
THÔNG TIN ĐIỆP CHÍNH CỦA THƯƠNG HIỆU

KHÔI PHỤC TỔNG THỂ

SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA ĐÀN ÔNG



TÍNH CẤP THIẾT

Chứng vô sinh ở đàn ông là một trong những vấn đề chính của 
khoa nam học

• 15% các cặp đôi không thể sinh con trong vòng 1 
năm.

• 5% các cặp đôi mãi luôn không thể sinh con dù 
đã thử các biện pháp chữa trị.

• Trong số 50% các cặp đôi vô sinh đều có liên 
quan tới “yếu tố đàn ông” xuất phát từ những rối 
loạn về các thông số phóng tinh.

G.R. Dohle, T. Diemer, A. Giwercman  2011



TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ

Chứng vô sinh ở nam giới là một bệnh do nhiều yếu tố, đó có thể là kết quả 
của quá trình rối loạn khác nhau, trong đó có cả những rối loạn không rõ 
nguyên nhân.

 Chứng vô sinh vô căn được chẩn đoán ở 30-40% 
những đàn ông vô sinh

 Chỉ số sức khỏe hàng năm của đàn ông:

 Nồng độ tinh trùng suy giảm 2,6%

 Thành phần của những tinh trùng có khả năng di 
động suy giảm 0,3%

 Thành phần của những tinh trùng với hình dạng 
bình thường suy giảm 0,7%

Auger và các đồng tác giả. 1995



MÔ TẢ SẢN PHẨM 

 Dạng bào chế:  Viên nang số 30

 Thành phần:
• L-Arginine
• Acetyl-L-Carnitine
• Tinh chất của Astragalus
• Vitamin C, E, B5, B6
• Mangan Gluconat
• Oxit kẽm
• «Seleksen»

Hướng dẫn sử dụng: Đàn ông uống 2 lần/ngày, mỗi lần 1 viên, trong lúc ăn.

Thời gian sử dụng:3-6 tháng



CÔNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM Spermstrong

 Tăng cường khả năng sinh tinh và tuần hoàn máu
trong các cơ quan sinh dục

 Tăng cường các chỉ số chất lượng của tinh trùng:
• Tăng nồng độ,
• Khả năng di động
• Số lượng và khả năng thụ thai của tinh trùng;

 Tăng cường chức năng tình dục và sinh sản
 Bình thường hóa quá trình trao đổi chất và tăng cường hệ 

miễn dịch



CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG

 Khách hàng là phụ nữ và đàn ông trong độ 
tuổi sinh sản từ 25 đến 40 tuổi

 Phụ nữ - 65%
 Đàn ông - 35%

 Lý do mua sản phẩm:
 Theo kê toa của bác sĩ
 Lời khuyên của người thân và bạn bè
 Quảng cáo trên báo và internet

Người dùng là đàn ông có rối loạn chức năng sinh sản, với sự suy giảm chất lượng 
tinh trùng, nồng độ tinh trùng thấp, giảm khả năng di động của tinh trùng và 
giảm số lượng của chúng



ƯU ĐIỂM SO VỚI CÁC SẢN PHẨM CẠNH TRANH

 Ưu điểm so với các chế phẩm Rx
 Không cần kê đơn
 An toàn với các hiệu ứng phụ và chống chỉ định ở mức 

thấp nhất
 Thuận tiện khi sử dụng - 2 viên trong ngày

 Ưu điểm so với các chế phẩm hoạt tính sinh học khác
 Giá cả phải chăng
 An toàn với các hiệu ứng phụ và chống chỉ định ở mức 

thấp nhất



ƯU ĐIỂM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

 Có chứa các thành phần thực vật tự nhiên, do đó rất an toàn với các 
hiệu ứng phụ và chống chỉ định ở mức thấp nhất

 Không cần kê đơn

 Có tác động hiệu quả trong trường hợp suy giảm chức năng sinh sản

 Tiện dụng khi sử dụng: uống 2 viên

 Giá cả phải chăng cho phép hầu hết đàn ông có thể sử dụng



Acoustic - Hãy cảm nhận tất cả 
các sắc màu âm thanh!



TẬT NẶNG TAI MÔ TẢ ĐẶC TÍNH BỆNH HỌC

Tật nặng tai là sự suy giảm lâu dài khả năng thính giác, trong đó có sự rối loạn của 
khả năng tiếp nhận âm thanh từ thế giới xung quanh và giao tiếp ngôn ngữ. Mức độ 
tật nặng tai có thể giao động từ việc suy giảm không đáng kể khả năng thính giác 
đến nặng tai hoàn toàn.

Mức độ Nói thầm Nói chuyện

Mức độ 1: 26-40 dB Dưới 3 m Dưới 6 m

Mức độ 2: 41-55 dB Dưới 0,5 m Dưới 3 m

Mức độ 3: 56-70 dB Ngay sát tai Dưới 0,5 m

Mức độ 4: 71-90 dB Không nghe thấy Nói to ngay sát tai

CÁC MỨC ĐỘ SUY GIẢM THÍNH LỰC 



TẬT NẶNG TAI

• Tật nặng tai dẫn truyền 
Gây cản trở trên đường truyền và tăng âm. Sự cản trở xuất hiện trên mức của tai ngoài 
(tật phát triển, sưng viêm, viêm tai ngoài) hoặc tai giữa (chấn thương màng nhĩ và tiểu 
cốt thính giác, viêm tai giữa, viêm tai dính, viêm ống tai, chứng xơ vữa động mạch). 

TAI TRONG

TAI GiỮA

TAI NGOÀI



TẬT NẶNG TAI

• Tật nặng tai cảm giác-thần kinh.
Phát triển trong những trường hợp rối loạn vi mô trong tai trong, bệnh Meniere 
(tăng áp lực chất lỏng trong tai trong), bệnh dây thần kinh thính giác, v.v. 
Nguyên nhân của bệnh điếc cảm giác-thần kinh có thể do một vài bệnh truyền nhiễm 
(sởi, viêm màng não, quai bị, AIDS). Rất hiếm khi các bệnh tự miễn dịch dẫn đến sự 
phát triển của tật mất thính giác thần kinh (u hạt Wegener). 

TAI TRONG

TAI GIỮA

TAI NGOÀI



NGUYÊN NHÂN CỦA TẬT NẶNG TAI CẢM GIÁC-
THẦN KINH

1. Nặng tai do nghề nghiệp

A. Tiếng ồn công nghiệp (bất kỳ).

B. Áp suất giảm liên tục.

2. Giảm thính lực do tuổi tác (bệnh presbyacusis)

3. Tác động chấn thương (chấn thương do áp suất, chấn thương do rung, chấn thương 
âm thanh, dập thương do không khí).

4. Rối loạn tuần hoàn máu.

5. Nhiễm độc

A. Uống thuốc ototoxic (kháng sinh, cytostatics, thuốc lợi tiểu tuần hoàn, dẫn xuất acid 
acetylsalicylic) 

B. Bị ảnh hưởng của các hóa chất độc hại (cồn, nicotin, asen, xăng, thuỷ ngân, v.v).



TẬT NẶNG TAI CON SỐ THỐNG KÊ

700 triệu người trên toàn thế giới bị mắc phải chứng điếc tai hoặc mắc phải các vấn 
đề về thính giác (10% dân số thế giới)* 

*-http://pharm-business.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/1670



CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN TRONG CHỮA TRỊ 
TẬT NẶNG TAI

1) Các chế phẩm vasoactive và henodilution khác nhau.

2) Liệu pháp oxy cao áp

3) Thuốc an thần.

4) Thuốc lợi tiểu.

5) Prostaglandin E-1

6) Các vitamin B, E và C.

7) Phương pháp extracorporeal và chế phẩm steroid.



ACOUSTIC LÀ GÌ

Chủ yếu là về thính giác

Đây là sản phẩm hoạt tính sinh học điều chế từ các 
thành phần thiên nhiên dành cho những người có mức 
độ rối loạn thính giác khác nhau, với thành phần:
- 14 nguyên tố vi lượng được lựa chọn cẩn thẩn;
- Các vitamin;
- Các chất chống oxy hóa;
- Các thành phần có khả năng làm tăng quá trình trao 
đổi chất trong não và cơ quan thính giác.



ACOUSTIC THÀNH PHẦN

Thành phần:
Betaine, vitamin E, resveratrol, quercetin, coenzyme Q10, tinh chất Ginkgo 
Biloba, mangan gluconate, vitamin B6, vitamin B1, axit folic, "Seleksen" 
(selen), vitamin H, vitamin B12.



TÁC DỤNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN

Betaine
• Trung hòa axit amin độc hại homocysteine.
• Bảo vệ thành động mạch.
• Tăng cường khả năng cung cấp máu của các 

cơ quan thính giác.

Vitamin E
• Tăng cường tuần hoàn máu.
• Ngăn cản sự hình thành nghẽn mạch.

Resveratrol
• Tác động bảo vệ thần kinh.
• Tác động chống viêm.
• Giảm rủi ro hình thành các bệnh thoái hóa thần kinh -

bệnh Alzheimer và Parkinson



TÁC DỤNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN

Coenzyme Q10
• Tác động chống oxy hóa. 
• Làm giảm các tác động tổn thương do thiếu oxy. 
• Tái tạo năng lượng. 

Mangan gluconate
• Tham gia vào việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh. 

Ginkgo Biloba
• Tăng cường tuần hoàn máu não.
• Chống dị ứng.
• Ức chế yếu tố kích hoạt tiểu cầu.



TÁC DỤNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN

Vitamin B12
• Ảnh hưởng tích cực đến hệ thần kinh trung ương.
• Tăng cường khả năng tái tạo các tế bào.

Vitamin H
• Hỗ trợ quá trình trao đổi axit amin.
• Tham gia vào quá trình trao đổi chất carbohydrate. 

Selen
• Tham gia điều hòa quá trình trao đổi chất.
• Giảm tổn thương do giảm oxy 
• Là thành phần của trên 30 các hợp chất sinh học 

quan trọng. 
• Chống oxy hóa



TÁC DỤNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN

Vitamin B6:
• Ảnh hưởng tích cực tới quá trình làm việc của não bộ và 

hệ thần kinh.
• Ngăn cản sự phát triển của chứng xơ vữa động mạch.

Vitamin B9
• Tăng cường khả năng tạo máu.
• Tái tạo thành coenzyme cần thiết cho nhiều quá trình trao 

đổi chất quan trọng 

Vitamin B1
• Tăng cường quá trình tạo năng lượng.
• Hỗ trợ hệ thần kinh.

Quercetin
• Hiệu quả trong chống oxy hóa. 
• Tác động chống phù nề.
• Tác động chống co thắt.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercetin.svg?uselang=ru


ACOUSTIC HIỆU QUẢ

Tăng cường quá trình tuần hoàn máu và kích thích 
quá trình trao đổi chất trong các tế bào đại não và 
các cơ quan thính giác;

Bổ sung các thiếu hụt vi chất dinh dưỡng cần thiết 
gây giảm nguy cơ thính giác;

Phòng ngừa nhiễm trùng tai trong

Cải thiện oxy bão hòa trong tế bào, 
chống giảm oxy trong tế bào ở tất cả các mức độ;

Tăng độ đàn hồi của thành mạch máu;

Tăng quá trình trao đổi năng lượng trong các tế 
bào phân tích thính giác.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercetin.svg?uselang=ru


LIỆU TRÌNH SỬ DỤNG VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Liệu trình sử dụng: 
Người lớn và trẻ trên 14 tuổi uống 1 lần/ngày, mỗi lần 1 
viên, trong lúc ăn.
Thời gian uống:
4-6 tuần.

Chống chỉ định 
Mẫn cảm với thành phần sản phẩm, phụ nữ có thai và đang 
trong thời kỳ cho con bú.



NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG
Tạp chí “Bác sỹ điều trị” số 11 2015.

“PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ LIỆU TRÌNH TỔNG HỢP Ở CÁC BỆNH 
NHÂN BỊ TẬT NẶNG TAI CẢM GIÁC-THẦN KINH CĂN NGUYÊN 
KHÁC NHAU”

• Petrova Natalia Nikolaevna - GS, Tiến sĩ Y khoa, Đại học Y khoa mang tên I.I. 
Mechnikov.

• Pavlov Victor Vladimirovich - TS Y khoa, Bác sĩ nội trú Elizavetinskaya G.B.



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Acoustic có thể khuyến nghị:

• Là một liệu trình hỗ trợ, sau một quá trình điều trị bằng thuốc chuẩn hóa.

• Sử dụng với vai trò giúp phòng ngừa, sử dụng giữa các liệu trình, để tăng cường 
vi tuần hoàn, các quá trình trao đổi cấu trúc bên trong tai.



ƯU ĐIỂM CỦA ACOUSTIC

• Không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
• Thành phần có một không hai.
• Tác động tới các nguyên nhân chính của quá trình phát 

triển tật nặng tai cảm giác-thần kinh.
• Tiện lợi khi sử dụng (1 viên/1 lần/ngày)
• Tiết kiệm (1 hộp cho một liệu trình).



Nootrop
KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CỦA 
NÃO

Công ty dược phẩm RIA “Panda”



CHỨNG SUY NHƯỢC

Chứng suy nhược là trạng thái bệnh tâm lý, đặc trưng 
bởi sự suy yếu, tăng mệt mỏi, cảm xúc không ổn định, 
tăng cảm giác, rối loạn giấc ngủ.

Chứng suy nhược phát triển do những căng thẳng thần 
kinh, tình trạng bất ổn, khó khăn, lo lắng và các xung 
đột kéo dài, hay còn được gọi là chứng suy nhược thần 
kinh 



TÍNH CẤP THIẾT

• Tỷ lệ mắc bệnh liên quan tới bệnh suy nhược chiếm hơn 60%.
• Trong số các bệnh nhân khám các bác sĩ đa khoa, chứng suy 

nhược được ghi nhận ở 24-25% bệnh nhân.
• Trong một số bệnh như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, suy tim 

mãn, chứng đa xơ cứng, AIDS và nhiều bệnh khác thì tình 
trạng suy nhược nêu trên được nhận thấy ở 50-100% các bệnh 
nhân. 

• *Theo số liệu P. Skapinakis  2003.
• **Kroenke K., 1988; Hickie L.B., 1990. 
• ***Hadjimichael O., 2008.

***

**

*



NGUYÊN NHÂN

• Xã hội:
Các tình huống stress do gia đình và công việc, các trách nhiệm 
phải thực thi khác nhau v.v.



NGUYÊN NHÂN

• Hữu cơ:

• Xôma: 
o Nhiễm vi rút;
o Bệnh nội tiết;
o GCC

Thoái hóa cột sống

Insultus 

Thiếu máu tuần 
hoàn não mãn tính

Chấn thương



CÁC LOẠI CHỨNG SUY NHƯỢC THẦN KINH

• Suy nhược Hypersthenia - tâm trạng cực kỳ không ổn định, 
không kiềm chế, khó chịu, rối loạn giấc ngủ.

• Suy nhược Hyposthenia - suy nhược thần kinh, đa sầu, tăng 
mệt mỏi và kiệt sức, rối loạn trí nhớ và sự tập trung.



ĐIỀU TRỊ

• Thuốc trị liệu tâm thần.
• Adaptogens.
• Thuốc chống trầm cảm.
• Nootropics. - thuốc có tác động kích hoạt trực tiếp lên cơ 

chế tích hợp của não, kích thích học tập, cải thiện trí nhớ 
và hiệu quả của hoạt động tâm thần, tăng khả năng chịu 
đựng của não đối với các tác động có hại, cải thiện các 
kết nối vỏ não-dưới vỏ. 



VIÊN NANG NOOTROP

• L-glycine: 0,3285 g.
• Tinh chất Gotu kola: 0,05 g.
• Ginkgo biloba: 0,01 g.
• В3: 0,005 g.
• В5: 0,0025 g.
• В6: 0,001 g.
• В12: 1,5 mcg.



TÁC DỤNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN

Ginkgo biloba:
• Tăng hiệu suất tinh thần.
• Cải thiện tuần hoàn não.
• Chống dị ứng
• Giảm trương lực của các tiểu động mạch, trong đó có cả co giật.
• Ức chế yếu tố kích hoạt tiểu cầu.
• Cho hiệu quả tốt trong trường hợp thoái hóa cột sống.

Tinh chất Gotu kola:
• Cải thiện tuần hoàn não và ngoại vi.
• Kích thích quá trình tư duy.
• Giúp giảm áp lực nội sọ.
• Ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông.
• Cho hiệu quả giảm đau nhẹ.



TÁC DỤNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN

Glycine:
• Có tính chất của nootropic.
• Cải thiện trí nhớ và các quá trình liên kết
• Giảm áp lực cảm xúc tâm lý.
• Tăng hiệu suất tinh thần.

Vitamin B3:
• Tối ưu hóa sự cân bằng kích thích và ức chế trong hệ thần kinh trung 

ương.
• Chống đông máu.
• Điều tiết lượng đường trong máu. 



TÁC DỤNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN

Vitamin B5:
• Kích thích khả năng làm việc của bộ não.
• Bình thường hóa quá trình chuyển hóa lipid. 
• Loại bỏ sự đãng trí, lãng quên và rối loạn trầm cảm nhẹ.

Vitamin B6:
• Ảnh hưởng tích cực đến công việc của bộ não và hệ thần kinh.
• Ngăn ngừa sự phát triển của chứng xơ vữa động mạch.

Vitamin B12:
• Giúp cải thiện các quá trình tư duy.
• Giảm nồng độ cholesterol.
• Tăng khả năng tái tạo của mô.



ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG NOOTROP 

Người cao tuổi bắt đầu có các biểu hiện tích cực trong các vấn 
đề về trí nhớ, suy nghĩ và làm việc trong não.

+ =



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

• Người lớn và trẻ em trên 14 tuổi uống 1 lần/ ngày, mỗi lần 1-2 
viên, trong bữa ăn.

• Thời gian uống: 20 ngày. Sau đó ngừng uống 10 ngày và có
thể uống lại.



CHỐNG CHỈ ĐỊNH

• Những người mẫn cảm với thành phần của sản phẩm, phụ nữ 
mang thai và cho con bú.



DÒNG SẢN PHẨM NOOTROP- CÁC TÁC DỤNG CHÍNH 

Nootrop viên nang: 
• Tăng hiệu suất tinh thần; 
• Tăng sự ổn định về cảm xúc; 
• Giảm áp lực cảm xúc tâm lý.

.



DÀNH CHO MẮT

Các viên nang số 40 có thành phần:
Tinh chất quả việt quất ... 30 mg
Vitamin С……….….....12,5 mg
Oxit kẽm…………….……4 mg
Vitamin В1…………….. 0,5 mg
Vitamin В6………………0,5 mg

Sử dụng cho:
• Tăng căng mắt (để phòng 

ngừa và điều trị toàn diện bệnh 
mắt) 

Trẻ em từ 3 đến 7 tuổi uống 1 viên 
nang 1 lần trong ngày; trẻ em từ 7 đến 
14 tuổi uống 1 viên nang 1-2 lần trong 
ngày; người lớn và trẻ em trên 14 tuổi 
uống 2 viên nang 1 lần trong ngày.

Việt quất:
• Có hiệu quả bảo vệ các mạch máu của mắt, làm 

giảm độ mong manh của mao mạch (có tác dụng 
tích cực trong sự thay đổi mạch máu)

• Tăng cường tái tạo võng mạc sắc tố nhạy sáng, 
cải thiện thị lực trong bóng tối

• Cải thiện tính linh hoạt của màng tế bào và làm 
tăng lưu lượng máu đến võng mạc

Kẽm:
• Bảo vệ mắt khỏi những thay đổi liên quan đến 

tuổi tác
• Bảo vệ mắt khỏi bị tổn thương do ánh sáng mạnh

Vitamin C:
• Tăng cường khà năng bảo vệ ban xuất huyết thị 

giác
• Phòng ngừa tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể

Vitamin B6, B1:
• Cần thiết cho quá trình trao đổi chất nội bào mô 

mắt



TÁC DỤNG AN THẦN

Viên nang số 40 với thành phần:
Magiê cacbonat…………...120 mg
Chiết suất từ cây Leonurus..50 mg
Vitamin В6…………………..1 mg

Sử dụng trong các trường hợp:
• Căng thẳng, bệnh thần kinh 
• Loạn trương lực sinh dưỡng mạch
• Mệt mỏi toàn thân
• Mệt nhọc

Uống 1-2 viên nang 2 lần trong ngày

Leonurus tim mạch
• Giảm hưng phấn hệ thần kinh trung ương
• Hạ huyết áp
• Khôi phục nhịp tim
• Điều trị rối loạn hệ thần kinh trong thời kỳ mãn 

kinh

Magie:
• An thần

Vitamin B6:
• Cần thiết cho hoạt động chức năng của hệ 

thần kinh
• Tham gia vào quá trình trao đổi xerotonin 

(“hooc môn hạnh phúc”)



TĂNG CƯỜNG TRÍ NÃO

Viên nang số 40 có thành phần 
Glycine……….………..147 mg
Tinh chất ginkgo biloba..13 mg
Tinh chất 
cây hoàng cầm …….........2 mg

Sử dụng để:
• Giảm áp lực tâm lý cảm xúc
• Tăng cường chức năng nhận 

thức
• Cải thiện giấc ngủ

Uống 1 viên nang 3 lần trong ngày

Ginkgo biloba:
• Bình thường hóa tuần hoàn não và động mạch 

vành
• Cải thiện trí nhớ, thính giác, thị giác
• Kích hoạt các hoạt động trí óc
• Giúp cải thiện giấc ngủ
• Loại bỏ ù tai và chóng mặt

Glycerin:
• Giảm áp lực cảm xúc tâm lý.
• Tăng hiệu suất tinh thần

Cây hoàng cầm:
• Loại bỏ chứng đau đầu và mất ngủ
• Mở rộng sự lưu thông mạch máu



PROKTONIS

Xoa dịu từ bên trong, dễ chịu ở bên ngoài!

Giảm các triệu chứng 
của 
bệnh trĩ!



Bệnh trĩ được chẩn đoán ở 10% người lớn, trong đó có khoảng 50% đàn ông 
trên 60 tuổi. Trong số các phụ nữ có thai bệnh trĩ được phát hiện trên 40% các 
trường hợp. 80% dân số sớm hay muộn cũng đều mắc phải các triệu chứng của 
bệnh trĩ.
Thống kê của WHO

TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ



TRIỆU CHỨNG

Trĩ là bệnh được đặc trưng chủ yếu bởi chảy máu trực tràng không đều do sự 
tăng lên của các khối hang trong các ống thông xa của trực tràng và hậu môn, gây 
ra sự  viêm nhiễm và các triệu chứng bệnh.

TRĨ NỘI

TRĨ NGOẠI RÒ NỨT KẼ ÁP XE



MÔ TẢ SẢN PHẨM

Dạng bào chế: 60 viên nang trong một hộp
Thành phần:
• Sụn cá mập;
• Cassia Aquifolium;
• Yarrow;
• Vitamin E và A.

Hướng dẫn sử dụng: người lớn và trẻ em trên 14 tuổi uống 
3 lần/ngày, mỗi lần 1 viên, trong lúc ăn. 
Thời gian uống: 20 ngày.



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

VIÊN NANG
• Giảm đau ở bệnh trĩ
• Bình thường hóa quá trình làm việc của hệ 

tiêu hóa,
• Có tác dụng nhuận tràng nhẹ.



ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG PROKTONIS

Nhóm phụ
Phụ nữ và đàn ông bị bệnh 
nhiễm trùng ruột già các dạng 
khác liên quan tới công việc.

Phụ nữ sau sinh có thể sử dụng 
kem “Proktonis”.

Nhóm chính
Phụ nữ và đàn ông mắc các triệu chứng ban đầu của bệnh trĩ, cũng như sử dụng 
“Proktonis” để phòng bệnh và chữa bệnh trong thời gian trước và sau phẫu thuật.



PROKTONIS: MÔ TẢ CÁC THÀNH PHẦN

Viên nang:
Sụn cá mập có khả năng cầm máu, chống viêm, miễn dịch và chữa lành vết thương. Giảm 
đau và

Điều hòa chức năng của ruột;

Cassia aquifolium có tính chống viêm, chống nhiễm 
khuẩn và làm lành vết thương,
làm giảm đầy hơi;

Vitamin E ngăn cản hoặc loại bỏ quá trình rối loạn 
tuần hoàn máu, làm giảm co thắt mạch ngoại vi và
tăng cường khả năng phục hồi của các niêm mạc và 
những biểu mô khác, có tính chống oxy hóa.



CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Trong năm 2013, tại cơ sở lâm sàng Bộ môn trị liệu và
Dược lâm sàng Đại học tổng hợp Y khoa I.I. Mechnikov đã
tiến hành "Đánh giá ngẫu nhiên, nghiên cứu có đối chứng
giả để đánh giá hiệu quả và an toàn của các chế phẩm hoạt
tính sinh học Proktonis (kem và viên nang) ở bệnh nhân
trĩ không biến chứng "



CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết luận:
1. Sử dụng “Proktonis” chắc chắn sẽ giúp nhanh chóng biến mất các cơn đau, khó 

chịu hậu môn (ngứa, bỏng rát,...), chảy máu trong trường hợp trĩ không biến 
chứng.

2. Kem “Proktonis” có tính chất làm lành vết thương và tạo cảm giác dễ chịu.

3. Viên nang “Proktonis” có tác dụng nhuận tràng nhẹ và có thể được sử dụng để 
điều chỉnh chức năng ruột khi bị táo bón.

4. Viên nang “Proktonis” có khả năng dung nạp tốt, an toàn, có ảnh hưởng tích 
cực đến bức tranh lâm sàng của bệnh và có thể được đề nghị để áp dụng rộng 
rãi trong điều trị bảo tồn các bệnh trĩ không biến chứng, cũng như để phòng 
ngừa bệnh.



Angelika Forte

Tôi dùng thuốc tránh thai 
và không muốn quan hệ tình 
dục. Để lấy lại mong muốn 

như trước...
Tôi bắt đầu sử dụng 

Angelika Forte



đó là sự vắng mặt thường xuyên hoặc định kỳ này 

của những tưởng tượng tình dục, suy nghĩ và ham 

muốn tình dục, gây ra sự đau khổ cá nhân hoặc 

những khó khăn trong giao tiếp.

RỐI LOẠN HAM MUỐN TÌNH DỤC-

55



• Hóc môn 
tình dục

• Sử dụng 
thuốc

• Tôn giáo
• Văn hóa

• Trầm cảm / lo lắng
• Nhận thức về cơ thể
• Vấn đề tình dục của bạn 

tình
• Mất ngủ/mệt mỏi
• Stress

Tâm lý / 
giao tiếp

Văn hóa-xã 
hội

Tâm sinh lý

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TÌNH 
DỤC Ở PHỤ NỮ
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Tránh 
thai 
nội 

tiết tố

Chảy máu 

Chứng nhức ở 
ngực

Giảm bôi trơn 
và khô âm đạo

Tăng khả năng 
nhạy cảm của 

vùng niêm mạc 
đầu âm đạo

Giảm độ dày 
của môi sinh 

dục

Rối loạn hệ tiết 
niệu

HIỆU ỨNG BẤT LỢI KHI SỬ DỤNG LÂU 
DÀI BIỆN PHÁP TRÁNH THAI NỘI TIẾT 
TỐ



Angelika Forte cắt đứt nguyên nhân gây ra rối 
loạn tình dục ở phụ nữ như thế nào?

1. Thay đổi hoocmon

Chiết xuất Phytoestrogens Angelica hỗ trợ cơ quan sinh sản của phụ nữ và 

làm dịu các rối loạn của hoocmon trong thời kỳ mãn kinh, qua đó tăng cường 

ham muốn tình dục ở phụ nữ.

2. Các khía cạnh tâm lý tình cảm

Adaptogens và các chất kích thích (sữa ong chúa, guarana, xương cựa, 

Yohimbe) góp phần giảm rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi mãn tính, trầm cảm, 

nhức đầu, đau thần kinh và tăng cường khả năng tình dục của phụ nữ.

ANGELICA FORTE



Thành phần
• Angelika, chiết xuất (tăng ham muốn tình dục, giúp khôi phục lại sự cân bằng 

nội tiết)

• Guarana, chiết xuất (tăng ham muốn, tạo điều kiện cho khả năng đạt cực 

khoái).

• Sữa ong chúa (cải thiện tâm trạng, tăng sự linh hoạt, cải thiện mô của cơ quan 

hô hấp, làm chậm quá trình lão hóa, giúp duy trì ham muốn tình dục).

• Astragalus, chiết xuất (adaptogen, củng cố hệ miễn dịch, máu, nước tiểu, hệ hô 

hấp, tim và gan).

• Yohimbe, chiết xuất (tăng cường ham muốn tình dục, làm giàu cảm xúc và cảm 

giác tình dục khi gần gũi)

• Vitamin C (duy trì tính đàn hồi của mạch máu, ngăn ngừa sự nhiễm độc của cơ 

thể)

• Vitamin E (cải thiện lưu thông máu, bảo vệ cơ thể khỏi lão hóa sớm)



ANGELICA FORTE. Tác động theo lứa tuổi

Bắt đầu đời sống tình 
dục

Sau khi sinh

Trong trường hợp áp 
dụng biện pháp 
tránh thai kéo dài

Trong thời 
kỳ mãn kinh

Nỗi sợ hãi khi 
gần gũi tình cảm

Chảy máu
Cải thiện tuần hoàn máu
Chống tắc nghẽn máu

Hỗ trợ cơ quan sinh sản
Điều hòa các rối loạn nội tiết 

Điều hòa các rối loạn nội tiết và các triệu chứng tiền mãn 
kinh: bốc hỏa, căng thẳng, nhức đầu

Làm giàu cảm xúc tình cảm và tình dục trong lúc gần 
gũi bạn tình

Cải thiện tâm trạng, tăng tính năng động



CHO AI-VÌ SAO

VÌ SAO

Angelica forte được tạo ra để làm tăng 
ham muốn tình dục của phụ nữ, bị 
giảm do việc sử dụng các biện pháp 
tránh thai nội tiết kéo dài (hơn một 
năm), cũng như để phòng ngừa chứng 
viêm nghẽn tĩnh mạch.

CHO AI

Dành cho phụ nữ buộc phải sử dụng 
BIỆN PHÁP TRÁNH THAI NỘI 
TIẾT bất kỳ (viên, miếng dán, viên 
đặt).



ARTROCIN
CHĂM SÓC CÁC KHỚP BẰNG CÁC 
BIỆN PHÁP THIÊN NHIÊN



ARTROCIN
TÁC ĐỘNG GẤP BA KHI CHỮA 
TRỊ BỆNH VIÊM KHỚP

• Phục hồi mô sụn

• Có tác dụng chống viêm

• Bình thường hóa vi tuần hoàn và dinh dưỡng 
tế bào của vùng khớp



TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ
Dạng tổn thương khớp và mô sụn phổ biến nhất là 
THOÁI HÓA XƯƠNG KHỚP (70-80% tất cả các 
bệnh về khớp)

Ở những người trên 45 tuổi, con số này 
đạt 30%
Ở những người trên 65 tuổi, con số này 
đạt 80%

Trong 10% các trường hợp thoái hóa khớp là 
nguyên nhân gây tàn tật!



BỆNH VIÊM KHỚP - NHÓM NGUY CƠ MẮC

Người cao tuổi
Người thừa cân
Rối loạn trao đổi chất
Chấn thương
Di truyền



CẤU TRÚC KHỚP SỤN

Chondrocytes

Axit amin
Sun phát
Đường đơn

Collagen
Glucosaminoglycans 
(chondroitin và 
glucosamine)
Hyaluronates
Protein liên kết

Mô sụn



BỆNH VIÊM KHỚP - QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Sự hình thành các 
proteoglycans và 
collagens không hoàn 
chỉnh

Không có khả năng tạo 
thành các axit 
hyaluronic

Tạo thành các sản 
phẩm của quá 
trình suy giảm 
collagen và 
chondrocytes

Sự mất mát ma 
trận 
glycosaminoglyca
ns và axit 
hyaluronic

Kích thích viêm khớp (viêm kết mạc) và sự thay 
đổi trong màng hoạt dịch 



BỆNH VIÊM KHỚP - QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

KHỚP 
KHỎE 
MẠNH

BỆNH 
VIÊM
KHỚP

Quá trình suy thoái

Quá trình tổng hợp



BỆNH VIÊM KHỚP - QUÁ TRÌNH 
PHÁT TRIỂN 4 GIAI ĐOẠN



BỆNH VIÊM KHỚP - TRIỆU 
CHỨNG

• Đau nhức trong thời gian dịch chuyển khớp 
hoặc sau khi vận động mạnh

• Đau nhức “khi thay đổi thời tiết”, cảm nhận 
“sự khuấy động” các khớp

• Đau âm ỉ (thường bị đau)
• Thay đổi sự linh động của khớp



CÁC NGUYÊN LÝ ĐIỀU TRỊ

Phục hồi mô sụn và 
sự linh động của 

khớp

Giảm sưng tấy

Thay đổi lối sống, 
vật lý trị liệu, thể 

dục trị liệu

Các thuốc chống viêm không steroids, 
Các glucocorticosteroids

Chondroprotectors:
Glucosamine
Chondroitin
Axit hyaluronic
Collagen



ARTROCIN
TÁC ĐỘNG TỪ BÊN TRONG

Flavonoid 

Glucosamine và 
Chondroitin

Các thành phần 
bổ sung 

• Giảm sưng viêm
• Cải thiện vi tuần hoàn

• Giảm đau
• Phòng ngừa gai xương 

(Ca+D3)

• Tái tạo khớp
• Tổng hợp các màng hoạt 

dịch



ARTROCIN - TÁC DỤNG CỦA 
CÁC THÀNH PHẦN

Chondroitin + Glucosamine 
• tổng hợp proteoglycans, axit 

hyaluronic
• tổng hợp glucosamin glicins
• tạo collagen

Flavonoids (Quercetin, Dihydroquercetin) 
• Có tác dụng chống viêm
• vi tuần hoàn = cải thiện dinh dưỡng sụn
• có tác dụng chống oxy hóa



ARTROCIN - THÀNH PHẦN

Viên nang Arthrosin số 60
Chondroitin sulfate, Glucosamine, 
Chiết xuất từ liễu trắng, Quercetin 

Vitamin E, C



ARTROCIN CÁCH DÙNG

Viên nang Artrocin số 
60

Uống 3 lần/ngày, mỗi lần 1 viên
Liệu trình uống kéo dài 2-3 tháng



ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
ARTROCIN 

• Nhóm chính: phụ nữ và nam giới có khó khăn 
về đau khớp, khớp kêu, cứng khớp, hạn chế vận 
động và các triệu chứng khác của viêm khớp, hư 
khớp, hư xương sụn

• Người dùng các sản phẩm khác cùng loại

• Người già

• Người thừa cân

• Vận động viên thể thao và những người bị chấn 
thương



Chân thành cảm ơn!
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