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М і л ь й о н и

ро
ів�том�,�
о-

ли� е
оло�ічна

обстанов
а� на

Землі� б�ла

бездо�анною,

на�місці�міл
о-

водної� зато
и

стародавньо�о

Персь
о�о�моря�створилися�вели-

чезні�по
лади��аліт��—�
ам’яної�со-

лі.�Сьо�одні� на� території� одно�о� з

них�розташовані��
раїнсь
і�міста�—

Артемівсь
�і�Соледар.�Вони�серед

соленосних� ре�іонів� Європи� посі-

дають�особливе�місце.�У�цьом��ре-

�іоні� понад� століття� видоб�вають


ам’ян�� сіль,� я
а� завдя
и� своєм�

хімічном�� с
лад�� має� відомі� на

весь�світ�лі
�вальні�властивості.�

Соляна� лампа� —� це� частин
а

природи,� за� допомо�ою� я
ої

сьо�одні� 
ожна� людина� може� пе-

ренести� 
лімат� лі
�вальних� арте-

мівсь
их� і�соледарівсь
их�соляних

шахт�до�власної�оселі.�Зроблена�з

природно�о�
ристал��солі,� соляна

лампа� є� повітряним� іонізатором,

я
ий�значно�збільш�є�
іль
ість�
о-

рисних�не�ативно�заряджених�іонів

��приміщенні.�

Технічний� про�рес� призвів� до

забр�днення� нашо�о� середовища

та
�званим�еле
трома�нітним�смо-

�ом,� спричинив� підвищення� 
о-

нцентрації�ш
ідливих�для�здоров’я

позитивно� заряджених� іонів� �� на-

ших�оселях�та�офісах.�

Не�ативно� заряджені� іони� Na,

Cl,�J,�я
і�випромінює�сіль,�
орисні

тим,�що,�зв’яз�ючись�зі�ш
ідливи-

ми� позитивно� зарядженими� іона-

ми,�очищ�ють�повітря�й�нормаліз�-

ють�мі
ро
лімат� �� приміщеннях.� У

соляних� лампах� ефе
т� іонізації

збільш�ється�внаслідо
�на�рівання


ристалів�солі�від�лампоч
и,�розмі-

щеної� всередині� соляно�о� розсі-

ювача�світла.

Соляна�лампа�позитивно�впли-

ває�на�весь�ор�анізм:�зміцнює�ім�-

нітет�та�підвищ�є�життєвий�тон�с,

�армоніз�є�психі
�,�посилює�рези-

стентність�ор�анізм��до�різних�за-

хворювань.

На�відмін��від�шт�чних�іонізато-

рів,� солян�� ламп��можна� тримати

�вім
неною�постійно.

Наші� світильни
и� —� біло�о� 
о-

льор�,� тобто� 
ольор�� природної


ам’яної�солі.�Лише�біл��сіль�ви
о-

ристов�ють� �� їж�� і� лише� в� місцях


опалин�цієї�солі�розташовано�спе-

леосанаторії.�Ця�сіль�має�лі
�валь-

ні� властивості,� я
і� значно� переве-

рш�ють�властивості�рожевої� (�іма-

лайсь
ої)�солі.�Хімічний�с
лад��
ра-

їнсь
ої�білої�солі,�з�я
ої�ви�отовле-

но� наші� світильни
и:� 97—99,7%

NaCl,�0,3—3%�—�інші�елементи,�то-

ді�я
�рожева�сіль�містить�лише�60%

NaCl,�а�близь
о�40%�с
ладають�ін-

ші� хімічні� елементи,� зо
рема� 32—

36%�—�
алій,� я
ий�надає�солі� ро-

жево�о�
ольор�,�але�не�має�жодних

лі
�вальних�властивостей.�

Соляна�лампа�—�ч�довий�пода-

р�но
�до�Ново�о�ро
��та�Різдвяних

свят�вашим�рідним�та�близь
им�—

тим,� здоров’я� й� щастя� я
их� вам

небайд�же.�

Пропон�ємо� е
с
люзивне� свя-

т
ове�оформлення�соляних�світиль-

ни
ів���ви�ляді�ти�ренят�—�на�честь

ново�о�ро
��Ти�ра,�що�настає!

За�додат�овою�інформацією

щодо� властивостей� соляних

ламп�та�можливості�їх�придба-

ння� звертайтеся� за� телефона-

ми���Києві:�237-44-88,�486-25-

80,�(050)�351-02-36.

Þð³é ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ,
êàíäèäàò ìåäè÷íèõ íàóê, 
ë³êàð óðîëîã-ñåêñîïàòîëîã 
âèùî¿ êàòåãîð³¿, 
ãîëêîòåðàïåâò, 
ïñèõîòåðàïåâò.

«Полісол»� давно� й� �спішно
застосов�ють� для� підвищення
чоловічої�сили.

Річ� �� тім,�що� полісолодовий
е
стра
т� пророслих� зерен� ві-
вса,�ячменю,�
�
�р�дзи�та�пше-
ниці�має�висо
ий�вміст�біл
ів�та
аміно
ислот,�моно-�і�дисахари-
дів�(�лю
оза,�фр�
тоза,�мальто-
за),� містить� ба�атий� вітамінно-
мінеральний� 
омпле
с:� В1,� В2,
пантотенов��
ислот�,�В6,�В12 бі-
отин,� РР,� С,� Е,� 
альцій,� 
алій,
ма�ній,� фосфор,� натрій,� цин
,
залізо�та�мідь.�

«Полісол»� сприяє� підвище-
нню�се
с�ально�о�потя��,�поси-
лює� ере
цію,� а� та
ож� сприяє
збільшенню� 
іль
ості� ея
�лят�.
Це�підтверджено�під�час�дослі-
дження,� проведено�о� фахівця-
ми� У
раїнсь
о�о� інстит�т�� се-

соло�ії�та�андроло�ії.�

Зважаючи�на�те,�що�пробле-
ма� збереження� та� відновлення

чоловічо�о� здоров’я� є� сьо�одні
д�же� а
т�альною,� потрібно
розповісти�про�це�детальніше.

У�дослідженні�брали��часть:
—� 30� пацієнтів� зі� зниженим

статевим� потя�ом,� але� без� �о-
рмональних� озна
� �іпо�онади-
зм�,� а� та
ож� пор�шень� 
аве-

рнозно�о�
ровото
��(�р�па�1);
—�30�здорових�чолові
ів-до-

бровольців�(�р�па�2).
Усі�пацієнти�мали�постійно�о

статево�о� партнера.� Середній
ві
� пацієнтів� �� �р�пі�№ 1� ся�ав
(36,5±1,2)�ро
�,� �� �р�пі�№ 2�—
(38,6±1,8)� ро
�.� Усі� �часни
и
дослідження� приймали� е
с-
тра
т� полісолодовий� по� 1� сто-
ловій� ложці� тричі� на� день� за
15—20�хвилин�до�вживання�їжі.
Тривалість�прийом��—�45�днів.
Оцін
��се
с�альної�ф�н
ції�про-
водили� двічі:� до� та� після
прийом��«Полісол�».

Усі� пацієнти� заповнювали
ан
ети� Міжнародно�о� інде
с�
ере
тильної� ф�н
ції� (МІЕФ-5),
не�застосов�вали�під�час�дослі-
джень�інших�лі
арсь
их�засобів
та� біоло�ічно� а
тивних� доба-
во
.�

РЕЗУЛЬТАТИ�
ДОСЛІДЖЕННЯ
У� рез�льтаті� прийом�� «Полі-

сол�»� �часни
и� обох� �р�п� від-
значили� поліпшення� самопоч�-
ття� та� се
с�альної� а
тивності.
Зо
рема,� збільшилася� ча-
стота� статевих� а
тів� в� 1,6

раз�,� поліпшилася� я
ість
се
с�ально�о� життя� (впе-
вненість,�сила�та�витрива-
лість�ере
ції,� задоволення
від�ор�азм�)�в�середньом�
в�1,5�раз�.�Крім�то�о,�паці-
єнти�та�волонтери�відзна-
чали�підвищення�життєвих
сил� та� посилення� се
с�-
ально�о�потя��.

До� прийом�� «Полісол�»
наявність�ере
ції�не�забезпеч�-
вала�пацієнтам�задоволення�від
статево�о�а
т�,�чолові
и�відзна-
чали� «механічність»� се
с�аль-
но�о�життя.�А�проблеми�з�вини-

ненням� та� підтрим
ою� ере
ції
оцінювали� я
� наслідо
� недо-
статньо�о�статево�о�потя��.

У�чолові
ів,�я
і�брали��часть
�� дослідженні,� змінилися� не
лише� відч�ття,� а� й� по
азни
и
спермо�рами.� Зо
рема,� від-

значено� статистично� достові-
рне� збільшення� обся��� ея
�-
лят��в�пацієнтів�обох��р�п,�що
і�призвело�до�посилення�лібі-
до�та�підвищення�статевої�а
-
тивності.� Механізмом� та
их

змін� є� підвищена� а
тивність
сім’яних� б�льбашо
� та� пе-

редміх�рової� залози,� що
спричинює� додат
ове� розтя-
�нення� цих� ор�анів� та� а
тиві-
з�є� лібідо.� Про� поліпшення
ф�н
ціон�вання�сім’яних�б�ль-
башо
� та� передміх�рової� за-

лози� свідчить� статистично
достовірне� збільшення� 
о-
нцентрації� фр�
този� та� ли-
монної�
ислоти�в�ея
�ляті.

Під� час� прийом�� «Полісо-
л�»�побічних�явищ�не�виявле-
но.

Та
им�чином,�«Полісол»�є
100%� нат�ральним� 
ори-
сним� оздоровчим� прод�-

том� харч�вання,�що� не� з�-
мовлює�залежності�ні�в�разі
знижено�о� лібідо,� ні� в� здо-
рових�чолові
ів.�

Крім�то�о,�«Полісол»�є�ра-
діопроте
тором,� поліпш�є
обмін� речовин� (�� том�� числі
зменш�є�
онцентрацію�холе-
стерин�� в� 
рові,� підвищ�є
вміст� �емо�лобін�),� посилює
роз�мов�� та� фізичн�� а
ти-
вність,�сприяє�лі
�ванню�без-
плідності.

І,� врешті-решт,� чолові
,
я
ий� стає� сильнішим� для
своєї� др�жини,� спроможний

зробити� щасливою� всю� свою
родин�.

ÏÎË²ÑÎË — ÅÊÑÒÐÀÊÒ ÄËß ×ÎËÎÂ²×ÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Шановні�читачі��азети�«Здоров’я�і�до-
в�оліття»,���цьом��номері�ми�продовж�-
ємо� знайомити� вас� із� цілющими� вла-
стивостями�е�стра�т��з�пророслих�зла-
�ових� зерен� «Полісол».� Адже�цей�пре-
парат� завдя�и� своїм� �ні�альним� вла-
стивостям�є�ефе�тивним�за�різних�за-
хворювань�людсь�о�о�ор�анізм�.
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Додат�ово�про�«Полісол»:�http://www.polisol.kiev.ua

Де���пити���Києві:
Аптечна�мережа�«Виталю�с»
т.:�+380(44)�593-22-22�

http://vitalux.ua/

Аптечна�мережа�«Апте�арь»
т.:+380(44)�501-23-67,�+380(44)�583-00-70

http://aptekar.com.ua/

Аптечна�мережа�«7Я»
т.:�(044)�279-90-41;�(044)�278-84-31

http://www.7-ya.com.ua/

Достав�а�по�У�раїні:
Аптечна�мережа�«7Я»
Інтернет-маCазин:�
http://www.7-ya.com.ua/

ÑÎËßÍÀ ËÀÌÏÀ —ÑÎËßÍÀ ËÀÌÏÀ —
ÏÐÈÐÎÄÍÈÉ ²ÎÍ²ÇÀÒÎÐ ÏÎÂ²ÒÐß
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Миллионы� лет

назад,�
о�да�э
о-

ло�ичес
ая� сит�-

ация� на� Земле

была� без�пре-

чной,� на� месте

мел
оводно�о

залива� древне�о

Пермс
о�о� моря� образовались� о�-

ромные�залежи��алита�—�
аменной

соли.�Се�одня�на�территории�одно-

�о�из�них�расположены��
раинс
ие

�орода� —� Артемовс
� и� Соледар.

Они� среди� соленосных� ре�ионов

Европы� занимают� особое�место.� В

этом�ре�ионе�больше�столетия�до-

бывают� 
аменн�ю� соль,� 
оторая

бла�одаря�своем��химичес
ом��со-

став��имеет�известные�всем��мир�

лечебные�свойства.�

Соляная� лампа� —� это� частич
а

природы,�с�помощью�
оторой�се�о-

дня� 
аждый� челове
�может� перене-

сти�
лимат�лечебных�артемовс
их�и

соледаровс
их�соляных�шахт�в�собс-

твенный� дом.� Сделанная� из� приро-

дно�о� 
ристалла� соли,� соляная� ла-

мпа�является� возд�шным�ионизато-

ром,� значительно� �величивающим


оличество� полезных� отрицательно

заряженных�ионов�в�помещении.�

Техничес
ий� про�ресс� привел� 


за�рязнению�нашей�среды�та
�назы-

ваемым�эле
трома�нитным�смо�ом,

вызвал� повышение� 
онцентрации

вредных� для� здоровья� положитель-

но�заряженных�ионов�в�наших�домах

и�офисах.

Отрицательно� заряженные� ионы

Na,�Cl,�J,�изл�чаемые�солью,�поле-

зны�тем,�что,�соединяясь�с�вредны-

ми� положительно� заряженными

ионами,� очищают� возд�х� и� норма-

лиз�ют�ми
ро
лимат�в�помещениях.

В� соляных� лампах� эффе
т� иониза-

ции� �величивается� вследствие� на-

�ревания� 
ристаллов� соли� от� ла-

мпоч
и,�размещенной�вн�три�соля-

но�о�рассеивателя�света.

Соляная� лампа� положительно

влияет�на�весь�ор�анизм:��
репляет

имм�нитет� и� повышает� жизненный

тон�с,��армонизир�ет�психи
�,��си-

ливает�резистентность�ор�анизма�


разным�заболеваниям.

В� отличие� от� ис
�сственных

ионизаторов,�солян�ю�ламп��можно

держать�в
люченной�постоянно.

Наши�светильни
и�—�бело�о�цвета,

т.е.�цвета�природной�
аменной�соли.

Толь
о�бел�ю�соль�использ�ют�в�пи-

щ�,�и�толь
о�в�местах�приис
ов�этой

соли�расположены�спелеосанатории.

Эта� соль� имеет� лечебные� свойства,


оторые� значительно� превосходят

свойства� розовой� (�ималайс
ой)� со-

ли.� Химичес
ий� состав� �
раинс
ой

белой�соли,�из�
оторой�из�отовлены

наши� светильни
и:� 97—99,7%� NaCl,

0,3—3%� —� др��ие� элементы.� То�да


а
�розовая�соль�содержит�лишь�60%

NaCl,�а�о
оло�40%�составляют�др��ие

химичес
ие� элементы,� в� частности

32—36%�—� 
алий,� придающий� соли

розовый�цвет,�но�не�имеющий�ни
а-


их�лечебных�свойств.�

Соляная�лампа�—�замечательный

подаро
� 
� Новом�� �од�� и� Рождес-

твенс
им� праздни
ам� вашим� ро-

дным�и�близ
им�—�тем,�здоровье�и

счастье� 
оторых� вам� небезраз-

лично.

Предла�аем� э
с
люзивное� праз-

дничное� оформление� соляных� све-

тильни
ов� в� виде� ти�рят�—� в� честь

наст�пающе�о�ново�о��ода�Ти�ра!

За�дополнительной� информа-

цией� относительно� свойств� со-

ляных� ламп� и� возможности� их

приобретения� обращайтесь� по

телефонам�в�Киеве:�237-44-88,

486-25-80,�(050)�351-02-36.

Þðèé ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ, 
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, 
âðà÷ óðîëîã-ñåêñîïàòîëîã 
âûñøåé êàòåãîðèè, 
èãëîòåðàïåâò, 
ïñèõîòåðàïåâò.

«Полисол»� давно� и� �спешно

применяют�для�повышения�м�ж-

с
ой�силы.

Дело�в� том,� что�полисолодо-

вый� э
стра
т� проросших� зерен

овса,�ячменя,�
�
�р�зы�и�пшени-

цы� имеет� высо
ое� содержание

бел
ов� и� амино
ислот,� моно-� и

дисахаридов� (�лю
оза,� фр�
то-

за,� мальтоза),� бо�атый� витами-

нно-минеральный� 
омпле
с:� В1,

В2,�пантотеновая�
ислота,�В6,�В12,

биотин,�РР,�С,�Е,�
альций,�
алий,

ма�ний,� фосфор,� натрий,� цин
,

железо�и�медь.�

«Полисол»� повышает� се
с�-

альное� влечение,� �силивает

эре
цию,� а� та
же� способств�ет

�величению� 
оличества� эя
�ля-

та,� что� подтверждено� исследо-

ваниями,� проведенными� специ-

алистами�У
раинс
о�о�инстит�та

се
соло�ии�и�андроло�ии.�

Учитывая� то,� что� проблема

сохранения� и� восстановления

м�жс
о�о� здоровья� се�одня

очень�а
т�альна,�считаю�необхо-

димым� расс
азать� об� этом� бо-

лее�детально.

В� исследовании� принимали

�частие:

—� 30� пациентов� со� сниже-

нным� половым� влечением,� но

без��ормональных�призна
ов��и-

по�онадизма,� а� та
же� нар�ше-

ний� 
авернозно�о� 
ровото
а

(�р�ппа�1);

—� 30� здоровых� м�жчин-до-

бровольцев�(�р�ппа�2).�

Все�пациенты�имели�постоян-

но�о� полово�о� партнера.� Сре-

дний� возраст� пациентов� в� �р�-

ппе�№ 1�дости�ал�(36,5±1,2)��о-

да,� в� �р�ппе�№� 2� —� (38,6±1,8)

�ода.�Все� �частни
и�исследова-

ния� принимали� полисолодовый

э
стра
т�по�1�столовой�лож
е�3

раза�в�день�за�15—20�мин�т�до

�потребления� пищи.� Продолжи-

тельность�приема�составляла�45

дней.� Оцен
�� се
с�альной� ф�н-


ции� проводили� дважды:� до� и

после�приема�«Полисола».

Все� пациенты� заполняли� ан-


еты� Межд�народно�о� инде
са

эре
тильной� ф�н
ции� (МИЭФ-

5),� не� применяли� во� время� ис-

следований� др��их� лечебных

средств� и� биоло�ичес
и� а
ти-

вных�добаво
.

РЕЗУЛЬТАТЫ�

ИССЛЕДОВАНИЯ

В� рез�льтате� приема

«Полисола»� �частни
и

обеих��р�пп�отметили��л�-

чшение� самоч�вствия� и

се
с�альной�а
тивности.�В

частности,� �величилась

частота� половых� а
тов� в

1,6� раза,� �л�чшилось� 
а-

чество�се
с�альной�жизни

(�веренность,� сила� и� вы-

носливость� эре
ции,� �до-

влетворение� ор�азмом)� в� сре-

днем�в�1,5�раза.�Кроме�то�о,�па-

циенты� и� волонтеры� отмечали

повышение� жизненных� сил� и

�силение� се
с�ально�о� влече-

ния.

До�приема� «Полисола»� нали-

чие�эре
ции�не�приносило�паци-

ентам� �довольствия� в� половой

жизни,� м�жчины� отмечали� «ме-

ханичность»�се
с�альной�жизни.

А�проблемы�с�появлением�и�по-

ддерж
ой� эре
ции� оценивали


а
� следствие� недостаточно�о

полово�о�влечения.

У�м�жчин,�принявших��частие

в�исследовании,�изменились�не

толь
о� ощ�щения,� но� и� по
аза-

тели� спермо�раммы.� В� частно-

сти,�статистичес
и�отмечено�до-

стоверное� �величение� объема

эя
�лята� �� пациентов� обеих

�р�пп,� что� и� вызвало� �силение

либидо� и� повышение� половой

а
тивности.� Механизмом� та
их

изменений� является� повыше-

нная� а
тивность� семенных� п�-

зырь
ов�и�предстательной�желе-

зы,� 
оторая� сл�жит� причиной

дополнительно�о� растяжения

этих�ор�анов�и�а
тивизир�ет�ли-

бидо.�Об��л�чшении�ф�н
циони-

рования� семенных� п�зырь
ов� и

предстательной� железы� свиде-

тельств�ет�статистичес
и�досто-

верное� �величение� 
онцентра-

ции� фр�
тозы� и� лимонной� 
и-

слоты�в�эя
�ляте.

Во�время�приема�«Полисола»

побочные�явления�не�выявлены.

Та
им� образом,� «Полисол»

является�100%�нат�ральным�по-

лезным� оздоровительным� про-

д�
том�питания,�
оторый�не�вы-

зывает�зависимости�ни�в�сл�чае

сниженно�о�либидо,�ни���здоро-

вых�м�жчин.�

Кроме� то�о,� «Полисол»� явля-

ется� радиопроте
тором,� �л�-

чшает�обмен�веществ�(в�том�чи-

сле,� �меньшает� 
онцентрацию

холестерина� в� 
рови,� повышает

содержание��емо�лобина�в�
ро-

ви),� �силивает� �мственн�ю� и

физичес
�ю� а
тивность,� спо-

собств�ет�лечению�бесплодия.

И,� в� 
онце� 
онцов,� м�жчина,


оторый�становится�более�силь-

ным� для� своей� жены,� способен

осчастливить�всю�семью.

ÏÎËÈÑÎË — ÝÊÑÒÐÀÊÒ ÄËß ÌÓÆÑÊÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß

Уважаемые� читатели� �азеты� «Здо-
ров’я�і�дов�оліття»,�в�этом�номере�мы
продолжаем�зна�омить�вас�с�целебны-
ми� свойствами� э�стра�та� из� проро-
сших�зла�овых�зерен�«Полисол».�Ведь
этот� препарат� бла�одаря� своим� �ни-
�альным� свойствам� эффе�тивен� при
разных� заболеваниях� человечес�о�о
ор�анизма.
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Додат�ово�про�«Полісол»:�http://www.polisol.kiev.ua

Де���пити���Києві:
Аптечна�мережа�«Виталю�с»
т.:�+380(44)�593-22-22�

http://vitalux.ua/

Аптечна�мережа�«Апте�арь»
т.:+380(44)�501-23-67,�+380(44)�583-00-70

http://aptekar.com.ua/

Аптечна�мережа�«7Я»
т.:�(044)�279-90-41;�(044)�278-84-31

http://www.7-ya.com.ua/

Достав�а�по�У�раїні:
Аптечна�мережа�«7Я»
Інтернет-маCазин:�
http://www.7-ya.com.ua/

ÑÎËßÍÀß ËÀÌÏÀ —ÑÎËßÍÀß ËÀÌÏÀ —
ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÈÎÍÈÇÀÒÎÐ ÂÎÇÄÓÕÀ
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Дополнительно�о�«Полисоле»:�http://www.polisol.kiev.ua

Где���пить�в�Киеве:
Аптечная�сеть�«Виталю�с»
тел.:�0(44)�593-22-22�

http://vitalux.ua/

Аптечная�сеть�«Апте�арь»
т.:�0(44)�501-23-67,�0(44)�583-00-70

http://aptekar.com.ua/

Аптечная�сеть�«7Я»
тел.:�0(44)�279-90-41;�0(44)�278-84-31

http://www.7-ya.com.ua/

Достав�а�по�У�раине:
Аптечная�сеть�«7Я»
Интернет-ма�азин:

http://www.7-ya.com.ua/


