ПРОЕКТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, БАЗИРАНО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЗА
БЛАГОПРИЯТНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА МНОГОКОМПОНЕНТНИ ПЕПТИДНИ
БИОРЕГУЛАТОРИ ПРИ ТРУДНО ЛЕЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Здравейте,
Ние сме Център по интегративна медицина “БИОМЕДИС” и сме представители на фирмата
MyRealWay.
MyRealWay България Ви предлага да се включите в предизвикателството да помогнете на Вашите
пациенти с трудно лечими заболявания.
Организираме изследване за въздействието на първите в света многокомпонентни пептидни
биорегулатори върху човешкото здраве, особено при заболявания, където познатите лечебни
методи не са достатъчно ефективни. Емпиричният опит в Европа показва, че пептидните
биорегулатори на MyRealWay постигат отлични резултати в много сфери на човешкото здраве.
Това са заболявания като:
-

-

Хроничен хепатит и цироза, колити - ХУХК, КРОН, полипоза на дебело черво, хроничен
запек, хронична диария, язви – стомах, дванадесетропръстник, ГЕРБ, Баретов
хранопровод, хроничен панкреатит, болести на жлъчния мехур
Аденом на простатата, карцином на простатата, еректилна дисфункция, нарушено
либидо,
Миоми, ерозио, поликистозни яйчници, фиброаденоми и кисти на млечна жлеза,
сперматогенеза, хизуртизъм
Диабет тип 2. Гуша, Хашимото, кисти и възли на щитовидна жлеза,
Паркинсон, МС, Миастения гравис, Епилепсия, Мениеров синдром, невропатия и нервит,
възстановяване след инсулт.
Ревматоиден артрит, подагра, псориатричен артрит, остеопороза
Хипертония, Аритмии,
Разширени вени, Рейно, Бюргер.
Астма, ХОББ, възстановяване след туберкулоза, бронкиектазна болест
Гломерулохефрит, хроничен пиелонефрит
Глаукома, кератит, катаракта, отосклероза, хроничен синузит.

Изследването ще се проведе по следната схема:
1. Подбор на пациенти с трудно лечими заболявания, при които могат да бъдат регистрирани
отклонения в клинико-лабораторните резултати, ехограф, рентген, КАТ, ЯМР, ЕМГ, ЕЕГ и др.
преди и след приложението на пептидните биорегулатори. Желателно е да подберете от 1
до 5 случая.
2. Изготвяне на първоначална мини етапна епикриза, включваща трите имена на пациента,
години, град, телефон, основна диагноза, придружаващи диагнози, кратка история на
заболяването, настоящо поддържащо лечение ако има такова, ре зултатите от последните
изследвания (до 1 месец), които ще служат за маркер за повлияване. Поставяте Вашият
подпис и лекарски печат. Може да се добави копие на последната епикриза от болнично

лечение на заболяването. Сканирайте документите и ни ги изпратете на ел. поща. След
като ни изпратите по електронната поща сканираните документи, ние имаме грижата да се
свържем с пациента и да уточним терапевтичния план.
3. След изтичане на периода, който обикновено е около два месеца, пациентът трябва да се
яви при Вас за контролно изследване на маркерите за повлияване, т.е. тези показатели
които характеризират наличието на съответното заболяване. (клинико-лабораторните
резултати, ехограф, рентген, КАТ, ЯМР, ЕМГ, ЕЕГ и др.)
4. Следва изготвяне на втората мини епикриза с нанесена корекция на съответните
показатели. Така събрани двете епикризи „преди“ и „след“, Вие или пациентът трябва да
ни изпратите за наша сметка по куриер. След приключване на всичките случаи подбрани от
Вас, ще се свържем за да уточним подробностите около изплащането на Вашето
възнаграждението , което възлиза по 50.00 лв на обработен случай.
ЦИМ БИОМЕДИС е регистрирана фирма за работа с лични данни.
ЦИМ БИОМДИС си запазва правото да откаже работа с пациенти, които нямат ясни,
проследими критерии характеризиращи подобряване или влошаване на заболяването, а
също и инцидентни причини като субективни фактори, несъгласие на пациента и др.
ЦИМ БИОМЕДИС ще преведе възнаграждението на фирмена банкова сметка на
съответното лечебно заведение срещу издадена фактура.
ЦИМ БИОМЕДИС ще съдейства със консултации на Вас и Вашите пациенти относно
действието и приемането на многокомпонентните пептидни биорегулатори на MyRealWay,
както и за други методи, които ще са от полза при трудно лечими заболявания.
ЦИМ БИОМЕДИС по Ваше желание ще Ви изпраща периодичен бюлетин със случаи на
пациенти с трудно лечими заболявания, повлияни благоприятно с многокомпонентните
пептидни биорегулатори на MyRealWay, както и с други, неконвенционални методи.
Всеки пациент, след проведено интервю с нас в което подробно ще му бъде обяснено как
ще протече курсът на лечение, очакваният резултат и цена, взима решение за участие и
заплаща стойността на лечебния курс, който възлиза от 180 до 360лв на месец в
зависимост от заболяването.
За повече информация относно действието на многокомпонентните
биорегулатори на MyRealWay може да посетите адрес www.myrealway.bg
За контакт:
д-р Михаил Сяров, Tел: 0888201415
Захари Калайджиев Тел. 0876088599
Email: biomediscim@gmail.com
Skype: biomedis.cim

пептидни

