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Traducere din limba rusă în limba română 
 

 

„BLAGO” – hrana pentru funcționarea corectă a sistemului imunitar 

 

Concentratul proteic BLAGO 

 

 

 

Declarația de conformitate a Uniunii Economice Euro-Asia 

 

Corespunde cerințelor TR TS 021/2011 „Despre siguranța produselor alimentare”, TR TS 022/2011 „Produse 
alimentare – marcare”. 

TU (condiții tehnice) 10.89.19-001-0125383410. 

 

Compusul policomponent BLAGO ajută la asigurarea nevoilor permanente de substanțe obligatorii prevăzute de 

normele dietetice, care efectuează și optimizează procesele de reglare, fiziologice, energetice și biochimice din 

organism. Are atât o valoare alimentară și nutritivă, cât și valoare profilactică și terapeutică pentru organismul uman. 

 

Pentru completarea echilibrului de substanțe nutritive și pentru prevenirea răcelilor se vor consuma câte 5-10 

grame pe zi, administrate cel mai bine cu jumătate de oră înainte de masă (micul dejun) sau între mesele zilnice. În 

perioadele cu epidemie de gripă se vor administra 15-20 grame pe zi administrate în 2-3 tranșe. 

 
Este eficient în afecțiuni respiratorii acute, infecții virale respiratorii acute, în gripă, herpes (la primele simptome 

se vor administra câte 10 grame la fiecare 2 ore de maximum 5 ori pe zi până la însănătoșire). Se recomandă în stări 

imunodeficitare secundare, în tratamentul cu antibiotice, în chimioterapie și radioterapie.  

 

Îmbunătățește funcționarea organelor digestive, circulația sanguină, funcțiile hepatice – profilaxia și refacerea 

microbiocenozei intestinale, simptomele pancreatitei, ale diabetului zaharat, gastro-duodenitei, ale dischineziei biliare, 

gastritei (în special cu aciditate ridicată), ulcerului stomacal, constipației, diareii, hepatitei (reducerea încărcăturii virale, 

detoxifiere), ciroză, steatoză hepatică. 

 

În infecții persistente, precum infecția herpetică, cu Citomegalovirus, Chlamydia, Toxoplasmoză, mycoplasma, 

ureaplasma, în tratamentul complex, asigură vindecarea fără recidivă a acestora, aspect deosebit de important pentru 

femeile însărcinate sau care intenționează să rămână însărcinate. 
 

Disfuncții erectile (cura minimă este de 1 lună 10+10 grame, și în cazurile în care este necesară administrarea). 

 

Cu ajutorul produsului BLAGO se poate slăbi, înlocuind 1-2 mese zilnice – LUAȚI MICUL DEJUN! – gustări 

(se consumă în stare uscată când apare senzația de foame). 

 

În afecțiunile sistemului nervos, legate de tulburările proceselor metabolice ale creierului, conductivității neuro-

reflexe (poliomielită, AVC, paralizie etc.). 

 

Previne dezvoltarea complicațiilor septice (otită, sinuzită maxilară, pneumonie etc.) 

 
Subliniem efectul deosebit asupra pielii. În cazul afecțiunilor inflamatorii septice (furunculoză, erizipel, 

piodermită, acnee, panarițiu, mastite la femei etc.) sau în cazul afecțiunilor de natură virală. 

 

În literatura străină de profil se folosește un termen special – GTF, care în traducere înseamnă „factorul de 

toleranță la lactoză”. Acesta reprezintă o combinație de crom, niacină și aminoacizi. Oamenii de știință au constatat că 

drojdiile din panificație reprezintă o sursă naturală și echilibrată optim pentru factorul organic cu conținut de crom 

privind rezistența la glucoză. Combinația reușită pentru organismul uman de crom, niacină și aminoacizi joacă rolul de 

mediator în acțiunea insulinei. Acest complex biogen este foarte necesar oamenilor în vârstă, la care sinteza acesteia 

este încetinită și are loc doar în cazul unui conținut și combinări suficiente și optime a acestei triade. 

 

Dacă doriți să dormiți suficient, să vă creșteți capacitatea de muncă în zilele în care lucrați timp de 24 de ore sau 

în schimbul de noapte, să vă recuperați după operație, să faceți față depresiei și atacurilor de panică, să ajutați mușchiul 
inimii, picioarele în cazul în care suferiți de varice, 

 

Trebuie să consumați produsul BLAGO. 
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Se poate adăuga în măștile faciale și corporale (împachetare), se poate spăla părul, masând zonele capului vă 

faceți un peeling „blând”. 

 

A se folosi cu atenție în cazul PODAGREI! 

 

Animalele dvs. de casă – câini, pisici, rozătoare, păsări – vă vor fi recunoscătoare dacă le veți răsfăța cu 

BLAGO. 

 

Drojdiile din panificație conțin proteine, grăsimi, carbohidrați, aminoacizi liberi (esențiali și neesențiali), peptide 

micromoleculare, fosfolipide, vitaminele A, E, C, D, întreaga grupă de vitamine B, predominând B3, B5 și B1, beta-

glucani (polizaharidă), acid lipoic, squalene, componente nucleice, substanțe minerale – calciu, fosfor, natriu, magneziu, 
fier, zinc, mangan, crom, cupru, molibden, seleniu.  

 

Dacă veți consuma produsul dizolvat în apă, cea mai bună ar fi apa caldă – se va bea lent. 

 

Norma de consum este calculată pentru o persoană cu greutatea medie între 50 – 100 kg. 

 

 

Scrieți-ne pe adresa nano@mail.ru, sunați la numărul de telefon +7(919) 729-53-69,  

Whatsapp și Viber +7(916) 811-52-85. 

 

Cu stimă, Vadim Grudev. 
 


