
על כמוסות ה־PELLETS ממקור טבעי לאיזון הורמונלי כבר שמעתם?
ובהפרשת  בייצור  משמעותית  ירידה  חלה  הנשים  אצל  המחזור  הפסקת  “עם 
ההורמונים בכלל ובייחוד אסטרוגן ופרוגסטרון, הגורמת לתופעות של גלי חום, 
יובש בנרתיק, ירידה בחשק המיני, עצבנות, דלקות ובעיות בדרכי השתן, עייפות, 
הגברים  אצל  גלאובך.  אביטל  ד”ר  הגינקולוגית  מסבירה  ועוד”,  בזיכרון  ירידה 
המיני.  הדחף  על  ומשפיע  באשכים  המיוצר  הטסטוסטרון,  ברמת  ירידה  חלה 
לכן, גברים חווים ירידה בחשק המיני ובכוח הגברא המובילים לפגיעה בביטחון 

העצמי, עצבנות ודכדוך”. 
 ,Bioidentical Hormones pellets מתקדם,  הורמונלי  טיפול   - הפתרון 

לנשים וגברים בגיל המעבר! 
ד”ר נפתלי צוקר, גינקולוג: “מדובר בכמוסות זעירות 
מבנה  בעלות   ,Pellets הנקראות  צמחי  ממקור 
פיתוח  זהו  האנושיים.  להורמונים  זהה  מולקולרי 
אמריקאי הנמצא בשימוש כבר למעלה מ־20 שנה 
הגורמת  הפרטית,  ברפואה  מובילה  נישה  ומהווה 

לשיפור משמעותי באיכות החיים”.
מה ההבדל בין הטיפול בכמוסות ה־Pellets ובין 

הטיפול ההורמונלי הקונבנציונלי?
ד”ר ראול רודריגז מ”אמא, מרכז לרפואה טבעית”: 

“הטיפול הקונבנציונלי זול יחסית וזמין ומספק לגוף הורמונים סינתטיים, אבל 
החסרונות הם הקושי בספיגת ההורמונים בגוף ותופעות לוואי אפשריות”.

“היתרון של ההורמונים ממקור טבעי הוא שהם מכילים את המבנה ההורמונלי 
דם  כלי  למחלות  לסרטן,  סיכון  ומפחיתים  האנושיים  ההורמונים  של  המדויק 
זוהי  וגברים שאינם מטופלים.  ועוד, לעומת נשים  ולב, דיכאון, אוסטאופורוזיס 
תופעות  ללא  כמעט  וגברים  בנשים  לטיפול  והיעילה  הבטוחה  האלטרנטיבה 

לוואי”. 
מהי החברה שעומדת מאחורי ה־ Pellets בישראל?

 Bioidentical Hormones של  הרעיון  הבאת  יוזמת  היא   RevivePharm

מיוצר   pelletה־ הרחב.  ולקהל  לרופאים  המידע  והנגשת  לארץ,   Pellets

ב”לומינרה פארם”, מעבדה ייעודית להכנות רוקחיות מהורמונים זהים ביולוגית, 
באישור משרד הבריאות, ובראשה עומדת יפה סגל, רוקחת זה 40 שנה, שרכשה 

לכולם”,  שמתאים  אחד  מתכון  “אין  הברית.  בארצות  שלה  והידע  הניסיון  את 
pellets אומרת יפה סגל, “כל אחד זקוק לנוסחה שונה, ואנחנו מכינים את ה־

בהתאמה אישית לפי מרשם הרופא”.
מדוע הטיפול הוא בבחינת פריצת דרך בעולם ההורמונים?

 game  הוא בבחינת Pelletsד”ר ישראל יפה, מרפאה לאיזון הורמונלי: “ה־
changer  בעולם הרפואה. הכמוסה הקטנטנה מוחדרת מתחת לעור ומכילה 

הורמונים הזהים להורמונים הטבעיים בגוף, המשתחררים ישירות למחזור הדם, 
בהתאם למטבוליזם של הגוף”. 

“מתוך מאגר תשלובת ההורמונים שהוחדר, הגוף עצמו משתמש רק בהורמונים 
מדגישה  נדרשים”,  כשהם   - מכך  ויותר  הנדרשים, 
אילנה גברה, מנהלת המוצר. “כשהגוף נמצא בחוסר 
הוא מחפש מקור להורמונים ומוצא את הדרוש ב־

pellets ועושה בהם שימוש מיידי”.  

איך מתבצע הטיפול?
“הרופא שעבר הכשרה מתאימה קובע את הפרופיל 
הסימפטומים  לפי  המטופל/ת  של  ההורמונלי 
שהוכנה  הכמוסה  את  מחדיר  הדם,  ובדיקות 
בלומינרה פארם לפי מרשם רופא, בהליך פשוט תוך 
המטופלים  צפויים  ספורים  ימים  תוך  דקות.  כמה 
לחוש שיפור ניכר, בהיעדר התסמינים השליליים ובהשפעות החיוביות. למעשה, 
הגוף סופג את ההורמונים בשחרור מושהה שמספיק לתקופה של ארבעה עד 

שישה חודשים לגברים ושלושה עד חמישה חודשים לנשים”. 
והתוצאה?

משמעותי  שיפור  צפוי  יותר.  וחיוני  צעיר  והפך  בזמן  אחורה  חזר  הגוף  “כאילו 
באיכות החיים, בחשק המיני, במצב הרוח ואפילו במרקם העור. הטיפול משמר 

את תאי המוח צלולים, נלחם בדמנציה, בגלי החום, בדיכאון ובעיקר בזקנה”.

לפרטים נוספים פנו לריבייב פארם:
revivepharm.com

mail@revivepharm.com

 072-2744162

כמוסות זעירות ממקור 

 ,PELLETS צמחי הנקראות

המושתלות מתחת לעור 

בעלות מבנה מולקולרי זהה 

להורמונים האנושיים, גורמות 

לשיפור משמעותי באיכות 

החיים, ולתחושת חיוניות 
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