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ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Прочитайте внимательно данный листок-вкладыш перед использованием средства. Сохраняйте листок-вкладыш.
При необходимости прочитайте его повторно.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, проконсультируйтесь со своим врачем.
Состав. Сферичная прозрачная оболочка. Содержание капсулы – невысыхающая светло-желтая жидкость , без запаха и с приятным
маслянистым вкусом. В состав Лаэтрил В17 входит: масло ядер абрикосовых косточек первого отжима, масло виноградных косточек,
сладкого и горького миндаля. Содержит 48-54 % линолевой, 20-34 % линоленовой, 4-7 % пальмитиновой жирных кислот, до
30 % глицеридов стеариновой, олеиновой и эруковой кислот, лецитин, 0,5% фитостерин, флавоноиды, витамины А, В, С, Е и РР,
минеральные вещества. Одна капсула Лаэтрил В17 включает 4-5мг активного вещества – лаэтрила.
Свойства. Лаэтрил В17 регулирует работу клеточных мембран, выводит из организма продукты окисления, укрепляет иммунитет,
приостанавливает развитие онкологических заболеваний, оказывает прямое воздействие на опухоли и метастазы, оказывает
профилактическое воздействие сердечно-сосудистых заболеваний, тромбоза вен, катаракты, венозных заболеваний, артрита,
гипертонии.
Лаэтрил В17 является хорошим источником витаминов и минералов. Оно отличается низкой кислотностью и небольшой вязкостью,
что способствует легкому проникновению в клетки. Лаэтрил В17 проявляет омолаживающее, питательное, регенерирующее,
противовоспалительное, ранозаживляющее, действие. Также применяется при гастритах, колитах, запорах. Действует как
естественное болеутоляющее средство; улучшает обменные процессы; замедляет процесс старения.
Принцип действия. Рак является болезнью дефицита питательных веществ. Дефицитное вещество- часть нитрилицидовой группыамигдалин, цианидовый гликозид. Молекула В17 состоит из одного соединения цианида, одного — бензолдегида и двух соединений
глюкозы, плотно упакованных вместе. Цианид, запертый в молекулу, химически инертен и не производит никакого эффекта на живые
ткани. Вещество, которое может разомкнуть молекулу В17 и выпустить цианид- фермент бета-глюкозидаз. Этот энзим присутствует в
теле в минимальных количествах, но почти в 100 раз его больше в раковых тканях по сравнению со здоровыми. При взаимодействии
B17 входит в соприкосновение с бета-глюкозидазом в присутствии воды, выпускается цианид и бензальдегид. В результате этого
витамин В17 размыкается в раковой клетке и выпускает в нее ферменты. Результатом синергии этих двух компонентов является
гибель раковых клеток.
Показания к применению. Рекомендуется для профилактики и усиления эффекта медикаментозной или комплексной терапии
онкологических заболеваний. А также: укрепление иммунной системы, грипп и острые вирусные заболевания, синдром хронической
усталости, укрепление нервной системы, депрессия, тревожность, бессонница, синдром дефицита внимания и гиперактивности,
мигрень, головные боли, рассеянный склероз, укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение здоровья кожи, розовые угри,
себорейный дерматит, улучшение функций зрения.
Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов. При приёме больших доз Лаэтрила В17 следует ограничить
употребление продуктов, содержащих амигдалин. Также не следует принимать Лаэтрил В17 в комбинации с высокими дозами
витамина C.
Дозировка. Взрослым по 1-2 капсуле, 2 раза в день за 40 минут до приема пищи. Продолжительность – 1 месяц. Дальнейшее
применение необходимо согласовать с врачом. Курс следует проходить 2-3 раза в год в зависимости от образа жизни, питания,
экологической ситуации региона проживания и прочих факторов.
При подозрениях на заболевания или пагубном влиянии окружающей среды и вредных привычек, – следует принимать по 5
капсул два раза в день за 40 минут до приема пищи. Продолжительность приема – два месяца, перерыв – неделя, затем повторить
два месяца по той же схеме. Передозировка Лаэтрила В17 могжет вызвать тошноту, головную боль, головокружение, снижение
артериального давления, слабость мышц.
Форма выпуска. 72 и 132 капсулы в пластмассовом флаконе.
Условия хранения. Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше + 25°С.
Срок годности. 1 год.
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ЛИСТОК-ВКЛАДИШ. ІНСТРУКЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ

Прочитайте уважно цей листок-вкладиш перед використанням засобу. Зберігайте листок-вкладиш. При необхідності
прочитайте його повторно.
Якщо у Вас виникнуть додаткові питання, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Склад. Сферична прозора оболонка. Зміст капсули – невисихаюча світло-жовта рідина, без запаху, з приємним маслянистим смаком.
До складу Лаетріл В17 входить: масло ядер абрикосових кісточок першого вiджиму, виноградних кісточок, солодкого й гіркого
мигдалю.
Містить 48-54% лінолевої, 20-34% ліноленової, 4-7% пальмітинової жирних кислот, до 30% гліцеридів стеаринової, олеїнової і
ерукової кислот, лецитин, 0,5% фітостерини, флавоноїди, вітаміни А, В, С, Е і РР, мінеральні речовини.
Одна капсула Лаетріл В17 включає 4-5мг активної речовини – лаетріла.
Властивостi. Лаетріл В17 регулює роботу клітинних мембран, виводить з організму продукти окислення, зміцнює імунітет,
призупиняє розвиток онкологічних захворювань, надає прямий вплив на пухлини і метастази, надає профілактичну дію серцевосудинних захворювань, тромбозу вен, катаракти, венозних захворювань, артриту, гіпертонії.
Лаетріл В17 є гарним джерелом вітамінів і мінералів. Відрізняється низькою кислотністю і невеликий в’язкістю, що сприяє легкому
проникненню в клітини. Лаетріл В17 проявляє омолоджуючу, поживну, регенеруючу, протизапальну, ранозагоювальну дію. Також
застосовується при гастритах, колітах, запорах. Діє як природний болезаспокійливий засіб, покращує обмінні процеси; уповільнює
процес старіння.
Принцип дії. Рак є хворобою дефіциту поживних речовин. Дефіцитна речовина — частина нітріліцідовой групи-амігдалин,
ціанідовий глікозид. Молекула В17 складається з одного з’єднання ціаніду, одного — бензолдегіда і двох сполук глюкози, щільно
упакованих разом. Ціанід, замкнений в молекулу, хімічно інертний і не робить жодного ефекту на живі тканини. Речовина, яка може
розімкнути молекулу В17 і випустити ціанід-фермент — бета-глюкозидаз. Цей ензим присутній в тілі в мінімальних кількостях,
але майже в 100 разів його більше в ракових тканинах у порівнянні зі здоровими. При взаємодії B17 входить в зіткнення з бетаглюкозидази в присутності води, випускається ціанід і бензальдегід. В результаті цього вітамін В17 розмикається в ракової клітки і
випускає в неї ферменти. Результатом синергії цих двох компонентів є загибель ракових клітин.
Показання до застосування. Рекомендується для профілактики і посилення ефекту медикаментозної або комплексної терапії
онкологічних захворювань. А також: зміцнення імунної системи, грип та гострі вірусні захворювання, синдром хронічної втоми,
зміцнення нервової системи, депресія, тривожність, безсоння, синдром дефіциту уваги і гіперактивності, мігрень, головні болі,
розсіяний склероз, зміцнення серцево-судинної системи, поліпшення здоров’я шкіри , рожеві вугри, себорейний дерматит,
поліпшення функцій зору.
Протипоказання. Індивідуальна непереносимість компонентів. При прийомі великих доз Лаетріла В17 слід обмежити вживання
продуктів, що містять амігдалин. Також не слід приймати Лаетріл В17 в комбінації з високими дозами вітаміну C.
Дозування. Дорослим по 1-2 капсулі, 2 рази на день за 40 хвилин до прийому їжі. Тривалість – 1 місяць. Подальше застосування
необхідно узгодити з лікарем. Курс слід проходити 2-3 рази в рік в залежності від способу життя, харчування, екологічної ситуації
регіону проживання та інших факторів.
При підозрах на захворювання або згубний вплив навколишнього середовища і шкідливих звичок, – слід приймати по 5 капсул двiчi
на день за 40 хвилин до прийому їжі. Приймати 2 місяці, перерва – 1 тиждень. Пiсля перерви – повторити протягом 2 місяцiв за тією
ж схемою.
Передозування Лаетріла В17 могжет викликати нудоту, головний біль, запаморочення, зниження артеріального тиску, слабкість
м’язів.
Форма випуску. 72 і 132 капсули в пластмасовому флаконі.
Умови зберігання. Зберігати в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці, при температурі не вище + 25 ° С.
Термін придатності. 1 рік.

