
МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА



Самата природа е најдобриот лекар

Добродојдовте



За

Главните карактеристики 
на производите

и

Контактирајте не

Одлична визија

Агенда



Опис
сертифицирана компанија

Нашата мисија е да  и пласираме на пазарот развиеме, сертифицираме, произведуваме
иновативни производирастителни  во форма на масти, супозитории и песари наменети 

 на за ублажување разни гинеколошки состојби, хемороидни и сродни болести, хронични 
 рани и хронични, неинфективни воспалителни заболувања на кожата како најдобра можна 

ниот алтернатива на стандард пристапи за лекување.

Погледнете длабоко во природата, и тогаш ќе разберете
се подобро.



Вкупно проекти, вклучувајќи

различни медицински средства
кофинансиран од
ЕВРОПСКА УНИЈА

АКТИВНОСТИ

Идеја Формулација Истражување Публикации Сертификација                                                                                    



ПРИРОДНИ МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

Конзерванси

Вештачки бои

Синтетички мириси



Природни состојки



ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДИТЕ

Европски квалитет на 
 Етерични масла како и 

лековити растенија со
контролирано потекло

шестгодишно пазарно
искуство со галенски производи 
одобрени од
Хрватската комора на
Фармација

патентирани формули 
 базирани на 

100% природно потекло



перформансите и безбедноста на 
производите потврдени со бројни 
претклинички студии вклучувајќи

 тестирање на биокомпатибилност
 клинички испитувањакако и

задоволство на пациентот



вагитории

вагинална маст

вагинална маст за тонус на карличните 
мускули

анти хемороидна маст

МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА





ВАГИТОРИИ и
ВАГИНАЛНИ МАСТИ



ВАГИТОРИИ и ВАГИНАЛНИ  
МАСТИ

наменети за ублажување на симптомите на вулво-
вагинални нарушувања предизвикани од зголемување 
на вагиналната pH вредност во случај на било која 
бактериска вагиноза во репродуктивна возраст или 
недостаток на циркулирачки естроген кај менопауза/
постменопаузална возраст

Bioapigyn® вагитории се
CE-означени како класа I и
Bioapigyn® вагинална маст
како медицински средства 
од класа I аI



Симптоми на вулво-
вагинал  проблемини

-вагинален исцедок
-сувост на вагината
-вагинална атрофија -dyspareunia

(болно сексуален  
однос) -невообичаен мирис од вагината

-иритација
-горење
-Чешање
-едем во вагиналната област



нови врз основа на   растителни вагитории
комбинација на и мацерати  етерични масла
од од брани лековити растенија, кои би 

 можеле успешно се користи за лекување на
сквамозна ендоцервикална метаплазија со
ефикасност на третманот над 91%

ВАГИТОРИИ



ПЕСАРИ И ВАГИНАЛНИ МАСТИ

хербалните производи имаат значително позитивно влијание 
врз ублажување на симптомите на менорагија

ја регулира pH вредноста

комбинираната терапија со доксициклин целосно го искорени 
М.hominis, U. urealyticum и C. trachomatis



ВАГИНАЛНA МАСТ

мед (сертифициран органски)
глицерин
пчелин восок (Cera alba)

мацерат од растителни видови:
- цветови од невен (Calendula 
officinalis L.),
- широколисни лисја од хлебните 
(Plantago major L.),
- цве  од камилица (Matricaria chamomilla L.),тови
- цветови од лаванда (Lavandula officinalis L.),
- воздушни делови од равнец (Achillea millefolium L.),
- лисја од жалфија (Salvia officinalis L.),
- дамски лисја и пареа (Alchemilla vulgaris L.);
етерични масла: австралиско чајно дрво (Melaleuca alternifolia), 
мајчина душица (Timus vulgaris ct.Тимол), оригано (Origanum Vulgare)



пчелин восок (Cera alba)

Еден песар (3 грама) содржи:
I. хидрогенизирани коко-глицериди (Whitepsol E75)

ПЕСАРИ

III. мацерат од растителни видови:
- цветови од невен (Calendula 
officinalis L.)
- широколисни лисја од лебни   дрва
(Plantago major L.)
- цветови од камилица (Matricaria chamomilla L.)
- цветови од лаванда (Lavandula officinalis L.)
- воздушни делови од равнец (Achillea millefolium L.)
- лисја од мудрец (Salvia officinalis L.)
- дамски лисја и пареа (Alchemilla vulgaris L.)

IV. етерични масла: австралиско чајно дрво (Melaleuca alternifolia), 
мајчина душица (Timus vulgarisct Тимол), оригано (Origanum Vulgare)



МЕХАНИЗАМ НА ДЕЈСТВО

покажува бактериостатски/бактерицидни
и фунгистатичко/фунгицидно дејство на

вагинални патогени со создавање кисели,
вискозна, ниска активност на 

животната средина

создавање на заштитна обвивка на
вагинална  слузница, овозможувајќи та
нејзино закрепнувањеи спречување на 

понатамошна иритација

враќање на здрава кисела 
 вагинална средина со преовладување 

 на  здрави лактобацили во 
вагиналната секреција

ублажување на сувоста на вагината 
 и атрофија поради присуството на

навлажнувачи и омекнувачи

спречување на болка за време на 
сексуален однос поради неговото 

 подмачкување и ефект на 
обложување



BIOAPIGIN  ПЕСАРИ И ВАГИНАЛНА МАСТ
РЕЗУЛТАТИ  КЛИНИЧК  ИСТРА УВАОД И Ж ЊА РЕЗУЛТАТ

®

Песари Крема

Вклучени се 124 жени пациенти



BIOAPIGIN  ПЕСАРИ И ВАГИНАЛНА   МАСТ
РЕЗУЛТАТИ  КЛИНИЧК  ИСТРА УВАОД И Ж ЊА РЕЗУЛТАТ

®

АЛЕРГИСКИ РЕАКЦИИ

ИРИТАЦИЈА

ВЛОШУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ СИМПТОМИ

СЛУЧАЈ НА НОВИ СИМПТОМИ



                        А МАСТПЕСАРИ И ВАГИНАЛН
РЕЗУЛТАТИ  КЛИНИЧК  ИСТРА УВА Е ОД О Ж Њ
РЕЗИМЕ

Врз основа на резултатите од тековната студија и претходно 
, објавените податоци може да се заклучи дека третман  10-дневен

со 2,5 ml/ден од  Bioapigyn® вагинална маст
 или 3 g/ден на песари Bioapigyn®

се безбедни и клинички ефикасни во ублажување на симптомите 
на вулво-вагиналн нарушувања состапка наи  

клиничко лекување од 87%.



Мислења на пациентите удобни, лесни за вметнување

Ивана, 25 години

удобни, пријатен мирис

Сузана, 44 години

Порано имав чести уреаплазма
инфекции. По употреба на Доксициклин 

 и вагиналните песари, инфекцијата не 
се повтори. Навистина сум среќна!

Петра, 29 години



Мислења на пациентите

Откако почнав да ја користам маста, 
менструацијата стана поднослива. 
станав нова личност.

Марија, 38 години

Непријатниот мирис на менструалната крв ме 
излудуваше. Имав чувство дека сите околу 

.мене, ја чувствуваа миризбата
Ја користев мастата за време на 
менструацијата и непријатниот мирис исчезна.

Тонка, 42 години



МАСТ ЗА ТОНУС НА 
ВАГИНАЛНИТЕ МУСКУСЛИ



Страдаат од уринарна 
?инконтиненција

Дали знаевте дека 2 од 3 жени



Преваленца на УРИНАРНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА



на глобалниот пазар, бидејќи е од ваков  единствен производ
  вид  наменети за локален третман наво светот

инконтиненција кај жените



Сите моментално достапни опции за третман препорачуваат 
 да се направат КЕГЕЛ-ови вежби како дел од третманот.

Препорачуваме да ги правите и вие.



 ублажување на сите видови уринарна инконтиненција кај
бремени жени и жени во менопауза и постменопауза
(преваленца до 50% од женската популација)
 подобрување на сексуалното задоволство и сексуалната желба кај
жени во менопауза и постменопауза 

 олеснување на сувост на вагината, атрофија, иритација, горење, чешање
и болен однос поради недостаток на естроген кај 
жените во менопауза и постменопауза кои  

  страдаат од тоа
 искоренување на габични и бактериски инфекции 
 предизвикани од зголемување на pH вредноста на вагината

е наменет  за:а CE-означени како
медицин  ски средства
од класа IIа

Опис



I. мед (сертифициран органски)
II. пчелин восок (Цера флава)
III. глицерол

IV. маслени мацерати од растителни видови:
- воздушни делови од овчарка (Capsella bursa-pastoris L.)
- лисја од коприва (Ur ca diodica L.)
- дабова кора (Quercus robur L.)
- лисја од жалфија (Salvia officinalis L.)
- воздушни делови од равнец (Achillea millefolium L.)
- дамски лисја и пареа (Alchemilla vulgaris L.)
- цветови од невен (Calendula officinalis L.)
- цв  од камилица (Matricaria chamomilla L.)етови
- лисја од лебн  (Plantago major L.)о дрво
- маслинови лисја (Olea europaea L.)

     V. етерични масла: австралиско чајно дрво (Melaleuca alternifolia), мајчина душица (Timus vulgaris
ct тимол), оригано (Origanum Vulgare)         



контракција и релаксирање на мазните мускули на карличнот  поради присуствотоо дно
на состојки со контракција/релаксација на мазни мускули и адстрингентно својства што  

ото днорезултираат со значително зголемување на јачината на мускулите на карличн
создавање на заштитна обвивка на вагина слузницата што овозможува нејзино лната 

амошна закрепнување и спречува понат иритација

создавање неповолни услови за раст, адхезија и множење на патогените микроорганизми со  
  во ата регијавраќање кисела, вискозна, ниска активност на вода  вагиналн

 ублажување на сувоста на вагината поради присуство на
навлажнувачи, омекнувачи и лубриканти

спречување на болка за време на сексуален однос поради подмачкување и
ефект на обложување.



        ИТЕ Ж ЊАРЕЗУЛТАТИ НА КЛИНИЧК  ИСТРА УВА

Вклучени се 132 жени пациенти

Клинички параметри за ефикасност
средна 

вредност
Намалување на преостанатиот волумен на урина (%) 77
Намалување на вагиналната pH вредност (%) 14
Намалување на самооценуваните симптоми на 
инконтиненција (%)

55

Намалување на самооценуваните вулво-вагинални 
симптоми (%)

100

Зголемување на затегнатоста на карличните мускули (%) 33



28-дневен третман ја намал  сериозноста  ува
на инконтиненција

при раѓање деца и менопауза и
постменопаузални жени со зголемување
јачина на мускулите на карличн . ата регија

комплетно се атотстранува  на симптомите на 
вулво-вагиналните нарушувања.

подобрување на 
клиничкото лечење

клинички



Мислења на пациентите

Бев оперирана поради рак на дојка. Нормално, по
операција, хемотерапија и направена терапија со

 зрачење, сексуалниот однос практично беше невозможен и јас
развив инконтиненција. Користев маст еден месец и можам сега 
да ја задржам урината. Сега јас повторно имам потреба од дедо.

                      Марица, на возраст од 65 години



Не бев подготвен да се впуштам во сексуален 
однос, од неодамна, почнав да ја користи мастата, 
работите се сменија брзо.
                           Божица, на возраст од 48 години

Имам чести уринарни инфекции веќе неколку години не можев целосно да  
го испразнам мочниот меур. Морав да уринирам неколку пати, но никогаш 
целосно. Учествував во студијата и по една недела успеав да го 
испразнам мочниот меур темелно. Не можам да опишам 
како се чувствував.

                                 Дубравка, 67 години

Мислења на пациентите



АНТИ ХЕМОРОИДНА МАСТ



                   АНТИ ХЕМОРОИДНА
МАСТ

наменетa за ублажување на симптомите на хемороиди,
пукнатини, пруритус ани и други неинфективни 

 ано-ректални , вклучувајќи:состојби

 - ректално крварење
 анал  чешање и иритација- но
 анален оток- 
 болка- 
 болна дефекација- 

CE-означени како
медицин  ски средства
од класа IIа

Опис



Инциденца: повеќе од
половина од население то
од  на возраст двата пола
од 50 години и постарите 
развиваат хемороидни 
симптоми во 
нивниот живот

ХЕМОРОИДИ

фактори на ризик:
 нарушувања на венската циркулација- 
 хроничен запек- 
 сед  начин на живот- ален

Преваленца: помеѓу 4,4%
и  кај нормал  возраснана12,8%
популација

 кај пациенти со симптоми40%
на анални заболувања



ИНОВАТИВНА
АПАТЕН ИРАНT

ФОРМУЛА

Главната  на производотпредност
се манифестира во

мулти-терапевтски пристап
што  на ситеистовремено се однесува

симптоми на болеста
(крварење, чешање, болка, рана

инфекција) без да предизвика било 
 какви несакани ефекти



АНТИ ХЕМОРОИДНА МАСТ
I. мед (сертифициран органски)

. пчелен восок ( )II Cera flava
. ГлицеролIII

IV. маслени мацерати од растителни видови:
- надворешен дел од равнец (   .)Achillea millefolium L
- лис  од жалфија (Salvia officinalis L.)т
- лис  од лебнт о дрво (Plantago major L.)
- дабова кора (Quercus robur L.)
- маслинови лисја (Olea europaea L.)
- цветови од невен (Calendula officinalis L.)
- цвет од камилица (Matricaria chamomilla L.)

 дел од плетенката (Polygonum aviculare L.)- надворешен

V. Етерични масла: австралиско чајно дрво (Melaleuca alternifolia), 
мајчина душица ( mus vulgaris ct. mol), оригано (Origanum vulgare)



                   АНТИ ХЕМОРО НА МАСИД Т
ОД КЛИНИЧКО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖУВАЊЕ

Намалување на  субјективна непријатност (%)вкупната

Намалување на сериозноста на аналното чешање (%)

Намалување на крварењето (%)

Намалување на непријатност при дефекација (%)

Намалување на болката (%)
80 пациенти третирани  10 денаво период од



Имав проблеми со хемороиди со години. 
се обидов да користам се што можев да 
најдам во аптеките. Следејќи го советот 

на докторот, ја пробав маста и хемороидите
ги снема. Сега се чувствувам добро и ја чувам 

 мастата во фрижидер до…

                                          Јосип, 55 години

Мислења на пациентите



ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ СО ОПИС НА ПРОИЗВОДИТЕ



ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ СО ОПИС НА ПРОИЗВОДИТЕ



Бул. Мит. Теодосиј Гологанов 112-1/22
тел. 02 5127 833

akvamarinmv@gmail.com

БЛАГОДАРИМЕ НА ВНИМАНИЕТО

Генерален Застапник и Увозник за РМ


