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Aktywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy.  
Wyraźnie poprawia kondycję mięśnia sercowego, przywraca napięcie i normalizuje 
kurczliwość.  
 
Lek zmniejsza objawy choroby wieńcowej, poprawia stan za pomocą kardiomiopatii. 
Normalizuje tętno.  
 
PENTYLL HEART poprawia funkcjonowanie naczyń krwionośnych organizmu: 
uelastycznia, oczyszcza ściany naczyń krwionośnych i stopniowo przywraca ich 
drożność.  
 
Pomaga znormalizować poziom cholesterolu we krwi, zmniejszając ryzyko 
miażdżycy. Aktywnie wpływa na małe naczynia włosowate, poprawia mikrokrążenie 
krwi.  
 
Ma silne działanie antyoksydacyjne.  
 
Wspomaga wydalanie produktów przemiany materii z organizmu.  
 
Chroni błony komórek trzustki i wątroby i stymuluje pracę tych narządów. To z kolei 
aktywuje produkcję enzymów, co pozytywnie wpływa na pracę przewodu 
żołądkowo-jelitowego.  
 
Substancje czynne zawarte w produkcie są w stanie przeniknąć przez barierę 
krew-mózg dlatego też ma pozytywny wpływ na komórki naczyń mózgowych (także 
w hipokampie). Zwiększa to odporność organizmu na stres, czego efektem jest 
spokój, równowaga, pozytywne nastawienie do otoczenia. Funkcje poznawcze 
mózgu, koncentracja uwagi, pamięć ulegają poprawie.  
 
 



 
Należy również powiedzieć o zależności meteorologicznej. Wielu pacjentów z 
problemami układu sercowo-naczyniowego nie toleruje ciepła, duszności i wysokiej 
wilgotności. Na tle stosowania leku PENTYLL następuje poprawa funkcji 
adaptacyjnych organizmu. Znacznie łatwiej odczuwa się warunki pogodowe, ciepło 
czy duszność.  
 
Lek ma pozytywny wpływ na układ odpornościowy organizmu, ma działanie 
przeciwzapalne.  
 
Niezwykła zdolność leku do poprawy krążenia krwi, nawet w małych naczyniach 
włosowatych może być zastosowana w leczeniu chorób oczu, w zapobieganiu 
powikłaniom cukrzycy typu 2, zaburzeń i obrzęku limfatycznego różnej etiologii.  
 
Ta sama właściwość leku pomaga pobudzać gruczoły dokrewne, poprawiając pracę 
układ hormonalnego. Inną niezwykłą cechą leku jest jego zdolność do wpływania na 
choroby tkanki łącznej organizmu (takie jak reumatoidalne zapalenie stawów). Lek 
nasyca organizm organicznymi związkami minerałów i metali, zmniejszając w ten 
sposób stres oksydacyjny i zmieniając pH środowiska organizmu.  
Wszystko to prowadzi do zmniejszenia ogólnoustrojowych procesów zapalnych i 
poprawy ogólnego samopoczucia. 
 
Preparat PENTILL HEART można stosować zarówno samodzielnie, jak i jako 
dodatkowe narzędzie w połączeniu z leczeniem farmakologicznym.  
 
W celach profilaktycznych lek należy stosować 1 tabletkę 2 razy dziennie.  
Następnie należy zrobić przerwę na 2 tygodnie, następnie powtórzyć cykl. W 
przypadku istniejących problemów zdrowotnych stosuj 1 tabletkę 3 razy dziennie. 
Następnie należy zrobić przerwę na 2 tygodnie i cykl powtórzyć. Do czterech cykli. 
Lek należy przyjmować co sześć miesięcy. 
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