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Суть впровадження:  застосування дієтичного комплексу „Грінізація”, а 

саме композиції „Грін Мікс” та „Грін Про” для 

профілактики гострих респіраторних вірусних 

інфекцій, в т.ч. грипу (в умовах експериментальної 

моделі). 

 

 

Пропонується для впровадження в лікувальних установах практичної 

охорони здоров’я (обласних, міських, районних) терапевтичного, інфекційного 

профілю, в практику терапевтів, лікарів загальної практики/сімейної медицини  

застосування препаратів „Грінізація”, а саме композиції „Грін Мікс” та „Грін 

Про” в епідемічний період для профілактики гострих респіраторних вірусних 

інфекцій, в т.ч. грипу.  

Грип є найбільш масовим вірусним захворюванням, що спричиняє значну 

шкоду здоров’ю населення та призводить до величезних економічних збитків. 

Тому створення та удосконалення засобів та способів боротьби з грипом 

залишається вкрай важливим завданням для медичної науки та системи охорони 

здоров’я. Ця проблема особливо актуальна у зв’язку з розвитком пандемії грипу.  

Проведені дослідження стосовно ряду дієтичних добавок свідчать, що 

добавки здатні суттєво підвищувати харчування та відновлення клітин захисних 

систем імунної і неспецифічної резистентності, зниження дії мікробних токсинів, 

які пригнічують імунну систему при порушенні переробки їжі внаслідок 

дисбактеріозу.  

Результати проведених доклінічних досліджень свідчать, що у групі 

тварин, які отримували МНФК „Грінізація”, загинуло на 21% менше мишей. При 

цьому 50%-ва летальна доза вірусу для них була в 30 разів вищою, ніж в 

контрольній, а в легенях виявлялось статистично значуща менша кількість 

інфекційного вірусу. Результати патоморфологічних досліджень виявили, що у 

тварин, які отримували МНФК „Грінізація” і були інфіковані вірусом грипу 

A/PR/8/34(H1N1), пневмонія перебігала у більш легкій формі, ураження легень, 

міокарда, перикарда і печінки виражені значно менше, ніж у заражених тварин, 

що не отримували комплекс. 

Екстраполюючи ці результати на подальші клінічні дослідження, є 

підстави для обґрунтованого прогнозування ефективності від застосовують 

МНФК „Грінізація” в епідемічний період на грип. Вірогідно будуть  більш 

захищеними від захворювання на грип у важкій формі особи, особливо з групи 

ризику: медпрацівники, викладачі,  робітники торгівлі, транспорту, а також  

особи, старші 65 років.  

Для профілактики грипу в епідемічний період доцільно використання 

МНФК  „Грінізація”, а саме композиції „Грін Мікс” та „Грін Про”.  

Препарат „Грін Мікс” містить витяжку активних діючих речовин з кумису 

(кобилячого молока), білків перепелиних яєць, морських гідробіонтів (кукумарії, 



спіруліни, ламінаріі), екстракту 16 лікарських трав, омега комплексу жирів 

морських риб з додаванням рослинних олій (льону, кедра, волоського горіха, 

зародків пшениці, обліпихи), вітамінів: В1, В2, В6, В12, D3, К3, мідієвого 

комплексу, екстракту виноградних кісточок, стевії, сиропу вишні, які 

перероблені у складові МНФК за спеціальною технологією «Grinization». 

Зазвичай призначають до 15 мл продукту щоденно під час  їди  протягом 3-4 

тижнів.  

Препарат „Грін Про” -  складний білково-пептидний комплекс тваринного та 

рослинного походження вміщує: порошок перепелиних яєць, порошок артишоку, 

порошок топінамбура, лецитин, лактулозу, насіння розторопші плямистої, 

спіруліну, сочевицю, аскорбінову кислоту, які перероблені у складові МНФК за 

спеціальною технологією «Grinization». Рекомендовано вживати до 10 г 

продукту щоденно під час їди.  Доцільно приймати його впродовж 3-4 тижнів, 

подальше вживання продукту узгоджується з лікарем. Корисним буде також 

використання МНФК «Грінізація» в період реабілітації після захворювання на 

грип.   

МНФК «Грінізація» є багатофункціональною композицією. Клінічно доведена 

эфективність її застосування в раціонах дієтичного харчування  при лікуванні 

гастроентерологічної патологіі, метаболічних порушень та інфекційних 

захворювань. Зокрема, доведено про її  активізувальний  вплив на імунну 

систему, а неспецифічну резистентність, стабілізацію мембран клітин, у тому 

числі при вірусних гепатитах В та С.  

Тому є підстави для обґрунтованих висновків, що саме ці якості можуть 

обумовлювати виражену протигрипозну захисну дію продукту.  

Інформаційний лист складено за матеріалами НДР „Удосконалення 

методів і засобів діагностики та боротьби з вірусними (пташиний грип, грип 

людей) і особливо небезпечними бактерійними (орнітоз) інфекціями” (08.1-

№Держ. Реєстрації 0108U001925). 

За додатковою інформацією звертатись до авторів листа: ДУ „Український 

науково-дослідний протичумний інститут імені І.І.Мечнікова” МОЗ України, 

тел. (048) 731-78-83; Національний інститут хірургії та трансплантатології імені 

О.О.Шалімова АМН України, тел. (044) 408-62-11. 

 

Інформаційний лист складено за матеріалами галузевого ДІФ України 

Відповідальний за випуск: проф. В.І. Чебан 
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