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A programok az Európai Természettudományi Akadémia és az Európai Tudományos 

Társaság (Hannover, Németország) tudósainak vezetésével lettek kidolgozva. 

 

A „MyRealWay” bioregulatorok gyakorlati alkalmazása betegségek megelőzésére és a 

betegségek kezelésének támogatására: 

 

Az immunrendszer működési zavarai 

Akut és krónikus intoxikációval járó betegségek 

A vérképző rendszer rendellenességei (vérszegénység) 

A női reproduktív rendszer diszfunkciói 

A férfi reproduktív rendszer diszfunkciói 

Vizeletrendszer diszfunkciója 

Májbetegségek 

Az izom és csontrendszer diszfunkciói 

Az életkorral összefüggő változások („aktív hosszú élet”) 

A légzőrendszer működési zavarai 

Az emésztőrendszer működési zavarai 

Az idegrendszer működési zavarai 

A szív- és érrendszer működési zavarai 

Az endokrin rendszer működési zavarai 

 Látószervi diszfunkciók  

Hallószervek diszfunkciói 

Különböző lokalizációjú daganatok 

Női kozmetológia 

Férfi kozmetológia 

Fokozott fizikai aktivitás 

 

3. old. 

4. old. 

6. old. 

7. old. 

11. old. 

13. old. 

14. old. 

16. old. 

23.old. 

26. old. 

27. old. 

29. old. 

30. old. 

31. old. 

34. old. 

35. old. 

36. old. 

37. old. 

39. old. 

40. old. 

. 
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GYAKORLATI ALKALMAZÁS 

A „MyRealWay” bioregulatorok, mint megelőzést szolgáló és kiegészítő készítmények a betegségek integrált 

kezelésében 

 

GYAKORLATI ALKALMAZÁS 

az immunrendszer működési zavarainak esetén 

. 

 

I. Másodlagos immunhiány 

1 sz. Program  (krónikus fertőzések, parazitafertőzések, intoxikáció, stressz-szindróma, étkezési rendellenességek, 

kimerültség, autoimmun betegségek, endokrin betegségek, sérülések és műtétek, gyógyszeres kezelés okozta 

másodlagos immunhiány kialakulása, valamint az immunrendszer támogatásával megelőzhető szezonális légzőszervi 
vírusos fertőzések és influenza) 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Az immunrendszer nem specifikus 

rezisztenciájának növekedése 

ThymusTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
A szervezet adaptogén tulajdonságainak 

növekedése 

MiсrofloraTIDE PLUS 1 kapszula délután 
A bélflóra normalizációja 

 

 

II. Allergiák  (légúti allergia, atópiás dermatitis). 

2 sz. Program Súlyosbodó allergiás időszakban 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapszula reggel és este 
A szervezet természetes méregtelenítő 

folyamatainak aktivizálódása 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapszula reggel és délután 
Az immunrendszer nem specifikus 
rezisztenciájának növekedése 

 

Allergia szegény időszakban  

Az emésztő szervek működésének helyreállítása 

3 sz. Program  a gyomor- és béltraktusban lévő nyálkahártya ellenálló képességének fokozására 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

DuodenumTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 

A nyombél reparatív és regeneratív 

folyamatainak javulása, a kiválasztó 

funkció normalizálódása 

FlatuTIDE PLUS 1 kapszula reggel és napközben 
Az emésztési folyamatok és a 

tápanyagok felszívódásának javulása 

 

4 sz. Program  a bélcső motorikus és áteresztő képességgel kapcsolatos zavarainak megszüntetése, a belekben 

található életközösségek normalizációja 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
A bélflóra normalizációja 

 

NervesTIDE PLUS 2  kapszula este 

A központi és periférikus idegrendszer 

metabolizmusának és szabályzó 

funkcióinak normalizálódása 
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5 sz. Program A légzőszervek funkcionális állapotának helyreállítása 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

BreathTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 

A légutak nyálkahártyáját érintő 

gyulladásos folyamatok aktivitásának 

csökkenése 

ThymusTIDE PLUS 1 kapszula délután és este 
A szervezet adaptogén tulajdonságainak 

növekedése 

 

6 sz. Program A vizelet kiválasztó szervek funkcionális állapotának helyreállítása 

MyRealWay 
Komplex 

Adagolás és időtartama 
15-30 nap 

Várható hatás 

KidneyTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este A vesék működésének normalizációja 

ThymusTIDE PLUS 1 kapszula délután és este 
A szervezet adaptogén tulajdonságainak 

növekedése 

 

7 sz. Program Az immunrendszer funkcionális állapotának helyreállítása 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

BreathTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 

A légutak nyálkahártyáját érintő 

gyulladásos folyamatok aktivitásának 

csökkenése 

ThymusTIDE PLUS 2 kapszula délután és este 
A szervezet adaptogén tulajdonságainak 

növekedése 

KidneyTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este A vesék működésének normalizációja 

 
 

 

GYAKORLATI ALKALMAZÁS 

akut és krónikus intoxikációval járó betegségek integrált kezelésében 

 

8 sz. Program  Dysuria (vizelet ürítési elégtelenség) okozta mérgezés 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapszula reggel és este A természetes méregtelenítés aktiválása 

UrinaTIDE PLUS 1 kapszula reggel és délután 
A vizelet mennyiségének növekedése, a 

térfogati terhelés csökkenése 

NervesTIDE PLUS 1 kapszula este 

A központi és periférikus idegrendszer 

metabolizmusának és szabályzó 

funkcióinak normalizálódása 

 

9 sz. Program Mérgezés a másodlagos immunhiányos állapot tüneteivel 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapszula reggel és este 
A szervezet természetes méregtelenítő 

folyamatainak aktivizálódása 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapszula reggel és délután 
Az immunrendszer nem specifikus 

rezisztenciájának növekedése 

NervesTIDE PLUS 1 kapszula este 
A központi és periférikus idegrendszer 

metabolizmusának és szabályzó 

funkcióinak normalizálódása 
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10 sz. Program Mérgezés májműködési zavarok tüneteivel 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapszula reggel és este 
A szervezet természetes méregtelenítő 

folyamatainak aktivizálódása 

LiverTIDE PLUS 1 kapszula reggel és napközben 

1 kapszula délután 

Csökken a kardiális máj cirrózis 

kialakulásának esélye 

NervesTIDE PLUS 1 kapszula este 

A központi és periférikus idegrendszer 

metabolizmusának és szabályzó 

funkcióinak normalizálódása 

 

11 sz. Program Mérgezés a szív elégtelenség tüneteivel 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapszula reggel és este 
A szervezet természetes méregtelenítő 
folyamatainak aktivizálódása 

CardioTIDE PLUS 1 kapszula reggel és napközben 

1 kapszula délután 

Javul a szívizom kontraktilitása és 

anyagcseréje 

VessTIDE PLUS 1 kapszula este 
Az érrendszer működési zavarainak 

korrekciója 

 

12 sz. Program Mérgezés a légzési zavarok tüneteivel 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapszula reggel és este 
A természetes méregtelenítés 

aktivizálódása 

BreathTIDE PLUS 1 kapszula reggel és napközben 

1 kapszula délután 

A léguti gyulladásos folyamatok 

csökkenése 

VesselTIDE PLUS 1 kapszula este 
Az érrendszer működési zavarainak 

korrekciója 

 

13 sz. Program Az immunrendszer mechanizmusát érintő fertőző gyulladásos megbetegedések. Fertőző gyulladásos 

megbetegedések után a gyógyulás időszakában. A légutak szezonális vírusos fertőzése. Káros környezeti hatások 
szervezetre gyakorolt hatásainak megelőzése (ökológiai, ipari és geopatikus) 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

20-30 nap 
Várható hatás 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapszula naponta kétszer Az immun státusz helyreállása 

ThymusTIDE PLUS 1 kapszula naponta A szervezet adaptogén tulajdonságainak 

növekedése 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapszula naponta kétszer A szervezet természetes méregtelenítő 

folyamatainak aktivizálódása 

 

14 sz. Program Káros környezeti hatások miatt kialakuló akut és krónikus mérgezések, gyógyszer fogyasztás, 

alkoholizmus, fertőző vagy parazita ágensek, a szervezet szerveinek és rendszereinek működési zavarai (krónikus 

szív-, vese-, máj- és légzési elégtelenség) 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

20-30 nap 
Várható hatás 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapszula naponta kétszer A szervezet természetes méregtelenítő 

folyamatainak aktivizálódása 

ThymusTIDE PLUS 1 kapszula naponta A szervezet adaptogén tulajdonságainak 

növekedése 

VessTIDE PLUS 1 kapszula naponta kétszer A mikro cirkuláció és a vér reológiai 
tulajdonságainak javulása 

Szerv specifikus komplex 

(CardioTIDE PLUS vagy 

BreathTIDE PLUS vagy 

KidneyTIDE PLUS vagy 

UrinaTIDE PLUS vagy 

LiverTIDE PLUS stb.) 

1 kapszula naponta kétszer A célszervek funkcionális működésének 

és anyagcseréjének javulása 

Ha nem talált megfelelő programot, szakembereink egyedi alkalmazási programot készítenek az Ön számára. 
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GYAKORLATI ALKALMAZÁS 

A vérképző rendszer betegségeinek megelőzése és működésének helyreállítására 

 

15 sz. Program Tápanyag hiánnyal kapcsolatos vérszegénység (vashiány, B12 vitamin hiánya, folsav hiány, fehérje 

hiány, réz hiány, cink hiány és egyéb más anyagok hiánya). 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
A vérképzési folyamatok 
normalizálódása, a vashiány okozta 

vérszegénység megelőzése 

ThymusTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
A szervezet adaptogén 

tulajdonságainak növekedése 

 

16 sz. Program Különböző toxikus anyagok hatására kialakuló vérszegénység (idiopátiás aplasztikus anémia, 

kábítószer-aplasztikus anémia egyéb külső hatások okozta aplasztikus anémia, kábítószer okozta neutropenia, 

mérgezés miatt kialakuló neutropenia) 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 

A vérképzési folyamatok 

normalizálódása, a vashiány okozta 

vérszegénység megelőzése 

ThymusTIDE PLUS 1 kapszula napközben 
A szervezet adaptogén 

tulajdonságainak növekedése 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapszula reggel és este 

A szervezet természetes 

méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

 

17 sz. Program 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapszula naponta kétszer 
A vas, B6, B12 vitamin, folsav, réz 

hiányának pótlása 

ThymusTIDE PLUS 1 kapszula naponta 
A szervezet adaptációs 

tulajdonságainak javítása 

DetoxiTIDE PLUS   1 kapszula naponta kétszer 
A természetes méregtelenítés 

aktiválása 

 

18 sz. Program Akut és / vagy krónikus posthemorrhagiás anaemia 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapszula naponta kétszer 
A vas, B6, B12 vitamin, folsav, réz 

hiányának pótlása 

VessTIDE PLUS  1 kapszula naponta kétszer 
A vérkeringés javítása, az érfal 

erősítése 

ThymusTIDE PLUS  1 kapszula naponta 
A szervezet adaptációs 
tulajdonságainak javítása 

 

 

19 sz. Program Daganatok, anémia, kemoterápia vagy sugárterápia eredményeként. 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapszula naponta kétszer 
A vas, B6, B12 vitamin, folsav, réz 

hiányának pótlása 

DetoxiTIDE PLUS  1 kapszula naponta kétszer 
A természetes méregtelenítés 

aktiválása 

ImmuneTIDE PLUS  1 kapszula naponta kétszer 
Az immunrendszer nem-specifikus 

ellenállásának fokozása 
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Komplex a célszervhez 

(BreathTIDE PLUS vagy 

KidneyTIDE PLUS vagy 

UrinaTIDE PLUS vagy LiverTIDE 

PLUS vagy Pancrea TIDE PLUS 

stb.) 

1 kapszula naponta kétszer 
A metabolikus folyamatok és a 

célszerv funkcióinak javítása 

 

 

20 sz. Program A gyomor és a belek betegségeivel kapcsolatos vérszegénység 
 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapszula naponta kétszer 
A vas, B6, B12 vitamin, folsav, réz 

hiányának pótlása 

VessTIDE PLUS  1 kapszula naponta kétszer 
A vérkeringés javítása, az érfal 

erősítése 

Komplex a célszervhez  

(HyperacidTIDE PLUS vagy 

LowacidTIDE PLUS vagy 

DuodenumTIDE PLUS vagy 

FlatuTIDE PLUS vagy  

MicrofloraTIDE PLUS stb.)  

 

1 kapszula naponta kétszer 
A metabolikus folyamatok és a 

célszerv funkcióinak javítása 

 

 
21 sz. Program Korai öregedés és vérszegénység megelőzése idős és szenilis korban. 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 kapszula naponta kétszer 
A vas, B6, B12 vitamin, folsav, réz 

hiányának pótlása 

VessTIDE PLUS  1 kapszula naponta kétszer 
A vérkeringés javítása, az érfal 

erősítése 

ImmuneTIDE PLUS  1 kapszula naponta kétszer 
Az immunrendszer nem-specifikus 

ellenállásának fokozása 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMOK 

„A HÖLGYEK REPRODUKTÍV EGÉSZSÉGE” 

I. Klimax szindróma 

 1. csoport: korai tünetek (motoros és pszicho-emocionális zavarok). Hőhullám, éjszakai verítékezés, indokolatlan 

szívdobogás, hidegrázás,ingerlékenység, álmatlanság, gyengeség, nyugtalanság  

 

22 sz. program 

MyRealWay 
Komplex 

Adagolás és időtartama 
15-30 nap 

3-6 hónapon belül egy alkalommal 

Várható hatás 

MenoTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este Korai öregedés megelőzése, a női 
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egészség megerősödése 

NervesTIDE PLUS 2 kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

CardioTIDE PLUS 2 kapszula délután 
Javul a szívizom kontraktilitása és 

anyagcseréje 

 

2. csoport: átlagos „késleltetett” tünetek  (urogenitális és „atrófiás” tünetek, a bőr és a haj változása és öregedése ). 

A nemi szervek szárazsága, viszketés, égő érzés, a nemi szervek visszatérő gyulladása, gyakori vizelés, vizelet 
visszatartási problémák, cystitis. Száraz törékeny haj és körmök, ráncosodás  

 

23 sz. Program 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 

3-6 hónapon belül egy alkalommal 

Várható hatás 

MenoTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Korai öregedés megelőzése, a női 

egészség megerősödése 

UrinaTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 

A vizelet mennyiségének 

növekedése, a térfogati terhelés 
csökkenése 

SkinTIDE PLUS 2 kapszula délután 
A bőr strukturális és funkcionális 

normalizációja 

 

24 sz. Program 

MyRealWay 
Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
3-6 hónapon belül egy alkalommal 

Várható hatás 

MenoTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Korai öregedés megelőzése, a női 

egészség megerősödése 

NervesTIDE PLUS 2 kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

HairTIDE PLUS 2 kapszula délután 
A haj és a körmök struktúrájának 
regenerálódása 

 

3. csoport: késői tünetek (metabolikus szindróma, neuro-logikai tünetek, mozgásszervi leépülés) .Csontritkulás, 

ízületi gyulladás, szív- és érrendszeri megbetegedések, memóriazavar, látás és hallás csökkenés 

 

25 sz. Program 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 

3-6 hónapon belül egy alkalommal 

Várható hatás 

MenoTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Korai öregedés megelőzése, a női 

egészség megerősödése 

Bone TIDE PLUS 2 kapszula délután 
Kalcium, magnézium és D3 vitamin 

pótlása 

Vision TIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 

Az anyagcsere folyamatok 

helyreállítása a látószervek 

sejtjeiben és szöveteiben 
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26 sz. Program 

MyRealWay 
Komplex 

Adagolás és időtartama 
15-30 nap 

3-6 hónapon belül egy alkalommal 

Várható hatás 

Urina TIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 

A vizelet mennyiségének 

növekedése, a térfogati terhelés 

csökkenése 

Joints TIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Az ízületek struktúrájának és 

mozgásának helyreállása 

Brain TIDE PLUS  2 kapszula napközben 
Az agyi vérkeringési folyamatok 
normalizálódása 

 

27 sz. Program 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
3-6 hónapon belül egy alkalommal 

Várható hatás 

Cardio TIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Javul a szívizom kontraktilitása és 

anyagcseréje 

NervesTIDE PLUS 2  kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

Hear TIDE PLUS 2 kapszula napközben 

Az anyagcsere folyamatok 

helyreállítása a hallószervek 

sejtjeiben és szöveteiben 

 

 

 II . Premenstruációs tünetek 

28 sz. Program Ödéma megjelenése. Az arc, az alsó végtagok és az alhas megduzzadása, emlőmirigyek 
fájdalma  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15 nappal a menstruáció előtt 
Várható hatás 

WomenTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
A korai öregedés megelőzése és a női 

egészség erősödése 

UrinaTIDE PLUS 1 kapszula napközben 

A vizelet mennyiségének növe-

kedése, a térfogati terhelés csök-

kenése 

NervesTIDE PLUS 1 kapszula este 

A központi és periférikus ideg-

rendszer metabolizmusának és sza-

bályzó funkcióinak normalizálódása 

  

29 sz. Program  Migrén megjelenése. Súlyos fejfájás a menstruáció előtt néhány nappal,hányinger, hányás, 

szédülés 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15 nappal a menstruáció előtt 
Várható hatás 

WomenTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
A korai öregedés megelőzése és a női 

egészség erősödése   

Cardio TIDE PLUS 1 kapszula délután 
Javul a szívizom kontraktilitása és 
anyagcseréje 

BrainTIDE PLUS 1 kapszula este 
Az agyi vérkeringési folyamatok 

normalizálódása 
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30 sz. Program Neurológiai tünetek megjelenése. Ingerlékenység, agresszivitás  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15 nappal a menstruáció előtt 
Várható hatás 

WomenTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
A korai öregedés megelőzése és a női 

egészség erősödése   

NervesTIDE PLUS 2 kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

 

III. A húgyúti szervek gyulladásos megbetegedése (A húgyúti szervek krónikus gyulladásos megbetegedése, a női 

nemi szervek gyulladásos megbetegedése, a méh, a petefészek és a petevezeték gyulladása) 

  

31 sz. Program Az önvédekező erő erősítése, az immunrendszer serkentése 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

WomenTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
A korai öregedés megelőzése és a 

női egészség erősödése   

ImmuneTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Az immunrendszer nem specifikus 

rezisztenciájának növekedése 

 

32 sz. Program Súlyosbodó gyulladásos folyamatok, A folyamatokat kísérő húgyúti elváltozások (cystitis, urethritis) 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

WomenTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
A korai öregedés megelőzése és a 

női egészség erősödése   

Urina TIDE PLUS 1 kapszula napközben és este 

A vizelet mennyiségének 

növekedése, a térfogati terhelés 

csökkenése 

 

33 sz. Program Antibakteriális készítmények használata.  A szabálytalan havi ciklus hormon készítményekkel való 

kezelése során a nemi szervek súlyosbodó vagy akut gyulladása. 

MyRealWay 
Komplex 

Adagolás és  időtartama 
15-30 nap 

Várható hatás 

WomenTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
A korai öregedés megelőzése és a 

női egészség erősödése 

LiverTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este A máj egészségének erősödése 

 

 IV. A húgyúti szervek dishormonal-dystrophiás megbetegedése  

34 sz. Program A méh dishormonal-dystrophiás megbetegedése: méh mióma, endometriózis, hiperplazia, polipok 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 

évente 2-3 alkalommal ismételhető 

Várható hatás 

WomenTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
A korai öregedés megelőzése és a 

női egészség erősödése   

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 

A szervezet természetes 

méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 
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35 sz. Program A tejmirigyek dyshormonális megbetegedése – diffúz mastopathia (fibrociszta), noduláris és cisztás 

mellbetegség (műtét előtt és után).  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 

évente 2-3 alkalommal ismételhető 

Várható hatás 

WomenTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
A korai öregedés megelőzése és a 

női egészség erősödése   

LiverTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este A máj egészségének erősödése 

 
 

PROGRAMOK 

„A FÉRFIAK REPRODUKTÍV EGÉSZSÉGE” 

I. Androgén hiány 

36 sz. Program  A hormonális anyagcsere normalizálása, potencia növelése, libidó, a nemi szervek funkcionális 

működése, a tesztoszteron szint és a spermaszám növelése, az önvédekező képesség erősítése, az immunrendszer 

serkentése 

MyRealWay 
Komplex 

Adagolás és időtartama 
15-30 nap 

Várható hatás 

ActiManTIDE PLUS 2 kapszula reggel 
A férfi egészség erősödése és a 

szexuális leépülés megelőzése 

ThymusTIDE PLUS 2 kapszula este 
A szervezet adaptogén 

tulajdonságainak növekedése 

 

37 sz. Program  Idegesség, fokozott izgatottság, álmatlanság, éjszakai izzadás, az egész testre kiható hirtelen meleg 

érzet  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

ActiManTIDE PLUS 2 kapszula reggel 
A férfi egészség erősödése és a 

szexuális leépülés megelőzése 

NervesTIDE PLUS 2 kapszula este 
A központi és periférikus ideg-
rendszer metabolizmusának és sza-

bályzó funkcióinak normalizálódása 

 

38 sz. Program  Gyógyszerek használata miatti zsírlerakódás a mellre, combra és fenékre 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

ActiManTIDE PLUS 1 kapszula reggel és napközben 
A férfi egészség erősödése és a 

szexuális leépülés megelőzése 

LiverTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este A máj egészségének erősödése 

 

             II.  Krónikus prosztatagyulladás 

 

39 sz. Program  Vizelet ürítési nehézségekkel járó prosztata gyulladás, fájdalom tünetekkel 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

UrinaTIDE PLUS 1 kapszula reggel és napközben 

A vizelet mennyiségének 

növekedése, a térfogati terhelés 

csökkenése 

ProstaTIDE PLUS 1 kapszula napközben és este A férfi egészség erősödése 
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40 sz. Program  Szexuális zavarokkal kísért prosztata gyulladás (merevedési és magömlési zavarok stb.)  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

ActiManTIDE PLUS 2 kapszula reggel 
A férfi egészség erősödése és a 

szexuális leépülés megelőzése 

ProstaTIDE PLUS 1 kapszula napközben és este A férfi egészség erősödése 

 

III.  Jóindulatú prosztata-hipertrófia (BPH, prosztata adenoma) 

41 sz. Program  A megbetegedés korai stádiuma (első fokú BPH), valamint a 60 év feletti férfiak  (vizelet 

visszatartás, erőtlen vizelet sugár, maradék érzet, hasi izomhúzódás vizelet ürítés közben, szakaszos vizelet ürítés, 

„cseppenkénti” vizelet elválasztás, inkontinencia 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

UrinaTIDE PLUS 1 kapszula reggel és napközben 

A vizelet mennyiségének 

növekedése, a térfogati terhelés 
csökkenése 

ProstaTIDE PLUS 1 kapszula napközben és este A férfi egészség erősödése 

 
42 sz. Program  A megbetegedés késői stádiuma (másod fokú BPH)  inoperatív állapot, 75 évnél idősebb férfiak     

a pyelonephritis megelőzése, vesekövesség, krónikus vese elégtelenség  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

UrinaTIDE PLUS 1 kapszula reggel  

A vizelet mennyiségének 

növekedése, a térfogati terhelés 

csökkenése 

ProstaTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este A férfi egészség erősödése 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula este 
A szervezet természetes 
méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

 

IV. Merevedési zavar  

 

43 sz. Program  A hormonális anyagcsere és a vérkeringés normalizálása, nemi szervek működése, potencia 

növelés, libidó, a tesztoszteron szint emelése, a szervezet védekező képességének növelése, az immunrendszer 

serkentése 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

ActiManTIDE PLUS 2 kapszula reggel 
A férfi egészség erősödése és a 

szexuális leépülés megelőzése 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapszula napközben 
Az immunrendszer nem specifikus 

rezisztenciájának növekedése 

VesselTIDE PLUS 1 kapszula este 
Az érrendszer működési zavarainak 

korrekciója 

 
44 sz. Program  Idegesség, fokozott izgatottság, pszicho-érzelmi feszültség, munkavégzés közbeni statikus 

túlterhelés   

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és  időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

ActiManTIDE PLUS 2 kapszula reggel  
A férfi egészség erősödése és a 

szexuális leépülés megelőzése 

NervesTIDE PLUS 2  kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 
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45 sz. Program  Gyógyszerek szedése, alkoholizmus, dohányzás, elhízás, biológiai ritmus zavara, gyulladásos 

folyamatok a prosztatában  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

ActiManTIDE PLUS 1 kapszula reggel és délután 
A férfi egészség erősödése és a 

szexuális leépülés megelőzése 

ProstaTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este A férfi egészség erősödése 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula este 

A szervezet természetes 

méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

 
Ha nem talált megfelelő programot, szakembereink egyedi alkalmazási programot készítenek az Ön számára. 

 

 

PROGRAMOK 

a vizelet kiválasztó rendszer zavarainak megelőzésére és a rendellenességek 

helyreállítására  

46 sz. Program Glomeruláris betegségek (glomerulonephritis, nephrosis szindróma, nephrosis szindróma esetén, 
cukorbetegség okozta glomeruláris sérülések, az endokrín rendszer megbetegedése miatt keletkezett glomeruláris 

sérülések, anyagcsere és táplálkozási zavarok, tubulointerstitialis vesegyulladás, fertőzések és paraziták által 

kiváltott betegségek okozta glomeruláris sérülések) 
 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

KidneyTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
A vesék működésének 

normalizációja 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula reggel és délután 

A szervezet természetes 

méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

VessTIDE PLUS 1 kapszula délután és este 
Az érrendszer működési zavarainak 

korrekciója 

 

47 sz. Program krónikus betegségek esetén 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

KidneyTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
A vesék működésének 

normalizációja 

VessTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Az érrendszer működési zavarainak 

korrekciója 

 

 

48 sz. Program  A húgyúti rendszer súlyos fertőzése (Akut pyelonephritis akut cystitis, akut urethritis), krónikus 
húgyúti fertőzések (krónikus pyelonephritis, cystitis krónikus, idült húgycsőgyulladás), a mérgezés tüneteinek, a 

vesék gyulladásának csökkentése, a nyirokkeringés serkentése, a vizelet kiválasztás fokozása 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

UrinaTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 

A vizelet mennyiségének 

növekedése, a térfogati terhelés 

csökkenése 

VessTIDE PLUS 1 kapszula reggel és délután 
Az érrendszer működési zavarainak 

korrekciója 

DetoxiTIDE PLUS  1 kapszula délután és este 

A szervezet természetes 

méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 
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49 sz. Program  krónikus lefolyású ( remisszió időszaka) betegségek  

MyRealWay 

Komplex 
Adagolás és időtartama Várható hatás 

UrinaTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 

A vizelet mennyiségének 

növekedése, a térfogati terhelés 

csökkenése 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Az immunrendszer nem specifikus 

rezisztenciájának növekedése 

VessTIDE PLUS 1 kapszula délután 
Az érrendszer működési zavarainak 

korrekciója 

                            

50 sz. Program  A krónikus veseelégtelenség.* A reparatív és regeneratív folyamatok javítása a parenchyma és a 

vese stoma sejtjeiben, a mikro keringés javítása a vese glomerulusokban, a szervezet természetes méregtelenítési 

folyamatainak serkentése, a diurézis (vizelet elválasztás) fokozása 

MyRealWay 
Komplex 

Adagolás és időtartama 
30-45 nap 

Várható hatás 

KidneyTIDE PLUS 1 kapszula reggel és napközben 
A vesék működésének 

normalizációja 

UrinaTIDE PLUS 1 kapszula reggel és napközben 

A vizelet mennyiségének 

növekedése, a térfogati terhelés 

csökkenése 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula este 

A szervezet természetes 

méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

VessTIDE PLUS 1 kapszula este 
Az érrendszer működési zavarainak 

korrekciója 

*A kúra javasolt gyakorisága: évente 3-4 alkalom 

 

51 sz. Program Vesekövesség (urolithiasis). A mérgezés tüneteinek csökkentése, a vizelet kiválasztás fokozása, a 

húgyúti szervek gyulladásának megelőzése, az emésztési és felszívódási folyamatok normalizálása. 

MyRealWay 
Komplex 

Adagolás és időtartama 
15-30 nap 

Várható hatás 

UrinaTIDE PLUS 1 kapszula reggel és délután 

A vizelet mennyiségének 

növekedése, a térfogati terhelés 

csökkenése 

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapszula délután 
Az anyagcserének és a belek 

működésének normalizálódása 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 

A szervezet természetes 

méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

Ha nem talált megfelelő programot, szakembereink egyedi alkalmazási programot készítenek az Ön számára. 

 

PROGRAMOK 

a májműködés zavarainak megelőzésére a keletkezett rendellenességek helyreállítására  

52 sz. Program  A máj krónikus gyulladásos megbetegedései (hepatitis) a gyulladás és a mérgezés tüneteinek 

csökkentése, cholestasis, citolízis, astheno vegetative szindróma 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

LiverTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este A máj egészségének erősödése 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula délután és este 

A szervezet természetes 

méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapszula délután 
Az immunrendszer nem specifikus 
rezisztenciájának növekedése 
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53 sz. Program Gyógyszerek által előidézett máj károsodás a máj gyógyszerek miatti kóros elváltozásainak 

megelőzése hepatoprotektivitás, a vérképzés aktiválása, a mérgezés tüneteinek csökkentése 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

LiverTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este A máj egészségének erősödése 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula délután és este 

A szervezet természetes 

méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

ThymusTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
A szervezet adaptogén 

tulajdonságainak növekedése 

 

54 sz. Program A máj alkohol okozta akut és krónikus elváltozásai a máj és a hasnyálmirigy degeneratív és 

autoimmun jellegű elváltozásainak megelőzése, a kialakult elváltozások korrekciója, a vérkeringés normalizálása 
  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

LiverTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este A máj egészségének erősödése 

PancreaTIDE PLUS 
1 kapszula délután és este A hasnyálmirigy reparatív és 

regenerációs folyamatainak javulása, 

a kiválasztási folyamatok erősödése 

VessTIDE PLUS 1 kapszula délután 
Az érrendszer működési zavarainak 

korrekciója 

 

55 sz. Program Epekövesség az epe pangás, az epekő, az epe iszap és az epeúti dyskinesia kialakulásának 

megelőzése, az epe elválasztás normalizálása, a májat érintő kóros elváltozások helyreállítása, a hasnyálmirigy 

károsodásának megelőzése (nyomásnövekedés a hasnyálmirigy vezetékben), a nyombélmozgás normalizálása 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

LiverTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este A máj egészségének erősödése 

DuodenumTIDE PLUS  1 kapszula délután és este 

A nyombél reparatív és regeneratív 

folyamatainak javulása, a kiválasztó 
funkció normalizálódása 

PancreaTIDE PLUS 1 kapszula délután 

A hasnyálmirigy reparatív és 

regenerációs folyamatainak javulása, 

a kiválasztási folyamatok erősödése 

 

     

       56 sz. Program Nem specifikus fulmináns hepatitis, krónikus hepatitis (beleértve a vírusos hepatitist), májfibrózis*, 

máj cirrózis*, a máj elzsírosodása*   

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és  időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

LiverTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula  
A máj reparatív és regeneratív 
folyamatainak javulása 

VessTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
Javuló mikro cirkuláció a májban 

 

NervesTIDE PLUS  1 kapszula éjszakára  

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

*A kúra javasolt ismétlése, szükség szerint évente 3-4 alkalommal 
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57 sz. Program  Májelégtelenség*  

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és az alkalmazás 

időtartama 

15-30 nap 

Várható hatás 

LiverTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
A máj metabolikus folyamatainak 

javulása, a májsejtek 

sejtmembránjának erősödése 

VessTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
Javuló mikro cirkuláció a májban 

DetoxiTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
A szervezet természetes 

méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

BrainTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula A mérgezés agyra gyakorolt 

hatásának csökkenése 

* A kúra javasolt ismétlése, szükség szerint évente 3-4 alkalommal 

Ha nem talált megfelelő programot, szakembereink egyedi alkalmazási programot készítenek az Ön számára. 

 

 

 

PROGRAMOK 

„A MOZGÁSSZERVEK EGÉSZSÉGE” 

I. Csontritkulás 

 

58 sz. Program Posztmenopauzás csontritkulás (a 60 évnél idősebb hölgyek többsége) a klimax tüneteinek 

megelőzése és a tünetek komplex kezelésének támogatása, a kalcium belekben való felszívódási folyamatának 

normalizálása 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

BoneTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Kalcium, magnézium és D3 vitamin 
pótlása 

MenoTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Korai öregedés megelőzése, a női 

egészség megerősödése 

DuodenumTIDE PLUS  1 kapszula délután 

A nyombél reparatív és regeneratív 

folyamatainak javulása, a kiválasztó 

funkció normalizálódása 

 

59 sz. Program  Időskori csontritkulás (70 évnél idősebb nők és férfiak) a korrekciós anti-aging táplálkozás 

megelőző és támogató eszköze, a belekben történő kalcium felszívódás folyamatának normalizálása 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

BoneTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Kalcium, magnézium és D3 vitamin 

pótlása 

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este Az anyagcserének és a belek 

működésének normalizálódása 

DuodenumTIDE PLUS  1 kapszula délután 
A nyombél reparatív és regeneratív 
folyamatainak javulása, a kiválasztó 

funkció normalizálódása 

 

60 sz. Program  A csontritkulás kialakulásának megelőzése menstruációs ciklus zavarban szenvedő nőknél, 

pajzsmirigy megbetegedése, petefészek eltávolítás után fiatal korban, hosszan tartó hormon kezelés után, a belekben 

a kalcium felszívódás folyamatának normalizálása 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

BoneTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Kalcium, magnézium és D3 vitamin 

pótlása 
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WomanTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este A korai öregedés megelőzése és a 

női egészség erősödése   

MicrofloraTIDE PLUS 
 1 kapszula délután 

Az anyagcserének és a belek 

működésének normalizálódása 

 

 

61 sz. Program. Növekvő kalciumigény (oszteoporózis, a helyreállítási időszakban csontkárosodások után, műtétek 

után) 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

ParathyroidTIDE PLUS  1 kapszula naponta 
A mellékpajzsmirigy működésének 
javítása, a kalcium- és D-

vitaminhiány pótlása 

BoneTIDE PLUS  

Napi kétszer 1 kapszula A reparatív és regenerációs 

folyamatok javítása a 

csontszövetben 

VessTIDE PLUS  
Napi kétszer 1 kapszula A vérkeringés javítása, az érfal 

megerősítése 

ImmuneTIDE PLUS  
Napi kétszer 1 kapszula Az immunrendszer nem-specifikus 

ellenállásának javítása 

 

 

II. Rheumatoid arthritis 

62 sz. Program  Vesebetegséggel járó reumás ízületi gyulladás  (glomerulonephritis, pyelonephritis, amyloidosis) 
az ízületi funkciók normalizálása, a vizelet kiválasztás serkentése és a gyulladásos tünetek csökkentése 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

JointsTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Az ízületek struktúrájának és 

mozgásának helyreállása 

KidneyTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este A vesék működésének 

normalizációja 

UrinaTIDE PLUS 
 1 kapszula délután 

A vizelet mennyiségének 

növekedése, a térfogati terhelés 

csökkenése 

 

 

63 sz. Program  Rheumatoid arthritis és az azt kísérő szív- és érrendszeri elváltozások (magas vérnyomás, 
szívizomgyulladás, szívburokgyulladás, szívbelhártya-gyulladás stb.) az ízületi funkciók és a központi és a perifériás 

vérkeringés normalizálása, a gyulladás okozta tünetek enyhítése 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

JointsTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Az ízületek struktúrájának és 

mozgásának helyreállása 

CardioTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este A koronális vérkeringés és a 

szívizom anyagcseréjének javulása 

VessTIDE PLUS  1 kapszula délután 
Az ízületek struktúrájának és 

mozgásának helyreállása 

 

 

64 sz. Program  Rheumatoid arthritis és az ezt kísérő tüdő károsodás (pleuralis folyadékgyülem, interstitialis 

fibrosis stb.) az ízületi és légzés funkciók normalizálása, a gyulladás tüneteinek enyhítése 
 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

JointsTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Az ízületek struktúrájának és 

mozgásának helyreállása 



18 

 

BreathTIDE PLUS 
1 kapszula reggel és este 

A légutak nyálkahártyáját érintő 

gyulladásos folyamatok 

aktivitásának csökkenése 

DetoxiTIDE PLUS  1 kapszula napközben 

A szervezet természetes 

méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

 

65 sz. Program  Reumatoid arthritis és az ezt kísérő idegrendszeri elváltozások (vegetatív disztónia, polyneuritis, 

diencephalikus szindróma, stb.), az ízületi funkciók normalizálása, a gyulladás tüneteinek enyhítése, az idegrendszer 

mentális és szabályozó funkcióinak helyreállítása 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

JointsTIDE PLUS 
1 kapszula reggel és este Az ízületek struktúrájának és 

mozgásának helyreállása 

NervesTIDE PLUS 
1 kapszula napközben és este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

MemoryTIDE PLUS 
1 kapszula reggel  

A bioenergetikai folyamatok 

aktivizálódása a központi 

idegrendszerben 

 

66 sz. Program  Reumatoid artritisz és az ezt kísérő szembetegség (ínhártyagyulladás, keratoconjunctivitis sicca, 

stb.) Az ízületi funkciók helyreállítása, a gyulladás tüneteinek enyhítése, a látószervek (szem) anyagcseréjének és 

vérkeringésének normalizálása 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

JointsTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este Az ízületek struktúrájának és 

mozgásának helyreállása 

VisionTIDE PLUS 1 kapszula napközben és este 
A korral járó látásromlás 

megelőzése  

VessTIDE PLUS 1 kapszula reggel  Érrendszeri betegségek korrekciója 

 

 

III. Osteoarthritis (arthrosis deformans) 

67 sz. Program  Az ízületek funkcióinak normalizálása (a mobilitás helyreállítása), az ízületi porcok felülete, inak 

és szalagok 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

JointsTIDE PLUS 
1 kapszula reggel és este Az ízületek struktúrájának és 

mozgásának helyreállása 

LigamenTIDE PLUS 1 kapszula reggel és délután Az ízületi szalagok erősödése 

NervesTIDE PLUS 
1 kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

 

 

IV. Húgycsőgyulladás 

 

68 sz. Program  Az ízületek funkcióinak normalizálása (a mobilitás helyreállítása), vesék, a mérgezés tüneteinek 

megszüntetése 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

JointsTIDE PLUS 
1 kapszula reggel és este Az ízületek struktúrájának és 

mozgásának helyreállása 
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KidneyTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
A vesék működésének 

normalizációja 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula délután és este 

A szervezet természetes 

méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

 

V. Osteochondrosis 

 
69 sz. Program  A gerincoszlop funkcióinak normalizálása (a mobilitás és a gerincoszlop rugalmasságának 

helyreállítása)  a gyulladásos tünetek enyhítése,  fájdalom tünetek, ödéma 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

JointsTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
Az ízületek struktúrájának és 

mozgásának helyreállása 

LigamenTIDE PLUS 1 kapszula reggel és délután Az ízületi szalagok erősödése 

NervesTIDE PLUS 
1 kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

 

VI. Az izmok és szalagok betegségeinek megelőzése 

70 sz. Program  Myositis, tenosynovitis, ligamentitah, bursitis, epicondylitis, stb. esetén.  Az ínszalag és 

izomrendszer funkcióinak normalizálása,  a gyulladásos tünetek enyhítése, fájdalom tünetek, ödéma 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

Vess (Ligamen)TIDE PLUS 1 kapszula reggel és este Érrendszeri betegségek korrekciója 

Joints (Muscle)TIDE PLUS 1 kapszula reggel és napközben 

Az ízületek struktúrájának és 

mozgásának helyreállása (az 

izomrendszer erősödése) 

NervesTIDE PLUS 
1 kapszula este 

A központi és periférikus 
idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

 

 

71 sz. Program  Az izmok gyulladásos betegségei (myositis, izmok meszesedése és csontosodása, myalgia) 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

MuscleTIDE PLUS  
Napi kétszer 1 kapszula napközben 

Az izmok helyreállítása 

DetoxiTIDE PLUS  
Napi kétszer 1 kapszula napközben A szervezet természetes 

méregtelenítésének aktiválása 

VessTIDE PLUS  
Napi kétszer 1 kapszula napközben A vérkeringés javítása, az érfal 

erősítése 
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72 sz. program  Izom kimerülés, izom atrófiája, izom ischaemiás infarktus 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

20-30 nap 
Várható hatás 

MuscleTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula Az izmok helyreállítása 

VessTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
A vérkeringés javítása, az érfal 

erősítése 

ImmuneTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
Az immunrendszer nem-specifikus 

ellenállásának fokozása 

 

73 sz. program Izomdisztrófia, myotonia, myopathia 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

20-30 nap 
Várható hatás 

MuscleTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula Az izmok helyreállítása 

VessTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
A vérkeringés javítása, az érfal 

erősítése 

NervesTIDE PLUS  

 
Napi kétszer 1 kapszula 

A metabolikus folyamatok 

normalizálása a központi és 
perifériás idegrendszer szöveteiben, 

javítva a táplálkozás 

idegszabályozását és az izmok 

tónusát 

 

74 sz. program Szinoviális membránok és inak sérülései (synovitis és tenosynovite, beleértve a fertőző, meszesedő 

íngyulladást) 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

20-30 nap 
Várható hatás 

LigamenTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula A szalagok és inak helyreállítása 

DetoxiTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
A szervezet természetes 

méregtelenítésének aktiválása 

VessTIDE PLUS  

 
Napi kétszer 1 kapszula 

A vérkeringés javítása, az érfal 

erősítése 

 

75 sz. program Az ízületi membrán repedése, a popliteális ciszta repedése 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

20-30 nap 
Várható hatás 

LigamenTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula A szalagok és inak helyreállítása 

VessTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
A vérkeringés javítása, az érfal 

erősítése 

ImmuneTIDE PLUS  

 
Napi kétszer 1 kapszula 

Az immunrendszer nem-specifikus 

ellenállásának fokozása 
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76 sz. program Lágy szövetek terheléses betegségei, túlterhelés és nyomás («számítógépes» carpal szindróma, kéz, 

könyökízület, térdízület bursitis), egyéb bursopathia 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

20-30 nap 
Várható hatás 

LigamenTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula A szalagok és inak helyreállítása 

VessTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
A vérkeringés javítása, az érfal 

erősítése 

NervesTIDE PLUS  

 
Napi kétszer 1 kapszula 

A metabolikus folyamatok 

normalizálása a központi és 
perifériás idegrendszer szöveteiben, 

javítva a táplálkozás 

idegszabályozását és az izmok 

tónusát 

 

77 sz. program Az izmok és az inak károsodásai (sérülések és következményeik), az izmok és az inak összetörése, 

diszlokációk, a kapszula-ligamentum sprainje 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

20-30 nap 
Várható hatás 

MuscleTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula Az izmok helyreállítása 

LigamenTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula A szalagok és inak helyreállítása 

DetoxiTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
A szervezet természetes 

méregtelenítésének aktiválása 

VessTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
A vérkeringés javítása, az érfal 

erősítése 

NervesTIDE PLUS  

 
Napi kétszer 1 kapszula 

A metabolikus folyamatok 

normalizálása a központi és 

perifériás idegrendszer szöveteiben, 

javítva a táplálkozás 

idegszabályozását és az izmok 
tónusát 

 

78 sz. program A tapadások és ízületek disztrófikus folyamatainak megelőzése, ízületi-szalagok betegségeinek és 

életkori változásainak megelőzése 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

20-30 nap 
Várható hatás 

MuscleTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula Az izmok helyreállítása 

LigamenTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula A szalagok és inak helyreállítása 

VessTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
A vérkeringés javítása, az érfal 

erősítése 

ImmuneTIDE PLUS  

 
Napi kétszer 1 kapszula 

Az immunrendszer nem-specifikus 

ellenállásának fokozása 

 

 

 

 

VII. Az izom és csontrendszer, az immunrendszer állapota és a szervezet általános tonusa az éves szezonális 

ciklusoknak megfelelően, azok számára, akik hivatásosan vagy aktívan sportolnak, edzenek vagy 

szakmai tevékenységükhöz nagy fizikai erőfeszítés szükséges 
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A vér hemoglobinszintjének fokozása, a szövetek gyógyulásának javítása, a testi és szellemi teljesítmény fokozása, a 

vérkeringés stimulálása, az immunrendszer és a test méregtelenítése, a stresszellenes folyamatok aktiválása, a 

szorongás és a stressz csökkentése, a változó évszakokhoz való alkalmazkodás, az alvás normalizálása 

79 sz. program Őszi-téli szezonok (negyed évente egyszer - 30 nap). 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15 nap 
Várható hatás 

ImmuneTIDE PLUS  

 
1 kapszula reggel 

Az immunrendszer nem-specifikus 

ellenállásának fokozása 

VessTIDE PLUS  1 kapszula reggel és este 
A vérkeringés javítása, az érfal 

erősítése 

NervesTIDE PLUS  

 
1 kapszula este 

A metabolizmus és a központi és 

perifériás idegrendszer szabályozó 

funkcióinak normalizálása 

 

80 sz. program Őszi-téli szezonok (negyed évente egyszer - 30 nap). 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15 nap 
Várható hatás 

ThymusTIDE PLUS  1 kapszula reggel 
A szervezet adaptációs 

tulajdonságainak javítása 

Joints (Muscle)TIDE PLUS 
1 kapszula reggel és este Az ízületek struktúrájának és 

mozgásának helyreállása 

BrainTIDE PLUS  
 

1 kapszula este 

Neuroprotektív, neurotróf és 

neurometabolikus hatást fejt ki az 
agyszövetekre 

 

81 sz. program Tavaszi-nyári szezonok (negyed évente egyszer - 30 nap). 

MyRealWay 
Komplex 

Adagolás és időtartama 
15 nap 

Várható hatás 

DetoxiTIDE PLUS  

 
1 kapszula reggel és este 

A természetes méregtelenítés 

aktiválása 

BoneTIDE PLUS  

 
1 kapszula reggel és este 

Kalcium-, magnézium- és D3-

vitaminhiány korrigálása 

 

82 sz. program Tavaszi-nyári szezonok (negyed évente egyszer - 30 nap). 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15 nap 
Várható hatás 

Férfiak – ActiManTIDE PLUS  

 
2 kapszula reggel 

A férfiak egészségének erősítése, a 

szexuális rendellenességek 

megelőzése 

Nők – WomanTIDE PLUS  

 
2 kapszula reggel 

A korai öregedés megelőzése és az 

egészség javítása 

CardioTIDE PLUS  

 
1 kapszula délután és este 

A szívkoszorúér keringésének és 

metabolizmusának javítása a 

szívizomban 
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83 sz. program Intenzív és / vagy elhúzódó fizikai gyakorlatok alatt, a nehéz sportokkal foglalkozó sportolók 

számára az intenzív testmozgás utáni gyógyulási időszak lerövidítése érdekében 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

20-30 nap 
Várható hatás 

MuscleTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula Az izmok helyreállítása 

LigamenTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula A szalagok és inak helyreállítása 

VessTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
A vérkeringés javítása, az érfal 

erősítése 

ThymusTIDE PLUS  1 kapszula reggel 
A szervezet adaptációs 

tulajdonságainak javítása 

Ha nem talált megfelelő programot, szakembereink egyedi alkalmazási programot készítenek az Ön számára. 

 

 

 

ANTI-AGING PROGRAMOK 

CÉL: a szervezet működését segítő különböző szintű önszabályzó mechanizmusok fenntartása, a sejtek fehérje 

szintetikus funkcióinak normalizálása, a szövetek homeosztázisa és trofizmusa (táplálkozás) 

I. A központi és periférikus idegrendszer korral járó változásai 

A szervezet alkalmazkodása a korral járó idegrendszeri változásokhoz (a mozgáskorlátozottságot előidéző ingerlő és 

fékező folyamatok, az analizátorok működésének változása, a szövetek trofizmusának sérülése, pszichikai zavarok, 

mentális és kognitív funkciók). 

 

84 sz. Program 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

BrainTIDE PLUS 
1 kapszula reggel és este 

Az agyszövetekre való neuropro-

tektív, neurotrofikus és neurometa-

bolikus hatások megjelenése 

VessTIDE PLUS 1 kapszula délután Érrendszeri betegségek korrekciója 

NervesTIDE PLUS 1 kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 
szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

 

85 sz. Program 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

MemoryTIDE PLUS 
1 kapszula reggel és este A bioenergetikai folyamatok aktivi-

zálódása a központi idegrendszerben 

CardioTIDE PLUS 1 kapszula napközben 
A koronális vérkeringés és a 

szívizom anyagcseréjének javulása 

Nerves TIDE PLUS 1 kapszula este 

A központi és periférikus idegrend-

szer metabolizmusának és szabályzó 

funkcióinak normalizálódása 

 

86 sz. Program 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

VisionTIDE PLUS 
1 kapszula reggel és este 

Az anyagcsere folyamatok 

helyreállítása a látószervek 

sejtjeiben és szöveteiben 
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HearTIDE PLUS 
1 kapszula reggel és délután 

Az anyagcsere folyamatok 

helyreállítása a hallószervek 

sejtjeiben és szöveteiben 

Nerves TIDE PLUS 1 kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

 

 

 

 

 

II. A szív-és érrendszer változásainak helyreállítása 

87 sz. Program  A szervezet alkalmazkodása a szív- és érrendszeri változásokhoz (csökken az artériák falának 

rugalmassága, nő a merevségük, a vénák tágulása, a vénás tónus csökkenése, a kapillárisok számának csökkenése, 

szöveti hipoxia, csökken a szívizom kontrakitilitása stb.) 

 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

CardioTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este 
A koronális vérkeringés és a 

szívizom anyagcseréjének javulása 

Vess TIDE PLUS  1 kapszula délután Érrendszeri betegségek korrekciója 

Nerves TIDE PLUS 1 kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 
szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

 

III. A légzőszervek korral járó változásai 

88 sz. Program  A szervezet alkalmazkodása a légzőszervek korral járó változásaihoz (a légzőszervek 

nyálkahártyájának sorvadása, a hörgőcsőben lévő porcok megkeményedése, az alveolus falak elvékonyodása, hörgő 

elzáródás, nyálka felhalmozódás a hörgőkben, a pulmonális levegőcsere nehézségek, hipoxia stb.). 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

BreathTIDE PLUS 
1 kapszula reggel és este A légutak nyálkahártyáját érintő 

gyulladásos folyamatok 

aktivitásának csökkenése 

CardioTIDE PLUS  1 kapszula délután 
A koronális vérkeringés és a 
szívizom anyagcseréjének javulása 

Nerves TIDE PLUS 1 kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

 

IV.  Az emésztés korral járó változásai 

A szervezet alkalmazkodása az emésztés korral járó változásaihoz (a gyomor és a vékonybél nyálkahártyájának 

sorvadása, a vékonybél és a gyomor szekréciós és motoros funkcióinak csökkenése,  a hasnyálmirigy acinus 

sejtjeinek sorvadása és a szekréciós funkció csökkenése, a máj fehérje-szintetikus, méregtelenítő és kiválasztó 

funkcióinak csökkenése stb.). 

 
 

89 sz. Program 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és  időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

Lowacid (Hyperacid)TIDE PLUS 
1 kapszula reggel és este A gyomornyálkahártya 

rendellenességeinek korrigálása 
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DetoxiTIDE PLUS 
 1 kapszula délután A szervezet természetes 

méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

Nerves TIDE PLUS 1 kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

 

90 sz. Program  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

DuodenumTIDE PLUS 
1 kapszula reggel és este A nyombél reparatív és regeneratív 

folyamatainak javulása, a kiválasztó 

funkció normalizálódása 

MicrofloraTIDE PLUS 
 1 kapszula délután A bélflóra normalizációja 

 

Nerves TIDE PLUS 1 kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

 

91 sz. Program  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

PancreaTIDE PLUS 
1 kapszula reggel és este A hasnyálmirigy reparatív és 

regenerációs folyamatainak javulása, 
a kiválasztási folyamatok erősödése 

FlatuTIDE PLUS 
 1 kapszula délután Az emésztési folyamatok és a 

tápanyagok felszívódásának javulása 

Nerves TIDE PLUS 1 kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

 

92 sz. Program  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

LiverTIDE PLUS  

 

1 kapszula reggel és este Csökken a kardiális máj cirrózis 

kialakulásának esélye 

DuodenumTIDE PLUS 
 1 kapszula délután A nyombél reparatív és regeneratív 

folyamatainak javulása, a kiválasztó 

funkció normalizálódása 

Nerves TIDE PLUS 1 kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

 

 

V. A vizelet elválasztó rendszer korral járó változásai 

A szervezet alkalmazkodása a vizelet elválasztó rendszer korral járó változásaihoz  (a vesehajók sclerosisa, csökkent 

renalis véráramlás, csökkenő veseműködési funkciók – a fehérje anyagcsere termékeinek, az elektrolitoknak és a 

víznek a kiválasztása, a nyálkahártya és az izomrétegek sorvadása, a záróizmok gyengülése stb.) 

 

93 sz. Program 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

KidneyTIDE PLUS 
1 kapszula reggel és este A vesék működésének 

normalizációja 
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DetoxiTIDE PLUS 
 1 kapszula délután A szervezet természetes 

méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

Nerves TIDE PLUS 1 kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

 

94 sz. Program  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és  időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

UrinaTIDE PLUS  

 

1 kapszula reggel és délután A vizelet mennyiségének 

növekedése, a térfogati terhelés 

csökkenése 

VessTIDE PLUS 
 1 kapszula reggel 

A vér mikro cirkulációjának javulása 

Nerves TIDE PLUS 1 kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

 

VI. Csontritkulás (lásd. Mozgásszervek) 

VII. A klimax tüneteiben szenvedő nők (lásd. A nők reproduktív egészsége) 

VIII. A mellékpajzsmirigy kalcium-anyagcseréjének szabályozásával kapcsolatos életkori                               

változások, szenilis osteoporosis megelőzése, törések idős és szenilis korban 

IX.  

95 sz. Program  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és  időtartama 

20-30 nap 
Várható hatás 

ParathyroidTIDE PLUS  

 
1 kapszula naponta 

A mellékpajzsmirigy működésének 

javítása, a kalcium, a D-vitamin 

hiányának pótlása 

VessTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
A mikrocirkuláció javítása, az 

érrendszer megerősítése 

ImmuneTIDE PLUS  

 
Napi kétszer 1 kapszula 

Az immunrendszer nem-specifikus 

ellenállásának fokozása 

 

Ha nem talált megfelelő programot, szakembereink egyedi alkalmazási programot készítenek az Ön számára. 

 

 

 

                                                              PROGRAMOK 

            a légzőszervi funkcionális zavarok megelőzésére és helyreállítására 

 
96 sz. Program.  A felső légutak akut légzőszervi fertőzései, az alsó légutak akut légzőszervi fertőzései, az alsó 

légutak krónikus betegségei az akut stádiumban. 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és az alkalmazás időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

BreathTIDE PLUS 
Napi kétszer 1 kapszula A légutak nyálkahártyáját érintő gyulladásos 

folyamatok aktivitásának csökkenése 

DetoxiTIDE PLUS 
Napi kétszer 1 kapszula A szervezet természetes méregtelenítő 

folyamatainak aktivizálódása  

VessTIDE PLUS 
Napi kétszer 1 kapszula Javuló mikro cirkuláció a tüdőben 
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97 sz. Program  Akut felső légúti fertőzés gyógyulási időszaka, akut alsó légúti fertőzés gyógyulási időszaka, 

krónikus alsó légúti fertőzés nyugalmi időszaka* 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

BreathTIDE PLUS 
Napi kétszer 1 kapszula 

A reparatív és regeneratív folyamatok serkentése 

a légutak különböző szakaszaiban 

 

ImmuneTIDE PLUS 
Napi kétszer 1 kapszula Az immunrendszer nem specifikus 

rezisztenciájának növekedése 

VessTIDE PLUS 
Napi 1 kapszula 

Érrendszeri betegségek korrekciója 

 

 
98 sz. Program  Külső tényezők okozta tüdő betegségek – a levegő nagymennyiségű portartalma, a levegő magas 
gázszintje a munkahelyen vagy otthon* 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

BreathTIDE PLUS 
Napi egyszer 1 kapszula A tüdő szövetek ellenálló képességének 

növekedése a külső hatásokkal szemben 

DetoxiTIDE PLUS 
Napi egyszer 1 kapszula A szervezet természetes méregtelenítő 

folyamatainak aktivizálódása 

VessTIDE PLUS 
Napi egyszer 1 kapszula Javuló vérellátás a tüdő és a hörgők 

nyálkahártyájában 

 

 

99 sz. Program Dohányosok* racionállis táplálkozásának kisegítő diétás korrekciója. 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

Breath TIDE PLUS 
Napi kétszer 1 kapszula A légutak nyálkahártyáját érintő gyulladásos 

folyamatok aktivitásának csökkenése 

DetoxiTIDE PLUS 
Napi kétszer 1 kapszula A szervezet természetes méregtelenítő 

folyamatainak aktivizálódása 

VessTIDE PLUS 
Napi kétszer 1 kapszula Javuló mikro cirkuláció a tüdőben 

 

ImmuneTIDE PLUS 
Napi kétszer 1 kapszula Az immunrendszer nem specifikus 

rezisztenciájának növekedése 

*A kúra javasolt ismétlése évente 3-4 alkalommal 

Ha nem talált megfelelő programot, szakembereink egyedi alkalmazási programot készítenek az Ön számára. 

 

PROGRAMOK 

az emésztés funkcionális zavarainak megelőzésére és helyreállítására 

100 sz. Program  Reflux betegség*, nyelőcső gyulladás*, a nyelőcső eróziója*, krónikus gyomorhurut*, 

savtúltengés*,  gyomorfekély* 

      

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

HyperacidTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 

A nyelőcső a gyomor és a nyombél reparatív és 

regenerációs folyamatainak javulása, a kiválasztó 

funkciók normalizálódása 

VessTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Mikro cirkuláció javulása a nyelőcső a gyomor és a 

nyombél nyálkahártyájában 

NervesTIDE PLUS 1 kapszula éjszakára 

A központi és periférikus idegrendszer 

metabolizmusának és szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

*A táblázatban található adagolás és időtartam az adott betegség fokozódása esetére értendő. Betegséget megelőző 

kúra legalább évente kétszer javasolt (tavasszal és ősszel), a jelzett adagolás felezésével. 
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101 sz. Program  Krónikus duodenitis *, nyombélfekély *. 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

DuodenumTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
A nyombél reparatív és regeneratív folyamatainak 

javulása, a kiválasztó funkció normalizálódása 

VessTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Mikro cirkuláció javulása a nyombél 

nyálkahártyájában 

NervesTIDE PLUS 1 kapszula éjszakára 

A központi és periférikus idegrendszer 

metabolizmusának és szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

*A táblázatban található adagolás és időtartam az adott betegség fokozódása esetére értendő. Betegséget megelőző 

kúra legalább évente kétszer javasolt (tavasszal és ősszel), a jelzett adagolás felezésével. 
 

 

102 sz. Program  Krónikus sorvadásos gyomorhurut*, alacsony savszintű krónikus gyomorhurut*, különböző 

eredetű étvágycsökkenés*, dyspepsia*. 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és  időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

LowacidTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
A gyomor reparatív és regeneratív folyamatainak 

javulása, a kiválasztó funkció aktiválódása 

VessTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Mikro cirkuláció javulása a gyomor 

nyálkahártyájában  

NervesTIDE PLUS 1 kapszula éjszakára 

A központi és periférikus idegrendszer 

metabolizmusának és szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

*A kúra ismétlése évente 3-4 alkalommal javasolt. 

 

103 sz. Program  Nem fertőző gastroenteritis *, krónikus (fekélyes) enterocolitis, krónikus fekélyes proctitis * 
krónikus fekélyes rektosigmoidit *. 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

FlatuTIDE PLUS 
Napi kétszer 1 kapszula Az emésztési folyamatok és a tápanyagok 

felszívódásának javulása 

MicrofloraTIDE PLUS 
Napi kétszer 1 kapszula A bélflóra normalizációja 

 

VessTIDE PLUS Napi 1 kapszula 
Mikro cirkuláció javulása a gyomor és a belek 

nyálkahártyájában 

DetoxiTIDE PLUS Napi 1 kapszula 
A szervezet természetes méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

*A kúra ismétlése évente 3-4 alkalommal javasolt. 

 

104 sz. Program  Dysbacteriosis *, dyspepsia, emésztési zavarok *, antibakteriális szerekkel való kezelés (fertőző 
betegségek antibiotikumokkal való kezelése). 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

DetoxiTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
A szervezet természetes méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

FlatuTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Az emésztési folyamatok és a tápanyagok 

felszívódásának javulása 

MicrofloraTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
A bélflóra normalizációja 

 

*A kúra ismétlése évente 3-4 alkalommal javasolt. 

 

105 sz. Program  Érrendszeri bélbetegség, krónikus ischaemiás colitis, enteritis, - enterocolitis, mesenterialis 

atherosclerosis 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

VessTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Mikro cirkuláció javulása a gyomor és a belek 

nyálkahártyájában 
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NervesTIDE PLUS 1 kapszula éjszakára 

A központi és periférikus idegrendszer 

metabolizmusának és szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

FlatuTIDE PLUS- Napi kétszer 1 kapszula 
Az emésztési folyamatok és a tápanyagok 

felszívódásának javulása 

MicrofloraTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
A bélflóra normalizációja 

 

DetoxiTIDE PLUS Napi 1 kapszula 
A szervezet természetes méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

*A kúra ismétlése évente 3-4 alkalommal javasolt. 

 

 

 

106 sz. Program  Irritábilis bél szindróma*, irritábilis bél szindróma hasmenéssel *, székrekedés, funkcionális 
hasmenés *, neurogén bél ingerlékenység *. 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

DetoxiTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
A szervezet természetes méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

FlatuTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Az emésztési folyamatok és a tápanyagok 

felszívódásának javulása 

MicrofloraTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
A bélflóra normalizációja 

 

NervesTIDE PLUS 1 kapszula éjszakára 

A központi és periférikus idegrendszer 

metabolizmusának és szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

*A kúra ismétlése évente 3-4 alkalommal javasolt. 

 

 

107 sz. Program  Az epehólyag, az epe utak és a hasnyálmirigy betegségei: krónikus epehólyag gyulladás*, epeúti 
dyskinesia*, krónikus hasnyálmirigy-gyulladás *, hasnyálmirigy sorvadás*, hasnyálmirigy fibrózis*. 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

PancreaTIDE PLUS 
Napi kétszer 1 kapszula 

Reparatív és regenerációs folyamatok javulása az 

epehólyag, az epe utak és hasnyálmirigy 

nyálkahártyájában, a kiválasztó funkciók 

aktivizálódása 

VessTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Mikro cirkuláció javulása az epehólyag, az epe utak 

és a hasnyálmirigy nyálkahártyájában 

FlatuTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Az emésztési folyamatok és a tápanyagok 

felszívódásának javulása 

DetoxiTIDE PLUS Napi 1 kapszula 
A szervezet természetes méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

*A kúra ismétlése évente 3-4 alkalommal javasolt. 

Ha nem talált megfelelő programot, szakembereink egyedi alkalmazási programot készítenek az Ön számára. 

 

 

 

                                                              PROGRAMOK  

           az idegrendszer funkcionális zavarainak megelőzésére és helyreállítására 

 
108 sz. Program Az agy érrendszeri betegségei (cerebrális érelmeszesedés*, hipertóniás encephalopathia*, az agyi 

infarktus következményei (ischaemiás stroke) *, a koponyán belüli vérzés következményei (agyvérzés) *, átmeneti 

agyi ischaemiás roham, érrendszeri parkinsonizmus, * kisagyi ataxia. 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

MemoryTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
A bioenergetikai folyamatok aktivizálódása a 

központi idegrendszerben 

BrainTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula Az agyszövetekre való neuroprotektív, neurotrofikus 
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és neurometabolikus hatások megjelenése 

VessTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula Az agyi vérkeringés normalizálódása 

*A kúra ismétlése évente 3-4 alkalommal javasolt. 

 

109 sz. Program  A perifériás idegrendszer betegségei (gyógyszeres polyneuropathia, alkoholos polyneuropathia, 

egyéb mérgező anyagok okozta polyneuropathia, fertőző vagy parazita polyneuropathia, diabetes okozta 

polyneuropathia, egyéb endokrin- és anyagcsere betegségek okozta polyneuropathia. 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

NervesTIDE PLUS 1 kapszula éjszakára 
A központi és periférikus idegrendszer 

metabolizmusának normalizálódása 

DetoxiTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
A szervezet természetes méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

 

110 sz. Program A központi idegrendszer kognitív és mentális funkcióinak sérelme, hiperaktivitás, izgatottság, 
depresszió, szorongás stb. (krónikus pszichoemocionális túlterhelés *, érzelmi (szakmai) kiégés *, munkaképesség 

csökkenés *, krónikus fáradtság, váltott műszakban végzett munka okozta alvási rendellenességek * jet lag (az 

időzónák gyors változása), fokozott ingerlékenység, szorongás*) 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

MemoryTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
A bioenergetikai folyamatok aktivizálódása a 

központi idegrendszerben 

BrainTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Az agyszövetekre való neuroprotektív, neurotrofikus 

és neurometabolikus hatások megjelenése 

NervesTIDE PLUS 1 kapszula éjszakára 
A központi és periférikus idegrendszer szövetek 

metabolizmusának normalizálódása 

*A kúra ismétlése, szükség szerint évente 3-4 alkalommal javasolt 

Ha nem talált megfelelő programot, szakembereink egyedi alkalmazási programot készítenek az Ön számára. 

 

 

 

 

 

                                PROGRAMOK 

a szív- és érrendszer funkcionális zavarainak megelőzésére és helyreállítására 

 

111 sz. Program Akut reumás szívbetegség, akut endocarditis (fertőzés), akut szívizomgyulladás (fertőzés), akut 

pericarditis (fertőzés), fertőző és parazitás eredetű kardiomiopátia, anyagcserezavar és táplálkozási rendellenesség 

okozta kardiomiopátia. 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

CardioTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula Javul a szívizom kontraktilitása és anyagcseréje 

DetoxiTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
A szervezet természetes méregtelenítő folyamatainak 

aktivizálódása 

VessTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Az érfalak megerősödése 

 

ImmuneTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Az immunrendszer nem specifikus rezisztenciájának 

növekedése 

 

 

112 sz. Program  Krónikus ischaemiás szívbetegség*, magas vérnyomás (esszenciális hipertónia)* másodlagos 

magas vérnyomás*, érelmeszesedés * cardiopsychoneurosis*, krónikus szívelégtelenség a kompenzáció 
szakaszában*. 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

CardioTIDE PLUS Napi egyszer 1 kapszula 
A koronális vérkeringés és a szívizom 

anyagcseréjének javulása 
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VessTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Az érfalak megerősödése 

 

NervesTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 

A központi és periférikus idegrendszer 

metabolizmusának és szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

 

 

108 sz. Program  Krónikus szívelégtelenség a dekompenzációs szakaszban 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

CardioTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
A koronális vérkeringés és a szívizom 

anyagcseréjének javulása 

VessTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula Az érfalak megerősödése  

UrinaTIDE PLUS  

 
Napi kétszer 1 kapszula 

A vizelet mennyiségének növekedése, a térfogati 

terhelés csökkenése 

LiverTIDE PLUS  

 
Napi kétszer 1 kapszula 

Csökken a kardiális máj cirrózis kialakulásának 

esélye 

*A kúra ismétlése, szükség szerint évente 3-4 alkalommal javasolt. 

Ha nem talált megfelelő programot, szakembereink egyedi alkalmazási programot készítenek az Ön számára. 

 

 

 

 

PROGRAMOK 

az endokrin rendszer funkcionális zavarainak megelőzésére és helyreállítására 

 

109 sz. Program  Jódhiány kiváltotta diffúz (endémiás) golyva*, jódhiánnyal kapcsolatos pajzsmirigy 
rendellenességek*, jódhiány miatti szubklinikai hypothyreosis*, kábítószerek és egyéb exogén anyagok okozta 

hypothyreosis*, posztinfekciós hypothyreosis *, pajzsmirigy sorvadás (szerzett)*, pajzsmirigy gyulladás (gyógyszer 

okozta autoimmun betegség hyperthyreosis fibrózis átmenettel)*.        

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

ThyroidTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
A mellékpajzsmirigy működésének 

normalizációja 

VesselTIDE  PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Javuló mikro cirkuláció a pajzsmirigyben 

 

ImmuneTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Az immunrendszer nem specifikus 

rezisztenciájának növekedése 

*A kúra ismétlése, szükség szerint évente 3-4 alkalommal javasolt. 

 

110 sz. Program  Thyreotoxicosis diffúz golyvával *, thyreotoxicosis mérgező golyvával*, thyreotoxicosis mérgező 

multinoduláris golyvával *, egyéb hyperthyreosis formák*. 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

ThyroidTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula A pajzsmirigy funkcióinak normalizálódása 

DetoxiTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
A szervezet természetes méregtelenítő 

folyamatainak aktivizálódása 

VessTIDE PLUS Napi egyszer 1 kapszula 
Az érfalak megerősödése  

 

NervesTIDE PLUS 1 kapszula éjszakára 

A központi és periférikus idegrendszer 

metabolizmusának és szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

*A kúra ismétlése, szükség szerint évente 3-4 alkalommal javasolt. 
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116 sz. Program  A primer és szekunder hyperparathyreosis*, hypoparathyreosis*, csontritkulás 

(postmenopausalis*, műtét utáni, kábítószer okozta *, törések gyenge vagy késleltetett gyógyulása miatti). 

            

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

ParathyroidTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula A pajzsmirigy funkcióinak normalizálódása 

VessTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula A mikro cirkuláció javulása a pajzsmirigyben 

ImmuneTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Az immunrendszer nem specifikus 

rezisztenciájának növekedése 

*A kúra ismétlése, szükség szerint évente 3-4 alkalommal javasolt. 

 

 

 

117 sz. Program  A mellékpajzsmirigy normalizálására, támogatásként mellékpajzsmirigy betegségeinek kezelésére, 

kalciumhiány pótlása, a hiánnyal kapcsolatos szövődmények megelőzésére és a kalcium asszimilációjára 

      

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és  időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

ParathyroidTIDE PLUS Napi 1 kapszula 
A mellékpajzsmirigy működésének javítása, a 

kalcium, a D-vitamin hiányának kitöltése 

VessTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula A vérkeringés javítása a mellékpajzsmirigyekben 

NervesTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 

A metabolizmus normalizálása a központi és a 

perifériás idegrendszer szöveteiben, javítva a 
mellékpajzsmirigy működését 

 

 

 

118 sz. Program Inzulinfüggő diabetes mellitus*,  alultápláltság okozta diabetes*.  

        

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

ParathyroidTIDE PLUS Napi 1 kapszula 
A mellékpajzsmirigy működésének javítása, a 

kalcium, a D-vitamin hiányának kitöltése 

ThyroidTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula A vérkeringés javítása mellékpajzsmirigyekben 

VessTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula A mikro cirkuláció javulása a pajzsmirigyben  

ImmuneTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Az immunrendszer nem specifikus 

rezisztenciájának növekedése 

 

 

 

 

119 sz. Program  A szervezet kalciumszintjének csökkentésében, amelyet nem megfelelő bevitel és felszívódás okoz 

(a gyomor-bél traktusban felszívódó abszorpció, veseelégtelenség, D-vitaminhiány stb.).    

      

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és  időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

ParathyroidTIDE PLUS Napi 1 kapszula 
A mellékpajzsmirigy működésének javítása, a 

kalcium, a D-vitamin hiányának kitöltése 

VessTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula A mellékpajzsmirigy vérkeringésének javítása 

Komplex a célszervhez 

(HyperacidTIDE PLUS 

vagy LowacidTIDE 

PLUS vagy  

DuodenumTIDE PLUS 

vagy FlatuTIDE PLUS 
vagy MicrofloraТIDE 

PLUS vagy 

Napi kétszer 1 kapszula 

A célzott szerv anyagcseréjének és működésének 

javítása 
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KidneyТIDE PLUS , 

stb.) 

 

 

 

120 sz. Program  Primer és szekunder hiperaldoszteronizmus *, primer és szekunder mellékvese elégtelenség *, 

mellékvesekéreg gyógyszer-indukált elégtelensége * 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

AdrenalTIDE PLUS  

 
Napi kétszer 1 kapszula A mellékvesék működésének normalizálása 

VessTIDE PLUS 
Napi kétszer 1 kapszula 

A mellékvesék mikrocirkulációjának javítása 

ImmuneTIDE PLUS 
Napi kétszer 1 kapszula Az immunrendszer nem specifikus 

rezisztenciájának növekedése 

*A kúra ismétlése, szükség szerint évente 3-4 alkalommal javasolt. 

 

121 sz. Program  Inzulinfüggő cukorbetegség *, achrestikus cukorbetegség *, alultápláltsággal járó cukorbetegség 

*. 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

PancreaTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 

A hasnyálmirigy reparatív és regenerációs 

folyamatainak javítása, szekréciós funkciójának 

stimulálása 

VessTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula A hasnyálmirigy mikrocirkulációjának javítása 

DetoxiTIDE PLUS  Napi 1 kapszula A természetes méregtelenítés aktiválása 

 

 

122 sz. Program A vese elégtelenség cukorbetegségben (diabéteszes nefropátia) *   

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

PancreaTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 

A hasnyálmirigy reparatív és regenerációs 

folyamatainak javítása, szekréciós funkciójának 

stimulálása 

LiverTIDE PLUS  

 

Napi kétszer 1 kapszula reggel és 

este 

A máj reparatív és regeneráló folyamatainak 

javítása 

KidneyTIDE PLUS  

 

Napi kétszer 1 kapszula reggel és 

este 
A vesefunkció normalizálása 

 

 

123 sz. Program Cukorbetegség okozta szembetegség (diabéteszes retinopathia) * 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

PancreaTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 

A hasnyálmirigy reparatív és regenerációs 

folyamatainak javítása, szekréciós funkciójának 

stimulálása 

LiverTIDE PLUS  
Napi kétszer 1 kapszula reggel és 

este 

A máj reparatív és regeneráló folyamatainak 

javítása 

VisionTIDE PLUS  
Napi kétszer 1 kapszula reggel és 

este 

Az anyagcsere helyreállítása a látószerv 

sejtjeiben és szöveteiben 

MemoryTIDE PLUS  

 
Napi kétszer 1 kapszula 

Bioenergetikai folyamatok aktiválása a központi 

idegrendszerben 
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124 sz. Program  Cukorbetegség okozta érbetegségek* 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

PancreaTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 

A hasnyálmirigy reparatív és regenerációs 

folyamatainak javulása, a kiválasztási folyamatok 

erősödése 

VessTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este Javuló mikro cirkuláció a hasnyálmirigyben 

 

BrainTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 
Az agyszövetekre való neuroprotektív, 

neurotrofikus és neurometabolikus hatások 

megjelenése 

 

125 sz. Program  Diabetikus gyomorbántalmak (gastroduodenopatiya)* 
 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és  időtartama 

30-45 nap 
Várható hatás 

PancreaTIDE PLUS Napi kétszer 1 kapszula 

A hasnyálmirigy reparatív és regenerációs 

folyamatainak javulása, a kiválasztási folyamatok 

erősödése 

VessTIDE PLUS 1 kapszula reggel és este A mikro cirkuláció javulása a hasnyálmirigyben  

és a nyombél nyálkahártyájában 

DuodenumTIDE 

PLUS 
Napi kétszer 1 kapszula 

A nyombél reparatív és regeneratív 

folyamatainak javulása, a kiválasztó funkció 

normalizálódása 

*A kúra ismétlése, szükség szerint évente 3-4 alkalommal javasolt. 

Ha nem talált megfelelő programot, szakembereink egyedi alkalmazási programot készítenek az Ön számára. 

 

PROGRAMOK 

a látószervek funkcionális zavarainak megelőzésére és helyreállítására 

                 
126 sz. Program  A retina és az üvegtest degeneratív megbetegedése, színlátási zavarok, homályos látás (távollátás, 

rövidlátás, asztigmatizmus).          

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 

Várható hatás 

VisionTIDE PLUS 
1 kapszula reggel  

Az anyagcsere folyamatok helyreállítása 

a látószervek sejtjeiben és szöveteiben 

BrainTIDE PLUS 
1 kapszula reggel 

Az agyi vérkeringési folyamatok 

normalizálódása 

VessTIDE PLUS 1 kapszula délután Ér betegségek korrekciója 

*A kúra ismétlése, szükség szerint évente 3-4 alkalommal javasolt. 

 

127 sz. Program  Látásproblémák nőknél 45 év felett  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap* 
Várható hatás 

VisionTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
Az anyagcsere folyamatok helyreállítása 

a látószervek sejtjeiben és szöveteiben 

MenoTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
Korai öregedés megelőzése, a női 

egészség megerősödése 

BoneTIDE PLUS 1 kapszula reggel/este 
Kalcium, magnézium és D3 vitamin 

pótlása 

VessTIDE PLUS 1 kapszula délután Ér betegségek korrekciója 

*A kúra ismétlése, évente 3-4 alkalommal javasolt. 
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128 sz. Program  Számítógépes szem szindróma             

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

VisionTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
Az anyagcsere folyamatok helyreállítása 

a látószervek sejtjeiben és szöveteiben 

BrainTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
Az agyi vérkeringési folyamatok 

normalizálódása 

NervesTIDE PLUS 1 kapszula este 

A központi és periférikus idegrendszer 

metabolizmusának és szabályzó 
funkcióinak normalizálódása 

VessTIDE PLUS 1 kapszula a nap második felében Ér betegségek korrekciója 

*A kúra ismétlése, évente 3-4 alkalommal javasolt. 

 

129 sz. Program  A korral járó szembetegség kialakulásának megelőzése  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap* 

Várható hatás 

VisionTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
Az anyagcsere folyamatok helyreállítása 

a látószervek sejtjeiben és szöveteiben 

VessTIDE PLUS 1 kapszula reggel Ér betegségek korrekciója 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula reggel/este 
A szervezet önvédekező rendszerének 

aktivizálódása 

CardioTIDE PLUS 1 kapszula délután 
A koronális vérkeringés és a szívizom 

anyagcseréjének javulása 

BrainTIDE PLUS 1 kapszula délután 
Az agyi vérkeringési folyamatok 
normalizálódása 

*A kúra ismétlése, évente 3-4 alkalommal javasolt. 

Ha nem talált megfelelő programot, szakembereink egyedi alkalmazási programot készítenek az Ön számára. 

 

 

 

 

PROGRAMOK  

a hallószervek funkcionális zavarainak megelőzésére és helyreállítására 

 

130 sz. Program  Nagyothallás, halláscsökkenés. Az örökletes korai hallás élesség csökkenési hajlam megelőzése. 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap* 
Várható hatás 

HearTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
Az anyagcsere folyamatok helyreállítása 

a hallószervek sejtjeiben és szöveteiben 

MemoryTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
Az ingerületek átadásának erősödése az 

agy szövetek részére 

VessTIDE PLUS 1 kapszula délután 
Érrendszeri betegségek korrekciója 

 

BrainTIDE PLUS 1 kapszula délután 
Az agyi vérkeringési folyamatok 

normalizálódása 

*A kúra ismétlése, évente 3-4 alkalommal javasolt. 

 

 
131 sz. Program  Életkori halláskárosodás (időskori süketség). Szubjektív fülzúgás (tinnitus) - embereknél 

előforduló auditív hangérzékelés külső hangforrás hiányában  

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap* 
Várható hatás 

HearTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
Az anyagcsere folyamatok helyreállítása 

a hallószervek sejtjeiben és szöveteiben 
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VessTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
Érrendszeri betegségek korrekciója 

 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula reggel/délután 
A szervezet önvédekező rendszerének 

aktivizálódása 

CardioTIDE PLUS 1 kapszula délután 
A koronális vérkeringés és a szívizom 

anyagcseréjének javulása 

BrainTIDE PLUS 1 kapszula délután 
Az agyi vérkeringési folyamatok 

normalizálódása 

*A kúra ismétlése, évente 3-4 alkalommal javasolt. 

 

132 sz. Program  Vírusfertőzés, bakteriális etiológiáju betegség hallószervi szövődményekkel. Eltérő eredetű 

gyulladásos betegségek gyógyulási időszaka. 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

HearTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
Az anyagcsere folyamatok helyreállítása 
a hallószervek sejtjeiben és szöveteiben 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula reggel/délután 
A szervezet önvédekező rendszerének 

aktivizálódása 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
Az immunrendszer erősítése és az 

életerő növelése 

 

133 sz. Program  Magas szintű háttérzaj - megengedett zajszint többlet a munkahelyen vagy otthon. A 

hallószerveket érő akusztikai vagy mechanikai trauma.  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap* 
Várható hatás 

HearTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
Az anyagcsere folyamatok helyreállítása 

a hallószervek sejtjeiben és szöveteiben 

NervesTIDE PLUS 1 kapszula este 

A központi és periférikus idegrendszer 

metabolikus funkcióinak 

normalizálódása 

VessTIDE PLUS 1 kapszula délután 
Érrendszeri betegségek korrekciója 

 

*A kúra ismétlése, évente 3-4 alkalommal javasolt. 

 

 

PROGRAMOK 

a készítmények alkalmazása különböző lokalizációjú tumorok esetén 

 

134 sz. Program  Különböző lokalizációjú daganatok, mérgezési tünetek kíséretében  

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és az alkalmazás időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

DetoxiTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
A szervezet természetes méregtelenítő 
folyamatainak aktivizálódása 

ImmuneTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
Az immunrendszer nem specifikus 

rezisztenciájának növekedése 

szerv-specifikus MyRealWay 

TIDE PLUS  
Napi kétszer 1 kapszula 

A megbetegedett szerv működésének 

javítása 

 

135 sz. Program  Különböző lokalizációjú daganatok, elégtelen emésztés tünetek kíséretében 

 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és az alkalmazás időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

DetoxiTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
A szervezet természetes méregtelenítő 

folyamatainak aktivizálódása 

ImmuneTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
Az immunrendszer nem specifikus 

rezisztenciájának növekedése 
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FlatuTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
Az emésztési folyamatok és a tápanyagok 

felszívódásának javulása 

MiсrofloraTIDE PLUS  Napi kétszer 1 kapszula 
A bélflóra normalizációja 

 

 

136 sz. Program  Különböző lokalizációjú daganatok, gyengeség tüneteinek kíséretében 

 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

DetoxiTIDE PLUS  1 kapszula napi két alkalommal 
A szervezet természetes méregtelenítő 

folyamatainak aktivizálódása 

ImmuneTIDE PLUS  1 kapszula napi két alkalommal 
Az immunrendszer nem specifikus 

rezisztenciájának növekedése 

MemoryTIDE PLUS  1 kapszula napi egy alkalommal (reggel) 
A bioenergetikai folyamatok aktivizálódása 

a központi idegrendszerben 

NervesTIDE PLUS  1 kapszula éjszakára 
A központi és periférikus idegrendszer 

metabolizmusának  normalizálódása 

 

 

137 sz. Program  Különböző lokalizációjú daganatok, kemoterápia és sugárkezelés kíséretében 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

DetoxiTIDE PLUS  1 kapszula napi két alkalommal 
A szervezet természetes méregtelenítő 

folyamatainak aktivizálódása 

szerv-specifikus MyRealWay 

TIDE PLUS  
1 kapszula napi két alkalommal 

A megbetegedett szerv működésének 

javítása  

FlatuTIDE PLUS  1 kapszula napi két alkalommal 
Az emésztési folyamatok és a tápanyagok 

felszívódásának javulása 

LiverTIDE PLUS  1 kapszula napi két alkalommal 
A máj reparatív és regeneratív 

folyamatainak javulása  

* A kúra ismétlése, a sugár- és kemoterápiás kezelés gyakorisága szerint. 

Ha nem talált megfelelő programot, szakembereink egyedi alkalmazási programot készítenek az Ön számára. 

 

PROGRAMOK 

„NŐI KOZMETIKA” 

 

A szépség és egészség receptje 18 éves kor után* 

 

138 sz. Program  

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és az alkalmazás időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapszula a nap első felében 
Az immunrendszer erősítése és az 

életerő növelése 

SkinTIDE PLUS 1 kapszula a nap első felében 
A bőr strukturális és funkcionális 

normalizációja 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula a nap második felében 
A szervezet önvédekező 

rendszerének aktivizálódása 

HairTIDE PLUS 1 kapszula a nap második felében 
A haj és a körmök struktúrájának 

regenerálódása 

*A kúra ismétlése, negyedévente 1 alkalommal javasolt. 
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A szépség és egészség receptje 35 éves kor után* 

             

139 sz. Program 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

SkinTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
A bőr strukturális és funkcionális 

normalizációja 

MicrofloraTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
Az anyagcserének és a belek 

működésének normalizálódása 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula délután 
A szervezet önvédekező 

rendszerének aktivizálódása 

HairTIDE PLUS 1 kapszula délután 
A haj és a körmök struktúrájának 

regenerálódása 

*A kúra ismétlése, évente 2-3 alkalommal javasolt. 

 

140 sz. Program     

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
Az immunrendszer erősítése és az 

életerő növelése 

WomanTIDE PLUS 1 kapszula délután 
A korai öregedés megelőzése és a női 
egészség erősödése 

HairTIDE PLUS 1 kapszula délután 
A haj és a körmök struktúrájának 

regenerálódása 

*A kúra ismétlése, évente 2-3 alkalommal javasolt. 

A szépség és egészség receptje 45 éves kor után*        

 

141 sz. Program   

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

SkinTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
A bőr strukturális és funkcionális 

normalizációja 

ThyroidTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
A pajzsmirigy működésének és 

anyagcseréjének normalizációja 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula délután 
A szervezet önvédekező rendszerének 

aktivizálódása 

HairTIDE PLUS 1 kapszula délután A haj és a körmök struktúrájának 

regenerálódása 

*A kúra ismétlése, évente 2-3 alkalommal javasolt. 

 

142 sz. Program   

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

ImmuneTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
Az immunrendszer erősítése és az 

életerő növelése 

SkinTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
A bőr strukturális és funkcionális 
normalizációja 

MenoTIDE PLUS, 1 kapszula reggel/délután 
Korai öregedés megelőzése, a női 

egészség megerősödése 

VisionTIDE PLUS 1 kapszula délután A korral járó látásromlás megelőzése 

HairTIDE PLUS 1 kapszula délután 
A haj és a körmök struktúrájának 

regenerálódása 

Ha nem talált megfelelő programot, szakembereink egyedi alkalmazási programot készítenek az Ön számára. 
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PROGRAMOK 

„FÉRFI KOZMETIKA” 

 

A bőr, a haj és a körmök egészsége 18 éves kor után*  

 

143 sz. Program   
 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és az alkalmazás időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

ActiManTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
A férfi egészség erősödése és a szexuális 

leépülés megelőzése 

SkinTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
A bőr strukturális és funkcionális 

normalizációja 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula délután 
A szervezet önvédekező rendszerének 
aktivizálódása 

HairTIDE PLUS 1 kapszula délután 
A haj és a körmök struktúrájának 

regenerálódása 

*A kúra ismétlése, negyed évente 1alkalommal javasolt. 

 

 

      A bőr, a haj és a körmök egészsége 45 éves kor után* 

144 sz. Program   

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és az alkalmazás időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

ProstaTIDE PLUS 1 kapszula reggel A férfi egészség erősödése 

SkinTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
A bőr strukturális és funkcionális 

normalizációja 

DetoxiTIDE PLUS 1 kapszula délután 
A szervezet önvédekező rendszerének 

aktivizálódása 

HairTIDE PLUS 1 kapszula délután 
A haj és a körmök struktúrájának 

regenerálódása 

*A kúra ismétlése, évente 2-3 alkalommal javasolt. 

 

145 sz. Program   

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és az alkalmazás 

időtartama 

15-30 nap 

Várható hatás 

SkinTIDE PLUS 1 kapszula reggel 
A bőr strukturális és funkcionális 

normalizációja 

LiverTIDE PLUS 1 kapszula reggel A máj egészségének erősödése 

VisionTIDE PLUS 1 kapszula délután A korral járó látásromlás megelőzése 

HairTIDE PLUS 1 kapszula délután 
A haj és a körmök struktúrájának 

regenerálódása 

*A kúra ismétlése, évente 2-3 alkalommal javasolt. 

Ha nem talált megfelelő programot, szakembereink egyedi alkalmazási programot készítenek az Ön számára. 
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PROGRAMOK 

sportolók, testépítők és aktívan sporttal foglalkozók számára 

 

I. Professzionális tevékenység során megemelkedett fizikai terhelések esetén 

lásd. 70, 71, 76, 77, 79 - 83 sz. Programok 

 

II.        Verseny időszak   

 

146 sz. Program  Az érzelmi stressz csökkentése, a változó időzónákhoz való alkalmazkodás, az immunrendszer 

erősítése, a vér hemoglobin tartalmának növelése, a szövetek gyógyulásának felgyorsítása, a fizikai és szellemi 

teljesítőképesség növelése 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

15-30 nap 
Várható hatás 

ImmuneTIDE PLUS 1  kapszula reggel 

Az immunrendszer erősítése és a 

szervezet ellenálló képességének 

növelése 

JointsTIDE PLUS 1 kapszula délután 
Az ízületek struktúrájának és 

mozgásának helyreállása 

NervesTIDE PLUS 2 kapszula este 

A központi és periférikus 

idegrendszer metabolizmusának és 

szabályzó funkcióinak 

normalizálódása 

 

147 sz. Program  Intenzív  vagy hosszú fizikai aktivitás idején, a nehéz fizikai sportokkal foglalkozó sportolók 

számára, hogy lerövidítsék a regenerációs időszakot az intenzív edzések után 

MyRealWay 

Komplex 

Adagolás és időtartama 

20-30 nap 
Várható hatás 

MuscleTIDE PLUS  1 kapszula napi két alkalommal Az izmok helyreállítása 

LigamenTIDE PLUS  1 kapszula napi két alkalommal A szalagok és inak helyreállítása 

VessTIDE PLUS  1 kapszula napi két alkalommal 
A vérkeringés javítása, az érfal 

erősítése 

ThymusTIDE PLUS  

 

1 kapszula naponta A szervezet adaptogén 

tulajdonságainak növekedése 

Ha nem talált megfelelő programot, szakembereink egyedi alkalmazási programot készítenek az Ön számára. 


