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Шановні
читачі!
Ця
брошура
присвячена гомеопатичним методам лікування
найбільш поширених захворювань.
Гомеопатія введена в лікарську практику
німецьким вченим Ганеманом більш ніж 200
років тому. Використання рослин, мінералів,
тваринних
компонентів,
послідовне
розведення їх настоянок для зменшення
токсичної дії, надання активності лікам
шляхом струшування або розтирання - основні
принципи, за якими створюються і сьогодні
гомеопатичні ліки.
За свою двовікову історію цей метод
завоював величезну кількість прихильників.
Сьогодні понад 65% жителів Німеччини, 45%
Англії та Франції лікуються гомеопатичними
препаратами.
Гомеопатичні (натуропатичні) препарати
створюються
виключно
з
природних
компонентів. Рослини є історично першими і
найдавнішими джерелами біологічно-активних
речовин.
Штучно
відтворити
комплекс
речовин, що містяться в них, і що склався в
результаті багатовікової еволюції, неможливо.
Тому препарати рослинного і тваринного
походження
краще переносяться, містять
природні сполуки, до яких людина еволюційно
пристосована,
мають
високу
біологічну
доступність і широту терапевтичного впливу.
Ці ліки не мають навіть віддалених побічних
ефектів.
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В українського народу сильні традиції
лікування травами. Ще з давніх-давен люди
готували настоянки, відвари, порошки, а
потім передавали ці знання у спадщину.
Однак їх «продукція» не мала чітких технологій
приготування і суворого контролю якості
сировини, вміст корисних речовин не
фіксувався і був незначним.
Європейські фармацевтичні фірми,
використовуючи давні традиції і сучасні
технології, виробляють гомеопатичні ліки з
гарантованим і точно перевіреним вмістом
активних речовин. Німецька фірма «Хомвіора»
- авторитетна європейська компанія по
розробці рецептур, виробництву та реалізації
гомеопатичних препаратів, надає нам
унікальну можливість користуватися
традиціями народної медицини і гомеопатії
для збереження здоров'я та активного
довголіття.
Продукція фірми «Хомвіора» виробляється
відповідно до вимог світових стандартів GMP,
має високий рівень наукової доказовості,
безпеки та ефективності, тому рекомендована
МОЗ України для широкого використання у
лікарській практиці.
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ПЕРЕВАГИ ЛІКІВ ФІРМИ
«ХОМВІОРА»
• Комплексні гомеопатичні препарати не
вимагають індивідуального підбору. Вони
діють на провідні синдроми захворювань.
• Практично відсутні побічні ефекти (можливі
реакції підвищеної чутливості на один з
компонентів).
• Не мають абсолютних протипоказань
(протипоказані при підвищеної чутливості на
один з компонентів).
• Дозволяють значно зменшити дози хімічних
препаратів або повністю відмовитися від них.
• Не викликають звикання і синдрому відміни.
• Дозволені до застосування з 12 років
(Хомвіотензин з 10 років).
• Сумісні з усіма ліками, продуктами
харчування і напоями.
• Справляють позитивний комплексний вплив
на весь організм, мають не тільки лікувальну,
але й профілактичну дію.
• Економічно вигідна розфасовка – упаковки
вистачає на 1-2 місяці.
• В аптеках продаються без рецепта.
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Зверніть увагу!
Високий ступінь очищення та особливості
проникнення препаратів в організм через
слизову ротової порожнини вимагають
особливого способу їх прийому.

1. Таблетки слід розсмоктувати повільно.
2. Спиртові розчини капати на шматочок
цукру або хліба, повільно розсмоктувати
або розжовувати. Можна приймати,
накапавши в чайну ложку з водою, і
утримувати в роті не менше 1 хвилини.
3. Якщо після їжі не минуло 30 хвилин,
перед прийомом препаратів прополощіть
рот водою.
4. Після прийому ліків протягом 30 хвилин
утримуйтесь від їжі і пиття.
5. Паління, вживання алкоголю,
тонізуючих напоїв (кава, чай) можуть
послабляти дію гомеопатичних ліків.
Ліки не запивати!
Ми пропонуємо Вам ознайомитися з
рекомендаціями щодо лікування найбільш
поширених хронічних захворювань за
допомогою ліків фірми
«Хомвіора»
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ПІДВИЩЕННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ
Гіпертонія - поширена хвороба, на яку
страждає майже кожен третій житель України.
Її називають «невидимий вбивця», оскільки
людина дізнається, що вона хвора, як правило,
після її катастрофічних проявів – інфарктів
або інсультів.
Медична статистика жахлива: кожен
десятий українець має проблеми зі здоров'ям,
які ведуть до інсульту. Смертність від інсультів
в Україні знаходиться на другому місці в
структурі загальної смертності. Третя частина
інсультів трапляється у людей працездатного
віку, головна причина інсультів - підвищений
тиск.
Прислухайтеся до свого організму! Часті
головні болі, запаморочення, миготіння в очах,
розлади сну, прискорене серцебиття, важкість
в області серця, задишка - це прояви
гіпертонії, а не просто перевтома, легке
нездужання чи наслідок стресу. Поміряйте
тиск; якщо він вище 130/85 мм. рт. ст., то у
Вас високий ступінь ризику розвитку
гіпертонії, і саме своєчасно розпочате
лікування є головним і сучасним напрямком
профілактики ускладнень гіпертонії. Вже при
підвищенні АТ більш ніж 130/85 мм рт ст.,
поряд зі зміною способу життя, рекомендовано
приймати препарати природного походження.
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ХОМВІОТЕНЗИН® - це комплексний
гомеопатичний препарат з гіпотензивною
дією.
Склад і форма випуску:
100 таблеток в упаковці
В 1 таблетці міститься:
Резерпін D3. . . . . . . . . . . . . . . .32 мг*
Раувольфія зміїна D3. . . . . . . .32 мг
Омела біла D2. . . . . . . . . . . . . .32 мг
Глід D2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 мг
РС МОЗ України № UA/7743/01/01 від 15.02.08
*Звертаємо увагу! Фармакологічна доза резерпіну в
таблетці при перерахунку гомеопатичного розведення (D3)
складає 0,032мг

Механізм дії:
➪ Раувольфія зміїна та її алкалоїд резерпін
знижують артеріальний тиск шляхом
пригнічення пресорного центру, зменшення
загального периферичного судинного опору,
зменшення концентрації біогенних амінів
(катехоламінів, дофаміна в ЦНС).
➪ Омела біла регулює тиск, впливаючи на
кардіоваскулярний центр в довгастому
мозку. Крім того, вона має імуностимулюючу
і протипухлинну дію, поліпшує роботу нирок,
справляє сечогінний ефект, виводить
азотисті шлаки.
➪ Глід знижує збудливість центральної
нервової системи, заспокоює, тонізує
серцевий м'яз, усуває функціональні
порушення ритму, поліпшує кровообіг у
судинах серця і мозку, має сечогінну дію.
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Властивості:
● м’яко знижує і стабілізує тиск
● перешкоджає різким коливанням тиску
● нормалізує роботу серця та тонус артерій
● підвищує виведення рідини та азотистих
шлаків
● зменшує відчуття тривоги, страху, депресій,
емоціонального напруження
Показання для застосування:
● артеріальна гіпертензія
● нейроциркуляторна дистонія
● ішемічна хвороба серця (в складі
комбінованої терапії)
Схема прийому:
Показники АТ

Кількість таблеток
Зранку
Вдень Ввечері

190/100 – 200/115*
2
180/95 - 190/100*
2
160/90 - 180/90
2
145/85 - 160/85
1
* в складі комбінованої терапії

2
1
1
0

2
2
1
1

• При АТ 130/85 мм - 1 таб. на день
• При хронічній серцевій недостатності та
високому діастолічному тиску рекомендується
поєднувати з Хомвіокорином®-N.
• Комбінований прийом Хомвіотензина® з
Хомвіо®-Нервіном при гіпертонії з
вегетативною дистонією, неврозом, депресією,
безсонням збільшує позитивний результат на
30%.
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Середня тривалість курсу нормалізації
тиску – 4-6 тижнів. Потім приймати в
індивідуальній підтримуючій дозі.
Запам'ятайте! Дозу Хомвіотензина® і
хімічного препарату можна зменшувати тільки
при досягненні рівня АТ нижче 140/90.
Якщо Ви хочете повністю замінити
Хомвіотензином® синтетичні препарати, то
при стійкій стабілізації артеріального тиску і
під постійним контролем тиску треба:
• На 1 тижні - приймати ½ дози хімічного
препарату одночасно з Хомвіотензином®
за вищезазначеною схемою.
• На 2 тижні - приймати ¼ дози.
• На 3 тижні - ¼ дози через день.
• На 4 тижні - хімічний препарат відміняють і
продовжують приймати тільки
Хомвіотензин®, або комбінувати його з
мінімальною дозою алопатичного засобу.
Зверніть увагу!
Хомвіотензин® допоможе вам:
• м'яко і стабільно знизити тиск, а потім
утримувати його в нормі, приймаючи одну
таблетку на день або через день, як
підтримуючу терапію;
• усунути прояви нейро-циркуляторної та
вегето-судинної дистонії - різкі коливання
тиску, приступи прискореного серцебиття;
• зупинити гіпертонічний криз, що
починається, розсмоктуючи кожні півгодини
по 1 таблетці (до 12 таблеток на добу).
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Ви можете використовувати
Хомвіотензин® в лікуванні гіпертонічної
хвороби, яка поєднується з ішемічною
хворобою серця. Препарат зменшує вміст
холестерину в крові, сповільнює
прогресування атеросклерозу, відновлює
еластичність судин.
Не забувайте, що гіпертонію необхідно
лікувати все життя. Регулярний прийом
підтримуючої дози Хомвіотензина®
забезпечить нормальний рівень АТ, збереже
серце, головний мозок, нирки від згубних
наслідків гіпертонії.
Хомвіотензин® можна використовувати
після перенесеного інсульту чи інфаркту, він
не протипоказаний пацієнтам з цукровим
діабетом, не впливає на чоловічу потенцію.
Використання препарату в період вагітності
та годування груддю не вивчалось.
Лікування Хомвіотензином® можна
починати при будь-якій стадії гіпертонії!
Для підбору індивідуальної схеми лікування
телефонуйте: 0 800 501 741 (безкоштовно по
Україні зі стаціонарних телефонів).
СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ,
ПОРУШЕННЯ РОБОТИ СЕРЦЯ
Основна функція серця - насосна,
забезпечувати кров'ю тканини та органи,
постачаючи їх киснем і необхідними
речовинами. Якщо ця функція порушується,
то у хворого – серцева недостатність.
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Розвивається вона при ішемічній хворобі
серця (кардіосклероз), гіпертонічній хворобі,
вроджених чи набутих вадах серця, після
перенесеного ревматизму та інших запальних
захворювань міокарда.
На початкові симптоми цього
захворювання хворі, як правило, не звертають
уваги. Стомлюваність, низьку працездатність,
незначну задишку вважають закономірними
віковими проявами або пов'язують їх зі
слабкою фізичною тренованістю, тоді як, після
відпочинку вони проходять. Однак хвороба
прогресує, і симптоми серцевої недостатності
наростають: задишка при фізичному
навантаженні стає вираженою, з'являються
набряки на ногах, частішає серцебиття,
працездатність після відпочинку не
відновлюється.
Якщо вчасно не розпочати лікування, то
компенсаторні можливості серця
виснажуються. З'являється виражена задишка
в спокійному стані, великі набряки на ногах,
скупчення рідини в животі і легенях, різке
обмеження фізичної активності. Для того, щоб
не допустити інвалідизації і зберегти фізичну
активність і здоров'я на довгі роки, необхідно
допомогти своєму серцю.
ХОМВІОКОРИН®-N - це комплексний
гомеопатичний препарат для лікування
хронічної серцевої недостатності, містить
рослинні серцеві глікозиди.
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Склад і форма випуску:
50 мл у флаконі з крапельницею
В 10 мл міститься:
Горицвіт весняний Ø. . . 0,20 мл
Морська цибуля Ø. . . . . 0,30 мл
Золотарник Ø. . . . . . . . . 2,00 мл
Травнева конвалія Ø. . . 6,25 мл
Глід Ø. . . . . . . . . . . . . . . 1,25 мл
РП МОЗ України № UA/7549/01/01 від 27.12.07

Механізм дії:
➪ Травнева конвалія, горицвіт весняний
тонізують серцевий м'яз, підвищують
витривалість до фізичних навантажень.
➪ Морська цибуля надає виражений
сечогінний ефект, але не порушує
електролітний баланс, не виводить калій.
➪ Золотарник збільшує виведення рідини з
організму, усуває серцеві і ниркові набряки.
➪ Глід нормалізує тиск, пульс, серцевий ритм,
знижує збудливість нервової системи,
поліпшує сон і загальний стан.
Властивості:
• збільшує силу скорочень міокарда та
покращує роботу серця
• має сечогінний ефект, показаний при
серцевих та ниркових набряках позбавляє
задишки
• має антиаритмічну дію
• посилює кровообіг в сосудах серця, мозку,
нирок
• знімає болі в області серця
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Показання для застосування:
• хронічна серцева недостатність Ι- ΙΙА стадій
як монотерапія (ΙΙΙ функціональний клас – в
складі комплексної терапії)
• безсимптомна дисфункція лівого шлуночка
Схема прийому:
При хронічному перебігу хвороби початкова
доза становить 10-20 крапель 1-3 рази на добу
тривалість терапії не менше 2-3 місяців.
У гострих випадках призначають по 10-15
крапель кожні щогодини, але не більше 12
разів на добу.
При послабленні
проявів
серцевої недостатності дозу зменшують до 15
крапель 3 рази на добу.
Після 2-3 місяців приймання переходять на
підтримуючу дозу - 10 крапель один раз на
день або через день протягом тривалого часу.
Серцева
Кількість крапель на один прийом
недостатність
Вранці
Вдень
Ввечері
З задишкою
30
30
30
З набряками
20
20
20
З гіпертензією*
15
15
15
* У комбінації з Хомвіотензином® гіпотензивний ефект
посилюється. Нормалізація артеріального тиску
відбувається швидше.

Курс лікування за схемою – 4-6 тижнів,
потім у підтримуючій дозі - 5-10 крапель 2-3
рази на день протягом 2 місяців і більше.
Приступ тахіаритмії, тахікардії можна
зняти прийомом від 10 до 15 крапель
препарату кожні півгодини, але не більше 12
разів на добу.
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Зверніть увагу!
Хомвіокорин®-N може застосовуватись у
пацієнтів з рідким пульсом (брадикардією) та
вираженими дистрофічними змінами в
міокарді (по 5 крапель 1-3 рази на день).
Безпечність застосування у вагітних жінок та
дітей з 12 років доведена в клінічних
дослідженнях. Перші ознаки поліпшення стану
з'являються через тиждень після початку
прийому. Не накопичується, не впливає на
функцію провідності, має м'який, але стійкий
ефект. Не потребує насичення в початковий
період, може застосовуватися повторюваними
і переривчастими курсами. Стійкий і
достатній клінічний ефект відмічається на 2-3
тижні лікування і досягає максимального
рівня через 3 місяці безперервного лікування.
Корекції доз інших засобів в лікуванні
серцевої недостатності при одночасному
прийомі з Хомвіокорином®-N не потрібно.
Замінює препарати наперстянки, прийом
яких вимагає постійного контролю лікаря із-за
можливого розвитку небезпечних аритмій.
БЕЗСОННЯ, РОЗЛАДИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Психічні хвороби посідають третє місце
після злоякісних пухлин і серцево-судинних
захворювань. Від 35 до 60% хворих, які
звертаються до лікарів, потребують допомоги
психіатра або психотерапевта.
Найбільш поширеними початковими
психічними розладами є неврози, прихована
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депресія, порушення поведінки, нестійкість
настрою у дітей, підлітків, людей похилого
віку, у жінок і чоловіків при вікових
клімактеричних змінах.
Порушення діяльності центральної нервової
системи можуть проявлятися вегето-судинною
дистонією, мігренем, «спазмами» в серці,
шлунку, кишечнику, нестійкими
випорожненнями (запор, пронос), психогенним
кашлем і задишкою, функціональними
розладами сечостатевої системи. Хворі замість
того, щоб проконсультуватися з психіатром
або психотерапевтом, звертаються до
терапевта, кардіолога, гастроентеролога.
Проводять масу дорогих досліджень у пошуках
«важких» захворювань і не знаходять їх.
До психічних розладів також можуть
призводити хронічні захворювання внутрішніх
органів (ішемічна хвороба серця, гіпертонія,
виразкова хвороба, хвороби печінки, нирок,
суглобів, хронічні шкірні хвороби та ін.).
Лікувати нервову систему необхідно у всіх
зазначених випадках. Для цього
використовуються медикаментозні
(транквілізатори, антидепресанти,
нейролептики) і немедикаментозні
(психотерапія, аутогенне тренування,
самонавіяння, гіпноз тощо) методи.
Всі психофармакологічні засоби мають
серйозні побічні ефекти: викликають
загальмованість, сонливість, залежність,
справляють токсичний вплив на печінку,
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нирки та інші внутрішні органи. Найбільш
ефективним є використання комплексних
препаратів, виготовлених з природної
сировини.
ХОМВІО®-НЕРВІН - це комплексний
гомеопатичний препарат для лікування
функціональних нервових і психічних
розладів.
Склад і форма випуску:
50 таблеток в упаковці
В 1 таблетці міститься:
Сепія D4 . . . . . . . . 64 мг
Амбра D2 . . . . . . . 64 мг
Гіосциамус D3 . . . 32 мг
Ігнація D3 . . . . . . . 32 мг
РС МОЗ України № UA/7319/01/01 від 16.11.07

Механізм дії:
➪ Амбра - засіб для зміцнення слабкої
нервової системи, від безсоння,
забудькуватості, запаморочення.
➪ Сепія - знімає спазми судин головного
мозку, мігрень, венозний застій, свербіж
шкіри, почуття страху і тривоги. Усуває
симптоми клімаксу у жінок і у чоловіків.
➪ Гіосциамус - усуває спазми стравоходу,
шлунка, товстої кишки, спастичний кашель і
ікоту. Призначається при депресії, при
безсонні від нервового перезбудження.
➪ Ігнація гірка - показана при неврозах
серця і шлунково-кишкового тракту. У
класичній гомеопатії її призначають як засіб,
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що позбавляє від депресії та безсоння при
нерозділеному коханні, горя при втраті
близьких людей.
Властивості:
• діє як транквілізатор і антидепресант:
заспокоює і стимулює нервову систему
• проявляє вплив на центральну та
периферичну нервову систему: знімає
вегетативні порушення, захищає від стресів,
усуває емоційні сплески, нормалізує сон,
покращує пам'ять.
Показання для застосування:
• неврози і нервове збудження: тремтіння у
тілі, страх, запаморочення;
• безсоння через розумове та фізичне
перевантаження;
• депресивні стани легкого перебігу;
• психосоматичні розлади;
• нейроциркуляторна, вегетосудинна дистонії,
мігрень;
• спастичні ураження шлунково-кишкового
тракту;
• судинні розлади, що супроводжуються
застоєм крові в органах малого тазу та
черевної порожнини;
• старечий тремор, невпевнена хода,
забудькуватість, паркінсонізм;
• невротичні, психотичні та вегетативні
розлади при вікових змінах гормонального
фону (клімакс у жінок та чоловіків, період
статевого дозрівання у підлітків);
• свербіння шкіри та статевих органів;
17

• артеріальна гіпертензія, хронічна ішемічна
хвороба серця (у складі комбінованої терапії).
Схема прийому:
При хронічному перебігу хвороби початкова
доза складає 1 таблетка 1-3 рази на добу,
тривалість не менш 4-6 тижнів.
У гострих випадках призначають по 1 таблеткі
щогодини, до 12 разів на добу.
При
послабленні проявів хвороби дозу зменшують
до 1 таблетки 3 рази на добу та приймають
протягом
2-3
місяців.
У
подальшому
переходять на підтримуючу дозу 1-2
таблетки один раз на день або через день
протягом тривалого часу.
Для профілактики стресових ситуацій: іспити,
презентації, виступи, співбесіди та ін.,
за
годину приймати 2 таблетки одноразово. Для
покращення
засинання розсмоктати 2-3
таблетки перед сном.
Зверніть увагу!
Хомвіо®-Нервін – це природний
транквілізатор і антидепресант водночас,
майже без побічних ефектів, звикання, та
протипоказань. Він усуває емоційні сплески,
але не викликає загальмованості, дає
можливість адекватно оцінювати події, що
відбуваються, і приймати правильні рішення.
Перші ознаки поліпшення стану з'являються
через тиждень після початку прийому. Не
знижує концентрацію уваги, не викликає
сонливості протягом робочого дня, не впливає
на швидкість психомоторних реакцій під час
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керування автотранспортом та роботі з
механізмами. Під час вагітності та годування
груддю застосовують після консультацій з
лікарем.
ЗАХВОРЮВАННЯ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ
Від 25% до 40% пацієнтів, які звертаються в
поліклініку, мають урологічні проблеми.
Причиною цих захворювань можуть бути
перенесені неспецифічні і специфічні інфекції
сечостатевої системи, малорухомий спосіб
життя, неправильне харчування, зловживання
алкоголем і ліками, супутні захворювання
внутрішніх органів, різні шкідливі умови
праці. Хронічні запальні захворювання
сечостатевої системи, такі як цистити,
уретрити і простатити, гіперплазія простати у
чоловіків, які рідко призводять до інвалідності,
але значно погіршують якість життя пацієнтів,
викликають комплекс неповноцінності.
Дискомфорт і постійні болі в області малого
тазу, розлади сечовипускання, крапельне
підтікання сечі або її нетримання, різні
сексуальні порушення призводять до депресії,
неврозів і різкого зниження соціальної
активності.
ХОМВІО®-ПРОСТАН - це комплексний
гомеопатичний препарат для лікування
сечостатевих органів.
Склад і форма випуску:
50 мл у флаконі з крапельницею
В 10 мл міститься:
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Парейра брава D2 .... ... ... ... ... ... ... 4,00 мл
Популюс тремулоїдес Ø.. .... ... ... ... 0,10 мл
Сабаль серулятум Ø.. ... ... ... ... ... . 5,00 мл
РС МОЗ України № UA/7320/01/01 від 16.11.07

Механізм дії:
➪ Хододендрон войлочний (парейра) рекомендований при частому
сечовипусканні, мимовільному
сечовипусканні уві сні, болях у попереку, в
промежині, знімає запалення в сечових
шляхах.
➪ Канадська осика (популюс) - надає
протизапальний ефект, показана при
аденомі передміхурової залози.
➪ Сіренея пільчата (сабаль) - усуває
запалення при хронічному простатиті, застій
в передміхуровій залозі, хронічну та гостру
затримку сечі, лікує нетримання та
крапельне підтікання сечі, гальмує
прогресування доброякісної гіперплазії
простати, рекомендована в лікуванні
сексуальних неврозів: дратівливості,
занепокоєння, зниження настрою.
Властивості:
• надає протизапальну, знеболюючу,
спазмолітичну дію.
• нормалізує функцію детрузора сечового
міхура.
• усуває порушення сечовиділення та
неприємні відчуття в області сечовивідних
шляхів.
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Показання до застосування:
• хронічні цистити, уретрити, простатити, та
інші запальні захворювання сечостатевих
органів
• доброякісна гіперплазія передміхурової
залози
• гостра та хронічна затримка сечі,
нетримання сечі
• енурез
• пієлонефрити, сечокам'яна хвороба, ниркова
колька
Хомвіо ®-Простан допоможе лікувати:
• болі при сечовипусканні, часте
сечовипускання ночами, мимовільне
сечовипускання уві сні
• нетримання, крапельне підтікання сечі
• сечокам'яну хворобу з нападами ниркової
коліки
• болі в промежині, поперекової області, в
крижах після статевого акту, при еякуляції,
болючі ерекції
• хронічну та гостру затримку сечі
• застій в передміхуровій залозі, знижену
потенцію
Схема прийому:
При хронічному перебігу захворювання
початкова доза становить 5-10 крапель 1-3
рази на день. При недостатньому ефекті дозу
збільшують до 15 крапель 3 рази на день,
тривалість застосування не менше 4-6 тижнів.
У гострих випадках призначають по 5-10
крапель кожну годину, але не більше 12 разів
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на день. При зменшенні запальних явищ дозу
зменшують до 10 крапель 3 рази на день
протягом місяця. Надалі переходять на
підтримуючу дозу - 10 крапель один раз на
день протягом тривалого часу.
Зверніть увагу!
Перші ознаки поліпшення стану з'являються
через тиждень після початку прийому. Хомвіо
®-Простан показаний пацієнтам жіночої та
чоловічої статі без вікових обмежень при
лікуванні урологічних захворювань, а також у
комплексному лікуванні нічного нетримання
сечі (енурезу). У урології і гінекології може
застосовуватися до і з першого дня після
оперативного втручання на сечостатевому
тракті, що дозволяє значно скоротити
відновний період і зупинити вторинне
запалення. Призначення дітям до 12 років і
вагітним жінкам обмежено через вміст спирту.
ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
Проблеми з суглобами мають 40% людей
після 35-40 років, 80% - старше 60 років.
Якщо вчасно не розпочати лікування, то цих
людей очікує інвалідність. 10% інвалідів
«заслужили» це звання із-за ревматичних
захворювань.
Хронічний характер більшості
ревматичних захворювань обумовлений
розвитком запалення в синовіальній оболонці
суглобів, розростанням сполучної і кісткової
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тканини і в кінцевій стадії руйнуванням
суглобових поверхонь. Больовий синдром
неминуче супроводжує запалення в суглобі.
Спочатку біль турбує при фізичному
навантаженні, а потім і в спокої, що
призводить до значного обмеження рухової
активності.
Остеоартроз - найбільш поширене
захворювання, яке розвивається внаслідок
дегенеративних змін в суглобі.
Характеризується розвитком запалення.
Найчастіше уражаються колінні,
гомілковостопні, кульшові суглоби.
В «артрозну» групу ризику входять не
тільки люди похилого віку, але й спортсменипрофесіонали, любителі екстремальних видів
спорту та звичайні громадяни, робота чи
спосіб життя яких пов'язані з підвищеним
навантаженням на суглоби. Викривлення
хребта, зміщення центру ваги при ходьбі,
високі підбори, зайва вага і навіть звичка
сидіти нога на ногу - все це з часом може
призвести до проблем із суглобами.
В останнє десятиліття все частіше стала
діагностуватися описана ще Гіппократом два
тисячоліття тому хвороба - подагра. При
подагрі порушується обмін сечової кислоти. Її
кристали відкладаються в суглобах, підшкірній
клітковині і кістках, нирках у вигляді каменів.
Хвороба починається з нападу гострого болю і
запалення в області великого пальця стопи. З
23

роками вражаються майже всі внутрішні
органи, і це призводить до інвалідності.
Лікування артритів, остеоартрозу,
подагри, остеохондрозу, болю в суглобах і
м'язах при інфекційних захворюваннях та
ревматизмі вимагає комплексної
протизапальної терапії.
Для базисної терапії вищевказаних
захворювань використовуються нестероїдні
протизапальні препарати різних класів і груп.
Проте всі вони мають серйозні побічні ефекти
і не можуть застосовуватися тривало, так як
викликають ураження шлунково-кишкового
тракту (аж до утворення виразок, ерозій і
кровотеч з них), порушують роботу нирок,
затримують рідину в організмі. Це приводить
до підвищення тиску і посилення серцевої
недостатності.
ХОМВІО®-РЕВМАН – це комплексний
гомеопатичний засіб для лікування
захворювань опорно-рухового апарату, якій
містить діючі речовини з протизапальним та
знеболювальним ефектом.
Склад і форма випуску:
50 мл у флаконі з крапельницею
В 10 мл міститься:
Пізньоцвіт D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 мл
Клопогон кистьоподібний D3 . . . . . . 3,00 мл
Верба Ø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 мл
Переступінь білий D3 . . . . . . . . . . . 3,00 мл
Рута пахуча D1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 мл
РС МОЗ України № UA/7321/01/01 від 16.11.07
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Механізм дії:
➪ Пізньоцвіт (колхіцин) рекомендований
при подагрі, болях у дрібних суглобах верхніх
і нижніх кінцівок, при нічних болях.
➪ Бріонія (переступінь білий) ефективна
при гострому артриті, множинному
запальному ураженні суглобів, при
невралгіях. У гомеопатії це основний засіб
для лікування грипу.
➪ Рута показана при тягнучих, розриваючих
болях у суглобах шиї, спини, попереку, при
слабкості, тремтінні і важкості в ногах,
розбитості у всьому тілі.
➪ Актея (клопогон кистьоподібний) знімає
болючі посмикування в литкових м'язах,
скутість у м'язах шиї та плечового пояса.
➪ Cпірея ульмарія (верба) має
жарознижуючі та протизапальні властивості,
містить природні сполуки аспірину, безпечні
для шлунка.
Властивості:
• нормалізує рівень сечової кислоти в крові
• знімає запалення суглобів
• зменшує біль у суглобах
• покращує функціональну активність суглобів
Показання до застосування:
• гострі та хронічні артрити, поліартрити
• ураження суглобів при ревматизмі
• подагра, подагричний артрит
• деформуючий остеоартроз, остеохондроз
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• травми опорно-рухового апарату
• невралгії, міалгії, міозити, артралгії
Схема прийому:
При хронічному перебігу хвороби початкова
доза складає 5-10 крапель 1-3 рази на день.
При недостатньому ефекті дозу збільшують до
15 крапель 3 рази на день, тривалість
застосування не менше 4-6 тижнів.
У гострих випадках призначають по 5-10
крапель кожну годину, але не більше 12 разів
на день. При зменшенні запальних явищ дозу
зменшують до 10 крапель 3 рази на день
протягом місяця. Надалі переходять на
підтримуючу дозу - 10 крапель один раз на
день протягом тривалого часу.
Зверніть увагу:
Хомвіо ®-Ревман містить колхіцин (пізньоцвіт
осінній) в гомеопатичній дозі, що практично
не викликає побічних ефектів і не має
абсолютних протипоказань. Хомвіо ®-Ревман
використовується в лікуванні подагри. Він
лікує подагричний артрит і одночасно
нормалізує рівень сечової кислоти в крові, що
запобігає виникненню повторних нападів
подагри. Перші ознаки поліпшення стану
з'являються через тиждень після початку
прийому. Призначення дітям до 12 років і
вагітним жінкам обмежено через вміст спирту.
Включення Хомвіо®-Ревмана в схеми
лікування захворювань суглобів дозволяє
значно знизити дози нестероїдних
протизапальних препаратів або повністю
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виключити їх прийом. При цьому зменшується
ризик виникнення побічних ефектів з боку
внутрішніх органів.
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Препарати фірми «Хомвіора»
виготовляються тільки в Німеччині за
запатентованою рецептурою фірми та
імпортуються в Україну з Німеччини. Вони
офіційно зареєстровані в Україні і пройшли
клінічні дослідження в провідних медичних
центрах.
Продаються тільки в аптеках.
Фірма «Хомвіора» провела в Україні
клінічні випробування, що підтверджують
ефективність та безпечність продукції.
Успішно проведені клінічні випробування і
отримана позитивна оцінка в наступних
установах:
• Державний науковий центр «Інститут
кардіології ім. М. Д. Стражеска »(проф.
Коваленко В. Н., проф. Воронков Л. Г., проф.
Свіщенко Є. П.), м.Київ;
• Інститут терапії АМН України (проф. Коваль
С. Н.) , м. Харків;
• Інститут геронтології АМН України (проф.
Єна Л. М., проф. Купраш Л. П.), м. Київ;
• Інститут педіатрії, акушерства та гінекології
АМН України (проф. Гутман Л. Б., проф.
Мелліна І. М.), м. Київ;
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• Національний медичний університет ім. О. О.
Богомольця (проф. Амосова К. М., проф.
Нетяженко В. З., проф. Чекман І. С., проф.
Напреєнко А. К), м. Київ;
• Київська медична академія післядипломної
освіти - кафедри кардіології та функціональної
діагностики, сімейної медицини, геронтології
(проф. Лисенко Г. І, проф. Бобров В. А.), м.
Київ;
• Дніпропетровська державна медична
академія (акад. Дзяк Г. В.);
• Донецький державний медичний університет
(проф. Ігнатенко Г. А., проф. Бабюк І. А.,
проф. Ватутін М. Т.; проф. Туровська Т.В.);
• Кримський державний медичний
університет (проф. Івановський С. В.);
• Одеський державний медичний університет
(проф. Костєв Ф. І.);
• Полтавська медична стоматологічна академія
(проф. Ждан В. М, проф. Скрипник А. Н.,
проф. Крючков Т. А.);
• Науково-дослідний інститут ендокринології
АМН України ( проф. Зубкова С. Т.), м. Київ.
Про результати наукових досліджень читайте
на сайті www.homviora.kiev.ua
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ПЕРЕВАГИ ЛІКУВАННЯ
Прийом препаратів фірми «Хомвіора» дозволяє
отримати не тільки стійкий терапевтичний
ефект, але й у багато разів скоротити грошові
витрати на лікування та підтримання доброго
стану здоров'я.
1. Відсутність побічних ефектів при прийомі
гомеопатичних препаратів позбавляє від
необхідності купувати додаткові ліки для
усунення негативного впливу хімічних
препаратів на органи і системи.
2. Дози ліків фірми «Хомвіора» після 4-6-ти
тижневого інтенсивного курсу лікування
знижуються до підтримуючих. Можна перейти
на прийом 1 таблетки або 10 крапель один раз
на день або через день. При прийомі хімічних
препаратів, навпаки, дози необхідно постійно
збільшувати або змінювати ліки, т. к. настає
звикання до них.
3. Комплексний вплив на організм позбавляє
необхідності придбання кількох препаратів.
4. Нагадуємо, що підтримуюче лікування
гомеопатичними препаратами повинно бути
тривалим. Фірма «Хомвіора» розфасовує
препарати в упаковки великого об'єму (по 50100 таблеток в упаковках або по 50 мл у
флаконах). Це дозволяє пацієнтам
заощаджувати гроші.
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ПОСЛУГИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ФІРМИ
Ви маєте унікальну можливість поліпшити
якість життя, позбутися від багатьох
хронічних захворювань. Пам'ятайте! Хвороби,
про які йшла мова, ви набували протягом
всього свого життя. Наберіться терпіння,
лікуйтесь свідомо і методично, дотримуючись
поради лікаря та інструкції по застосуванню
препаратів.
У представництві за телефоном
та 0 800 501 741
(безкоштовно по Україні зі стаціонарних
телефонів)
консультують висококваліфіковані лікарікардіологи та терапевти, які мають досвід
роботи з гомеопатичними препаратами. Вони
підберуть Вам індивідуальні схеми лікування
препаратами фірми «Хомвіора».
Ще раз нагадуємо, що ліки Ви можете
замовити і купити в центральних аптеках за
місцем проживання. Якщо в аптеках їх немає,
то працівники аптек можуть їх замовити у
наших дистриб'юторів: Альба Україна, БаДМ,
Вента, Оптіма Фарм, Фалбі, Фармпланета,
Фра-М
У разі відмови просимо Вас звертатися до
Представництва. Завжди раді Вам допомогти!
З незмінною повагою,
співробітники представництва фірми
«Хомвіора» в Україні
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Представництво
фірми “Хомвіора” в Україні

0-800-501-741

(безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів)

(044) 234-23-17
(044) 235-59-03

01004, Київ, вул. Пушкінська, 20, оф.38
e-mail: info@homviora.kiev.ua
http://www.homviora.kiev.ua
Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією або
проконсультуйтесь з лікарем.
Самолікування може бути шкідливим для вашого
здоров’я.
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