
  «Лікарі лікують хворобу, а здоров’я здобувайте самі!»  
                                                            Академік, хірург  М.Амосов 

  Результати дослідження впливу продукту «Йодіс-Концентрат» на 
здоров’я людини.  Із виступу лікаря-імуноморфолога, наукового співробітника і 
лікаря-консультанта з 50-річним стажем Баландіної К.К.: «Я займаюсь вивченням клітин 
організму, визначаю під мікроскопом наявність токсичних та інших продуктів порушення 
обміну речовин. При цьому в клітинах виявляються такі жирові відклади, які клітину 
руйнують. Цей стан самоотруєння, власне, є супутником погіршення стану здоров’я і 
називається «холестерикоз». За скількома б пацієнтами я не спостерігала, скільки б типів 
пошкодження клітин не було виявлено, незмінним залишається одне: якщо токсини із 
клітини не виходять, то ніякі ліки, ніякі внутрівенні розчини не врятують організм від 
поганого самопочуття… Ознайомившись із продуктом «Йодіс-концентрат», я була в 
надзвичайному захопленні. Вперше я спостерігала таку неймовірну дію на морфологічні 
препарати: на склі під мікроскопом клітини миттєво ставали чистими!!! Можу сміливо 
стверджувати, що серед відомих до цього часу медичних препаратів та харчових добавок, 
ще не було такого продукту, який би так швидко призводив клітини до чистого стану!..» 
Справжньою сенсацією цей продукт став у профілактиці та лікуванні СНІДу, 
туберкульозу, онкологічних хвороб та у протидії вірусним інфекціям тощо (див. відео 
«Врачи о Йодис.Йодис и рак» , «Йодіс проти коронавірусу» у YouTube) 

 

 

 У реабілітаційній різновіковій групі дитячого садочка з березня по травень щодня вранці після 
сніданку і перед сном всім дітям орошали ротову порожнину спреєм «Йодіс-календула». Відвідуваність 
садка у цій групі була набагато вища, ніж в інших групах, діти не хворіли на застуди і грип, значно зросла 
їх фізична активність .                                 Шуляр Інна, медсестра ДНЗ №3 м.К-Каширського Волинської обл. 

 Йодіс-Концентрат із Селеном передав у Луцьк для друга у туберкульозну лікарню. Результати 
стало відчутно відразу. Через 2 тижні у нього замість сухого кашлю почалось відкашлюватись 
мокротиння. Лікар навіть порадив для лікування медсестрі .         Траумов Вадим, 1967 р.н., Волинська обл.. 

 За півтора місяця при вживанні «Йодіс-Концентрату» і «Йодіс-календули» перестало випадати 
волосся і укріпилися нігті, у внуків протягом двох днів пройшла ангіна, у однорічної правнучки без 
температури і болю прорізався черговий зубчик.                      Коник Галина,  1950 р.н., Волинська область. 
 «Йодіс» вживаємо всією сім’єю з липня 2015 року і швидко побачили результат: перестали 

шаруватися нігті, у період менопаузи часто «кидало в жар», зараз стан набагато кращий. У 
чоловіка покращився сон, він майже забув про свою печію. У дочки грудна дитина, молока не 
вистачало, коли стала пити «Й-К», його стало більше і кращої якості, дитина стала більше 
наїдатися. Дуже дякуємо виробникам за таку чарівну воду.   Качановська Людмила, 1966 р.н.., Волинь 

    Не могли завагітніти, безуспішно лікувалися.. 3-4 місяці з чоловіком пили «Й+Селен». Дякуємо 
Богу, що є такий продукт.Тепер ми – батьки.    
                 Ірина Ч., 1987р.н., м.Луцьк, Лариса К., 1985 р.н., Волин.обл., Наталія Г., 1979 р.н., м. Остріг   
*  Уже 20 років хворію на псоріаз. Після 3 місяців щоденного вживання «Йодіс-концентрату» (70 
мг/дм3) і «Йодіс-Селену» зуд припинився, пройшло почервоніння, нових висипань немає, в деяких 
місцях «псоріатичні бляшки» зникли.Із кремом «Актидерм» результати ще кращі. 
                                                                                                  Мосейчук  Наталія, 1980 р.н.,  с. Нуйно , Волин.обл. 

     Вегетосудинна дистонія, часто дуже боліла голова, кожної весни і осені лежала в лікарні, 
«капалась». Крім того, по гінекології зробили операцію. Дякую тій людині, яка порадила пити «Й-
К». Через 3 дні після операції ожила, стала бігати, навіть лікарі дивувалися. Більше року з 

ВІДГУКИ СПОЖИВАЧІВ ПРОДУКТУ  

 «Йодіс-Концентрат» 
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«Йодісом». Більше в лікарні не була. на роботі не втомлююсь, відчуваю себе іншою людиною. 
Настрій, бадьорість тепер завжди зі мною.     Єрмак Тетяна, 1969  р.н., , смт Клевань Рівненська обл. 

 
     Йодіс-концентрат в нашій сім’ї вживають всі постійно протягом майже півтора року. 3 роки назад 

моя друга вагітність була на  пониженому  гемоглобіні.     Зараз, під час третьої вагітності, стан 
здоров’я дуже добрий. Результати всіх медичних аналізів підтверджують це.   Ні в кого немає 
проблем із зубами. Взимку і навесні для профілактики 5- річному  сину і 3-річній доньці  щодня 
пирскала в ротики спрей «Йодіс-Календула», на відміну від їх однолітків всі зуби збереглись, з 
природньою білизною, без карієсів. Діти менше стали хворіти на застуди , швидше видужують.     

                                                                        Дмитрук Тетяна,  1986 р.н.,  м. Камінь-Каширський Волинська обл. 

      2 місяці ми є споживачами продукції Йодіс. У матері пройшли болі у шлунку ( був гастрит). 
Дочка і внучка подолали ГРВІ без антибіотиків _ пили багато Йодіс-Концентрату і промивали 
носову порожнину. В обох з носа протягом 2 тижнів виходили згустки дуже  густого слизу.  Видимі і 
відчутні результати – бородавка над бровою, на яку я на ніч накладала компрес (Йодіс-концентрат 
із Селеном), за кілька разів розсмокталася. Ще побачила вражаючу дію компресу із Йодісом, коли 
пошкодила палець , працюючи з м’ясорубкою. Постійно прикладала цей компрес вдень і ще на ніч. 
На другий день не залишилося ні почервоніння, ні набряку, хоч больові відчуття ще залишалися 
кілька днів потому.                                                Панасюк Валентина, 1964 р.н. , вчитель , м. Рівне  

      Пройшло приблизно 2  місяці , як я почав вживати Йодіс-Концентрат. Помітні позитивні зміни у 
зовнішньому вигляді  - вичистилося обличчя від прищів. Давно займаюся у тренажерному залі. І 
можу впевнено відзначити, що набирання м’язової маси в цей період відбувається швидше, я бачу 
результат і у власній витривалості , -  силові  навантаження тепер даються значно легше.                                                                                                               
                                                                                                                                                     Рувим М., 25 р., м. Рівне  

      Із Йодісом понад 3 місяці. Результат по собі я помітила відразу. Через 2 тижні у мене 
перестали боліти голова ( раніше по 2 таблетки на день було мало) і  нога ,  на яку я кульгала і без 
болю не могла ходити.   Явно зв’язано із запаленням сідничого нерву . Коли я натирала ногу 
раніше аптечним йодом із медом, було полегшення болю в нозі на день – півдня, а зараз вона вже 
мені не болить зовсім.    А мати моя взагалі помирати збиралася . А  зараз ожила, півники садить 
на подвір’ї. Пішла в село на базар, купила оберемок півників, принесла, скопала грядку, посадила 
! Через 4 місяці від початку щоденного прийому Йодіс-Концентрату мама вперше за останні 2 роки 
пішла на далеку відстань від дому . Вона пішла в  церкву ( до церкви 4 кілометри), вистояла всю 
службу (!), і прийшла назад. 2 роки тому вона помаленьку ходила інколи в церкву, там могла лише 
сидіти на лавці. За моєю мамою спостерігали люди з села. І один знайомий після цього прийшов 
до мене за Йодісом.  І ми живемо, і процвітаємо. Бажаю всім такого ж успіху.    
                                                                             Квятковська Тамара,  1955 р.н.,  с. Тучин  Рівненського  р-ну  . 

      За здоров’ям слідкую давно. Я знаю, що краще хвороби попередити, ніж їх потім лікувати. 
Скажу відверто, що я була в дуже багатьох компаніях. І відразу у цей продукт і його дію я не 
повірила. Зацікавилася тоді, коли моя знайома розповіла про те, що її чоловік після  7 інсультів 
був зовсім лежачий, і через  2  місяці став сидіти. Коли я почала щоденно пити Йодіс, відчула 
полегшення, потім недовготривале погіршення , і зараз зовсім інший, новий стан самопочуття і 
здоров’я.                          20 років я торгую на ринку. Я мала  цілий букет  хвороб: часті головні болі 
і головокружіння, безсоння, пекли очі,  гіпертонія, проблеми з нирками, хронічна втома. Коли я 
пити Йодіс-Концентрат, все це у мене помаленьку пройшло. Тиск, який інколи доходив до верхньої 
відмітки 200 , нормалізувався до 140 і навіть до 120. Біля мого робочого місця на ринку  є аптека і 
я там міряла часто тиск і купувала таблеки.  Тепер я ніяких ліків не приймаю. Я навіть не могла 
уявити, що може бути така дія на організм ! Я відчуваю себе значно молодшою . Можна сказати, 
що навіть в молодості у мене не було таких результатів , як зараз. Тепер багато моїх знайомих є 
споживачами Йодіс. Навіть скажу чесно, мій чоловік відчув результат на своїй активності, 



споживаючи Йодіс-Концентрат із Селеном.  Наливаю по 2-3 добові норми щоденно. Інколи навіть 
не міряю,адже зашкодити ним не можна.   Дякую Богу, дякую винахіднику за прекрасний продукт!   
                                                                                   Лащук Надія, 1962 р.н., с.Тучин Рівненського р-ну 

     Лише півтора місяця з Йодісом, але його висока оздоровча дія уже підтверджена у моїй сім’ї. 
Моя 10-річна дочка була хвора з ГРВІ із температурою . Чесно кажучи, не сподівалася на такий 
швидкий результат. Всього один прийом із соком лимону – і на ранок дитина пішла в школу Ми-
нулого року ми все літо промучилися із наслідками харчової алергії  в 5-річної дочки на червоні 
фрукти,  ягоди і овочі. Цього літа ми вперше пробували полуницю, черешню і бачимо, що діатезу 
немає. А я відчуваю прилив енергії, силу, з’являється оптимізм. Був нерегулярний місячний цикл, 
затяжні  «жіночі дні» , зараз  вже все нормалізувалося. Результати аналізів свідчать про норма-
лізацію гормональної активності.   Гострий гайморит вдалося подолати без ускладнень всього за 5 
днів.   Зменшились  прояви венозної  сітки  завдяки гелю «Йодіс Артрогель» . Швидка втом-
люваність ніг і болісні відчуття уже в минулому. Зараз багато рухаюсь із новими неймовірними 
відчуттями легкості.                                                Наталія Олександрівна, 1976 р.н.,, медсестра, м.Рівне      

                                                                                         

     «Не знаю, як склалось би моє життя, і чи взагалі досі я була б жива, якби 10 років тому я не почала 
щодня вживати цю справді ЖИВУ ВОДУ, як багато хто її сьогодні називає. Нещодавно я відкрила свою 
медичну картку і прочитала . Мабуть, якби я показала цю картку тому спеціалісту, який робив мені рік тому 
УЗ-діагностику, він би не повірив, що це моя картка. .. Приблизно із 45 років я мала наростаючі проблеми 
зі здоров'ям. В онкодиспансері стояла на обліку . Мала залізодефіцитну анемію (гемоглобін - до 85), 
дифузний зоб ІІІ ступеня, фіброзно-кістозну мастопатію, великі проблеми із жіночими органами (море 
фібріом, одна із кіст розмірами 8*12 см), медики рекомендували видаляти все це . Ноги були наче оловом 
налиті, про каблуки забула вже давно, взагалі важко було рухатися, загальна обезсиленість. 3-я група 
інвалідності по діабету. Це зараз я розумію, що все це - наслідки, які тісно пов'язані із порушенням 
нормальної роботи щитовидної залози. А тоді я майже втратила інтерес до життя, надію на 
виздоровлення, боялась, що все це може швидко і плачевно закінчитись. Я дізналась про Йодіс-
концентрат від знайомої. Замовила в Києві. Почала пити по нормі, потім збільшувала і збільшувала 
норму, як просив мій організм. Перший результат- додається сила, настрій. Цукор стабілізувався за 
півтора року повністю, вийшла із цукрознижуючихпреператів. Розсмокталися всі кісти - зоб пропав, 
фібріоми, і навіть та кіста, яка була як гусяче яйце. Я відчуваю себе не на мої 59, а як мінімум на років 15 
менше, багато рухаюсь, ноги не турбують. Люблю взуття на підборах. Моя мама (їй 87) п'є Йодіс 8 років. Я 
справді радію, що вона в мене зараз бадьора, при хорошій пам'яті, більше не жаліється на болі в серці, на 
задишку, у неї зміцніли ноги, вона в гарному настрої. Моя двоюрідна сестра мала затяжний депресивний 
стан, ми всерйоз за неї боялися, за її психічний стан. Через півроку із Йодіс-концентратом вона має 
чудовий вигляд і самопочуття, повернулася до повноцінного життя. У моєї знайомої у Сарнах 3-річний 
хлопчик довго не розмовляв. На 3-ій пляшечці "Йодіс-концентрату" він заговорив, і навіть вірші в садочку 
читав - усі дивувалися. Насправді я дуже вдячна Богу, що він мене привів до його ТВОРІННЯ. Золоті 
медалі на Міжнародних виставках цей продукт отримав заслужено. Я всім говорю про цей продукт, що 
справді є для всіх нас "рятівним колом". За це рятівне коло уже схопилися мільйони людей по всьому 
світу. Певно, багато кому невигідно, щоб про це БОЖЕ ДИВО дізналися всі».  
                                                                                                                           Надія Касьян, 1958 р.н. , м.Луцьк. 

    Моя родичка Т., 75 р.,  пережила інсульт,  права рука не працювала, стала ослаблено. Так 
пройшов рік. А нещодавно вона впала з ліжка і кілька годин не могла  встати. Це різко і негативно 
вплинуло   на неї – вона дуже ослабла, важко говорила, більше не змогла себе контролювати 
(маю на увазі туалет), прийшлося одягнути памперси,   і тиждень прийшлося доглядати за нею. 
Навіть знайшли доглядальницю. Знаючи силу Йодіса, щодня я додавала їй у воду по 70-80 г (при-
близно по 3 ковпачки). Коли через тиждень мені прийшлося їхати додому і залишити її, доглядаль-
ниця приходила лише 1 раз і лише на ніч, а далі потреби не було, тому що  Т. повністю прийшла 
до норми , значно додалися сили, прояснився розум, відновився самоконтроль.  Тепер вона навіть 
сама грубку палить і виходить на вулицю. Далі вона п’є Йодіс по 2 ковпачки щодня. Неможливо 
передіти усієї вдячності винахіднику , дякую Богу !                     Людмила Войтусік, 1973  р.н., м. Рівне 



    Почала пити Йодіс-к в листопаді 2019 року.Була збільшена щитовидка і 4 вузли.Через 10 місяців 
прийому,3 вузли пропали зовсім,а четвертий зменшився наполовину. П'є по 10-15 мл щодня. 
                                                                                                                   Марія Г., 1960  р.н., м. Нетішин 

  Поставили діагноз - аутоімуний тиреоідіт.Антитіла були 484 (норма до 35),гормон Т3 -13.2 (при 
нормі до 4 ). Пила Йодіс -К простий і з селеном.  Спочатку по пів ковпачка 4 місяці,потім по 2 ков-
пачки  6-7 місяців. Через рік прийому антитіла стали 77,а гормон  - 1.61 ..Всім раджу. 
                                                                                                                                    Тетяна Головко, 1958 р.н., м.Остріг  

 Пропила Йодіс К півтора року. До прийому Йодіса сумарний об'єм щитовидки був 39.9 см3 і  багато 
вузликів по 4 мм. Через півтора року стало 13,82 см3 (норма 11-15) і  не стало вузлів.  
                                                                                                                       Вікторія К., 1985 р.н., м.  Остріг. 

Й О Д І С    І     К О Р О Н А В І Р У С    *     Йодіс почали вживати у нашій сім’ї  майже півтора 

року тому. Із початком пандемії коронавірусу наша добова норма  зросла – із лютого і  по листопад  
2020 р . ми вживаємо 2 рази в день по ков-пачку Й-К із селеном ( 25 мл зранку і 25 мл ввечері). Я,моя 
дружина, дочка і внук  - так само. Єдиний, хто не визнає Йодіса – зять, він якраз і захворів важко  і 
лікувався в лікарні.  Ми всі четверо двічі здавали ПЛР-тести і тест на антитіла – ні в кого не підтвер-
дився коронавірус. Нещодавно ( середина листопада)  ми з дружиною  відчули симптоми грипу ,ПЛР-
-тест підтвердив коронавірус. У дочки і внука – немає. На мій режим роботи це не вплинуло, смак і 
нюх не постраждали;  веду  активний спосіб життя. Кожні 2 години я приймаю з чаєм і лимонним со-
ком по ковпачку Йодіса із Селеном, ще калину, малину і чай з листя обліпихи, правда, ще додав пре-
парат цинку . У мене  вже тиждень  температура не піднімається вище 37, пульсоксиметром міряв 
стан насичення киснем – 96-97% , зараз вже  майже не відчуваю якогось дискомфорту.  Всім раджу – 
бережіть себе, поки ви здорові.                                                                     Віталій В., 1957  р.н., м.  Рівне 

      Майже 2 роки ми із сестрою є споживачами продукції Й-К. Протягом всього вірусного періоду 
ми вживаємо Йодіс і Йодіс із Селеном великими дозами щодня – спочатку по ковпачку  двічі на 
день, а зараз про 2 ковпачки двічі на день . Справа в тім, що ми щоденно контактуємо із хворими , 
бо працюємо в обласному центрі екстреної допомоги і захист нам потрібний більший . В нашому 
медзакладі біля 80 медпрацівників захворіли в цей період, було багато випадків протікання хворо-
би у важкій формі. Ми, слава Богу, на лікарняному не були . Йодіс – це енергія, це справжня сила і 
здоров’я, це міцний імунітет. Деякі знайомі медики за нашим прикладом теж стали споживати Йо-
діс. Нещодавно після контакту із родичем одного хворого на коронавірус я відчула сильну біль в 
горлі і швидко наростаючу температуру. Протягом 1 ночі я випила біля 2 (!) пляшок Йодіса із Селе-
ном , до ранку симптоми закінчилися. Раджу додати спрей Йодіс-календулу для горла для всіх 
членів родини, щоб не допустити розмноження вірусу у слизових оболонках. І в перші дні вірусної 
інфекції  Водіс – для ідеального результату. Оксана і Ірина Б., 1976 р.н., с. Олександрія, Рівненський район 

 

 Про Йодіс дізналася ще у 2003 році, а почала користуватися у 2012 р. , тоді ми його «діставали» із 
Києва, через подругу секретарки , яка працювала у Верховній раді. Дякуючи Йодісу, мені вдалося 
розпрощатися з токсичним цирозом печінки, який прийшов як «бонус» разом з тривалим лікуван-
ням неврологічних хвороб , отриманих ще в 1986 році після Чорнобиля  на базі енергетиків, де вся 
наша сім’я відпочивала влітку,а також  значно підняти загальний стан здоров’я. Проте , живучи в 
Сарнах, і постійно вдихаючи цинкове повітря і радіацію із діючої Рівненської АЕС, я мушу регуляр-
но  зміцнювати власне здоров’я природними засобами , і Йодіс для мене – це номер 1. Нажаль, 
цієї осені мені прийшлося перехворіти на COVID-19. Дози Йодіса із Селеном підняла в рази, дода-
ла деякі ефективні природні препарати, робила компреси, пила чай з листя обліпихи з лимоном і 
малиною. Незважаючи на слабкість, нудоту, гострі головні болі, стан апатії , завдяки комплексній 
дії Йодіса і вжитих заходів хворобу вдалося подолати за півтора тижні .Гемоглобін не піднявся ви-
ще 130 , температура не піднялася вище 39 (і то одноразово), в легені коронавірус не опустився, 



про що є свідчення розгорнутої рентгенографії, смак і запах не пропали. Вважаю, що головне – 
вберегтися від ускладнень і постійно зміцнювати  імунітет . Йодіс- це життя. Усім міцного здоров’я ! 

                                                                     Вікторія Федірко, 1976 р.н., незалежний журналіст, педагог, м. Сарни 

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ  «ЙОДІС-К» У РІВНЕНСЬКІЙ і Хмельницькій ОБЛ. 

- М.РІВНЕ – вул. Шкільна, 45 ( зуп. «Органний зал»),  
- тел.     068 788 02 88                  068 604 25 49                 099 319 79 55 

                           
- м. ОСТРОГ,  м.НЕТІШИН  - тел. 067 363 51 98 

 

- м. Нетішин – просп. Незалежності, 20 , універмаг,   
- перехід з 1 на 2 поверх 

м. КОСТОПІЛЬ -  вул. Грушевського , 26 А, ТЦ «Квадрат» ( вхід з 
двору)    -тел. 068 002 26 67 

 
М. САРНИ – тел. 096 969 03 00 ,     095 814 98 69 

 
ЗАПРОШУЄМО  ПЕРЕКОНАТИСЯ – 

ЦЕ ВАШ ПРИРОДНИЙ ШЛЯХ ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я ! 

 

УСВІДОМТЕ НАРЕШТІ – ми ВСІ в зоні РИЗИКУ !!! 

Не зволікайте! Захистіть свою родину від наростаючих екологічних 
небезпек, 

Від дії радіації, вірусних інфекцій, та невиліковних хвороб. 

Дайте своєму імунітету «залізну» підтримку! 

Підніміться на 10 щаблів вище у своїй працездатності. 

Створіть щоденний ефект морського санаторію у Вас вдома. 

Подаруйте собі нові відчуття істинного власного здоров’я. 

Дайте шанс собі, своїм дітям і батькам на здорове, безпечне і радісне 
життя 

В йододефіцитних умовах проживання, на території радіоактивного 
забруднення ! 

І ПАМ’ЯТАЙТЕ – ВАШЕ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я У ВАШИХ РУКАХ !     

                      НА ЯКОМУ ЕТАПІ ЗГАДАТИ ПРО ЦЕ – ЗАЛЕЖИТЬ ЛИШЕ ВІД ВАС ! 

    ЙОДІС-КОНЦЕНТРАТ – 100 % ГАРАНТІЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я ! 
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