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Protocoalele concepute sub supravegherea Academiei Europene de Științe ale Naturii și 

 a Societății Științifice Europene (Germania)  

 

Utilizarea practică a bioreglatorilor My Real Way pentru prevenirea modificărilor 
legate de vârstă în structura și funcțiile organelor și sistemelor și ca instrument 
adjuvant in tratamentul complex al diferitelor boli: 
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PROTOCOALE 

 pentru sistemul imunitar 

I. Imunodeficiență secundară 

 

Protocolul 1. (infecții cronice, infestări parazitare, intoxicație, sindromul de stres, tulburări de alimentație, epuizare, boli 

autoimune, boli endocrine, leziuni și operații, administrarea de medicamente, însoțite de dezvoltarea imunodeficienței 

secundare și, de asemenea, pentru prevenirea scăderii statusului imun în perioada infecțiilor respiratorii virale sezoniere și a 

gripei) 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Creșterea rezistenței nespecifice a sistemului 

imunitar 

ThymusTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea proprietăților adaptogene ale 

organismului 

MiсrofloraTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Normalizarea microflorei intestinale 

 

EXTRACTcleansePLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Complex antiparazitar  

 

II. Alergoză (alergie respiratorie, dermatită atopică) 

  Protocolul 2. Alergoză în stare acută  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă dimineața  

1 capsulă seara 

Activarea detoxifierii naturale  

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă dimineața 

1 capsulă după-amiaza 

Creșterea rezistenței nespecifice a sistemului 

imunitar 

 

 II.b Stare non-acută. Refacerea funcțiilor sistemului digestiv 

  Protocolul 3. Pentru creșterea rezistenței membranei mucoase a tractului gastro-intestinal  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

DuodenumTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative în duoden, normalizarea funcției sale 

secretoare. 

FlatuTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Îmbunătățirea proceselor de digerare a 

alimentelor, absorbția nutrienților 

 

  Protocolul 4. Pentru eliminarea tulburărilor motorii și ale valvei tubului intestinal, pentru  a normaliza biocenoza    

intestinului  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

MicrofloraTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Normalizarea microflorei intestinale 

NervesTIDE PLUS 2 capsule seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic 

 

  Protocolul 5. Pentru refacerea funcției sistemului respirator: 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

BreathTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Reducerea proceselor inflamatorii ale mucoasei 

tractului respirator 

ThymusTIDE PLUS 1 capsulă după-amiază, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea proprietăților adaptogene ale 

organismului 
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Protocolul 6. Refacerea funcției sistemului urinar:  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

KidneyTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Normalizarea funcției renale 

ThymusTIDE PLUS 1 capsulă după-amiază, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea proprietăților adaptogene ale 

organismului 

 

Protocolul 7. Refacerea funcției sistemului imunitar: 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

BreathTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Reducerea proceselor inflamatorii ale mucoasei 

tractului respirator 

ThymusTIDE PLUS 2 capsule după-amiaza, 

 2 capsule seara 

Îmbunătățirea proprietăților adaptogene ale 

organismului 

KidneyTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Normalizarea funcției renale 

 

 

PROTOCOALE 

pentru tratamentul integrat al bolilor care implică intoxicație acută și cronică 

 
Protocolul 8. Intoxicația cu simptome de disurie (tulburări ale urinării)  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activarea detoxifierii naturale  

UrinaTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Creșterea diurezei, reducerea „volumului” 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic 

 

Protocolul 9. Intoxicația cu simptome de imunodeficiență secundară 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activarea detoxifierii naturale  

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Creșterea rezistenței nespecifice a sistemului 

imunitar 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic 

 

Protocolul 10. Intoxicație cu simptome de insuficiență hepatică 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activarea detoxifierii naturale  

LiverTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Reducerea manifestărilor cirozei cardiace 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic 

 

Protocolul 11. Intoxicație cu simptome de insuficiență cardiacă 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 
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DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activarea detoxifierii naturale  

CardioTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Îmbunătățirea contractilității și metabolismului 

mușchilor inimii 

VessTIDE PLUS 1 capsulă seara Recuperarea disfuncției vaselor sanguine  

 

Protocolul 12. Intoxicația cu simptome de insuficiență respiratorie  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activarea detoxifierii naturale  

BreathTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Reducerea proceselor inflamatorii ale mucoasei 

tractului respirator 

VessTIDE PLUS 1 capsulă seara Recuperarea disfuncției vaselor sanguine  

 

Protocolul 13. Tulburări imune în bolile infecțioase și inflamatorii. Perioada de recuperare după bolile infecțioase și 

inflamatorii. Prevenirea infecțiilor respiratorii virale sezoniere și a gripei. Prevenirea influenței factorilor de mediu 

nefavorabili (de mediu, industriali, geopatologici).  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Refacerea stării imune 

ThymusTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Îmbunătățirea proprietăților adaptogene ale 

organismului  

DetoxiTIDE PLUS     1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea detoxifierii naturale  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă seara 

Activitate antiinflamatoare 

 

Protocolul 14. Intoxicații acute și cronice cauzate de factori de mediu nefavorabili, medicamente, alcool, agenți infecțioși sau 

paraziți, funcționarea insuficientă a organelor și aparatelor organismului (insuficiență cardiacă cronică, insuficiență renală, 

hepatică, respiratorie) 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

DetoxiTIDE PLUS     1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea detoxifierii naturale  

ThymusTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Îmbunătățirea proprietăților adaptogene ale 

organismului 

VessTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea microcirculației și a proprietăților 

hemoreologice ale sângelui 

Complex pentru un organ țintă 

(CardioTIDE PLUS sau 

BreathTIDE PLUS sau 

KidneyTIDE PLUS sau UrinaTIDE 

PLUS sau LiverTIDE PLUS etc.) 

1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea metabolismului și a funcțiilor 

organului țintă 

EXTRACTcleansePLUS 1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă seara 

Activitate antiparazitară 

 

Dacă nu găsiți niciun protocol pentru dvs., specialiștii noștri vor elabora un protocol individual pentru dvs. 
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PROTOCOALE 

pentru prevenirea și refacerea funcțiilor sistemului hematopoietic 

Protocolul 15. Anemie cu deficit de nutrienți (anemie feriprivă, anemie cu deficit de vitamina B12, anemie cu deficit de acid 

folic, anemie cu deficit de proteine, anemie cu deficit de cupru, anemie cu deficit de zinc etc.). 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă seara 

Normalizarea hematopoiezei, prevenirea 

anemiei feriprive, vindecarea deficitului de fier, 

de vitamine B6, B12, acid folic, cupru 

ThymusTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea proprietăților adaptogene ale 

organismului 

 

 

Protocolul 16. Anemie cauzată de diferiți agenți toxici (anemie aplastică idiopatică, anemie a cauzată de alți agenți externi, 

neutropenie, neutropenie toxică)  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Normalizarea hematopoiezei, prevenirea anemiei 

feriprive, corectarea deficienței de fier, de 

vitamine B6, B12, acid folic, cupru 

ThymusTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Îmbunătățirea proprietăților adaptogene ale 

organismului 

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activarea detoxifierii naturale  

 

Protocolul 17.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Corectarea deficienței de fier, de vitamine B6, 

B12, acid folic, cupru 

ThymusTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Îmbunătățirea proprietăților adaptogene ale 

organismului  

 

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea detoxifierii naturale  

 

 

Protocolul 18. Anemie posthemoragică acută și / sau cronică  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Corectarea deficienței de fier, de vitamine B6, 

B12, acid folic, cupru 

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea circulației sanguine, întărirea 

pereților vaselor sanguine  

ThymusTIDE PLUS 1 capsulă pe zi  Îmbunătățirea proprietăților adaptogene ale 

organismului  

 

 

Protocolul 19.  Anemie în tumori și ca efecte ale chimioterapiei sau radioterapiei. 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Corectarea deficienței de fier, de vitamine B6, 

B12, acid folic, cupru 

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea detoxifierii naturale  

 

ImmuneTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a sistemului 
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 imunitar  

Complex pentru un organ țintă 

(BreathTIDE PLUS sau KidneyTIDE 

PLUS sau UrinaTIDE PLUS sau 

LiverTIDE PLUS sau PancreaTIDE 

PLUS etc.) 

1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor metabolice și a 

funcțiilor organului țintă 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activitate anticancerigenă, prevenirea 

neoplasmelor  

 

 

Protocolul 20. Anemie asociată cu boli ale stomacului, duodenului și intestinului gros 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

 Efectul așteptat 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Corectarea deficienței de fier, de vitamine B6, 

B12, acid folic, cupru 

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea circulației sanguine, întărirea 

pereților vaselor de sânge  

Complex pentru un organ țintă 

(HyperacidTIDE PLUS sau 

LowacidTIDE PLUS sau 

DuodenumTIDE PLUS sau 

FlatuTIDE PLUS sau 

MicrofloraTIDE PLUS etc.) 

1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor metabolice și a 

funcțiilor organului țintă 

 

 

Protocolul 21.  Pentru prevenirea îmbătrânirii premature și a anemiei la vârstnici cu simptome de senilitate 

 

 

 

 

 

 

 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

 Efectul așteptat 

Bone-marrowTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Corectarea deficienței de fier, de vitamine B6, 

B12, acid folic, cupru 

 

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea circulației sanguine, întărirea 

pereților vaselor de sânge  

 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a 

sistemului imunitar  
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PROTOCOALE 

 «PENTRU SĂNĂTATEA REPRODUCTIVĂ A FEMEILOR» 

 

I. Sindromul climacteric 

Grupa 1: Simptome timpurii (tulburări vasomotorii și psiho-emoționale). Bufeuri, transpirații nocturne, atacuri de cord, 

frisoane, iritabilitate, somnolență, slăbiciune, anxietate, uitare 

Protocolul 22. 

 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

 1 dată la 3-6 luni  

Efectul așteptat 

MenoTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor  

NervesTIDE PLUS 2 capsule seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic 

CardioTIDE PLUS 2 capsule după-amiaza 

 

Îmbunătățirea contractilității și a metabolismului 

mușchilor inimii 

 

 

 

Grupa 2: Simptome pe termen mediu (simptome urogenitale și „atrofie” - modificări și îmbătrânire a pielii și părului) 

Uscăciune în organele genitale, mâncărime, arsură, inflamație recurentă a organelor genitale, urinare frecventă, urinare 

involuntară, cistită. Păr și unghii uscate și fragile, riduri 

 

 Protocolul 23. 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

 1 dată la 3-6 luni 

Efectul așteptat 

MenoTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor  

UrinaTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Creșterea diurezei, scăderea „volumului”  

SkinTIDE PLUS 2 capsule după-amiaza 

 

Normalizarea structurii și funcțiilor pielii 

 

Protocolul 24. 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

 1 dată la 3-6 luni 

Efectul așteptat 

MenoTIDE PLUS  1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor  

NervesTIDE PLUS 2 capsule seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

HairTIDE PLUS 2 capsule după-amiaza 

 

Refacerea structurii părului și a unghiilor  
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Grupa 3: Simptome tardive (sindromul metabolic, simptome neurologice, tulburări musculo-scheletice) Osteoporoză, 

osteoartrita, boli de inimă, pierderea memoriei, vederii, auzului 

 

Protocolul 25. 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

 1 dată la 3-6 luni 

Efectul așteptat 

MenoTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor  

Bone TIDE PLUS 2 capsule după-amiaza 

 

Corectarea deficienței de calciu, magneziu și 

vitamina D3  

Vision TIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Refacerea metabolismului în celulele și țesuturile 

analizatorului vizual  

 

Protocolul 26. 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

 1 dată la 3-6 luni 

Efectul așteptat 

UrinaTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Creșterea diurezei, scăderea „volumului” 

JointsTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Refacerea structurilor și a mobilității articulațiilor  

BrainTIDE PLUS 2 capsule după-amiaza 

 

Normalizarea circulației cerebrale 

 

 

Protocolul 27. 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

 1 dată la 3-6 luni 

Efectul așteptat 

CardioTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea contractilității și a 

metabolismului mușchilor inimii 

NervesTIDE PLUS 2 capsule seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic 

HearTIDE PLUS 2 capsule după-amiaza 

 

Refacerea metabolismului în celulele și 

țesuturile analizatorului auditiv  

 

 

II. Sindromul premenstrual 

Protocolul 28. Inflamații. Umflături ale feței, picioarelor, abdomenului inferior, inflamarea și durerea glandelor mamare 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 Cu 30 de zile înainte de 

menstruație 

Efectul așteptat 

WomenTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara  

Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor  

UrinaTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Creșterea diurezei, scăderea „volumului” 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și  

a funcției de reglare a sistemului nervos 

central și periferic 
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Protocolul 29. Cefalgia. Cefalee puternică cu câteva zile înainte de menstruație, greață, vărsături, amețeli 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 Cu 30 de zile înainte de 

menstruație 

Efectul așteptat 

WomenTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor  

CardioTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Îmbunătățirea contractilității și 

metabolismului mușchilor inimii 

BrainTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea circulației cerebrale 

 

 

Protocolul 30. Tulburări neuropsihice. Nervozitate, agresivitate 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 Cu 30 de zile înainte de 

menstruație 

Efectul așteptat 

WomenTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor  

NervesTIDE PLUS 2 capsule seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic 

 

 

III. Inflamațiile organelor urogenitale (Boli inflamatorii cronice ale sistemului urogenital, boli inflamatorii ale organelor 

genitale feminine, inflamația uterului și anexelor: ovare și trompele uterine) 

  

Protocolul 31. Pentru întărirea apărării gazdei și stimularea imunității   

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

WomenTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor  

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Creșterea rezistenței nespecifice a sistemului 

imunitar 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activitate antiinflamatoare 

 

Protocolul 32. În inflamația acută, sau prezența infecțiilor urinare concomitente (cistită, uretrită) 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

WomenTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor  

UrinaTIDE PLUS 1 capsulă după-amiază, 

 1 capsulă seara 

Creșterea diurezei, scăderea „volumului” 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activitate antiinflamatoare 

 

 

Protocolul 33. Când luați medicamente antibacteriene în inflamație sau inflamația acută a organelor genitale sau 

medicamente hormonale în tulburările menstruale.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

WomenTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor  
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LiverTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea sănătății ficatului 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activitate antiinflamatoare 

 

IV. Boli dishormonale-distrofice ale organelor urogenitale  

Protocolul 34. Boli dishomonale-distrofice ale uterului: miom (fibrom) uterin, endometrioză, hiperplazie endometrială, polipi  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

 De 2-3 ori pe an 

Efectul așteptat 

WomenTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor  

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activarea detoxifierii naturale  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea neoplasmelor 

 

 

Protocolul 35. Boli dishormonale ale glandelor mamare- mastopatie difuză (fibrochistică), mastopatie nodulară și chistică 

(înainte și după operație).  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

 De 2-3 ori pe an 

Efectul așteptat 

WomenTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor  

LiverTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea sănătății ficatului 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea neoplasmelor 

 

Dacă nu găsiți niciun protocol pentru dvs., specialiștii noștri vor elabora un protocol individual pentru dvs. 
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PROTOCOALE 

 «PENTRU SĂNĂTATEA REPRODUCTIVĂ A BĂRBATILOR» 

I. Deficitul de androgeni 

Protocolul 36. Pentru normalizarea metabolismului hormonal, creșterea potenței, libidoului, funcției organelor genitale, 

creșterea nivelului de testosteron și a cantității de spermă, creșterea apărării gazdei și stimularea imunității  
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ActiManTIDE PLUS 2 capsule dimineața  Îmbunătățirea stării de sănătate a bărbaților, 

prevenirea tulburărilor sexuale 

ThymusTIDE PLUS 2 capsule seara Îmbunătățirea proprietăților adaptogene ale 

organismului 

 

 

Protocolul 37. Nervozitate, excitabilitate crescută, insomnie, transpirații nocturne, senzație bruscă de febră în tot corpul   
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ActiManTIDE PLUS 2 capsule dimineața Îmbunătățirea stării de sănătate a bărbaților, 

prevenirea tulburărilor sexuale 

NervesTIDE PLUS 2 capsule seara Normalizarea metabolismului și a funcției 

de reglare a sistemului nervos central și 

periferic  

 

 

Protocolul 38. Când luați medicamente, cu depuneri de grăsime pe sâni, coapse, fese 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ActiManTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Îmbunătățirea stării de sănătate a bărbaților, 

prevenirea tulburărilor sexuale 

LiverTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea sănătății ficatului 

 

II. Prostatita cronică 

 

 Protocolul 39. Prostatita cronică cu disurie (tulburări ale urinării) și simptome de durere 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

UrinaTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Creșterea diurezei, scăderea „volumului”  

ProstaTIDE PLUS 1 capsulă după-amiază, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea stării de sănătate a bărbaților 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea inflamațiilor 

 

Protocolul 40. Prostatita cronică cu disfuncție sexuală (disfuncție erectilă, ejaculare etc.)   
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ActiManTIDE PLUS 2 capsule dimineața  Îmbunătățirea stării de sănătate a bărbaților, 

prevenirea tulburărilor sexuale 

ProstaTIDE PLUS 1 capsulă după-amiază, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea stării de sănătate a bărbaților 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea inflamațiilor 
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III. Hipertrofie benignă de prostată (BPH, adenom de prostată) 

 

 Protocolul 41.  În stadiile incipiente ale bolii (1 stadiu de BPH), precum și la bărbații peste 60 de ani (întârzierea urinării, 

jet slab de urină, senzație de golire incompletă a vezicii urinare, tensiune musculară abdominală la urinare, urinare 

intermitentă, urinare „picătură cu picătură”, incontinență a urinei)  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

UrinaTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Creșterea diurezei, scăderea „volumului” 

ProstaTIDE PLUS 1 capsulă după-amiază, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea stării de sănătate a bărbaților 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea inflamațiilor 

 

Protocolul 42.   În etapele ulterioare ale bolii (2 stadii), atunci când refuzați tratamentul chirurgical, precum și la bărbații 

peste 75 de ani   pentru a preveni pielonefrita, urolitiaza, insuficiența renală cronică  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

UrinaTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Creșterea diurezei, scăderea „volumului” 

ProstaTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea stării de sănătate a bărbaților 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă seara Activarea detoxifierii naturale 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea inflamațiilor 

 

 

IV. Disfuncție erectilă 

 

 Protocolul 43. Pentru a normaliza metabolismul hormonal și circulația sângelui, funcțiile organelor genitale, pentru a crește 

potența, libidoul, nivelul de testosteron, pentru a întări apărarea gazdei și a stimula imunitatea  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ActiManTIDE PLUS 2 capsule dimineața Îmbunătățirea stării de sănătate a bărbaților, 

prevenirea tulburărilor sexuale 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

  

Creșterea rezistenței nespecifice a sistemului 

imunitar 

VessTIDE PLUS 1 capsulă seara Recuperarea disfuncției vaselor sanguine  

 

Protocolul 44. Când luați medicamente, alcool, fumați, dacă sunteți supraponderal, diferența de fus orar, inflamația prostatei   

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ActiManTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Îmbunătățirea stării de sănătate a bărbaților, 

prevenirea tulburărilor sexuale 

ProstaTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea stării de sănătate a bărbaților  

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă seara Activarea detoxifierii naturale 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea inflamațiilor 
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PROTOCOALE 

 pentru prevenirea și recuperarea tulburărilor sistemului urinar 

 

Protocolul 45. Boala glomerulară  (glomerulonefrita, sindrom nefrotic, sindrom nefritic), leziuni glomerulare în diabet, 

leziuni glomerulare în tulburări endocrine, metabolice și nutriționale, nefrită tubulointerstițială, leziuni glomerulare în boli 

infecțioase și parazitare) 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

KidneyTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Normalizarea funcției renale 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Activarea detoxifierii naturale  

VessTIDE PLUS 1 capsulă după-amiază, 

 1 capsulă seara 

Recuperarea disfuncției vaselor sanguine  

EXTRACTcleansePLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activitate antiparazitară  

 

 Protocolul 46. În starea cronică a bolilor 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

KidneyTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Normalizarea funcției renale 

VessTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Recuperarea disfuncției vaselor sanguine  

 

 

Protocolul 47. În infecțiile acute ale tractului urinar  (pielonefrita acută, cistita acută, uretrita acută), infecții cronice ale 

tractului urinar (pielonefrita cronică, cistita cronică, uretrita) pentru a reduce simptomele toxice, a reduce inflamația la 

rinichi, activarea drenajului limfatic și creșterea diurezei (urinării)  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

UrinaTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Creșterea diurezei, scăderea „volumului” 

VessTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Recuperarea disfuncției vaselor sanguine  

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă după-amiază, 

 1 capsulă seara 

Activarea detoxifierii naturale  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea inflamațiilor, activitate 

antibacteriană 

 

Protocolul 48.  În starea cronică a bolilor (remisie)  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

UrinaTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Creșterea diurezei, scăderea „volumului” 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Creșterea rezistenței nespecifice a sistemului 

imunitar 

VessTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

  

Recuperarea disfuncției vaselor sanguine  
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Protocolul 49. În insuficiența renală cronică  pentru îmbunătățirea proceselor reparatorii și regenerative în celulele 

parenchimului și stroma renală, pentru îmbunătățirea microcirculației renale, pentru activarea procesului de detoxifiere 

naturală, pentru creșterea diurezei (urinării)  
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

KidneyTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Normalizarea funcției renale 

UrinaTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Creșterea diurezei, scăderea „volumului” 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă seara Activarea detoxifierii naturale  

VessTIDE PLUS 1 capsulă seara Recuperarea disfuncției vaselor sanguine  

* Frecvența recomandată: de 3-4 ori pe an 

 

Protocolul 50.  Urolitiaza - pentru a reduce simptomele de intoxicație, pentru întărirea capacității de urinare, pentru 

prevenirea procesului inflamator în organele urinare, pentru normalizarea proceselor de digestie și absorbție a alimentelor.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

UrinaTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Creșterea diurezei, scăderea „volumului” 

MicrofloraTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

  

Normalizarea funcției intestinale și a 

metabolismului 

 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activarea detoxifierii naturale  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea inflamațiilor, activitate 

antibacteriană 

 

Dacă nu găsiți niciun protocol pentru dvs., specialiștii noștri vor elabora un protocol individual pentru dvs. 

 

 

PROTOCOALE 

 pentru prevenirea și refacerea tulburărilor funcționale ale ficatului  

Protocolul 51.  Boli inflamatorii cronice ale ficatului (hepatită)  pentru a reduce simptomele inflamației și intoxicației, 

colestaza și sindromul citolitic astenovegetativ   
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

LiverTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea sănătății ficatului 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă după-amiază, 

 1 capsulă seara 

Activarea detoxifierii naturale 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a 

sistemului imunitar 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea inflamațiilor, activitate 

hepatoprotectoare 
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Protocolul 52. Leziuni hepatice induse de droguri și pentru prevenirea modificărilor patologice de origine medicamentoasă, 

pentru hepatoprotecție și activarea hemopoiezei, reducerea simptomelor de intoxicație   
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

LiverTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea sănătății ficatului 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă după-amiază, 

 1 capsulă seara 

Activarea detoxifierii naturale 

ThymusTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Îmbunătățirea proprietăților adaptogene ale 

organismului  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea inflamațiilor, activitate 

hepatoprotectoare 

 

Protocolul 53. Leziuni hepatice induse de alcool cu geneză acută și cronică - pentru a preveni și repara leziunile hepatice și 

pancreatice autoimune și degenerative, pentru a normaliza circulația sângelui.   

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

LiverTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea sănătății ficatului 

PancreaTIDE PLUS 1 capsulă după-amiază, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative ale pancreasului, stimularea 

funcției sale de secreție  

VessTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Recuperarea disfuncției vaselor sanguine  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activitate hepatoprotectoare 

 

Protocolul 54. Colelitiaza - pentru prevenirea stagnării bilei, pentru a preveni formarea calculilor biliari în vezica biliară, 

nămolului așezat în vezica biliară, dischinezia biliară; pentru normalizarea excreției biliare; pentru refacerea leziunii 

hepatice; pentru prevenirea leziunii pancreasului (o creștere a presiunii în canalul pancreatic) și normalizarea motilității 

duodenale.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

LiverTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea sănătății ficatului  

DuodenumTIDE PLUS 1 capsulă după-amiază, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative ale pancreasului, stimularea 

funcției sale de secreție 

PancreaTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative ale pancreasului, stimularea 

funcției sale de secreție 

EXTRACTcleansePLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activitate de eliminare a secrețiilor biliare 

 

 

Protocolul 55. Hepatită reactivă nespecifică, hepatită cronică (inclusiv virală), fibroză hepatică *, ciroză, degenerare grasă a 

ficatului ** 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

LiverTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea proceselor reparatorii și regenerative ale 

ficatului 

VessTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi  Ameliorarea microcirculației la nivelul ficatului 

 

NervesTIDE PLUS  1 capsulă noaptea Normalizarea metabolismului și funcției de reglare a sistemului 

nervos central și periferic  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 1 capsulă seara Prevenirea inflamațiilor, activitate antivirală, hepatoprotectoare 
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* Frecvența recomandată de utilizare este de 3-4 ori pe an și în funcție de necesități 

Protocolul 56. Insuficiență hepatică* 

 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

LiverTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea proceselor metabolice ale 

ficatului, consolidarea membranelor celulare ale 

hepatocitelor  

VessTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea microcirculației la nivelul 

ficatului  

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi  Activarea detoxifierii naturale 

BrainTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi  Reducerea efectului toxic asupra  

creierului 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea inflamațiilor, activitate 

hepatoprotectoare 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an și în funcție de necesități 

 Dacă nu găsiți niciun protocol pentru dvs., specialiștii noștri vor elabora un protocol individual pentru dvs. 

 

PROTOCOALE 

 «PENTRU SĂNĂTATEA SISTEMULUI MUSCULOSCHELETIC» 

I. Sciatica 

Protocolul 57. Faza acută (după ameliorarea durerii cu analgezice) 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

JointsTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Refacerea structurilor și a mobilității articulațiilor  

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activarea detoxifierii naturale  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Reducerea și prevenirea inflamației  

 

Protocolul 58. Pentru prevenire, după reducerea inflamației 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

JointsTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Refacerea structurilor și a mobilității articulațiilor  

LigamenTIDE PLUS  2 capsule pe zi Consolidarea aparatului ligamentar 

MuscleTIDE PLUS 2 capsule pe zi Refacerea mușchilor 
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II. Osteoporoza   

 

Protocolul 59. În osteoporoza postmenopauză  (mai ales la femeile peste 60 de ani)  - ca mijloace preventive și aditive de 

corecție integrată a sindromului climacteric, pentru normalizarea aspirației și absorbției calciului în intestin 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

BoneTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Vindecarea deficitului de calciu, magneziu și 

vitamina D3  

MenoTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea sănătății femeilor 

DuodenumTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative în duoden, normalizarea funcției 

sale secretoare.  

 

Protocol 60. În osteoporoza senilă (la bărbați și femei cu vârsta peste 70 de ani)  ca agent preventiv și adjuvant în vindecarea 

dietei integrate și pentru normalizarea aspirației și absorbției calciului în intestin 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

BoneTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Vindecarea deficitului de calciu, magneziu și 

vitamina D3  

MicrofloraTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Normalizarea funcției intestinale și a proceselor 

metabolice  

DuodenumTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative în duoden, normalizarea funcției 

sale secretoare.  

 

Protocol 61. Pentru prevenirea osteoporozei la femeile cu tulburări ale ciclului menstrual; în bolile glandei tiroide după 

îndepărtarea ovarelor la o vârstă fragedă; când luați medicamente hormonale pentru normalizarea aspirației și absorbției 

calciului în intestin 
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

BoneTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Vindecarea deficitului de calciu, magneziu și 

vitamina D3  

WomanTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor  

MicrofloraTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Normalizarea funcției intestinale și a proceselor 

metabolice 

 

Protocol 62. Cu o cerere crescută de calciu (osteoporoză, în perioada de recuperare după leziuni osoase, după intervenția 

chirurgicală a aparatului osteo-articular) 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

30 de zile 

Efectul așteptat 

ParathyroidTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Îmbunătățirea funcțiilor glandelor paratiroide, 

vindecarea deficitului de calciu și vitamina D  

BoneTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative în țesutul osos  

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea circulației, întărirea pereților 

vaselor sanguine  

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a sistemului 

imunitar  
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III. Poliartrită reumatoidă 

 

Protocolul 63. În artrita reumatoidă cu insuficiență renală  (glomerulonefrita, pielonefrita, amiloidoza) pentru normalizarea 

funcțiilor articulațiilor, creșterea capacității de urinare și reducerea severității simptomelor inflamației  
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

JointsTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Refacerea structurilor și a mobilității 

articulațiilor  

KidneyTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Normalizarea funcției renale  

UrinaTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Creșterea diurezei, scăderea „volumului” 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Reducerea și prevenirea inflamației  

 

Protocolul 64. În artrita reumatoidă cu insuficiența sistemului cardiovascular (hipertensiune arterială, miocardită, 

pericardită, endocardită etc.)  pentru a normaliza funcția articulațiilor, a circulației sanguine centrale și periferice și pentru a 

reduce simptomele inflamației  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

JointsTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Refacerea structurilor și a mobilității 

articulațiilor  

CardioTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea circulației coronariene și a 

metabolismului în miocard 

VessTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Recuperarea disfuncției vaselor sanguine 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Reducerea și prevenirea inflamației  

 

Protocolul 65. În artrita reumatoidă cu insuficiența plămânilor (efuziune pericardică, fibroză interstițială etc.)  pentru a 

normaliza funcțiile articulațiilor, funcția respiratorie și a reduce simptomele inflamației  
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

30 de zile 

Efectul așteptat 

JointsTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Refacerea structurilor și a mobilității 

articulațiilor  

BreathTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Reducerea proceselor inflamatorii în mucoasa 

tractului respirator  

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Activarea detoxifierii naturale  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Reducerea și prevenirea inflamației  

 

Protocolul 66. În artrita reumatoidă cu insuficiența sistemului nervos  (distonie vegetativă, polinevrită, sindrom diencefalic 

etc.) normalizarea funcției articulațiilor, reducerea simptomelor inflamației, normalizarea funcțiilor mentale și de reglare ale 

sistemului nervos   

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 
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JointsTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Refacerea structurilor și a mobilității 

articulațiilor  

NervesTIDE PLUS 1 capsulă după-amiază, 

 1 capsulă seara 

Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

MemoryTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Activarea proceselor bioenergetice ale 

sistemului nervos central 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Reducerea și prevenirea inflamației  

 

Protocolul 67. În artrita reumatoidă cu insuficiența vederii (sclerită, sindromul Sjögren etc.) pentru a normaliza funcțiile 

articulațiilor, a reduce simptomele inflamației, a normaliza metabolismul și circulația sanguină a ochilor 
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

JointsTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Refacerea structurilor și mobilității 

articulațiilor  

VisionTIDE PLUS 1 capsulă după-amiază, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea bolilor oculare legate de vârstă 

VessTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Recuperarea disfuncției vaselor sanguine 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Reducerea și prevenirea inflamației  

 

IV. Osteoartroză (osteoartroză deformantă) 

Protocolul 68. Pentru normalizarea funcției articulațiilor (refacerea mobilității), suprafeței cartilajelor, tendoanelor și 

ligamentelor  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

30 de zile 

Efectul așteptat 

JointsTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Refacerea structurilor și a mobilității articulațiilor  

LigamenTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Întărirea aparatului ligamentar  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Reducerea și prevenirea inflamației  

 

V. Artrita gutoasă 

 Protocolul 69. Pentru a normaliza funcția articulațiilor (refacerea mobilității) și a rinichilor, ameliorarea simptomelor 

intoxicației 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

JointsTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara  

Refacerea structurilor și mobilității articulațiilor  

KidneyTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Normalizarea funcției renale  
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DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă după-amiază, 

 1 capsulă seara  

Activarea proceselor de detoxifiere naturale  

 

 

VI. Osteocondroza 

 

 Protocolul 70. Pentru normalizarea funcției coloanei vertebrale (refacerea mobilității, flexibilității), reducerea simptomelor 

inflamației și durerii, reducerea umflăturilor  
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

JointsTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara  

Refacerea structurilor și mobilității articulațiilor  

LigamenTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Întărirea aparatului ligamentar  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Reducerea și prevenirea inflamației  

 

 

VII. Prevenirea bolilor musculare și ligamentare  

Protocolul 71. În miozită, tendovaginită, ligamentită, bursită, epicondilită etc.  pentru a normaliza funcțiile articulațiilor și 

mușchilor, reducerea simptomelor inflamației și reducerea durerii, umflăturilor  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

Vess (Ligamen) TIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara  

Recuperarea disfuncției vaselor sanguine 

Joints(Muscle)TIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă după-amiază 

Refacerea structurilor și mobilității articulațiilor 

(întărirea sistemului muscular) 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Reducerea și prevenirea inflamației  

 

 

Protocolul 72.  Afecțiuni inflamatorii ale mușchilor (miozită, calcifiere și osificare a mușchilor, mialgie) 
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

MuscleTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Refacerea musculaturii  

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi  Activarea detoxifierii naturale a organismului  

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea circulației sanguine, întărirea 

pereților vaselor de sânge  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Reducerea și prevenirea inflamației  

 

 

 



22 

 

 

Protocolul 73. Epuizarea musculară, atrofie musculară, infarct ischemic muscular, miotonie, miopatie 
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

MuscleTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Refacerea musculaturii  

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea circulației sanguine, întărirea 

pereților vaselor de sânge 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a sistemului 

imunitar  

 

Protocolul 74.  Leziuni ale membranelor și tendoanelor sinoviale (sinovită și tenosinovită, inclusiv tendinită infecțioasă, 

calcificantă) 
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

LigamenTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Refacerea ligamentelor și tendoanelor  

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi  Activarea detoxifierii naturale a organismului  

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea circulației sanguine, întărirea 

pereților vaselor de sânge 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Reducerea și prevenirea inflamației  

 

Protocolul 75. Ruptura membranei sinoviale, ruptura chistului popliteal    
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

LigamenTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Refacerea ligamentelor și tendoanelor  

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea circulației sanguine, întărirea pereților 

vaselor de sânge 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a sistemului imunitar 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Reducerea și prevenirea inflamației  

 

Protocolul 76. Boli ale țesuturilor moi asociate cu încărcarea, supraîncărcarea și presiunea (sindromul de tunel carpian „din 

cauza calculatorului”, bursita mâinii, articulației cotului, articulației genunchiului), alte bursopatii     

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

LigamenTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Refacerea ligamentelor și tendoanelor  

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea circulației sanguine, întărirea 

pereților vaselor de sânge 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Normalizarea proceselor metabolice în țesuturile 

sistemului nervos central și periferic, 

îmbunătățirea reglării nervoase a nutriției și 

îmbunătățirea tonusului mușchilor  
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Protocolul 77. Deteriorări (leziuni și consecințele acestora) ale mușchilor și tendoanelor, fracturi ale mușchilor și 

tendoanelor, luxații, entorse ale aparatului capsular-ligamentar  
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

MuscleTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Refacerea mușchilor  

LigamenTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Refacerea ligamentelor și tendoanelor 

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi  Activarea proceselor de detoxifiere naturală a 

organismului  

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea circulației sanguine, întărirea 

pereților vaselor de sânge 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Normalizarea proceselor metabolice în țesuturile 

sistemului nervos central și periferic, 

îmbunătățirea reglării nervoase a nutriției și 

îmbunătățirea tonusului mușchilor  

 

 

Protocolul 78. Pentru prevenirea proceselor distrofice la nivelul ligamentelor și articulațiilor, pentru prevenirea bolilor și a 

modificărilor legate de vârstă ale sistemului articular-ligamentar 

 

 

 

 

VII. Pentru sistemul musculo-scheletic, starea imunitară și tonusul general al organismului în conformitate cu ciclurile 

sezoniere anuale, pentru persoanele implicate profesional sau activ în sport, fitness și cu efort fizic mare legat de 

activitățile profesionale 

 

Pentru creșterea nivelului hemoglobinei din sânge, pentru accelerarea procesului de vindecare a țesuturilor, pentru 

îmbunătățirea performanțelor fizice și mentale, pentru stimularea circulației sanguine, a sistemului imunitar și a detoxifierii 

organismului, activarea proceselor anti-stres, pentru reducerea senzațiilor de anxietate și stres, pentru adaptarea la anotimpurile 

în schimbare, normalizarea somnului   

Protocolul 79. Anotimpurile toamă-iară (o dată pe trimestru - 30 de zile). 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă dimineața  Creșterea rezistenței nespecifice a sistemului 

imunitar  

VessTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Recuperarea disfuncției vaselor sanguine  

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

MuscleTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Refacerea mușchilor  

LigamenTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Refacerea ligamentelor și tendoanelor 

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea circulației sanguine, întărirea 

pereților vaselor de sânge 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a sistemului 

imunitar 
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Protocolul 80. Anotimpurile toamna-iarna (1 dată pe trimestru – 30 zile). 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ThymusTIDE PLUS 1 capsulă dimineața  Îmbunătățirea proprietăților adaptogene ale 

organismului 

JointsTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Refacerea structurilor și a mobilității articulațiilor  

BrainTIDE PLUS 1 capsulă seara Exercită efect neuroprotector, neurotrofic și 

neurometabolic asupra țesuturilor cerebrale  

 

Protocolul 81. Anotimpurile primăvară-vară (1 dată pe trimestru - 30 de zile). 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara  

Activarea detoxifierii naturale  

BoneTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara  

Vindecarea deficitului de calciu, magneziu și 

vitamina D3  

 

Protocolul 82. Anotimpurile primăvară-vară (1 dată pe trimestru - 30 de zile). 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

Bărbați - ActiManTIDE PLUS 2 capsule dimineața Îmbunătățirea stării de sănătate a bărbaților, 

prevenirea tulburărilor sexuale 

Femei - WomanTIDE PLUS 2 capsule dimineața Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate  

CardioTIDE PLUS 1 capsulă după-amiază, 

 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea circulației coronariene și a 

metabolismului în miocard  

 

 

Protocolul 83. La exerciții fizice intense și/sau prelungite, pentru sportivii implicați în sporturi grele, pentru a scurta perioada 

de recuperare după exerciții fizice intense    
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

MuscleTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Refacerea mușchilor  

LigamenTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Refacerea ligamentelor și tendoanelor  

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea circulației sanguine, întărirea pereților 

vaselor de sânge  

ThymusTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proprietăților adaptogene ale 

organismului  

 

Dacă nu găsiți niciun protocol pentru dvs., specialiștii noștri vor elabora un protocol individual pentru dvs.  
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PROTOCOALE «ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE» 

 

SCOP: menținerea mecanismelor de autocontrol la diferite niveluri ale activității vitale a organismului, normalizarea 

 funcțiilor sintetice proteice ale celulelor, de homeostazie și trofice (de hrănire) ale țesuturilor. 

 

I. Modificări legate de vârstă în sistemul nervos central și periferic 
Pentru adaptarea organismului la modificările legate de vârstă ale sistemului nervos (procesele de excitație și inhibiție, 

modificarea activității, tulburarea reglării trofice (hrănitoare) a țesuturilor, tulburări psihice - funcții cognitive și mentale). 

 

Protocolul 84.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

BrainTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă seara 

Exercită efect neuroprotector, neurotrofic și 

neurometabolic asupra țesuturilor cerebrale  

VessTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Recuperarea disfuncției vaselor sanguine 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

 

Protocolul 85.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

MemoryTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă seara 

Activarea proceselor bioenergetice ale sistemului 

nervos central  

CardioTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Îmbunătățirea circulației coronariene și a 

metabolismului în miocard 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

 

Protocolul 86.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

VisionTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă seara 

Refacerea metabolismului în celulele și țesuturile 

analizatorului vizual 

HearTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă după-amiaza 

Refacerea metabolismului în celulele și țesuturile 

analizatorului auditiv 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

 

II. Modificări legate de vârstă ale sistemului cardiovascular 

Protocolul 87.  Pentru adaptarea organismului la modificările legate de vârstă ale sistemului cardiovascular (elasticitate 

redusă a pereților arterelor și rigiditate crescută, extinderea canalului venos, reducerea tonusului venelor, reducerea 

numărului de capilare, hipoxie tisulară, scăderea contractilității miocardice etc.). 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

CardioTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, Îmbunătățirea circulației coronariene și a 

metabolismului în miocard 
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 și 1 capsulă seara 

VessTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Recuperarea disfuncției vaselor sanguine 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

 

 

III. Modificări legate de vârstă ale sistemului respirator 

Protocolul 88. Pentru adaptarea organismului la modificările legate de vârstă ale sistemului respiratorm (atrofia membranei 

mucoase a organelor respiratorii, întărirea cartilajului arborelui traheobronșic, subțierea pereților alveolelor, obstrucția 

bronșică, acumularea de mucus în bronhii, dereglarea schimbului de gaze pulmonare, hipoxie etc.). 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

BreathTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă seara 

Reducerea proceselor inflamatorii în mucoasa 

tractului respirator  

CardioTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Îmbunătățirea circulației coronariene și a 

metabolismului în miocard 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

 

 

IV. Modificări legate de vârstă în sistemul digestiv  

Pentru adaptarea organismului la modificările legate de vârstă ale sistemului digestiv (atrofia membranei mucoase a 

stomacului și a intestinului subțire, scăderea funcțiilor secretoare și motorii ale stomacului și intestinului subțire, atrofia 

celulelor acinoase ale pancreasului, reducerea funcției de secreție a pancreasului, scăderea sintezei proteinelor, detoxifiere, 

producția de glicogen și funcția excretorie a ficatului etc.).  
 

Protocolul 89. 

 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

Lowacid (Hyperacid)TIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă seara 

Vindecarea inflamației mucoasei gastrice  

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Activarea detoxifierii naturale  

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

Protocolul 90.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

DuodenumTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative în duoden, normalizarea funcției 

sale secretoare. 

MicrofloraTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Normalizarea microflorei intestinale  

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  
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Protocolul 91.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

PancreaTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative ale pancreasului, stimularea 

funcției sale de secreție 

FlatuTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Îmbunătățirea proceselor de digestie a 

alimentelor, absorbția nutrienților  

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

 

Protocolul 92.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

LiverTIDE PLUS  

 

1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă seara 

Reducerea manifestărilor cirozei hepatice 

cardiace 

DuodenumTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative în duoden, normalizarea funcției 

sale secretoare. 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

 

 

V. Modificări legate de vârstă în sistemul urinar 

Pentru adaptarea organismului la modificările legate de vârstă ale sistemului urinar (scleroza vaselor renale, scăderea 

fluxului sanguin renal, reducerea tuturor funcțiilor rinichilor - excreția produșilor de metabolism proteic, electroliți, apă, 

atrofia membranei mucoase și a stratului muscular, slăbirea sfincterelor etc.). 

 

Protocolul 93.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

KidneyTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă seara 

Normalizarea funcției renale 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Activarea detoxifierii naturale  

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

 

Protocolul 94.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

UrinaTIDE PLUS  

 

1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă după-amiaza 

Creșterea diurezei, reducerea „volumului”  

VessTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Îmbunătățirea circulației sanguine  

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  
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VI.        Osteoporoză (consultați Protocoale pentru sistemul musculoscheletic). 

VII. Pentru femeile care suferă de sindrom climacteric (a se vedea Protocoalele pentru sistemul reproducător 

feminin) 

 

VIII. Modificări legate de vârstă în reglarea metabolismului calciului în glandele paratiroide, prevenirea 

osteoporozei senile, fracturi la vârstnici și la vârsta senilității  

 

Protocolul 95. 

 

Dacă nu găsiți niciun protocol pentru dvs., specialiștii noștri vor elabora un protocol individual pentru dvs.  

                                                               

PROTOCOALE 

 pentru prevenirea și repararea leziunilor respiratorii 

 

 
Protocolul 96. Infecții respiratorii acute ale tractului respirator superior, infecții respiratorii acute ale tractului respirator 

inferior, boli cronice ale tractului respirator inferior în stadiul acut. 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

BreathTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Reducerea inflamației în mucoasa tractului 

respirator   
DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea detoxifierii naturale  

VessTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea circulației sângelui în plămâni  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara  

Prevenirea și ameliorarea inflamațiilor, 

activitate antibacteriană 

 

Protocolul 97. Infecții respiratorii acute ale căilor respiratorii superioare in perioada de recuperare, infecțiile respiratorii 

acute ale căilor respiratorii inferioare în perioada de recuperare, boli cronice ale tractului respirator inferior în remisiune *  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

BreathTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Stimularea proceselor reparatorii și regenerative 

în diferite zone ale căilor respiratorii   
ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a sistemului 

imunitar  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ParathyroidTIDE PLUS 1 capsulă pe zi  Îmbunătățirea funcțiilor glandelor paratiroide, 

vindecarea deficitului de calciu și vitamina D  

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi  Улучшение микроциркуляции, укрепление 

сосудистой стенки  

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a 

sistemului imunitar  
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VessTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Recuperarea disfuncției vaselor sanguine 

 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara  

Prevenirea și ameliorarea inflamațiilor, activitate 

antibacteriană 

 
 
Protocolul 98. Boli pulmonare cauzate de agenți externi - un nivel ridicat de praf și / sau gaze în aer la locul de muncă, acasă* 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

BreathTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Creșterea durabilității țesutului pulmonar la 

influențele agenților externi 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Activarea detoxifierii naturale  

VessTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Îmbunătățirea fluxului sanguin în mucoasa 

bronhiilor și plămânilor 

 

 

Protocolul 99. Ca supliment în corecția dietetică și nutrițională când fumați*.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

BreathTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Reducerea inflamației în mucoasa căilor 

respiratorii 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea detoxifierii naturale  

VessTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea circulației sângelui în plămâni 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a sistemului 

imunitar 

* Frecvența de utilizare recomandată  - de 3-4 ori pe an. 

 

Dacă nu găsiți niciun protocol pentru dvs., specialiștii noștri vor elabora un protocol individual pentru dvs.  

 

PROTOCOALE 

 pentru prevenirea și recuperarea tulburărilor sistemului digestiv 

 

 
Protocolul 100. Boala de reflux gastroesofagian *, esofagită *, eroziune esofagiană *, gastrită cronică cu hiperaciditate *, 

 ulcer gastric * 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

HyperacidTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative în esofag, stomac și duoden, 

stimularea funcției lor secretoare 

VessTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea microcirculației în mucoasa 

esofagului, stomacului și duodenului  

NervesTIDE PLUS 1 capsulă noaptea Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara  

Prevenirea inflamațiilor și a neoplasmelor 

 

 

*  Dozajul și durata prezentate într-un tabel sunt indicate pentru perioada stadiului acut al bolilor specificate. Tratamentul 

preventiv recomandat este de cel puțin 2 ori pe an (toamnă, primăvară) folosind ½ din dozare. 
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Protocolul 101. Duodenită cronică *, ulcer peptic al duodenului *  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

DuodenumTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative în duoden, normalizarea funcției 

sale secretoare. 

VessTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea microcirculației în mucoasa 

duodenului 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă noaptea Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara  

Prevenirea inflamațiilor și a neoplasmelor  

*  Dozajul și durata prezentate într-un tabel sunt indicate pentru perioada stadiului acut al bolilor specificate. Tratamentul 

preventiv recomandat este de cel puțin 2 ori pe an (toamnă, primăvară) folosind ½ din dozaj. 

 

 

Protocolul 102. Gastrita cronică atrofică *, gastrita cronică cu aciditate scăzută *, scăderea poftei de mâncare de diferite 

etiologii *, indigestie *.   
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

LowacidTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor reparatorii, 

regenerative ale stomacului, stimularea funcției 

secretoare 

VessTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea microcirculației în mucoasa 

duodenului 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă noaptea Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 

 

Protocolul 103. Gastroenterită neinfecțioasă *, enterocolită cronică (ulcerativă) *, cronică (proctită ulcerativă) *, cronică 

(reсtosigmoidită ulcerativă) *. 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

FlatuTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor de digerare a 

alimentelor, absorbția nutrienților 

MicrofloraTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Normalizarea microflorei intestinale 

VessTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Îmbunătățirea microcirculației în mucoasa 

stomacului și intestine  

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Activarea detoxifierii naturale  

                      

EXTRACTcleansePLUS 

  

1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activitate antiparazitară 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 

 

 

Protocolul 104. Disbacterioză  *, dispepsie, tulburări digestive *, tratament cu medicamente antibacteriene (antibiotice pentru 

tratamentul bolilor infecțioase cu orice localizare). 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea detoxifierii naturale  

FlatuTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor de digerare a 

alimentelor, absorbția nutrienților 

MicrofloraTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Normalizarea microflorei intestinale  

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 
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Protocolul 105. Boală vasculară a intestinului, colită ischemică cronică, enterită, enterocolită, arterioscleroză mezenterică  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

VessTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea microcirculației în mucoasa 

stomacului și intestine 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă noaptea Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic 

FlatuTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor de digerare a 

alimentelor, absorbția nutrienților 

MicrofloraTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Normalizarea microflorei intestinale  

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Activarea detoxifierii naturale  

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 

 

 

Protocolul 106. Sindromul de colon iritabil *, sindromul de colon iritabil cu diaree *, constipație *, diaree funcțională *, 

excitabilitate neurogenă a intestinelor *.   

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea detoxifierii naturale  

FlatuTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor de digerare a 

alimentelor, absorbția nutrienților 

MicrofloraTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Normalizarea microflorei intestinale  

NervesTIDE PLUS 1 capsulă noaptea Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 

 

Protocolul 107. Bolile vezicii biliare, ale tractului biliar și ale pancreasului: colecistită cronică *, dischinezie a tractului biliar 

*, pancreatită cronică *, atrofie a glandei pancreasului *, fibroză pancreatică *. 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

PancreaTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor reparatorii, 

regenerative în mucoasa vezicii biliare,  tractul 

biliar și pancreas, stimularea funcției secretoare 

VessTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea microcirculației în mucoasa 

vezicii biliare, tractului biliar și pancreasului 

FlatuTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor de digerare a 

alimentelor, absorbția nutrienților 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Activarea detoxifierii naturale  

EXTRACTcleansePLUS 

  

1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activitate antiparazitară 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 

 

Dacă nu găsiți niciun protocol pentru dvs., specialiștii noștri vor elabora un protocol individual pentru dvs.  
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PROTOCOALE 

 pentru prevenirea și recuperarea tulburărilor sistemului nervos 

 
 

Protocolul 108. Afecțiuni vasculare ale creierului (arterioscleroză cerebrală *, encefalopatie hipertensivă *, consecințe ale 

infarctului cerebral (accident vascular cerebral ischemic) *, consecințe ale hemoragiei intracraniene (un accident vascular 

cerebral hemoragic) *, atac ischemic cerebral tranzitoriu, parkinsonism vascular *, ataxie cerebeloasă *. 
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

MemoryTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea proceselor bioenergetice ale 

sistemului nervos central 

BrainTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Exercită efect neuroprotector, neurotrofic și 

neurometabolic asupra țesuturilor cerebrale 

 

VessTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Normalizarea proceselor circulației cerebrale 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 

 

Protocolul 109. Boli ale sistemului nervos periferic (polineuropatie, polineuropatie alcoolică, polineuropatie cauzată de alte 

substanțe toxice, polineuropatie în boli infecțioase și parazitare, polineuropatie diabetică, polineuropatie în alte boli endocrine 

și tulburări metabolice.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă noaptea Normalizarea metabolismului sistemului nervos 

periferic 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea proceselor de detoxifiere naturală a 

organismului 

EXTRACTcleansePLUS 

  

1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activitate antiparazitară 

 

Protocolul 110. Disfuncții cognitive și mentale ale sistemului nervos central, hiperactivitate, hiperexcitabilitate, depresie, 

anxietate etc. (supraîncărcări psiho-emoționale cronice*, epuizare emoțională (profesională)*, sindromul oboselii cronice, 

tulburări de somn cauzate de „munca în ture”, decalajul de fus orar (schimbarea rapidă a fusurilor orare), iritabilitate 

crescută, anxietate *)  
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

MemoryTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Activarea proceselor bioenergetice ale 

sistemului nervos central 

BrainTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Exercită efect neuroprotector, neurotrofic și 

neurometabolic asupra țesuturilor cerebrale 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă noaptea Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi 

 

Activarea detoxifierii naturale 

* Frecvența recomandată de utilizare este de 3-4 ori pe an și în funcție de necesități 

 

Dacă nu găsiți niciun protocol pentru dvs., specialiștii noștri vor elabora un protocol individual pentru dvs.  
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PROTOCOALE 

 pentru prevenirea și recuperarea tulburărilor cardiovasculare 

 

 

Protocolul 111. Boala cardiacă reumatică acută, endocardita acută (infecțioasă), miocardita acută (infecțioasă), pericardita 

acută (infecțioasă), cardiomiopatia în bolile infecțioase și parazitare, cardiomiopatia în tulburările metabolice și nutriționale. 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

CardioTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea contractilității și a 

metabolismului miocardului 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea detoxifierii naturale  

VessTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Întărirea pereților vaselor de sânge 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a 

sistemului imunitar 

EXTRACTcleansePLUS 

  

1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Activitate antiparazitară 

 

 

Protocolul 112. Boală cardiacă ischemică cronică, hipertensiune (hipertensiune esențială) *, hipertensiune secundară *, 

ateroscleroză *, distonie neurocirculatorie *, funcție cardiacă cronică afectată în stadiul de compensare *. 
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

CardioTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea contractilității și a 

metabolismului miocardului 

VessTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Întărirea pereților vaselor de sânge 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

 

 

Protocolul 113. Decompensare cardiacă cronică  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

CardioTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea contractilității și a 

metabolismului miocardului 

VessTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Întărirea pereților vaselor de sânge  

UrinaTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi Creșterea diurezei, reducerea „volumului” 

LiverTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi Reducerea manifestărilor cirozei cardiace 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 

Dacă nu găsiți niciun protocol pentru dvs., specialiștii noștri vor elabora un protocol individual pentru dvs.  
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PROTOCOALE 

 pentru prevenirea și recuperarea tulburărilor endocrine 

 

Protocolul 114. Gușă difuză (endemică) legată de deficitul de iod *, alte boli ale tiroidei legate de deficitul de iod *, 

hipotiroidismul subclinic ca efect al deficitului de iod *, hipotiroidismul indus de medicamente și alte substanțe exogene *, 

hipotiroidismul post-viral *, atrofia tiroidei ( dobândită) *, tiroidită (autoimună, medicală, cu tirotoxicoză tranzitorie, fibroasă) 

*.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

ThyroidTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Normalizarea funcției glandei tiroide  

VessTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea circulației sângelui în glanda 

tiroidă  

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a 

sistemului imunitar 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 

 

Protocolul 115. Tireotoxicoza cu gușă difuză *, tireotoxicoza cu gușă simplă nodulară toxică *, tireotoxicoza cu gușa toxică 

multinodulară *, alte forme de tireotoxicoză *. 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

ThyroidTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Normalizarea funcției glandei tiroide  

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea detoxifierii naturale  

VessTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Întărirea pereților vaselor de sânge  

NervesTIDE PLUS 1 capsulă noaptea Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 

 

Protocolul 116. Hiperparatiroidism primar și secundar *, hipoparatiroidism *, osteoporoză (postmenopauză *, 

postchirurgicală *, indusă de medicamente *, vindecarea proastă sau lentă a fracturii). 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

ParathyroidTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Normalizarea funcției glandelor paratiroide 

VessTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea circulației sângelui în glandele 

paratiroide 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a 

sistemului imunitar 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 

 

Protocolul 117. Pentru normalizarea glandelor paratiroide, ca ajutor în tratamentul bolilor glandelor paratiroide însoțite de 

deficit de calciu, pentru prevenirea complicațiilor legate de insuficiență și asimilarea calciului  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ParathyroidTIDE PLUS 1 capsulă pe zi  Îmbunătățirea funcțiilor glandelor paratiroide, vindecarea deficitului 

de calciu și vitamina D 

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea circulației sângelui în glandele paratiroide 
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Protocolul 118. După o intervenție chirurgicală la glanda tiroidă cu leziuni sau rezecția glandelor paratiroide  

 

Protocolul 119.  La reducerea calciului în organism, cauzat de aportul și absorbția sa insuficiente (malabsorbție în tractul 

gastrointestinal, insuficiență renală, deficit de vitamina D etc.). 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ParathyroidTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Îmbunătățirea funcțiilor glandelor paratiroide, 

vindecarea deficitului de calciu și vitamina D 

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea circulației sanguine, întărirea 

pereților vaselor de sânge  

Complex pentru un organ țintă 

(HyperacidTIDE PLUS sau 

LowacidTIDE PLUS sau 

DuodenumTIDE PLUS sau 

FlatuTIDE PLUS sau 

MicrofloraTIDE PLUS sau 

KidneyTIDE PLUS etc.) 

1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea metabolismului și a funcțiilor 

organului țintă  

 

Protocolul 120. Hiperaldosteronism primar și secundar *, insuficiență suprarenală primară și secundară *, insuficiență a 

cortexului suprarenal indusă de medicamente *   
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

AdrenalTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Normalizarea funcției glandelor suprarenale  

VessTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea microcirculației în glandele 

suprarenale  

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a 

sistemului imunitar 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 

 

 

 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Normalizarea metabolismului în țesuturile sistemului nervos central 

și periferic, îmbunătățirea reglării nervoase a funcției glandelor 

paratiroide  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ParathyroidTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Îmbunătățirea funcțiilor glandelor paratiroide, 

vindecarea deficitului de calciu și vitamina D 

ТhyroidTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Normalizarea funcțiilor glandei tiroide  

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea circulației sângelui în glandele 

paratiroide 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a 

sistemului imunitar 



36 

 

Protocolul 121. Diabet insulino-dependent *, diabet cronic*, diabet asociat cu malnutriția *.   
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

PancreaTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative ale pancreasului, stimularea 

funcției sale de secreție 

VessTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea microcirculației în pancreas 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Activarea detoxifierii naturale  

 

 

Protocolul 122. Insuficiența rinichilor în diabet (nefropatie diabetică) * 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

PancreaTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative ale pancreasului, stimularea 

funcției sale de secreție 

LiverTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative ale ficatului 

KidneyTIDE PLUS 1 capsulă dimineața și seara Normalizarea funcției renale  

 

 

Protocolul 123. Afectarea ochilor în diabet (retinopatie diabetică) * 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

PancreaTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative ale pancreasului, stimularea 

funcției sale de secreție 

LiverTIDE PLUS 1 capsulă dimineața și seara Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative ale ficatului 

VisionTIDE PLUS 1 capsulă dimineața și seara Refacerea metabolismului în celulele și 

țesuturile analizatorului vizual 

MemoryTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea proceselor bioenergetice ale 

sistemului nervos central 

 

Protocolul 124. Insuficiența vaselor de sânge în diabet * 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

PancreaTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative ale pancreasului, stimularea 

funcției sale de secreție 

VessTIDE PLUS 1 capsulă dimineața și seara Îmbunătățirea microcirculației în pancreas 

BrainTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Exercită efect neuroprotector, neurotrofic și 

neurometabolic asupra țesuturilor cerebrale 

 

Protocolul 125. Gastropatie diabetică (gastroduodenopatie) * 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30-45 de zile 

Efectul așteptat 

PancreaTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative ale pancreasului, stimularea 

funcției sale de secreție 

VessTIDE PLUS 1 capsulă dimineața, 

 și 1 capsulă seara 

Îmbunătățirea microcirculației în pancreas și 

mucoasa duodenului  

DuodenumTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative în duoden, normalizarea funcției 

sale secretoare. 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 
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Dacă nu găsiți niciun protocol pentru dvs., specialiștii noștri vor elabora un protocol individual pentru dvs. 

                                                                          

PROTOCOALE 

 pentru prevenirea și refacerea tulburărilor funcționale ale organelor vizuale  

  
Protocolul 126. În bolile distrofice ale retinei și bolile vitroase, tulburarea percepției culorii, tulburări ale vederii 

(hipermetropie, miopie, astigmatism) 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

VisionTIDE PLUS 1 capsulă dimineața  Refacerea metabolismului în celulele și 

țesuturile analizatorului vizual 

BrainTIDE PLUS 1 capsulă dimineața  Normalizarea circulației cerebrale 

VessTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Vindecarea tulburărilor vasculare 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 

 

Protocolul 127. Probleme cu vederea la femeile cu vârsta peste 45 de ani   
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

VisionTIDE PLUS 1 capsulă dimineața  Refacerea metabolismului în celulele și 

țesuturile analizatorului vizual 

MenoTIDE PLUS 1 capsulă dimineața  Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor 

BoneTIDE PLUS 1 capsulă dimineața / după-amiaza Vindecarea deficitului de calciu, magneziu și 

vitamina D3 

VessTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Vindecarea tulburărilor vasculare 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 

 

Protocolul 128. Sindromul vederii computerizate   

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

VisionTIDE PLUS 1 capsulă dimineața  Refacerea metabolismului în celulele și 

țesuturile analizatorului vizual 

BrainTIDE PLUS 1 capsulă dimineața  Normalizarea circulației cerebrale 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

VessTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Vindecarea tulburărilor vasculare 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 

 

Protocolul 129. Prevenirea bolilor oculare legate de vârstă 
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

VisionTIDE PLUS 1 capsulă dimineața  Refacerea metabolismului în celulele și 

țesuturile analizatorului vizual 

VessTIDE PLUS 1 capsulă dimineața  Vindecarea tulburărilor vasculare 
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DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă dimineața / după-amiaza Activarea detoxifierii naturale  

CardioTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

  

Îmbunătățirea circulației coronariene și a 

metabolismului în miocard 

BrainTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

  

Normalizarea circulației cerebrale 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 

 

Dacă nu găsiți niciun protocol pentru dvs., specialiștii noștri vor elabora un protocol individual pentru dvs.  

 

 

PROTOCOALE 

 pentru prevenirea și recuperarea disfuncției auditive 

 

Protocolul 130. Hipoacuzie senzorineurală, slăbirea simțului auzului. Prevenirea predispoziției ereditare la pierderea auzului 

precoce.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

HearTIDE PLUS 1 capsulă dimineața  Refacerea metabolismului în celulele și 

țesuturile organului auditiv 

MemoryTIDE PLUS 1 capsulă dimineața  Întărirea transmiterii excitației nervoase în 

țesutul cerebral 

VessTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

  

Vindecarea tulburărilor vasculare  

BrainTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

  

Normalizarea proceselor circulației cerebrale  

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 

 

 

Protocolul 131. Hipoacuzie legată de vârstă (hipoacuzie senilă). Senzație subiectivă de zgomot în urechi (Tinitus/acufenă) - 

senzație acustică care apare în absența unei surse audio externe  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

HearTIDE PLUS 1 capsulă dimineața  Refacerea metabolismului în celulele și 

țesuturile organului auditiv 

VessTIDE PLUS 1 capsulă dimineața  Vindecarea tulburărilor vasculare 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă dimineața / după-amiaza Activarea detoxifierii naturale  

CardioTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

  

Îmbunătățirea circulației coronariene și a 

metabolismului în miocard 

BrainTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Normalizarea proceselor circulației cerebrale  

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an. 
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Protocolul 132.   Infecții virale anterioare, boli de etiologie bacteriană cu complicații asupra organului auditiv. Perioada de 

recuperare după boli inflamatorii de diferite geneze 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

HearTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Refacerea metabolismului în celulele și 

țesuturile organului auditiv 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă dimineața / după-amiaza Activarea detoxifierii naturale  

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Întărirea imunității și vitalității 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea și ameliorarea inflamației, 

activitate antibacteriană 

 

Protocolul 133. Un nivel ridicat de zgomot de fond - depășirea nivelului permis de zgomot la locul de muncă sau acasă. 

Traumatisme acustice și mecanice în organul auditiv.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

HearTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Refacerea metabolismului în celulele și 

țesuturile organului auditiv 

NervesTIDE PLUS 1 capsulă seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

VessTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Vindecarea tulburărilor vasculare 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 3-4 ori pe an  

 

PROTOCOALE 

de utilizare în neoplasme de diferite localizări 

 

Protocolul 134. Neoplasme cu localizări diferite, însoțite de sindromul intoxicației  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea detoxifierii naturale  

ImmuneTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a 

sistemului imunitar 

Bioreglatorul My Real Way 

pentru un organ țintă  

1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea funcției unui organ afectat 

  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea neoplasmelor 

 

Protocolul 135. Neoplasme cu localizări diferite, însoțite de simptome dispeptice  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea detoxifierii naturale  

ImmuneTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a 

sistemului imunitar  

FlatuTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor de digerare a 

alimentelor, absorbția nutrienților 

MiсrofloraTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi Normalizarea microflorei intestinale  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea neoplasmelor 
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Protocolul 136. Neoplasme de localizare diferită, care cauzează sindromul astenic 
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea detoxifierii naturale  

ImmuneTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea rezistenței nespecifice a 

sistemului imunitar 

 

MemoryTIDE PLUS  1 capsulă dimineața Activarea proceselor bioenergetice ale 

sistemului nervos central 

NervesTIDE PLUS  1 capsulă noaptea Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea neoplasmelor 

 

Protocolul 137. Neoplasme de localizare diferită pe fondul chimioterapiei în curs sau al tratamentului cu radiații * 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

DetoxiTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi Activarea detoxifierii naturale  

Bioreglatorul My Real Way 

pentru un organ țintă 

1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea funcțiilor unui organ afectat 

 

FlatuTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor de digestie, absorbția 

nutrienților 

LiverTIDE PLUS  1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea proceselor reparatorii și 

regenerative ale ficatului 

PROTECTIONplus 1 capsulă dimineața, 

 1 capsulă seara 

Prevenirea neoplasmelor 

* Frecvența de utilizare recomandată: în conformitate cu frecvența curelor de chimioterapie sau radioterapie.  

 

Dacă nu găsiți niciun protocol pentru dvs., specialiștii noștri vor elabora un protocol individual pentru dvs.  

                                                                      

 

PROTOCOALE 

«COSMETOLOGIE pentru femei» 

18 + * 

 Protocolul 138. 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Întărirea imunității și vitalității 

SkinTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Normalizarea structurii și funcțiilor pielii 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Activarea apărării gazdei  

HairTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Refacerea structurii părului și unghiilor 

* Frecvența de utilizare recomandată este o dată pe trimestru. 



41 

 

 

 Protocolul 139. 35 + * 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

SkinTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Normalizarea structurii și funcțiilor pielii 

MicrofloraTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Normalizarea funcției intestinale și a metabolismului 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Activarea apărării gazdei  

HairTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Refacerea structurii părului și unghiilor 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 2-3 ori pe an. 

 

Protocolul 140. 35 + * 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Întărirea imunității și vitalității 

WomanTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor 

HairTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Refacerea structurii părului și a unghiilor  

* Frecvența de utilizare recomandată este de 2-3 ori pe an. 

 

Protocolul 141. 45 + *  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

SkinTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Normalizarea structurii și funcțiilor pielii 

ThyroidTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Normalizarea funcției glandei tiroide și a metabolismului  

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Activarea apărării gazdei 

HairTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Refacerea structurii părului și unghiilor 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 2-3 ori pe an. 

 

Protocolul 142. 45 + * 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Întărirea imunității și vitalității 

SkinTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Normalizarea structurii și funcțiilor pielii 

MenoTIDE PLUS 1 capsulă dimineața / după-amiaza Prevenirea îmbătrânirii premature și 

îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor  

VisionTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Prevenirea bolilor oculare legate de vârstă  

 

Dacă nu găsiți niciun protocol pentru dvs., specialiștii noștri vor elabora un protocol individual pentru dvs.  



42 

 

 

PROTOCOALE 

 «COSMETOLOGIE pentru bărbați» 

 

18 + *  

 Protocolul 143.  

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ActiManTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Îmbunătățirea stării de sănătate a bărbaților, 

prevenirea tulburărilor sexuale 

SkinTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Normalizarea structurii și funcțiilor pielii 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Activarea apărării gazdei 

HairTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Refacerea structurii părului și unghiilor 

* Frecvența de utilizare recomandată este o dată pe trimestru. 

 

45 + * 

Protocolul 144.   

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ProstaTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Îmbunătățirea stării de sănătate a bărbaților 

SkinTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Normalizarea structurii și funcțiilor pielii 

DetoxiTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Activarea apărării gazdei 

HairTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Refacerea structurii părului și unghiilor 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 2-3 ori pe an. 

 

Protocolul 145. 

My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

SkinTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Refacerea structurii și funcțiilor pielii 

LiverTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Îmbunătățirea sănătății ficatului  

VisionTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Prevenirea bolilor oculare legate de vârstă 

HairTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Refacerea structurii părului și unghiilor 

* Frecvența de utilizare recomandată este de 2-3 ori pe an. 

 

Dacă nu găsiți niciun protocol pentru dvs., specialiștii noștri vor elabora un protocol individual pentru dvs.  
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PROTOCOALE 

 pentru sportivi și oameni cu un stil de viață activ 

 

I. În activitatea fizică crescută legată de activitatea profesională, a se vedea Protocoalele 71, 72, 76, 77, 79-83  

II.  În timpul competițiilor sportive  

III.  

Protocolul 146. Pentru a reduce stresul emoțional, pentru adaptarea la schimbările de fusuri orare, pentru întărirea sistemului 

imunitar, creșterea nivelului hemoglobinei în sânge, accelerarea procesului de vindecare a țesuturilor, îmbunătățirea 

exercițiului și a performanței mentale   
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

ImmuneTIDE PLUS 1 capsulă dimineața Întărirea imunității și rezistenței organismului 

JointsTIDE PLUS 1 capsulă după-amiaza 

 

Refacerea și întărirea structurii și mobilității 

articulațiilor  

NervesTIDE PLUS 2 capsule seara Normalizarea metabolismului și a funcției de 

reglare a sistemului nervos central și periferic  

 

Protocolul 147 În activitate fizică intensă și/sau îndelungată, pentru sportivii implicați în sporturi grele, pentru a scurta 

perioada de recuperare după antrenamentul intens  
My Real Way 

 complex 

Dozare și durată 

 30 de zile 

Efectul așteptat 

MuscleTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Refacerea mușchilor  

LigamenTIDE PLUS 1 capsulă de 2 ori pe zi  Refacerea ligamentelor și tendoanelor  

VessTIDE PLUS  

 

1 capsulă de 2 ori pe zi Îmbunătățirea circulației sângelui, întărirea 

pereților vaselor sanguine  

ThymusTIDE PLUS 1 capsulă pe zi Creșterea proprietăților adaptogene ale 

organismului  

 

Dacă nu găsiți niciun protocol pentru dvs., specialiștii noștri vor elabora un protocol individual pentru dvs.  


