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Soluţie sterilă de pulbere de Naturastim în apă distilată.
Fiind un produs microbiologic pur, se poate administra
și la sugari, bolnavi cronici, diabetici, persoane cu deficienţe
metabolice grave (insuficienţă hepatică, renală, cardiacă sau 
neoplazii). Poate fi administrat în paralel cu alte medicamen- 
te sau cu remedii homeopate.

ACŢIUNE

• Imunomodulator • Hepatoprotector • Antiinflamator
• Antitumoral • Antistres • Este un remediu 100% natural,
cu acţiune biologică multiplă și cu spectru larg de adresabili-
tate medicală.

PRINCIPALELE VALENŢE TERAPEUTICE

• Imunomodulator (activ în special pe imunitatea celulară)
• Antialergic • Antiinfecţios • Antiviral • Antitumoral
• Hepatoprotector • Neuroprotector • Antiagregant
antitrombotic • Puternic stimulator al fertilităţii

ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE UNUI MEDICAMENT APROAPE IDEAL 
PRIN URMĂTOARELE CALITĂŢI

• soluţie slab alcalină ph 7,3 - 7,5;
• nu este pirogen;
• nu are nici un fel de toxicitate (IT=165,9) permiţând
administrarea pe termen lung;
• depășește bariera hematoencefalică, fiind util în
neuroviroze;
• determină scăderea celulelor depozitare de virus
(linfocite și monocite);
• creşte numărul neutrofilelor;
• favorizează funcţia renală;
• prezintă efecte neurodermice;
• determină efect antiagregant, antitrombotic;
• nu este antigenic (nu necesită testare cutanată prealabilă);
• poate fi administrat atât la copii cât și la adulţi și vârstnici;
• încetinește procesele de îmbătrânire;
• nu este costisitor.

INDICAŢII TERAPEUTICE

• distrofie musculară progresivă, tiroidită Hashimoto,
boala Bazedow;
• diabet zaharat ambele tipuri;
• hepatită virală A,B și C, ciroze hepatice, infecţii HIV; 
• insuficienţă renală acută și cronică, infecţii urinare 
recidivante; 
• infecţii respiratorii pe fond alergic, astm bronșic; 
• leucemie linfatică cronică;
• flebite, flebotromboză reactivată;
• boli autoimune - reumatism, poliartrita reumatoidă, 
spondilita anchilopoetică, lupusul eritematos, nefrit;

SOL 200 ml

Produsul este 100% natural
și nu determină reacţii adverse

• afecţiuni neuropsihice (psihoze endogene, depresii
de etiologie neprecizată, boală Parkinson);
• afecţiuni cutanate – vitiligo, psoriazis, ihtioză, lichen plan, 
eritem nodos, dermatoza de stază, sdr. Raynaud;

MOD DE ADMINISTRARE

• ADULI: 2 flacoane pe zi, înainte de masă;
• COPII: 1 flacon pe zi, înainte de masă.
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