ГОЛД РЕЙ
Склад
1 капсула м’яка містить:
основні речовини:
натуральне бджолине маточне молочко - 1000 мг (333 мг ліофілізату; 6% HDA); олія паростків
пшениці - 500 мг (лінолева кислота≥250 мг); часниковий порошок - 100 мг (аліцин ≥0,45 мг);
вітамін А (у формі β-каротину) — 2500 МО;
допоміжні речовини: олія соєва, олія соєва гідрогенізована (тип I та тип II), лецитин
(антиоксидант), віск бджолиний (наповнювач) етилванілін
(ароматизатор); капсула: желатин, вода очищена, гліцерін (загущувач), сорбіто-сорбітановий
розчин (підсолоджувач); барвники – цукровий колер ІІІ, титану двуокис; кислота аскорбінова
(антиоксидант)

Властивості
Голд Рей - це комплекс раціонально підібраних активних речовин, що допомагають зберегти і
поліпшити функціональні можливості організму. Складові компоненти препарату зумовлюють
сприятливий і ефективний вплив, як на загальний стан організму, підвищуючи витривалість до
емоційних і фізичних навантажень, так і на функцію окремих його органів і систем.
Натуральне бджолине маточне молочко багате вмістом життєво важливих для організму
вітамінів, мінеральних речовин та білків, представлений усіма незамінними амінокислотами.
Його застосування стимулює вироблення статевих гормонів, нормалізує репродуктивну
функцію у чоловіків і жінок, підвищує сексуальну активність. Бджолине молочко сприяє
нормалізації сну, усуває відчуття тривоги, неспокою. Проявляє імуномодулюючі евластивості.
Колаген, що входить до складу маточного молочка допомагає боротися із старінням шкіри і
дегенеративними змінами суглобів.
Олія паростків пшениці - джерело вітаміну Е, який є потужним антиоксидантом. Він захищає
клітини від пошкодження та руйнування вільними радикалами, усуваючи тим самим одну з
головних причин старіння клітин. Вітамін Е, уповільнюючи старіння, може запобігати появі
пігментації шкіри у людей похилого віку. Сприяє засвоєнню вітаміну А, захищає його від
руйнування киснем, перешкоджає тромбоутворенню, володіє антиканцерогенним ефектом.
Крім того, вітамін Е, запобігає розвитку сексуальної дисфункції, як у чоловіків так і у жінок, а в
комплексі з лінолевою кислотою (омега – 6 полиненасиченою жирною кислотою), сприяє
захисту стінок судин від атеросклеротичних пошкоджень.
Часниковий порошок виготовлений за спеціальною технологією, має антиканцерогенні
властивості, проявляє деяку холестеринознижуючу дію, попереджає тромбоутворення, сприяє
нормалізації артеріального тиску при підвищеному його рівні, підвищує стійкість організму до
бактерійної та грибкової інфекції.
β-каротин є провітаміном А. Його перетворення на вітамін А відбувається в печінці в
результаті окислювального розщеплення. Позитивно впливає на органи зору. Необхідний для
нормального функціонування імунної системи та відіграє важливу роль в боротьбі з інфекцією.
Підвищує стійкість організму до інфекційних, зокрема, застудних захворювань. Є сильним
антиоксидантом і засобом профілактики онкологічних захворювань та захворювань шкіри.
Антиоксидантна дія β-каротину відіграє важливу роль в запобіганні захворювань серця і
артерій, розвитку їх ускладнень. Підвищує вміст в крові «корисного» холестерину
(ліпопротеїдів високої щільності).

Рекомендації щодо застосування
В якості дієтичної добавки до раціону харчування, як додаткове джерело біологічно активних
речовин: жиророзчинних вітамінів А та Е, пантотенової кислоти, аліцину, білків (в т.ч.
незамінних амінокислот), макро- та мікроелементів (заліза, цинку, селену), гліко- та
фосфоліпідів, поліненасичених жирних кислот (родини омега -6) з метою підвищення фізичних
можливостей організму під час емоційних та фізичних навантажень; у відновлювальний період
після перенесених інфекційних захворювань, оперативних втручань, травм, променевої та

хіміотерапії, при несбалансованому харчуванні та для запобігання стану втоми, зниження
розумової и фізичної активності; для покращення зорових функцій та стану шкіри та суглобів.

Спосіб застосування та дози
Вживати дорослим та дітям від 12 років і старше по 1 капсулі на добу.
Вживати в першій половині дня під час або відразу після прийому їжі, запивати невеликою
кількістю питної води кімнатної температури.

Термін вживання
Тривалість застосування становить 3-4 тижні. Необхідність повторних курсів визначає лікар
індивідуально.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Застереження
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як
заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання
Індивідуальна несприятливість продуктів бджильництва та інших складових компонентів,
вагітність та період лактації, дитячий вік до 12 років.

Форма випуску
Капсули м'які желатинові №10 (5х2); по 5 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній коробці.

Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

