
KUŅĢA VESELĪBAI!

JŪSU KUŅĢA VESELĪBAI!

®

• 17 PATENTI

• SUDRABA BALVAS  
IEGUVĒJS



KAS IR FITESTEN®?

Vai izjūtat dedzināšanu, nepatīkamas sajūtas un sāpes kuņģa apvidū?  
Visi šie simptomi liecina par Jūsu kuņģa un zarnu trakta funkciju traucējumiem. 

Šādu problēmu galvenie cēloņi slēpjas mūsdienu ēšanas kultūrā, kas ir neregulāra un 
nesabalansēta, iekļaujot sevī ceptus, asus un marinētus produktus, kafijas un alkohola 
lietošanu, kā arī smēķēšanu. Visam iepriekšminētajam pievienojas pastāvīgs stress. 
FITESTEN® SAUDZĒJOŠI UN DROŠI PARŪPĒSIES PAR JŪSU KUŅĢI. 

Mūsu veselība un labsajūta lielā mērā ir atkarīga no normālas kuņģa darbības. 
Problēmas, kas ir saistītas ar kuņģa un zarnu traktu, noved pie dažādu citu saslimšanu 
rašanās. Rūpējoties par kuņģa veselību, mēs rūpējamies par visa organisma veselību, 
jo ir zināms, ka līdz 70% imūnās sistēmas šūnu atrodas kuņģa un zarnu traktā.

Kuņģa funkcionēšanas normalizācija ir sarežģīts process, tādēļ līdzeklim, kas iedarbojas 
uz kuņģa darbību, ir jābūt kompleksam. Tikai šādā gadījumā varam cerēt uz pozitīvu 
un noturīgu rezultātu. 

FITESTEN® ir absolūti dabisks produkts. 
 Tā sastāvā ietilpst vairāk nekā simts (100) unikāli 

bioloģiski aktīvi komponenti dabiskās proporcijās, kuri 
papildina un pastiprina viens otra iedarbību. 

FITESTEN® ir organisma atjaunojošo un stimulējošo 
faktoru komplekss aktivētājs.



FITESTEN®. KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO?

FITESTEN® DARBĪBA:
• Aktivizē kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas aizsargspējas un gļotādas 

mikrocirkulāciju;
• veicina kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas bojātas gļotādas atjaunošanu;
• stimulē sekretorā imunoglobulīna а (lga) izdalīšanos;• piemīt baktericīdas īpašības;
• paaugstina organisma pretošanās spējas attiecībā uz patogēnās baktericīdās floras 

iedarbību;
• piemīt žulti dzenošas īpašības, uzlabo gremošanas procesu;
• stimulē zarnu peristaltiku, uzlabojot kuņģa un zarnu trakta motoriku un funkcionālo 

stāvokli;
• novērš nepatīkamu smaku no mutes, ko izraisa slims kuņģis, alkohola lietošana un 

smēķēšana;
• paātrina dzīšanas procesus.

FITESTEN® PIELIETOJUMS
• ja ir nepatīkamas sajūtas un sāpes 

kuņģa apvidū;
• kompleksajai terapijai, ja ir 

attīstījušās saslimšanas, ko izraisa 
kuņģa un zarnu trakta skābes 
paaugstināšanās - akūtas un 
hroniskas gastrīta formas, duodenīts, 
erozijas, kuņģa un divpadsmitpirkstu 
zarnas čūlas, dedzināšana kuņģī, 
gastroezofageālais reflukss; 

• imunitātes uzlabošanai;
• kopējās organisma enerģijas 

uzturēšanai;
• ja tiek pielietota ārstniecisko 

preparātu terapija;
• ja ir stresi, kas izraisa kuņģa un 

zarnu trakta darbības traucējumus.
• nepareiza, nesabalansēta un 

nepilnvērtīga uztura gadījumā, 
ieskaitot veģetārismu ;

• ja bieži tiek lietoti asi un marinēti 
produkti;

• ja lielos daudzumos tiek lietota 
kafija un alkohols.

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet 
lietošanas instrukciju..



FITESTEN® SASTĀVS

Iegūst no parastās priedes skujām un tās 
jaunajiem dzinumiem (pinus silvestris). Tā 
ir bieza masa tumši zaļā krāsā ar rūgtu 
garšu un skuju smaržu, kas satur vairāk nekā 
100 bioloģiski aktīvo komponentu dabīgā 
proporcijā, tai skaitā:
• Hlorofīls ≥700 mg %*,
• Karotinoīdi  (provitamīns A) ≥30 mg %*,
• Poliprenoli ≥1 %*,
• Izoabienols – 3-4 %*,
• Fitosteroli (ß-sitosterols) – 1.5-2 %*,
• Skvalēns – 140-160 mg %*,
• Vitamīns E – 30-50 mg %*,
• Vitamīns B1, B2, B6, C, D, K
__________________________________
* - no sausās masas 

PIRMSKLĪNISKIE PĒTĪJUMI 
PARĀDĪJA, KA FITESTEN® 

PIEMĪT SEKOJOŠAS ĪPAŠĪBA:

1) reparatīvā iedarbība uz 
eksperimentālo kuņģa čūlu; 

2) baktericīdā iedarbība uz 
grampozitīvo mikrofloru  

Рseidomonas аеruginosа;

3) antioksidantu iedarbība; 

4)imunomodulējošā iedarbība;

5)  Fitesten® nepiemīt kairinošā, 
alerģiskā, kancerogēnā, 

teratogēnā, mutagēnā iedarbība, 
kā arī tas nav toksisks.



HLOROFĪLS   HEMOGLOBĪNS

HLOROFĪLS  (Chlorophyll) - hemoglobīna dabīgais analogs
• Stimulē asinsradi, paaugstina skābekļa līmeni, paātrina slāpekļa vielmaiņu;
• Stiprina imunitāti;
• Piemīt antikancerogēnās, antimutagēnās un pretiekaisuma īpašības;
• Piemīt augsta antioksidantu un antimikrobu aktivitāte;
• Veicina eroziju, čūlu, atvērto brūču dzīšanu (stiprina šūnu membrānas, 
veicina saistaudu veidošanos).

KAROTINOĪDI (Carotenoids)  
• Piemīt augsta antioksidantu un imunostimulējošā aktivitāte;
• Piemīt augsta  А- provitamīna aktivitāte (Beta- karotīns – neaizstājams 
aizsardzībai pret dažādām bakteriālajām un sēnīšu saslimšanām, 
normālai gļotādu, ādas, redzes u.c. funkcionēšanai);

• Piemīt membrānas stimulējošā funkcija (paātrina brūču dzīšanu);
• Piemīt izteiktas antimutagēnās un antikancerogēnās īpašības (palēnina 
audzēju augšanu dažādās lokācijās); 

• Pozitīvi ietekmē endokrīnās sistēmas darbību;
• Novērš aterosklerozes attīstību.

Beta - karotīns uzlabo redzi, organisma imūnās un reproduktīvās 
sistēmas darbību, sniedz labu ārstniecisko efektu gastrīta, kuņģa un 
divpadsmitpirkstu zarnas čūlas gadījumā, veicina ātru brūču dzīšanu un 
atveseļošanos pēc operatīvās iejaukšanās. 

Hlorofīls     Hemoglobīns     

Dažu komponentu 
īpašības



IZOABIENOLS    POLIPRENOLI

POLIPRENOLI (Polyprenols) – Dolihola dabīgais analogs
• Dabīgie bioregulatori, neizstājamā šūnu komponenta Dolihola (šūnu 
immunomodulators) dabīgais analogs;
• Pilda svarīgu lomu polisaharīdu, glikoproteīnu un citu biopolimēru sintēzē, 
kas piedalās šūnu vielmaiņā;
• Piemīt augsta imūnostimulējošā, pretvīrusu un antioksidanta aktivitāte;
• Aizsargā šūnu membrānas un oksidēšanās un stabilizē tās;
• Stimulē šūnu reģenerāciju;
• Piemīt augsta pret čūlas un brūču dzīšanas aktivitāte;
• Piemīt izteiktas hepaprotektorās īpašības.

IZOABIENOLS  (Izoabienol)

• Piemīt spilgti izteikta:

• Pretvīrusu aktivitāte ( А grupas vīrusi, rinovīruss HRV-13, vīruss Samp 
Long, gripas vīrusi A-H2N2, H3N3 и B/Tokio/7/66); 

• Baktericīdā iedarbība pret  grampozitīvajiem mikrobiem 
(Staphylococcus aureus 209R, Bacillus subtilis ATSS 6633);

• Fungicīdās īpašības pret  Candida albicans.

Tiek izmantots patogēno vīrusu, sēnīšu (rauga) un citu mikroorganismu 
izraisīto saslimšanu ārstēšanai.

Polyprenol     Dolihols     

Dažu komponentu 
īpašības



SKVALĒNS - „skābekļa vitamīns”
• Piemīt izteikstas imunostimulējošās 

īpašības (stimulē šūnu un nespecifisko 
imūno reakciju);

• Piemīt izteiktas atikancerogēnās un 
pretiekaisuma īpašības (palēnina 
resnās zarnas, plaušu un ādas audzēju 
attīstību).

• Piemīt pret mikrobu un fungicīdā 
aktivitāte, sevišķi attiecībā uz 
tuberkulozes mikobaktēriju;

• Pazemina holesterīna un triglicerīdu 
līmeni asinīs, samazina sirds un 
asinsvadu saslimšanas risku;

• Piemīt augsta antioksidanta aktivitāte.

FITOSTEROLI  SKVALĒNS  VITAMĪNI C, E

FITOSTEROLI (β-sitosterols)  
• Piemīt augsta antioksidanta un 

imūnomodulējošā aktivitāte, stimulē imūno 
reakciju;

• Sniedz aktīvu pretaterosklerotisko 
iedarbību, normalizē holesterīna 
metabolismu (pazemina kopējo holesterīna 
un zemā blīvuma lipoproteīnu (sliktā 
holesterīna) koncentrāciju asinīs);

• Samazina koronāro saslimšanu risku;
• Piemīt izteiktas antikancerogēnās un 

pretiekaisuma īpašības (aizsargā šūnu 
membrānu struktūru un regulē šūnu 
signālu);

• Samazina resnās zarnas, prostatas, piena 
dziedzera vēža risku (kavē audzēju attīstību, 
izraisa vēža šūnu apoptozi).

VITAMĪNS С
• Nodrošina imūno aizsardzību, 

stiprina organisma aizsargspējas; 
• Samazina elpceļu saslimšanu 

iespējas;
• Uzlabo asinsvadu elastīgumu 

(normalizē kapilāru caurlaidību);
• Labvēlīgi ietekmē centrālās nervu 

sistēmas funkcijas; 
• Stimulē endokrīno dziedzeru 

darbību; 
• Veicina labāku dzelzs uzsūkšanos 

un normālu asinsradi; 
• Novērš kancerogēnu rašanos.

VITAMĪNS E (tokoferols)
• Piemīt augsta antioksidantu aktivitāte (palēnina 
šūnu novecošanās procesu oksidēšanās rezultātā); 
• Piedalās šūnu poliferācijā, sūnu elpošanā un citos 
metabolisma procesos šūnās;

• Aizsargā šūnu membrānas;
• Uzlabo šūnu barošanu; 
• Stiprina asinsvadu sienas 
• Novērš trombu veidošanos un veicina to 
izšķīšanu; 

• Stiprina miokardu. 

α-tokoferola kā galvenās 
antioksidanta sistēmas trūkums rada 
A vitamīna metabolismu traucējumus, 
kā arī izmaiņas šūnu membrānās, jo 
Е- vitamīns ir bioloģisko membrānu 
fosfolipīdā slāņa stabilizators. Bet tas 
savukārt rada traucējumu skābekļa 
piegādē šūnām, neauglību u.t.t. E 
vitamīna trūkums var kļūt par vienu 
no noguruma un mazasinības cēloni.

Dažu komponentu 
īpašības



VITAMĪNS B1 (tiamīns) 
organismā pārvēršas kokarboksilāzē, kas nosaka tauku, ogļvadu uzņemšanu, normālu 
nervu sistēmas un aizsardzības spēku darbību. B1 vitamīna deficīts rada traucējumus 
nervu un sirds- asinsvadu darbībā, kā arī kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumus. 
B1 vitamīnu lieto nervu, sirds- asinsvadu, endokrīnās sistēmas, gremošanas orgānu 
saslimšanas gadījumā, kā arī rаdikulīta, polinevrīta u.c. gadījumos

VITAMĪNS В6 (piridoksīns) -
ir viens no svarīgākajiem vitamīniem, kas ietilpst fermentu sastāvā, kuri ietekmē 
olbaltumvielu apmaiņu un piedalās aminoskābju sintēzē un šķelšanā. Veicina nātrija-
kālija apmaiņas uzturēšanu. Nepieciešams normālai asinsradei, nervu sistēmas 
un smadzeņu funkcionēšanai, kā arī normālai šūnu augšanai. Vitamīna B6 trūkums 
izraisa traucējumus dzelzs apmaiņā, veicina hipohromās anēmijas, tūsku, dermatožu 
un dažādu orgānu šūnu distrofisko izmaiņu attīstību, kā arī izmaiņas nervu sistēmā, 
ko nereti pavada krampji.

VITAMĪNS D
ir bioloģiski aktīvo vielu grupa (tai skaitā ergokalciferols vai holekalciferols).  
Vitamīna D deficīts ir ļoti izplatīta parādība, un tā var radīt šūnu augšanas problēmas 
orgānos, no kuriem lielākais āda. Vitamīns D regulē kalcija un fosfora minerālu 
uzsūkšanos, to satura līmeni asinīs un viņu nokļūšanu kaulu audos un zobos. Kopā 
ar A vitamīnu un kalciju vai fosforu sargā organismu no saaukstēšanās, diabēta, acu 
un ādas saslimšanas. Tas arī novērš zobu kariesa un smaganu pataloģijas veidošanos, 
palīdz cīnīties pret osteoporozi un paātrina lūzumu saaugšanu.

VITAMĪNS K
piedalās olbaltumvielu sintēzē, kas nodrošina pietiekamu koagulācijas līmeni (asins 
recēšanu). Tam ir svarīga loma kaulu un saistaudu vielmaiņā, kā arī nieru un aknu 
veselīgā darbībā. Visos šajos gadījumos vitamīns piedalās kalcija uzsūkšanā 
un mijiedarbības nodrošināšanā starp kalciju un D vitamīnu.

VITAMĪNS B2 (riboflavīns) 
spēlē svarīgu lomu redzes orgānu darbībā, šūnu un audu augšanas  
un atjaunošanās procesos. Tiek lietots ilgstoši nedzīstošo 
brūču un čūlu, staru slimības, acu saslimšanas gadījumā, 
zarnu trakta darbības un citu traucējumu gadījumā.

VITAMĪNI B1, B2, B6, D, KDažu komponentu 
īpašības



DABISKĀ (AUGU) IZCELSME
Drošība, nav blakus efektu, kuri ir raksturīgi ķīmiskajiem 

līdzekļiem, kurus izmanto kuņģa un zarnu trakta 
saslimšanu ārstēšanai

DROŠĪBA
Iespēja lietot ilgstoši paasinājumu profilaksei

 
PIEMĪT VESELS IEDARBĪBAS EFEKTU KOMPLEKSS 

ATŠĶIRĪBĀ NO ĶĪMISKO LĪDZEKĻU MĒRĶA EFEKTIEM.
Veicina kuņģa veselības uzturēšanu  
(profilakse un kompleksā ārstēšana)

® PRIEKŠROCĪBAS

®

PALDIES, FITESTEN!
www.bfesse.lv/en/fitesten


