
CENTRO DE REVITALIZACION BIOLOGICA

                           Buenos Aires, Novembro 2010.

Novedades Nº 16

MEDICINA ORTOMOLECULAR E EMBRIONINAS.

Nesta nova entrega de “Novedades” desejamos atualizar e relembrar alguns 
produtos utilizados em Revitalização Biológica principalmente no que há de mais 
moderno referente às Terapias Ortomoleculares e sua combinação com 
Embrioninas®.

PRODUTOS MAIS UTILIZADOS

1) Embrioninas sublinguais 2010: novas fórmulas com maior absorção e 
atividade.

2) Aminoácidos totais: principal componente da Terapia Ortomolecular.
3) Enzimáticos com oligoelementos essenciais: coadjuvante indispensável nas 

terapias revitalizadora. 
4) Revital–Female: pó de ovário de suínos com vitaminas e minerais 

especialmente indicados para pré e pós-menopausa.
5) Revital-Male: pó de testículo de suínos para o desgaste biológico e sexual 

masculino – Andropausa.
6) Outras fórmulas revitalizadoras: serão indicadas ao paciente a partir da 

avaliação do “controle de avaliação do desgaste orgânico”.

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

1) Cansaço e fadiga crônica: na diminuição da vitalidade e energia de forma 
contínua – stress cotidiano- depressão e/ou tristeza- insônia- falta de 
concentração e memória- disfunções sexuais.

2) Proteção de articulações: processo progressivo que deve ser interrompido, 
atrasado e/ou estabilizado, nutrindo cartilagens e ossos, para recuperar sua 
capacidade funcional e ajudar no alívio de mal-estares, Artroses, Artrites.

3) Prevenção de doenças cardiovasculares e colesterol: a revitalização biológica 
tem um cuidado especial com o estado das artérias (“Temos a vida que tem 
nossas artérias”). Previne-se o envelhecimento prematuro e a arteriosclerose.

4) Memória e concentração: com ampla experiência no estudo e seguimento 
destes casos, conseguindo manter por mais tempo as funções cerebrais 
normalizadas.

Tudo isso é só uma parte dos benefícios brindados pelo CENTRO DE 
REVITALIZAÇÃO BIOLÓGICA.



Convidamos a todos a entrar em contato conosco para ampliar os conceitos e conhecer 
os novos tratamentos

             Dr. Edgardo C. Guberman                              Dr. Pedro Kolodzinski.
Diretor Área - Médica Internacional.                Diretor Área Administrativa.
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