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препоръчителна 

цена 55 лв.

За повече живот преЗ годините
и повече години към живота!

препоръчва се в допълнение след 
прилагане на традиционна химио и 
лъчетерапия

при хора диагностицирани в 
миналото със злокачествени 
заболявания или с тежка фамилна 
анамнеза за онкологични 
заболявания

в комплекс с имуномодулатори, 
витамини и минерали като част 
от комплементарна/допълваща 
грижа за пациенти с онкологични 
заболявания

като алтернатива при тези пациенти, 
които не са показани за други методи 
на конвенционална терапия

АМИГОС B17
АМИГОС B17

Mъдрият приятел от природата,
 който разчиства дефектните клетки.

                
                       Ядрото в плода, кодирано 
                        да продължи живота.

приЯтеЛ в Битката За живот

Състав на 1 капсула:

    Чист екстракт от кайсиеви ядки - 
амигдалин - 100 mg     
Други съставки: Растителна целулоза, 
полидекстроза (растителни фибри)

Производител:  Integra Labs, USA

100 капсули по 100 mg

Опитът от практиката на един от пионерите с лечение с 
Амигдалин В17 - д-р Контрерас от болницата "оазис на 
надеждата" в Мексико, както и много други лекари, свързани 
с асоциация - живот без рак, доказват обнадеждаващи 
резултати при най-често срещаните тумори: на бял дроб, 
гърда, простата, дебело черво, шийката на матката, пикочен 
мехур и лимфоми.*
• Immunopharmacol Immunotoxicol. 2013 Feb;35(1):43-51. doi: 10.3109/08923973.2012.738688.
 Amygdalin induces apoptosis in human cervical cancer cell line HeLa cells.
 Chen Y1, Ma J, Wang F, Hu J, Cui A, Wei C, Yang Q, Li F.
• PLoS One. 2014 Aug 19;9(8):e105590. doi: 10.1371/journal.pone.0105590. eCollection 2014.
 Amygdalin blocks bladder cancer cell growth in vitro by diminishing cyclin A and cdk2.
 Makarević J1, Rutz J1, Juengel E1, Kaulfuss S2, Reiter M1, Tsaur I1, Bartsch G1, Haferkamp A1, 

Blaheta RA1.

най-често прилаганият протокол с в17 е: 
- Първа фаза 21 дни - максимална доза 2х2 капс. 
след хранене
- Втора фаза 3 месеца – поддържаща доза 2х1 капс.

Вносител: Витафокус
София 1421, ул. Никола Козлев 5
тел: 02/ 981 69 28, 02/ 850 21 51; www.vitafocus.net
Станете наш приятел        Vitafocus

Търсете в аптеките

Състав на 2 таблетки: 

 нарушен глюкозен толеранс,
 инсулинова резистентност,  
 метаболитен синдром, 
 диабет тип 1 и тип 2

l  ВОДИ ДО ЗДРАВОСЛОВНИ НИВА НА 
КРЪВНАТА ЗАХАР, 
l  БАЛАНСИРА НИВАТА НА ИНСУЛИН И 

ИНСУЛИНОВАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
l НАМАЛЯВА  ПРИСТЪПИТЕ НА ГЛАД
l  НАМАЛЯВА НИВАТА НА ХОЛЕСТЕРОЛА 

И ТРИГЛИЦЕРИДИТЕ 
l  НАМАЛЯВА НИВАТА НА ГЛИКИРАНИЯ 

ХЕМОГЛОБИН
l ОСИГУРЯВА ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН

Не е късно
да предотвратим
диабета
Когато препятствието
пред кантара е инсулиновата
резистентност

при пациенти с: 

Витамин D3 10 µг
Фолиева киселина 400 µг
Ниацин 16 мг
Витамин В12 50 µг
Алфа липоева киселина 150 мг
Биотин 400 µг

Цинк 15 мг
Хром 500 µг
Екстракт от червен ориз 400 мг
Екстракт от плод от карела 400 мг
Екстракт от сминдух 200 мг
Екстракт от джимнема 200 мг

ДИАГЛЮКО ФОРТЕ

Състав:

 skype: vitafocus

*



 -  приЯтеЛ в нужда Се поЗнава
Още китайците асоциират кайсията с 2 неща: 

обучението и медицината. Легендите разказват, че 
Конфуций е обучавал учениците си сред кайсиеви гори. 

Асоцияцията с медицината идва от това, че кайсиевите ядки са били 
основно средство за лечение в традиционната китайска медицина. 

Историята на Донг Фенг разказва за лекар, който не е искал друга 
отплата от пациентите, освен да засадят кайсиево дърво.

През 1952 година биохимикът д-р Ернст Кребс в Сан Франциско  доказва теорията си, че ракът е 
метаболитна реакция към неправилното хранене и липсата на ключови нутриенти от диетата на 
модерния човек. Неговите проучвания  го насочват към съединение намиращо се в повече от 1200 
растения, които могат да служат и за храна. Това съединение се нарича Амигдалин. 

Амигдалин се намира в най-висока концентрация и в комбинация с необходимите ензими в 
кайсиевите костилки. Една от тайните на хунзите от Кашмир за столетния им живот и липсата на 
ракови заболявания, е тяхната растителна диета и консумацията именно на кайсиевите ядки.

       АМИГОС B17 е подходящ: 
като алтернатива при тези пациенти, които не са 
показани за други методи на конвенционална терапия

като съпътстваща грижа 
по време на конвенционалното лечение. 

като полезна грижа за пациенти 
в ремисия. 

като облекчаваща грижа при онко- пациенти 
в много напреднали стадии.

Витамин Б17 е естествен химиотерапевтичен агент, намиращ се в повече от 1200 
растения, най-вече в семената на често използвани плодове като кайсии, праскови, 
сливи и ябълки. Той е диглюкозид с цианиден радикал, който е силно “био-достъпен”. 
Това означава, че преминава през клетъчната мембрана и така бързо достига висока 
вътреклетъчна концентрация. 

Раковите клетки, независимо от типа на рака, са известни като трофобласти. Тези 
клетки съдържат ензима бета-глюкозидаза, който е отключващият ензим. Когато В17 
влезе в контакт с ензима бета-клюкозидаза, В17 се разпада до 2 молекули глюкоза, 
една молекула бензалдехид и една молекула хидроген цианид. (виж схемата). 

В тялото, само и единствено раковите клетки съдържат този ензим и то в изклю-
чително големи количества. Ключовият факт е, че хидроген цианидът трябва да се 
формира, той не съществува в свободно състояние в В 17 , а трябва да се произведе. 
Само ензимът бета-глюкозидаза е способен да произведе хидроген цианид от В17. Ако 
в тялото няма ракови клетки, няма и бета- глюкозидаза. 

Нормалните клетки в тялото съдържат ензим – роданаза, който неутрализира ами-
гдалина В17. Този ензим не позволява на В 17 да отдели цианид, а само да служи като 
енергия за здравите клетки. При отсъствие на роданаза, амигдалинът В 17 се активира 
и отделя силно токсичните цианид и бензалдехид вътре в раковата клетка, водейки до 
нейното унищожение. По този начин само раковите клетки умират, а нормалните – не 
се повлияват.

По-опростен вариант 
на биохимичната схема, 
може да видите 
на следната графика:


