekstrakty wodne z liści czarnej porzeczki, liści brzozy, ziela 
pietruszki, korzenia aralii, korzenia żeń-szenia syberyjskiego, 
różeńca górskiego, eleuterokoka kolczastego, glukoza. 

* GOU VPO Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny w Roszdrav, dept. położnictwo i ginekologia FPK i PPS GU VPO Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny w Naukowo-Klinicznym 
Centrum Zdrowia Hormonalnego L.S. Sotnikova, MD, DSc, Profesor Wydziału Położnictwa i Ginekologii, GOU VPO Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny, Farmakolog kliniczny (2009). 



Program rehabilitacji po chorobach 
koronawirusowych w tym covid 19, w tym 
dysfunkcji układu nerwowego.



PROFILAKTYKA CHORÓB- PREPARATY ROŚLINNE,  ADAPTOGENNE

Współczesne dowody naukowe potwierdzają obecność w roślinach specjalnych 

substancji, które niosą informacje o zmianach funkcji komórek organizmu człowieka. 

Oznacza to, że istnieją fitocytokiny i fitohormony, na które komórki organizmu 

człowieka są wrażliwe! Jednocześnie udowodniono, że każda roślina normalizuje 

poziom insuliny. Stąd w diecie powinno znaleźć się dużo zieleniny.

Co dokładnie możemy teraz zrobić w celach profilaktycznych i terapeutycznych, aby uzdrowić 

naszą mikrobiotę?

Wysokiej jakości organiczne produkty, minimalizacja negatywnego wpływu stresu i brak 

chemicznej żywności syntetycznej oraz ograniczenie zwłaszcza antybiotyków.

Współcześni producenci leczniczych substancji roślinnych, wcześniej zajmujący się tylko 

zbieraniem surowców, obecnie wdrażają nowe technologie.

Wcześniej z reguły badano działanie określonego fitoproduktu do celów profilaktycznych lub 

terapeutycznych przy określonym stanie lub chorobie. 

W naszych badaniach INSTYTUTU BIOLIT badaliśmy konkretne mechanizmy działania produktu 

roślinnego na układy regulujące homeostazę: centralny i wegetatywny układ nerwowy, układ 

odpornościowy, układ hormonalny i układ hemostazy. 

Badanie obowiązkowo obejmowało analizę równowagi cytokin.

Oceniano nie tylko skuteczność, ale również bezpieczeństwo stosowania produktów.



WSPÓŁCZESNE WYMAGANIA W STOSUNKU 

DO SUBSTANCJI ROŚLINNYCH W MEDYCYNIE 

SPERSONALIZOWANEJ

• Wysoka efektywność

• Bezwzględne bezpieczeństwo

• Wpływ na mechanizmy regulatorów

• Ochrona samoregulacji homeostazy

• Endomodulacyjna funkcja komórek

• Introdukcja leczniczych roślin

• Czystość ekologiczna ziemi

• Ekologia pełnego cyklu - FITOINŻYNIERIA

• Kontrola jakości

• Naukowe kliniczne badania

• Potwierdzenie przez profesjonalne medyczne stowarzyszenie



+48 799 034 593

tel:+48%20799%20034%20593

