PADMA

NERVOTONIN
Швейцарські рослинні капсули на основі
тибетської формули "Srog'zin 10"
Дієтична добавка.
Інформація про виріб
PADMA NERVOTONIN – це дієтична добавка
рослинного походження, яка сприятливо
впливає на стан нервової системи, забезпечує підтримку внутрішнього комфорту та спокій
людини*. Створена на основі формули, розробленої згідно з тибетськими лікувальними вченнями,
і відомою під назвою "Srog'zin 10" (вимовляється як "Согзін 10").
PADMA NERVOTONIN виробляється у Швейцарії згідно зі строгими вимогами до якості (GMP).
Погляд з Тибету
Виготовлений згідно з традиційними тибетськими лікувальними вченнями, цей препарат має
терпкий (що викликає зморщування губ) смак та зігріваючу дію, спричинюючи дуже позитивний
заспокійливий ефект при порушеннях енергії "вітру", пов’язаної з нервовою системою.
Стабілізація "енергії вітру" допомагає тримати у рівновазі усю нервову систему. Вказані нижче її
порушення дуже важко підлягають лікуванню:
 нервозність;
 щоденні стреси (ментальні, професійні, втрата концентрації);
 хвилювання перед екзаменом, аудиторією;
 труднощі засипання;
 нудьга, неможливість зняти ментальну напругу.
Тибетські рослини і трави працюють як "посланці", які покликані допомогти нашому організму.
Тибетські трав'яні комбінації викликають цілющі імпульси в організмі. Крім того, запах і смак
грають важливу роль у складі інгредієнтів. У тибетській медицині дії рослин ніколи не
розглядаються окремо, а засновані на ефекті синергізму - спільної дії для досягнення великих
результатів. Одне ціле - більше, ніж сума його частин. У цьому сила тибетських формул!
Всі рослини, описані в таблиці, є частиною формули NERVOTONIN. Тим не менше, окремі
характеристики рослин не претендують на вичерпну повноту інформації, і тому не можуть бути
використані в якості терапевтичних рекомендацій. Вони призначені для того, щоб показати
значимість і глибину складних формул тибетської медицини.
Рослини, що входять до складу формули "Согзін 10", відновлюють відчуття комфорту та спокою.
Інгредієнти PADMA NERVOTONIN
Одна капсула містить:
№

Використана
частина
рослини

Кількість,
мг

Ефект від використання,
властивості

1

Плід непальської
сливи
(Choerospondias
axillaris)

60

Плід містить багато вітаміну С, мінералів і незамінних амінокислот.
Заспокоює нервові розлади та серце.

2

Деревина
гваякума
(Guaiacum sanctum
L. (LT: Guaiacum
coulteri Gray))

50

Із-за численних лікувальних властивостей дерево називали - "дерево
життя". Використовується при порушенні обміну речовин, при
лікуванні ревматизму і подагри, головних болях, порушенні зору,
запаленні рота і горла, при трахеїті.

3

Плоди
міробалану без
кісточок
(Terminalia
chebula)

40

4

Корінь
індійського
костуса
(Saussurea costus)

40

5

Насіння
мускатного
горіха
(Myristica fragrans)
Асафетида
(смола)
(Ferula assa-foetida
L.)

40

Квіти гвоздики
(Syzygium
aromaticum (L.)
Квіти
бавовняного
дерева малабар
(Bombax ceiba L.)

30

9

Олібанум (смола)
(Boswellia
frereana)

20

10

Насіння
фенугрек
(Trigonella foenum
graecum L.)

15

6

7

8

35

30

Харітакі - "цар всіх ліків". "Харітакі" в перекладі буквально означає
- "рослина, що краде хвороби". Є чудовим профілактичним засобом,
який попереджає розвиток атеросклерозу, раку, аутоімунних
захворювань, сечокам'яної і жовчнокам'яної хвороби. У людини, яка
регулярно приймає плоди рослини покращується робота мозку,
зміцнюється пам'ять і поліпшуються здатності до навчання,
підвищується поріг адаптації до зовнішніх несприятливих впливів.
Плоди забезпечують очищення організму від токсинів, зміцнюють
сосуди та сприяють омолодженню тіла.
Загальнозміцнюючий засіб, що покращує стан організму, що дає
бадьорість і гарний настрій. У стародавні часи в Індії костус
вважався рослиною божественного походження. Костус описується
в старовинних аюрведичних текстах як расаяна, еліксир молодості.
Згідно з аюрведою, костус знижує біль, очищає організм від
токсинів, нормалізує і покращує травлення, підвищує здатність до
дітородіння у жінок, знімає спазми, коліки, має жовчогінні
властивості.
Протягом багатьох століть використовується для лікування
захворювань шлунку та нирок. Володіє знеболюючою,
протизапальною,
протиревматичною,
антисептичною
та
протимікробною діями.
Зі смоли асафетиди виготовляють фармакологічні препарати, які
використовуються в лікуванні нервових хвороб (істерії, судомні
напади). Покращує травлення. Відомі й омолоджуючі властивості
асафетиди, її дія згадується і в «Камасутрі», де стверджується, що
ця рослина омолоджує ті органи, які руйнуються старістю.
Цілющі властивості гвоздики здавна використовувалися при ішіасі
(запалення сідничного нерва), ревматичних болях і як
протипаразитарний засіб.
Квіти мають протизапальну і антиоксидантну дію.

Смола олібануму або ладану допомагає знизити рівень холестерину
і захищає печінку, ефективно знижує больові відчуття і запалення
суглобів. Має дуже сприятливий вплив на психоемоційну систему.
Відмінно нормалізує сон і усуває безсоння. Ладан активно діє при
депресіях і психічних розладах, а також ефективно виводить зі
стану нервового виснаження.
Фенугрек (пажитник, шамбала) діє як відмінний тонізуючий та
заспокійливий засіб. Є одним з ефективних засобів при проблемах з
потенцією, статевих розладах. Регулює кількість жіночих гормонів поповнює нестачу естрогенів і знижує рівень тестостерону.
Нормалізує рівень цукру в крові. Володіє протипаразитарною дією.

До маси капсули (486 мг): желатин, каолін – 30 мг. Капсули не містять штучних консервантів та
барвників.
Рекомендована доза PADMA NERVOTONIN
Дорослим 2–4 капсули на добу, краще – 1–2 капсули зранку за ½ – 1 годину до сніданку та 1–2
капсули через 1 годину після вечері, запиваючи їх значною кількістю рідини (найкраще – гарячою
водою або чаєм).
Дієтичні добавки не можуть замінювати різноманітне та збалансоване харчування згідно з
принципами здорового способу життя. Не є лікарським засобом. Перед прийомом рекомендується
проконсультуватися з лікарем.
Міцні нерви
Сьогодні людям буквально потрібні "міцні нерви". Наше сьогодення має багато викликів: маса
інформації потребує швидкої реакції. Однак, не завжди можливо обробити кожну складову
інформації. Наш мозок потребує час для послідовного аналізу багатьох чуттєвих сприйняттів.
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Нервозність, безсоння та стрес трапляються, коли мозок не може справлятися з навантаженням.
Нервова система неспроможна протистояти нагромадженню чуттєвої інформації, що часто має
своїм наслідком перевтомлення.
Використання PADMA NERVOTONIN
Препарат PADMA NERVOTONIN сприятливо впливає на стан нервової системи, сприяє відчуттю
комфорту та спокою у стресових ситуаціях*.
Виготовлення PADMA NERVOTONIN
Компанія PADMA AG виготовляє рослинний препарат PADMA NERVOTONIN з сировини, що
спеціально вирощується і постачається кваліфікованими постачальниками. Головними критеріями
таких поставок є якість та чистота. Рослинні вироби обробляться у чистих умовах для захисту їх
діючих речовин. Дієтичні добавки виготовляються згідно з найвищими стандартами якості (GMP)
фармацевтичної індустрії на підприємстві у Швейцарії, яке спеціалізується на тибетських
рецептах. Уся сировина, кожний етап виробництва та кожний кінцевий виріб підлягають
найсучаснішому аналізу, що гарантує найвищу якість продукції PADMA.
Подальша інформація про використання PADMA NERVOTONIN
На сьогодні відсутні дані щодо впливу препарату PADMA NERVOTONIN на ліки, з якими він
одночасно застосовується.
Загалом, рекомендовано дотримуватися 1,5–2-годинної перерви між прийманням дієтичної
добавки та інших фармацевтичних препаратів.
Особливу увагу слід приділити при вживанні дієтичних добавок дітьми, під час вагітності, жінкамгодувальницям та при індивідуальній чутливості до компонентів продукту. Перш, ніж приймати
цей препарат, вам слід проконсультуватися зі своїм лікарем або фармацевтом.
Препарат PADMA NERVOTONIN не містить лактози або глютену, через що є прийнятним для
діабетиків.
Забороняється вживати капсули після закінчення терміну їх зберігання, вказаного на упаковці.
Препарат слід зберігати у сухому місці, виключаючи його доступ для дітей, у оригінальній
упаковці, що захищає його від дії сонячного світла, при кімнатній температурі (приблизно 1525°C).
* Плоди міробалану підтримують нормальне функціонування нервової системи.
Продаж PADMA NERVOTONIN
PADMA NERVOTONIN можна придбати в упаковках по 40 капсул.
В Україні також можна придбати інші вироби торгової лінії "PADMA":
Дієтичні добавки:
PADMA BASIC
PADMA DIGESTIN
PADMA HEPATEN
Поставки в Україні:
ТОВ «УКЦ Сервіс», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Богомольця, 21
e-mail:office@padmabasic.com.ua
моб.тел. +38 097 9379460
Виробник:
PADMA AG
Unterfeldstrasse 1
CH-8340-Hinwil, Швейцарія

Більше інформації про тибетську медицину та асортимент виробів компанії "PADMA AG" можна
знайти на веб-сайті www.padmabasic.com.ua
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