В ПОДКРЕПА НА БОРЕЩИТЕ СЕ
С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Помощ в борбата по време на химио- и
лъчетерапия;
100% натурален и безвреден;
Изключително високо съдържание на активни
вещества (полизахариди, бета-глюкани) в
концентрация 40%.

360 капсули по 510 mg, цена: 370 лв

Комбинация от 6 екстракта от плодните тела
на едни от най-ефикасните лекарствени гъби.
Този природен имуномодулатор се препоръчва
от специалистите за подкрепа при различни
здравословни състояния и проблеми;

90 капсули по 510 mg, цена: 105 лв

ИМЮН МОДУЛАТОР

Качеството на суровината на този продукт
се контролира от германската лаборатория Agrolab.

„Имюн Модулатор“ се използва вече над 10 години в България с изключителен ефект при хиляди
български пациенти. Формулата на продукта се базира на опита на древната Китайска и Японска медицина
и резултатите на съвременните учени-изследователи на лекарствените гъби. Благодарение на своите
доказани в практиката качества, продуктът се счита за един от най-силните натурални имуномодулиращи
препарати в света. Препоръчва се за поддържане на нормална функция на имунната система и като
допълващо средство в борбата с онкологични заболявания.
„Имюн Модулатор“ представлява специална смес от няколко от най-ефективните лекарствени гъби, познати
по света (Shiitake, Maitake, Agaricus, Reishi, Cordyceps и Coriolus), всяка от които присъства в традиционната
медицина на азиатските и други народи от векове. Екстрактът от тях, ползван за направата на продукта, е
изключително концентриран – препаратът съдържа 40% полизахариди от плодното тяло на гъбите. Такъв
висок процент полизахариди е рядко срещан в натуралните продукти по света. „Имюн Модулатор“ е мощно
природно средство, което спомага за поддържане на максимална функция на естествените клетки убийци
(NK-клетките). Продуктът подпомага имунната система след проведена химио- и лъчетерапия.
Съвместната употреба на препарата в съчетание с традиционната медицина може да доведе до подобрено
качество на живот на пациентите, като страничните ефекти, които често се наблюдават при конвенционалните
терапии (гадене, повръщане, окапване на косата), е възможно да се проявят в много по-малка степен.
Не се наблюдава отслабване на ефекта при продължителна употреба.
Контролира се в Германия.
Препоръчва се от Общество по лекарствените гъби България: www.mikoterapia.bg
*Лекарствените гъби се отглеждат в екологично чисти райони, където е естествения им хабитат, от фирма с над 30-годишен опит, притежаваща
сертификат HACCP ISO9001.

АМИГДАЛИН
100 капсули по 200 mg, цена: 55 лв

Природен стимулатор; полезен при отслабен имунитет;
Активизира физиологичните процеси и имунни отговори;
Съпътстващо средство в борбата с онкологични заболявания;
При фамилна обремененост и риск от туморогенеза.
Амигдалинът е мощен фитонутриент, който се открива в кайсиевите ядки. Той се съдържа
и в много други семена на плодове (над 1200 различни вида). Амигдалинът е нитрилозид
и неговата структура най-много прилича на тази на витамин В-комплекс. Заради това д-р
Кребс, Нобелов лауреат, го нарича „В17“, макар да не е „истински“ витамин, а по света се
среща и под наименованието „Лаетрил“. Продуктът „Амигдалин“ на „Доктор Биомастер“
съдържа капсулиран натурален екстракт от горчиви кайсиеви ядки (Armeniacae Amarum)
с много висока чистота - над 98 %.
Доказано е, че амигдалинът е безопасен в препоръчителната доза. Според някои изследователи в Америка
този ниско концентриран органичен цианид е в състояние ефективно да подпомогне пациентите в борбата с
дефектните клетки в ранните стадии на заболяването. Произведен е по GMP и ISO 9001 технология.

КУРКУМИН
Способства антимутагенните процеси;
Подпомага естествените противовъзпалителни и детоксикиращи процеси на тялото;
Куркуминът е активната съставка на подправката куркума (turmeric).
Той има доказан от някои изследователи мощен антипролиферативен ефект срещу
туморни клетъчни линии в експерименти in vitro.
Продуктът подобрява поносимостта към химио- и лъчетерапията, възможно е да потисне
процесите на мутагенеза и хода на развитие на злокачествения процес. Възможно е да окаже
въздействие върху съществени транскрипционни и активационни фактори, проявени
при различни тумори, чрез повлияване на възпалителния процес при развитието им.
Действа антитоксично и хепатопротективно по време на химиотерапия, укрепва имунната
система. Повишава изчерпаните нива на антиоксидантите – витамин E, витамин C, SOD,
CAT, GPx. Възможно ефективно въздействие върху различни видове мутагенни процеси.

60 капсули по 500 mg, цена: 63 лв

42.5 g прах, цена: 55 лв

60 капсули по 500 mg, цена: 54 лв

Подпомага възстановяването на организма при химио- и лъчетерапия.

ЕСИАК
Стандартизирана формула от висококачествени билки;
Най-известният канадски билков препарат, разпространен по целия
свят;
Билките, използвани за продукта, не са третирани с хербициди или
пестициди;
Не съдържа консерванти. Изцяло натурален и безвреден продукт.
ЕСИАК® е натурална и безопасна билкова формула. Това е един от найизвестните и препоръчвани от алтернативните терапевти по цял свят
природни средства.

Съставът включва билките: Burdock (корен от репей), Indian Rhubarb (индийски равен), Sheep Sorrel (овчи киселец),
Slippery Elm (лико от дъб).
ESSIAC® е разпространен от канадската медицинска сестра Rene Caisse (Essiac е нейното име, изписано отзаднапред). Бил е успешно прилаган върху хиляди хора, страдащи от туморни процеси. Самата формула сестра
Кейс получава от местните индианци, а нейната популярност растяла заедно с успеха, който бил постигнат сред
неизлечимо болни пациенти през миналия век.

КАНАБИДИОЛ

CBD спомага за намаляване на гаденето и световъртежа, действа като
антиоксидант за намаляване на свободните радикали, които причиняват
невродегенеративните състояния;
Спомага за облекчаване на възпалителната болка, свързана с различни
дегенеративни състояния на опорно-двигателния апарат;
CBD оказва благоприятно действие върху мозъка, спомага за намаляване на
хроничната тревожност;

10 ml, цена: 95 лв

Mаслото от коноп се извлича от промишлени растения Cannabis Sativa.
Използваните растения са специално отглеждани, за да съдържат високи
концентрации на канабиноиди. Измежду тях най-ценният за човешкото здраве,
без психотропен ефект, е канабидиолът (CBD).

Учените твърдят, че CBD показва неврозащитно действие и би могло
да се използва за подкрепа в борбата срещу сърдечно-съдови проблеми и
инвалидизиращи симптоми;
Някои учени твърдят, че CBD може да бъде „ефективно средство при проблеми с червата и храносмилателния
тракт“;
CBD е одобрено в САЩ като лекарство за деца с неконтролирани епилептични припадъци;
Въпреки че няма пряк ефект върху нивата на глюкозата, канабидиолът предотвратява производството на IL-12.
Предотвратяването на този цитокин е важно, защото играе огромна роля при много автоимунни проблеми;
Националният институт по рака в САЩ е провел редица изследвания, които доказват, че канабидиолът може
да окаже защитен ефект срещу някои онкогенетични процеси (на кожата, гърдата, белия дроб, дебелото черво и
някои други видове).

АЛОЕ АРБОРЕСЦЕНС

Според лабораторни експерименти алое „потиска ангиогенезата“
(образуването на нови кръвоносни съдове към туморите).
Изследванията в епруветки и при животни показват, че активните
субстанции в екстракта от листа на алое имат имуностимулиращ
ефект. Алоето подобрява заздравяването на раните и е възможно да
потисне възпалението. Твърди се, че Алое Арборесценс е три пъти
по-мощен в своето действие при хора с туморни формирования.
Алое Арборесценс е растение, известно със своите свойства, сред
които доброто му действие върху стомаха и храносмилателната
система, пречистващата му функция, свойството му да подпомага
стомашно-чревния баланс и обмяната на веществата.

500 ml, цена: 58 лв

За направата на този препарат се използва рецептата на
световноизвестния отец Романо Заго (Romano Zago O.F.M.) от
Бразилия. Препаратът се състои от пресни цели листа на Алое
Арборесценс, акациев мед и алкохолен екстракт от растението.

Тези характеристики го правят важно средство за поддържане на физиологичния комфорт на организма. Медът
от Акация е изключителен продукт и отличен енергетик, който силно се препоръчва на всеки, поради естественото
си съдържание на прости захари (фруктоза) и лесната усвоимост от човешкия организъм.
Свойствата на използваните растения, заедно с отличните методи за извличане на активните съставки правят този
продукт много по-различен от много други подобни продукти, които се предлагат на пазара.
Имуностимулиращ ефект;
Подпомага защитните сили на организма;
Поддържа нормалното състояние на храносмилателния тракт;
Подпомага възстановяването на организма по време на и след химио- и лъчетерапия.

DrBiomaster.com

В КАБИНЕТИТЕ НА “ДОКТОР БИОМАСТЕР” В ЦЯЛАТА СТРАНА КЛИЕНТИТЕ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ
КОНСУЛТАЦИЯ С ОПИТНИ ЛЕКАРИ (ФИТО- И МИКОТЕРАПЕВТИ) И ДА ПОЛУЧАТ ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОТОКОЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУНИТЕТА.
“ДОКТОР БИОМАСТЕР” Е ОФИЦИАЛЕН СПОНСОР НА
ОБЩЕСТВО ПО ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ГЪБИ БЪЛГАРИЯ.
ВИЖ ИНТЕРЕСНИ ВИДЕОСЛУЧАИ: WWW.MIKOTERAPIA.BG

ЗА КОНСУЛТАЦИЯ С ЛЕКАР И ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ВЪВ ВАШИЯ ГРАД:
СОФИЯ: 02/ 952 51 99;
ПЛОВДИВ: 0878 780 742;
БУРГAС: 0878 950 397;
СТАРА ЗАГОРА: 0878 780 306;
ХАСКОВО: 0879 233 933;
ВАРНА: 0878 105 476;

КЮСТЕНДИЛ: 0889 326 758;
ВЕЛИКО ТЪРНОВО: 0898 466 376;
МАДАН: 0897 922 230;
РУСЕ: 0896 831 580;
ШУМЕН: 0878 646 034.

Национален телефон за заявки: 0700 11 016
Онлайн магазин: Herbs-Doctor.com

Съдържанието на тази брошура е информативно, не може и не следва да замества професионален медицински
съвет, консултация, диагноза, лечение, терапия. Описаните продукти са хранителни добавки и поради тази
причина не могат да претендират че предпазват или могат да излекуват каквото и да е заболяване.
За всички въпроси, касаещи здравето Ви, се обръщайте към личния си лекар или друг квалифициран
медицински специалист.

