
Veselība

� D: Veselība ir viena no cilvēka pamattiespamattiesīībbāāmm, tā nav tikai 
slimības neesamība, bet pilnīga fiziska, garīga un sociāla 
labklājība, kā dzīves kvalitātes, personīgās un ăimenes 
labklājības pamats.

� Par veselību cilvēka organismā atbild imunitimunitāātete, kas pasargā
visas organisma sistēmas no apkārtējās vides nelabvēlīgās 
ietekmes !



VeselVeselīības stbas stāāvokvokĜĜa atkara atkarīība no vecumaba no vecuma

NormNormāāls vesells veselīībasbas
cikls dzcikls dzīīves laikves laikāā

VeselVeselīības bas 
uzlabouzlaboššananāās s 

ar TFar TF
IdeIdeāāla vesella veselīībaba

Daudzus gadus pētot imūno sistēmu un Transfera Faktoru, Dr. Viljams Hennens ir apvienojis savus un dažādu valstu zinātnieku pētījumus, 
kā rezultātā iegūstot šādu vecuma un veselības sakarību. T-limfocīti būtiski ietekmē imūnās reakcijas šūnās. Novecojot Nk šūnu (galētājšūnu)
un T-limfocītu aktivitāte un reakcijas ātrums samazinās, arī tīmusa aktivitāte palēninās. Transfera Faktors būtiski ietekmē NK šūnu un 

T-limfocītu funkciju atjaunošanos. Pēc 3 mēnešu TF saturošu  preparātu lietošanas, cilvēka bioloăiskais vecums pēc analīžu rezultātu 
rādītājiem samazinājās par 6 gadiem. 



VeselVeselīības hierarhijabas hierarhija

Nespēja adaptēties

Stāvoklis pirms 
slimības
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Imunitāte 

� D: Imunitāte ir organisma neuzneuzĦēĦēmmīībaba pret baktērijām, 
vīrusiem, toksīniem, indēm, svešām šūnām, svešėermeĦiem, 
parazītiem, sēnītēm, kancerogēniem, vai cita rakstura 
antigēniem, kas satur svešu ăenētisko informāciju.

� No LatīĦu val.: Imunis – brīvs, neaizskarams, tīrs.



ImunoloImunoloăăijas vijas vēēsturesture
� 1949.gadā Henrijs Šervuds Lourenss (1916.g. 22. septembris – 2004.g. 5.

aprīlis) atklāja, ka no viena organisma otram, imūno informāciju var nodot
ievadot leikocītu ekstraktu, kas satur īpašas imūnās pieredzes molekulas. Šīs
molekulas nosauca  par TRANSFERA FAKTORIEMTRANSFERA FAKTORIEM (tālāk pārnešanas
starpnieks). Turpmāk tekstā TF.TF.

� Turpinot izpēti noskaidrojās, ka visiem mugurkaulnieku zīdītājiem TFTF ir 
vienādi – Ĝoti daudz TFTF ir asinīs, bet vēl vairāk pirmpienpirmpienāā un olas olas 
dzeltenumdzeltenumāā.

� Mazulim piedzimstot, to aizsargā iedzimtā imunitāte, bet iegūtās tam vēl nav. 
Imūnās sistēmas tālāk nodošanas mehānisms ir vienkāršs - mātes uzkrātā
imūnā pieredze, kas ir ierakstīta TFTF, tiek nodota mazulim piedzimšanas brīdī
ar mātes piena pirmajām lāsēm. 

� TF ir imūnās sistēmas „intelekts”, jo tieši tie  nodrošina imūnās sistēmas 
efektivitāti.



Transfera FaktoriTransfera Faktori

� TF ir dabas raddabas radīītata, augstas efektivitātes, augstākā intelekta 
imunitātes pārraides sistēma, kas nodrošina normālu imūno 
atbildes reakciju un aizsargmehānismus mūsu organismā.

� TF ir mazo peptīdu ėēde, kas sastāv no 44 aminoskābēm. 

� TF ir imūnās informinformāācijas nescijas nesēējsjs, kas ir imūnās sistēmas 
sastāvdaĜa un ir dabas raddabas radīītsts informācijas nodošanai no 
paaudzes paaudzei.



TF darbTF darbīības mehbas mehāānismsnisms
Transfera FaktoriTransfera Faktori ir trīs dažādu olbaltumu frakciju sajaukums, kas nodrošina 
imūnās sistēmas reakciju. Transfera Faktors palīdz imūnai sistēmai:

BBŪŪT GUDRAIT GUDRAI

INDUKTORINDUKTORĀĀ frakcija (stimulatori) nodrošina intensīvu imūnās sistēmas treniĦu 
un apmācību, lai tā vienmēr būtu gatavībā atpazīt infekciju, vai vīrusu; 

BBŪŪT T ĀĀTRAITRAI

ANTIGANTIGĒĒNSPECIFISKNSPECIFISKĀĀ frakcija  atpazīst jeb kura veida infekciju, vai vīrusu un 
ātri reaăē, aktivizējot NK killeru (galētājšūnu) reakciju, kas ievērojami samazina 
baktēriju vairošanās ātrumu;

BBŪŪT EFEKTT EFEKTĪĪVAIVAI

SUPRESORSUPRESORĀĀ frakcija (nomācošā) spēj atpazīt infekcijas radītos bojājumus un 
nomierināt imūno sistēmu, atgriežot tās funkcijas sākotnējā līmenī. 



BBūūt gudrait gudrai

� Mūsu imūnsistēma saĦem informāciju par problēmu un kā ar šo problēmu 
tikt galā.

Transfera Faktori ir informatīvas molekulas – tas ir dabas radīts

veids kā informācija tiek nodota imūnai sistēmai, lai tā varētu

adekvāti reaăēt uz draudiem.

INDUKTORINDUKTORĀĀ frakcija (stimulatori) nodrošina intensīvu imūnās sistēmas

treniĦu un apmācību, lai tā vienmēr būtu gatavībā atpazīt infekciju, vai vīrusu.



ImImūūnnāās sists sistēēmas darbmas darbīības mehbas mehāānisminismi

AntigenAntigen--prezentprezentēējojoššāā ššūūnana Transfera FaktorsTransfera Faktors

PatogPatogēēnsns T LimfocT Limfocīītsts



BBūūt t āātraitrai

� Baktēriju izdzīvošanas noslēpums slēpjas to neticami ātrajā vairošanās spējā. 

ANTIGANTIGĒĒNSPECIFISKNSPECIFISKĀĀ frakcija  atpazīst jeb kura veida infekciju, vai vīrusu un 
ātri reaăē, aktivizējot NK killeru (galētājšūnu) reakciju, kas ievērojami samazina 
baktēriju vairošanās ātrumu;

� Lai kĜūtu par spēku, kas spēj mūs iznīcināt, dažreiz slimību izraisošajām 
baktērijām ir vajadzīgas tikai dažas minūtes.

Transfera Factors ievērojami samazina baktēriju vairošanās 

ātrumu, kā rezultātā ar ātri reaăējošu imūno sistēmu baktērijām nav

daudz izredžu turpināt vairoties un izdzīvot.

Transfera Factors palīdz imūnai sistēmai ātri reaăēt.



TF aktivizTF aktivizēē NK killerus (galNK killerus (galēēttāājjššūūnas)nas)

AtspoguĜotie rezultāti iegūti no pētījuma datiem, kas tika veikts Krievijas Medicīnas zinātnes akadēmijas, imunoloăijas
nodaĜas vadītāja Dr. Anatolija Vorobjova vadībā. Pētījumā tika noskaidrots ka 4Life® TF Plus® Tri-Factor formulas un 
4Life® TF® Tri-Factor ® formulas paaugstina NK šūnu (galētājšūnu) aktivitāti par 73% , uzlabojot imunitāti līdz pat 
437%



BBūūt efektt efektīīvaivai

� Imūnai sistēmai jābūt gatavai atcerēties vīrusus un mikrobus ar kuriem 
organisms jau ir saskāries lai tā varētu izvēlēties visefektīvāko cīĦas veidu ar 
tiem.

SUPRESORSUPRESORĀĀ frakcija (nomācošā) spēj atpazīt infekcijas radītos bojājumus un 
nomierināt imūno sistēmu, atgriežot tās funkcijas sākotnējā līmenī. 

TF nodrošina imūno sistēmu ar šādu informāciju, kas palīdz tai  

daudz ātrāk un efektīvāk atvairīt katru jauno uzbrukumu.



Antivielu IgA skaita pieaugums siekalAntivielu IgA skaita pieaugums siekalāās pars par 73%73%

Zinātniskajā pētījumā tika pierādīts, ka pirmais punkts, kur Transfera Faktors paaugstina mūsu aizsargpozīcijas 
cīĦā ar baktērijām ir mutes dobums. Tas notiek palielinoties IgA antivielu daudzumam siekalās. Tests 
apstiprinājies uz 100% testēto iedzīvotāju.



KKāādos gaddos gadīījumos bjumos būūtu jtu jāālieto TF ?lieto TF ?
� Bieži atkārtojošās infekcijas, kuras izraisa: baktērijas, vīrusi, sēnītes,   

hlamīdijas, strutaini ādas un  zemādas bojājumi; 
� Biežas ARVI ( vismaz 3-4 reizes gadā), 
� Elpošanas sistēmas saslimšanas (bronhīti, pneimonijas);
� Mutes dobuma un ORL orgānu iekaisumu slimības;
� Urīnizvadsistēmas iekaisumi, 
� Gremošanas sistēmas traucējumi, kam raksturīga caureja un 

disbakterioze; 
� Hronisks vīrushepatīts, (A;B;C;D;E;G;TT; kā arī HBsAg, HCsAg   

pārnēsātāji); 
� Nezināmas izcelsmes paaugstinātas ėermeĦa t epizodes, drudzis;
� Atkārtota limfezglu palielināšanās.

Visi šie gadījumi liecina par nomāktu imūno sistēmu, kur TF varētu 
ievērojami palīdzēt, un ilgstoši / sistemātiski lietojot - likvidēt 
slimību cēloĦus.



� Ādas vai gĜotādas iekaisums - pietūkums, apsārtums, nieze, alerăiskās iesnas   
� kvinkas tūska, anafilaktiskais šoks;

� Astmatisks bronhīts  � hroniska bronhiālā astma;
� Alerăiskas ādas formas – nātrene, čūlas, ekzēmas uc;
� Citas alerăijas izpausmes.

KKāādos gaddos gadīījumos bjumos būūtu jtu jāālieto TF?lieto TF?

Visi šie gadījumi liecina par neadekvātu imūnās sistēmas reakciju 
uz apkārtējo vidi, kur TF varētu ievērojami palīdzēt un ilgstoši / 
sistemātiski lietojot - likvidēt saslimšanu cēloĦus.

Kad organisma imūnās sistēmas pastiprināta reakcija uz apkārtējā vidē esošām 
vielām - putekĜiem, ziedputekšĦiem, dzīvniekiem, pārtiku, u.c., reaăē ar 
organisma atbildes reakciju - alerăiju, kas var izpausties kā:



Ja organisms kĜūdaini reaăē uz paša šūnām un audiem, radot autoimūnas 
saslimšanas:

- Reimatoīdais artrīts;
- Sistēmiskā sarkanā vilkēde; 
- Psoreāze, roze;
- Izkaisītā skleroze, 
- Autoimūnās asins saslimšanas;

i: Nereti ilgstoša hroniska saslimšana nereaăē uz tradicionālo ārstēšanu un var 
izraisīt autoimūna procesa pazīmes, t.i. „pašnoārdīšnos”. 

KKāādos gaddos gadīījumos bjumos būūtu jtu jāālieto TF ?lieto TF ?

Visi šie gadījumi liecina par neadekvātu imūnās sistēmas reakciju 
uz paša organismu, kur TF varētu ievērojami palīdzēt un ilgstoši / 
sistemātiski lietojot - likvidēt saslimšanu cēloĦus.



KKāādos gaddos gadīījumos bjumos būūtu jtu jāālieto TF ?lieto TF ?

Ja imūnā sistēma pārstāj pamanīt izmainītās šūnas -
vēža šūnas, kas pieĜauj onkoloăisko slimību attīstību.

Tas liecina par nepietiekamu imūnās sistēmas reakciju uz paša 
organisma izmainītiem procesiem, kur TF varētu ievērojami palīdzēt 
un ilgstoši / sistemātiski lietojot - likvidēt saslimšanas, iedarbojoties 
uz to cēloĦiem



- Imūndeficītu stāvokĜu profilaksei;
- Laika joslu un klimatisko zonu maiĦas gadījumos;
- Hroniska stresa situācijās;
- Fiziskas un intelektuālas pārslodzes gadījumos.

KKāādos gaddos gadīījumos vjumos vēēl bl būūtu jtu jāālieto TF ?lieto TF ?

Visi šie gadījumi var nomākt imūno sistēmu un TF varētu 
ievērojami palīdzēt vai sistemātiski lietojot – aizsargāt 
organismu no iespējamām sekām.



KKāāppēēc izvc izvēēllēēties tieties tiešši TF ?i TF ?
� Transfera Faktori nav specifiski konkrētai sugai, tāpēc tie spēj nodot imunitāti 

cilvēkiem pat tad, ja to ieguves avots ir citas sugas zīdītājs. 
� Liellopiem piemīt spēcīga imūnā sistēma, kas izstrādā efektīvas, mūsdienām 

piemērotas Transfera Faktoru formas, kas ir pielietojamas arī Cilvēkiem;
� TF nes informāciju arī par mūsdienās sastopamiem, mainīgiem, pielāgoties 

spējīgiem vīrusiem un infekcijām;
� Šāds imūnkorektors spēj aizstāt pat antibakteriālu terapiju un labi sadarbojas 

kompleksā ar ārstēšanu;
� Plašs indikāciju loks;
� Drīkst lietot grūtnieces, zīdaiĦi un pacienti bez vecuma ierobežojumiem;
� TF ir dabas radīts, pilnīgi tīrs un drošs preparāts;
� Pielietojams kā profilaksē, tā arī terapijā;
� NAV blaknes un mijiedarbības;
� Vairāk kā 2000 pētījumos dažādās pasaules lielākajās klīnikās TF ir pierādījis 

savu efektivitāti un pārsvaru ne tikai pār uztura bagātinātājiem, bet arī
medikamentiem.



TF efektivitTF efektivitāātes saltes salīīdzindzināājumsjums

AtspoguĜotie rezultāti iegūti no pētījuma datiem, kas tika veikts Krievijas Medicīnas zinātnes akadēmijas, imunoloăijas
nodaĜas vadītāja Dr. Anatolija  Vorobjova vadībā. Pētījumā tika  salīdzināti 4Life® TF Plus® Tri-Factor, 4Life® TF®

Tri-Factor ®, 4Life® TF Classic® formulu un citu populārāko imūnstimulātoru ietekme uz imūnsistēmas aktivitāti. 
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Vai ir Vai ir 
atatššėėirirīība starp jaunpienu un TF ?ba starp jaunpienu un TF ?

� No 900 litriem govs jaunpiena iegūst ~50 kg sausā jaunpiena;

� No 50 kg sausā jaunpiena iegūst ~1 kg Transfera Faktora;

� TF ir efektīvāki, jo tā sastāvā esošās molekulas ir peptīdi, kas 
viegli un ātri uzsūcas un gremošanas procesa laikā netiek 
iznīcināti.



Vai TF  ir droVai TF  ir droššs produkts ?s produkts ?

� 4Life kompānijas Transfera Faktorus saturošie produkti ir reăistrēti Latvijas 
Valstī ar likumu noteiktajā kārtībā PVD Reăistrācijas nr: 34353630 
2011.gadā;

� Piecdesmit gadu laikā, kopš tiek lietots TF, nav bijis neviens gadījums, kas 
liecinātu par kādām blakusparādībām tā lietošanas laikā, pat, ja tas lietots 
lielā daudzumā un vairākus gadus;

� Kompānijas 4Life TF līnijas produktu lietošanas drošība tiek pielīdzināta 
piena lietošanai;

� Transfera faktoru iesaka lietot grūtniecēm un zīdaiĦiem no dzimšanas;

� Transfera Faktoru drīkst lietot pacienti ar celiakiju, govs piena un laktozes 
Nepanesību.



Vai TF ir droVai TF ir droššs pacientiem ar s pacientiem ar 

celiakiju, govs piena un laktozes nepanesceliakiju, govs piena un laktozes nepanesīību ?bu ?

� Parasti alerăijas izraisa smagās piena olbaltumvielas (imūnglobulīni un 
kazeīni). Transfera Faktors ir peptīds, kas ir sastāv no 44 aminoskābēm un 
neizraisa nekādas blaknes. 

� Cilvēki ar laktozes nepanesamību drīkst lietot līdz 3 g laktozes, kas 
neizraisa negatīvas izpausmes. Laktozes saturs Transfera Faktoros ir > 3g.

� TF nesatur cieti un miltu produktus. TF ārējais apvalks tiek ražots no 
želatīna.



TF ir pasaulTF ir pasaulēē

visvairvisvairāāk pk pēēttīīttāākais imkais imūūnkorektorsnkorektors !

� TF ir pētīts no 1949 gada līdz pat mūsdienām, sākot ar Henriju Sherwudu 
Lawrencu ASV (TF atklājēju), Profesors Pediatrs - reanimatologs 
Aleksejs Čižovs, Krievijas Medicīnas zinātnes akadēmijas, imunoloăijas 
nodaĜas vadītāja Dr. Anatolijs Vorobjovs, Maskavas medicīnas 
akadēmijas zinātĦu doktors B.P. Suhanovs, Krievijas onkoloăisko zinātĦu 
centra medicīnas zinātĦu doktors M.B. KiseĜevskis, Novosibirskas 
kardiologs Dr. StreĜcova uc zinātnieki visās pasaules valstīs. 

� Transfera Faktoram ir veltīti vairāk kā 3000 zinātnisku darbu visā pasaulē;

� Ar  dažādām Transfera Faktora formulām ir veikti vairāk kā 2000 
pētījumu, aprobācijas un novērojumu visās pasaules valstīs – ASV, 
Krievijā, Itālijā, Kazahstānā, Ukrainā, Baltkrievijā uc...



Kas un kur raKas un kur ražžo TF ?o TF ?
� TF ražo kompānija: 4Life

� 1980.gadā FDA deva atĜauju Transfera Faktora, kas iegūts no govs jaunpiena, -
izmantošanai cilvēku labā. Šis jaunpiens, kas novērtēts pēc augstākā labuma 
skalas A kā Grade A, tiek piegādāts no ASV fermām Kalifornijā un 
Vašingtonā.

� Visi 4Life produkti ir aizsargāti ar ASV patentu aizsardzību:

Nr: 6,468,534: par vistu olu dzeltenuma izmantošanu TF ražošanai;

Nr: 6,866,868: metodes patents TF faktoru iegūšanai no vistu olām un 
jaunpiena;

NR: 7,815,943: par komplekso 4Life Transfer Factor® Cardio formulu līdz
2025.g.



RekomendRekomendāācijas cijas āārstrstēēššanai:anai:

AkAkūūtas situtas situāācijas cijas –– ARVI, saaukstARVI, saaukstēēššananāās, paaugstins, paaugstināāta tta tºº, sarkans kakls, iesnas, , sarkans kakls, iesnas, 
““miemiežžagraudsagrauds”” ucuc..              ..              Bērniem un pieaugušajiem:

1. Pirmajā dienā TF Tri-Factor pa 2 kapsulām katru stundu, sasniedzot 6-10 kapsulas 
dienā. Tā kā TF nav iespējams pārdozēt, tad vecuma un svara ierobežojumi akūtās 
situācijās netiek Ħemti vērā. Gaidam imūno reakciju – ėermeĦa t paaugstināšanos, 
ieteicams ar prettemperatūras preparātiem neiejaukties, jo tas var paildzinās krīzi. Ja 
tomēr šāda iejaukšanās nepieciešama, tad labāk būtu sākt ar vēsām kompresēm, 
norīvēšanu ar degvīnu uc mehāniskiem līdzekĜiem. Svarīgi ir izlīdzināt ėermeĦa tº, ja 
rokas un kājas ir vēsas – uzvelkam siltas zeėītes, un cimdus. Tri-Factors noĦem tūsku, 
tāpēc iesnas neveidojas, tomēr lai novērstu infekcijas vairošanās risku, degunu 
ieteicams skalot ar jūras ūdeni, vai tml... Deguna pilieni nav nepieciešami. Tri-Factoru
atšėaidot ar vārītu ūdeni, var izmantot deguna pilienu vietā, acu mazgāšanai pie 
konjunktivītiem, brūču apmazgāšanai.

2. Otrajā dienā vērojam slimnieku, ja tº pazeminās un nepievienojas jauni simptomi, tad 
Tri-Faktora devas pamazām samazina pa 2 kapsulām dienā (10, 8, 6, 4 ...) Ja krīze vēl 
nav pārvarēta, ārstēšana simptomātiska, Tri-Faktoru turpinam pa 6-10 kapsulām dienā. 
Pēc slimības ieteicams imūnrehabilitācija ar TF saturošiem preparātiem (TF classic, vai 
citiem pēc ārsta ieskatiem).

(izstrādāts, balstoties uz Krievijas, ASV un citu ārzemju ārstu pieredzes rezultātiem)



RekomendRekomendāācijas cijas āārstrstēēššanai:anai:

OnkoloOnkoloăăijaija

1. Dažas dienas lietot TF TriFactor un TF Plus 3-4 kapsulas dienā katru.

2. 1-3 mēnešus (atkarīgs no stadijas) TF TriFactor 4-8 kapsulas un TF Plus 6-
12 kapsulas dienā, bieži, sākot no ceturtās – piektās dienas, 1- 3 nedēĜu 
laikā lieto 20 – 25 kapsulas dienā. Pēc tam 2-3 nedēĜas – 9-12 kapsulas 
dienā, tālāk – atkarībā no situācijas, no 9 līdz 15 kapsulām dienā, puse no 
tām ir TF Trifactor vai TF Classic, otra puse – TF Plus.

3. Sākot ar 3-4 mēnesi, ja ir pozitīva dinamika, TF TriFactor 3-4 un TF Plus 4-
6 kapsulas dienā. Vēlāk pāriet uz uzturošo devu – ne mazāk kā 3 kapsulas 
dienā TF Plus un 3 kapsulas TF Classic, ilgstoši.

(izstrādāts, balstoties uz Krievijas, ASV un citu ārzemju ārstu pieredzes rezultātiem)



RekomendRekomendāācijas cijas āārstrstēēššanai:anai:

HepatHepatīīts B un Cts B un C
1. Pirmās 2 nedēĜas: TF Tri-Factor, atkarībā no svara, 2-3 kapsulas 2 reizes dienā un TF 

Plus 2 kapsulas 3 reizes dienā (+ārstniecības augi-īstais mārdadzis (Silybum marianum), 
pakalnu sālszāle, diždadža sakne.) Tad līdz mēneša beigām – TF TriFactor 1-2 kapsulas 
2 reizes dienā un TF Plus pa 1 kapsulai 3 reizes dienā + ārstniecības augi.

2. Otru mēnesi: TF Tri-Factor 2-4 kapsulas dienā un TF Glucoach 4 kapsulas dienā.
3. Trešo mēnesi: TF TriFactor 1-2 kapsulas 2 reizes dienā un TF Plus 1 kapsulu 3 reizes 

dienā + ārstniecības augi.

Pēc šāda kursa jāveic diagnostika, ja vīruss vairs nav, tad var pāriet uz uzturošo devu, 
atkarībā no svara: TF Tri-Factor 2-3 kapsulas dienā. Atkārtotas analīzes jāveic pēc 3 
mēnešiem.

1. Ja analīzes pēc trīs mēnešu kursa nav labas – turpināt dzert TF TriFactor un TF Plus 3 
kapsulas dienā katru. Nākamā pārbaude vēl pēc trīs mēnešiem. Pie C hepatīta 2.genotipa 
ārstēšanās ilgums ir 6 mēneši; pie 1. genotipa – 9-12 mēnešus.

2. Ja pēc pirmās pārbaudes, pēc 3 mēnešiem, alata līmenis paliek paaugstināts, tiek 
norīkots Panavira kurss, pēc standarta shēmas (5 injekcijas pa 5 kubiem), pēc tam jāveic 
alata kontrole. TF TriFactor un TF Plus šajā situācijā lietot pa 3 kapsulām dienā katru.

(izstrādāts, balstoties uz Krievijas, ASV un citu ārzemju ārstu pieredzes rezultātiem)



RekomendRekomendāācijas cijas āārstrstēēššanai:anai:

CitomegalovCitomegalovīīrusarusa infekcijainfekcija
TF TriFactor 2 kapsulas 3 reizes dienā trīs mēnešu garumā, pēc tam pārbaudīties 
vajadzētu. Ja vīruss vairs nav organismā – pāreja uz uzturošo devu: TF TriFactor
2 kapsulas dienā. Ja vīruss nav likvidēts (kas notiek reti), ārstēšanu atkārtot.

HerpesHerpes infekcijainfekcija
Tas pats, kas pie citomegalovīrsa infekcijas + atkārtota profilakse – TF TriFactor
2-3 kapsulas katru otro dienu, ilgstoši, apmēram gadu.

EncefalEncefalīīts, meningts, meningīītsts
Pirmās divas nedēĜas: TF TriFactor 2 kapsulas 3 reizes dienā un TF Plus 3 
kapsulas 3 reizes dienā, tad pāriet uz uzturošo devu, atkarībā no labsajūtas: TF 
TriFactor 2-4 kapsulas dienā un TF Plus 3-6 kapsulas dienā mēneša garumā. 
Profilaksei, lai slimība neatkārtotos (recidīvu profilaksei) – TF 2-4 kapsulas katru 
otro dienu.

(izstrādāts, balstoties uz Krievijas, ASV un citu ārzemju ārstu pieredzes rezultātiem)



RekomendRekomendāācijas cijas āārstrstēēššanai:anai:

HIVHIV
1-2 mēnešus TF Classic un TF Plus 3 kapsulas dienā katru. Pēc tam TF 
TriFactor 4-6 kapsulas katru otro dienu. Nepieciešamības gadījumā pievienot TF 
Plus 3 kapsulas dienā.

BoreliozeBorelioze
Pirmās divas nedēĜas: TF TriFactor un TF Plus 6 kapsulas dienā. Nākošās 2 
nedēĜas: TF TriFactor un TF Plus 3 kapsulas dienā. Tālākā reabilitācija – 3 
kapsulas dienā jebkuru TF pamatproduktu.

Rozes iekaisumsRozes iekaisums
Pirmā nedēĜa: TF Plus 6 kapsulas dienā un TF TriFactor 4 kapsulas dienā. Pēc 
tam TF Plus 3kapsulas dienā vai TF TriFactor 2 kapsulas dienā līdz mēneša 
beigām. Recidīvu profilaksei – 2 kapsulas 3 reizes nedēĜā.

(izstrādāts, balstoties uz Krievijas, ASV un citu ārzemju ārstu pieredzes rezultātiem)



RekomendRekomendāācijas cijas āārstrstēēššanai:anai:

ToksoplazmozeToksoplazmoze
Pie spēcīgākām, asām formām lieto TF Plus 6-9 kaps. dienā kopā ar etiotropo
terapiju, līdz slimība pāriet. Pēc tam 4-6 kaps. dienā (vienu mēnesi) –
rehabilitācijai. Nobeigt ar atveseĜošanās devu – TF TriFactor 2-3 kaps. dienā, 
ilgstoši. Pie hroniskām formām lieto, kopā ar vakcioterapiju, TF Plus 3 kaps. 
dienā + TF TriFactor 2 kaps. dienā. Kad beidzas vakcioterapija – lietot tādā pašā
režīmā. Kopējais TF lietošanas ilgums- 3 mēneši.
OpistorhozeOpistorhoze
Pirmo mēnesi: Ārstējoties ar biltricīdu un 2 nedēĜas pēc tam, lietot TF Plus vai 
TF Classic 2 kaps. 3 reizes dienā. Pēc tam nepieciešama imūnrehabilitācija
dzerot profilaktiskas devas – 3 kaps. dienā jebkuru no TF produktiem 3 mēnešus 
(vismaz).
HlamHlamīīdiju infekcijadiju infekcija
10 dienas – viena veida antibiotikas, ko izrakstījis ārsts + TF Classic 6 kaps. 
dienā vai TF TriFactor 4 kaps. dienā. Pēc tam TF Classic vai TF TriFactor
parastās devās 2 nedēĜas.

(izstrādāts, balstoties uz Krievijas, ASV un citu ārzemju ārstu pieredzes rezultātiem)



RekomendRekomendāācijas cijas āārstrstēēššanai:anai:

Sirds un asinsvadu saslimSirds un asinsvadu saslimššanas (ateroskleroze, stenokardija, anas (ateroskleroze, stenokardija, tromboflebtromboflebīītsts, , 
hipertonija, vhipertonija, vēēnu nu varikozevarikoze, infarkts, insults, aritmija), infarkts, insults, aritmija)
1.Pirmo mēnesi TF Plus  2-3 kaps. 3 reizes dienā (atkarībā no smaguma 
pakāpes).
2.Otro mēnesi TF Plus 3-5 kaps. dienā, pievienot TF TriFactor 2 kaps. dienā.
3.Tālāk lietot TF Plus 3 kaps. dienā ilgstoši, vēlams kopā ar TF BCV (Cardio) 
parasto devu – 1 kaps.dienā.

AutoimAutoimūūnnāās saslims saslimššanas (sarkananas (sarkanāā vilkvilkēēde, autoimde, autoimūūns ns tireoidtireoidīītsts, , reimatoreimatoīīdodo
artrartrīītu, izkliedtu, izkliedēēttāā skleroze, skleroze, glomerulonefrglomerulonefrīītsts, hemor, hemorāăāăisks isks vaskulvaskulīītsts, , 
sklerodermijasklerodermija, nespecifisks , nespecifisks čūčūlains kollains kolīīts)ts)
1.Pirmo mēnesi TF Classic 1-4 kaps. 3 reizes dienā. Palielināt devu – sākot no 3 
kaps. dienā līdz pat 12 kaps. dienā.
2.Pāriet uz uzturošo devu TF Classic 2 kaps. 3 reizes dienā 5-6 mēnešus, līdz 
stāvoklis ir stabilizējies, tad pāriet uz profilaktisko devu – TF Classic 1 kaps. 3 
reizes dienā.



RekomendRekomendāācijas cijas āārstrstēēššanai:anai:

TuberkulozeTuberkuloze
Kopā ar ārsta noteikto ārstēšanu: 
1.Pirmo mēnesi TF TriFactor 2 kaps. un TF Plus 3 kaps. dienā.
2.Sākot ar otro mēnesi TF TriFactor 3-4 kaps. dienā, ilgstoši lietot.
3.Turpmāk katru mēnesi taisīt 10-dienu kursus – TF TriFactor 2 kaps. 2 reizes 
dienā.

Iekaisumi (haimorIekaisumi (haimorīīts, holecistts, holecistīīts, ts, pankreatpankreatīītsts, kol, kolīīts, gastrts, gastrīīts, ts, čūčūlas slimlas slimīība, ba, 
adneksadneksīītsts, prostat, prostatīīts, nefrts, nefrīīts utt.)ts utt.)
1.Ja ir saasinājumi – 10 dienu kursus TF TriFactor un TF Plus 1-2 kaps. 3 
reizes dienā.
2.Pēc tam TF TriFactor 4-5 kaps. dienā, līdz iekaisums izzūd.
3.Atkārtotai profilaksei – TF TriFactor 4-6 kaps. katru otro dienu, 
saspringtākos periodos.



RekomendRekomendāācijas cijas āārstrstēēššanai:anai:

LabdabLabdabīīgie veidojumi (miomas, mastopgie veidojumi (miomas, mastopāātija, polipi, adenomas, tija, polipi, adenomas, endometriozeendometrioze
uttutt
1.10 dienas TF Classic un TF Plus 1 kaps. 3 reizes dienā katru. Tad TF Plus 2 
kaps. 3 reizes dienā līdz stāvoklis stabilizējas līdz vēlamajam rezultātam. Lietot 
kopā ar vitamīniem un minerāliem no augu preparātiem.
2.Atkārtotai profilaksei – TF Classic 1 kaps. 3 reizes dienā katru otro vai trešo 
dienu vai 10 – 12 dienas katru mēnesi.

Nervu Nervu –– psiholopsiholoăăiskie trauciskie traucēējumi (miega traucjumi (miega traucēējumi, depresija, nemiers, jumi, depresija, nemiers, 
aizkaitinaizkaitināāmmīība, epilepsija)ba, epilepsija)
Pirmo mēnesi – TF Plus 1 kaps. dienā, pēc tam 10 dienu kursus ar TF Classic un 
TF Plus pa 1 kaps. 2 reizes dienā katru.

AlerAlerăăijas (astma, alerijas (astma, alerăăija no aukstuma, siena drudzis utt.)ija no aukstuma, siena drudzis utt.)
Pirmās trīs dienas TF Classic 3 kaps. dienā. Pēc tam 2-3 kaps. 3 reizes dienā
vienu mēnesi. Sākot ar otro mēnesi 4-6 kaps. dienā, sistemātiski līdz panākts 
vēlamais rezultāts, pēc tam 14 – 21 dienu kursus nelabvēlīgajās gada sezonās.



RekomendRekomendāācijas cijas āārstrstēēššanai:anai:

NeirodermNeirodermīīts, ts, psoripsoriāāzeze, ekz, ekzēēma utt.ma utt.
Sākumā apvienot TF Classic 3 kaps. dienā ar TF Plus 3-6 kaps. dienā. Pēc tam 
akcentu likt uz TF Plus – no 9 (un vairāk) kaps. dienā, samazinot devu līdz 
profilaktiskajai atkarībā no stāvokĜa.

Cukura diabCukura diabēētsts
2 mēnešus TF Plus 9 kaps. dienā vai TF Plus 6 kaps. un TF Classic 3 kaps. 
dienā. Kad panākts ievērojams labsajūtas uzlabojums – profilaktiski lietot TF 
Plus kopā ar TF Glucoach, ne mazāk kā 4 kapsulas dienā (kopā).

NeauglNeauglīībaba
TF Classic 6-9 kaps. dienā vai TF Tri-Factor 4-6 kaps. dienā, lietot tik ilgi līdz 
problēma ir atrisināta.



RekomendRekomendāācijas cijas āārstrstēēššanai:anai:

RezusRezus konfliktskonflikts
Imunoglobulīna D vietā, lietot TF Plus un TF Classic 3 kaps. dienā katru.
Padzīvojušiem Ĝaudīm ar parasto problēmu „buėeti” TF Plus 3 kaps. dienā
sistemātiski.

BBēērniemrniem
Jaundzimušajiem (arī neiznestiem) – 0,5 – 1 kaps. vienā reizē
Bērniem līdz 10 gadiem – pusdeva
11-13 gadi – 2/3 devas

GrGrūūtniectniecēēmm
Var lietot pie iekšējām infekcijām un citām problēmām – parasto devu.

MMāājdzjdzīīvniekiemvniekiem
TF Classic, Plus un TriFactor – var lietot arī mājdzīvnieku ārstēšanai!



~~445LVL5LVL33--8 kapsulas8 kapsulas--9090TF PlusTF Plus® TriTri--FaktorFaktor®

~~3535LVLLVL--22--3  kapsulas3  kapsulas9090TF CHEWABLE TriTF CHEWABLE Tri--FaktorFaktor®

~~2121LVLLVL33--4 x4 x33--4 x dien4 x dienāā50ml50mlTF ORAL SPRAYTF ORAL SPRAY

~~32LVL32LVL33--4 kapsulas4 kapsulas22--3 kapsulas3 kapsulas9090TF ClassicTF Classic®

~~34LVL34LVL33--10 kapsulas10 kapsulas22--6 kapsulas6 kapsulas6060TF TriTF Tri--FaktorFaktor®

~~1515LVLLVL33--4x dien4x dienāā33--4x dien4x dienāā56,7g56,7gTF RENEWALL gels TF RENEWALL gels āādas das 
slslāĦāĦa atjaunoa atjaunoššanaianai

IzmaksasIzmaksasDienas deva Dienas deva 
pieaugupieauguššajiemajiem

Dienas deva Dienas deva 
bbēērniemrniem

N#N#PreparPreparāātsts

TF produktu izmaksasTF produktu izmaksas
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