daganatos betegek részére

Az Avemar készítmények aktív összetevõje a fermentált
búzacsíra-kivonat, amely válogatott minõségû búzacsíra
biotechnológiai úton átalakított kivonata. Speciális gyógyászati célra szánt - tápszer daganatos betegek részére.
Három különbözõ, vízben oldható változat (granulátum,
italpor, liofilizátum) mellett, tabletta formában is elérhetõ.

Az Avemar szedhetõ más
gyógyszerekkel, tápszerekkel,
készítményekkel együtt, de
célszerû ezeket eltérõ idõpontban alkalmazni.
Cukorbetegek is szedhetik, fruktóz érzékenység
esetén a tabletta, az italpor
vagy a liofilizátum alkalmazása megengedett.

gilányi & magos professional design

Rosszindulatú daganatos
megbetegedésben szenvedõk klinikai onkológiai kezelésének (mûtét, sugárkezelés,
kemoterápia, immunterápia)
kiegészítésére.
Az onkológiai kezelések
elõtt, alatt és azok befejezõdése után folyamatosan, megszakítás nélkül ajánlott alkalmazni.
A daganatos betegség
bármely stádiumában szedhetõ.
Már közvetlenül a daganatos betegség felismerését
követõen érdemes megkezdeni az alkalmazását.
Korlátlan ideig szedhetõ,
toxikus hatása nem ismert.

„A daganatos betegségek leküzdése érdekében tett
erõfeszítéseiért és a nemzetközileg is elismert Avemar készítmény kifejlesztésének irányításáért” dr. Hidvégi Máté
Köztársasági Elnöki Aranyéremben részesült.
Kevesen tudják, de az Avemarról jelent meg a brit onkológia hivatalos folyóiratában
(British Journal of Cancer) az
elsõ, magyarok által közölt
klinikai vizsgálat eredményeit
tartalmazó publikáció.

Az Egyesült Államokban tudományos megalapozottságával elnyerte a szakterület Oscardíjának számító NutrAward
díjat.
Az orvosoknak és egészségügyi szakembereknek öszszegyûjtött Avemar szakcikkek
listájában már több mint százötven tudományos közlemény
szerepel, amelyek többsége
visszakereshetõ az amerikai
National Library of Medicine
internetes könyvtárában is.
(www.pubmed.org)

Az Avemar 1998 óta kapható
Magyarországon, 2002-ben
került tápszerként törzskönyvezésre, 2005 óta speciális –
gyógyászati célra szánt – tápszer
daganatos betegek részére.
OÉTI nyilvántartási számok:
T/1928/2015 (filmtabletta),
1762/2014 (liofilizátum),
1684/2013 (italpor),
1100/2009 (granulátum).

A Biropharma Kft. gyógyszergyártási engedéllyel rendelkezõ
üzemében GMP követelmények
szerint készül.

Onkológiai kezelések kiegészítésére
Világszerte elismert, díjnyertes
Bármely stádiumban szedhetõ
Négy termékváltozatban elérhetõ
Gyógyszertárakban is kapható
Magyar Rákellenes Liga ajánlásával
Információs Pontok országszerte
Házhoz szállítás akár díjmentesen

Avemar értékesítõ hely:

www.avemar.hu

Keresse az Avemar oldalát a Facebookon is! Mindenkinek
segítünk: várjuk kérdéseiket közvetlenül a Facebookon vagy
az aik@avemar.hu e-mail címre.

Forgalmazó: Ariza Kft., H-6413 Kunfehértó, IV. körzet 6.
Gyártó: Biropharma Kft., H-6413 Kunfehértó, IV. körzet 6.
www.biropharma.hu
www.avemar.hu

Termékinformáció:
Házhoz szállítás:

Az Avemar fermentált búzacsíra-kivonat négyféle termékváltozatban áll a daganatos betegek szolgálatára. Amennyiben
további információkat szeretne a készítményekrõl, kérjük, látogasson el a www.avemar.hu weboldalra, vagy hívja hétköznap
9 és 17 óra között a 06 (1) 202 0290-es telefonszámot.

AVEMAR GRANULÁTUM

AVEMAR ITALPOR

1 doboz Avemar granulátum 30 tasakot, 1 tasak 17 gramm granulátumot tartalmaz.
A fermentált búzacsíra-kivonatot tartalmazó Avemar pulvis gyümölcscukorral (fruktóz) és természetes narancsaromával ízesített.

2 kiszerelésben kapható. 14 vagy 30 tasakot tartalmazó dobozban.
1 tasak 14,5 gramm italport tartalmaz.
A fermentált búzacsíra-kivonatot tartalmazó Avemar pulvis természetes eredetû stevia kivonattal és narancsaromával ízesített.

Ajánlott adagolás: 90 kg alatt 1 tasak/nap, 90 kg felett 2 tasak/nap
(reggel és este) lehetõleg étkezés elõtt 1 órával, 1-2 dl hideg,
szénsavmentes vízben feloldva.

Ajánlott adagolás: 90 kg alatt 1 tasak/nap, 90 kg felett 2 tasak/nap
(reggel és este), lehetõleg étkezés elõtt 1 órával, 1-2 dl hideg,
szénsavmentes vízben feloldva.

GRANULÁTUM, A KLASSZIKUS VÁLASZTÁS!

EGYSZERÛ ELKÉSZÍTÉS, KELLEMES ÍZHATÁS!

Elsõ európai termékként NutrAward (USA, 2006) gyõztes, ebben a
formában 2005 óta áll a daganatos betegek szolgálatában!

Kedvezõ élettani hatású élelmi rostokkal, a stevia édesítõszernek
köszönhetõen csökkentett szénhidrát tartalommal.

AVEMAR FILMTABLETTA

AVEMAR LIOFILIZÁTUM [ONCOMAR]

* FBK = Fermentált búzacsíra-kivonat
** Átlagos testsúly esetén

3 kiszerelésben kapható: 1, 2 vagy 4 flakont tartalmazó dobozban.
1 flakon 150 darab, világos színû tablettát tartalmaz.
A könnyen lenyelhetõ, íztelen és szagtalan tablettákban az Avemar
pulvishoz csak tablettázási segédanyagok kerültek hozzáadásra.

1 doboz Avemar liofilizátum [Oncomar] 30 tasakot, 1 tasak 5,75 gramm
liofilizátumot tartalmaz.
A fagyasztva szárítással készülõ fermentált búzacsíra-kivonat
természetes eredetû stevia kivonattal és narancsaromával ízesített.

Avemar Információs Központ (Márkabolt)
1123 Budapest, Kék Golyó u. 14. Telefon: 06 (1) 202 0290
Ingyenes termékminta, orvosi és dietetikai tanácsadás!

Ajánlott adagolás: Lehetõleg két részletben, reggel és este, étkezések elõtt egy órával. 50 kg alatt 2x4 tabletta/nap, 50-90 kg között
2x5 tabletta/nap, 90 kg felett 2x7 tabletta/nap.

Ajánlott adagolás: 90 kg alatt 1 tasak/nap, 90 kg felett 2 tasak/nap
(reggel és este), lehetõleg étkezés elõtt 1 órával, 1-2 dl hideg,
szénsavmentes vízben feloldva.

ÍZESÍTÉS NÉLKÜLI TABLETTÁK!

KONCENTRÁLT FORMA, TISZTA AVEMAR!

Korszerû forma, könnyen és egyszerûen tárolható, szállítható és
adagolható. Gazdaságos, kéthavi kiszerelésben is elérhetõ!

A liofilizált fermentált búzacsíra-kivonat nem tartalmaz adalék- és vivõanyagokat, gyorsan oldódik és könnyen felszívódik a szervezetben.

Az Avemar készítmények összehasonlító táblázata:

Forma
Aktív
összetevõ

Granulátum

Italpor

Filmtabletta

Liofilizátum

17 g por
tasakban

14,5 g por

Filmbevont
tabletta

5,75 g por
tasakban

Avemar pulvis
(FBK* +
maltodextrin)

Avemar pulvis
(FBK* +
maltodextrin)

Avemar pulvis
(FBK* +
maltodextrin)

FBK*

FBK*
tartalom

5,5 g

Ízesítés

Fruktóz és
narancsaroma

Stevia kivonat
és narancsaroma

Nincs

Stevia kivonat
és narancsaroma

Vízben
feloldva

Vízben
feloldva

Vízzel
lenyelve

Vízben
feloldva

Alkalmazási
mód
Egyszeri
adag**
energiatartalma
szénhidráttartalma
Kiszerelés

5,5 g

5,5 g

5,5 g

1 tasak

1 tasak

10 darab

1 tasak

63 kcal

37 kcal

27 kcal

19 kcal

13 g

4,23 g

3,6 g

2,2 g

30 tasak
/doboz

14 vagy 30
tasak/doboz

150, 300, 600
tabletta/doboz

06 (1) 202 0290
06 (1) 301 0141

30 tasak
/doboz

Hivatalos Avemar Webshop: www.avemarshop.hu
Avemar házhoz szállítás és webshop ügyfélszolgálat:
Telefon: 06 (1) 301 0141
E-mail: bolt.avemar@avemar.hu
Hol kapható még?
Megvásárolható a gyógyszertárakban, gyógynövény- és bioboltokban, szaküzletekben és kedvezõ áron az Avemar InfoPontokban!

