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     Вперше за багаторічну історію застосування чистотілу народами світу для 

оздоровлення і лікування, ЗАТ «Ліктрави» презентує Вам фіточаї на основі 

розробок всесвітньо відомого українського вченого Анатолія 

Потопальського, який ще у 1966 р. захистив дисертацію про новий 

протипухлинний препарат на основі чистотілу - амітозин, написав кілька 

книг про чистотіл. 

     Зараз А.І. Потопальський очолює заснований ним Інститут оздоровлення і 

відродження народів України та благодійний фонд «Небодарний цілитель», 

одночасно працюючи над основами молекулярного оздоровлення людини і 

довкілля на посаді завідувача лабораторії модифікації структури біологічно-

активних речовин Інституту молекулярної біологи і генетики Національної 

академії наук України 

     В 1996 р в США його було обрано Людиною Року. Біографія А. 

Потопальського опублікована в цій державі як життєопис одного із 500 

визнаних лідерів усіх часів і народів. Разом з колегами - Ярославом 

Новицьким (нині громадянин Австрії) та Марією Олійовською (м Львів), 

Анатолія Потопальського висунуто на здобуття Нобелівської премії 2004 

року. 

     Чистотіл, як самостійний засіб, особливо в раціонально підібраних 

комплексах з Іншими цілющими рослинами, широко використовується для 

оздоровлення і лікування різноманітних за походженням і особливостями 

перебігу захворювань. Завдяки наявності у його складі численних алкалоїдів, 

органічних кислот, фловоноїдів, ефірної олії, ферментів і мінеральних 

речовин, чистотіл сприяє оздоровленню організму і має цілющий вплив на 

імунітет, шлунково-кишковий тракт, печінку, підшлункову і передміхурову 



залозу, сечостатеву систему, шкіру, опорно-руховий апарат і серцево-

судинну систему. Особливе значення має чистотіл в попередженні і лікуванні 

доброякісних і злоякісних пухлин, а також таких системних захворювань як 

поліартрит, туберкульозний вовчак, розсіяний склероз. 

     Експертні дослідження щодо ефективності та безпеки фіточаїв проведено 

Комітетом з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України та 

санітарно-епідемюлогічною-експертизою МОЗ України (Висновок № 

05.03.02-06/42959 від 27.10.2004 р.) 

Наводимо перелік фіточаїв ЗАТ «Ліктрави України» за рецептурою А.І. 

Потопальського, які можна придбати в аптеках України:  

- Артроуросан (для попередження сечокам’яної хвороби, подагри та для 

профілактики новоутворень);  

- Уросан (для профілактики захворювань сечостатевої системи, особливо 

сечокам’яної хвороби, та для профілактики новоутворень);  

- Ентеросан  (для регуляції функції шлунково-кишкового тракту, 

особливо при підвищеній кислотності шлункового соку, та для 

профілактики новоутворень);  

- Імуносан (для нормалізації імунітету, особливо при алергічних та 

імуноагресивних захворюваннях, зокрема при псоріазі, екземі, 

поліартриті, та для профілактики новоутворень);  

- Гастросан (для попередження гастритів і виразкової хвороби шлунка та 

для профілактики новоутворень); 

- Дермосан (для попередження ускладнень при гнійничкових 

захворюваннях шкіри та слизових оболонок, випадінні волосся та для 

профілактики новоутворень); 

- Пневмосан (для попередження захворювань органів дихання, особливо 

ускладнень при бронхіальній астмі, пневмонії, бронхоектатичній хворбі 

та для профілактики новоутворень);  

- Ангіотуморосан (для попередження гіпертонічної хвороби і порушень 

кровообігу мозку та для профілактики новоутворень); 



- Холеуросан (для регуляції функції шлунково-кишкового тракту, 

особливо при жовчокам’яній хворобі, захворюваннях шкіри та для 

профілактики новоутворень); 

- Туморосан (для попередження шлунково-кишкових і серцево-судинних 

захворювань та для профілактики новоутворень). 

 

 


