
ПРОТОКОЛ ЗА СЛАБЕЕЊЕ 
  ТРЕТМАН СО АМИНОКИСЕЛИНИ
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Почитувани, !
Ви честитаме на конечната одлука што ќе Ве промени засекогаш. !
Протоколот за Липосукциска исхрана е само почеток на Вашата доживотна мисија да се храните првилно и во својот 
организам да ги внесувате хранливите материи што се потребни за одржување на долготрајно здравје и виталност. Пред 
вас е Протоколот за отстранување на вишокот килограми со аминокиселини. Еден циклус овозможува да се отстранат 
7-10% од телесната маса, а трае 21 ден. Она што е најважно е дека третманите се целосно безбедни за здравјето. Во текот 
на третманот со аминокиселини не сте гладни, не Ви паѓаат шеќерот и енергијата, се чувствувате добро ‒ килограмите 
ги губите брзо, па веќе по 2-3 дена ќе ги видите првите резултати. Користењето на аминокиселини ќе Ви обезбеди 
природна рамнотежа во хормоналното регулирање на масното ткиво и на метаболизмот на мастите, што ќе резултира со 
губење на масните резерви од локализирани подрачја. Ако продолжите со одржување на таа рамнотежа, Вашето тело ќе 
се стреми кон оптимизирање на масните резерви, односно ќе продолжите да слабеете или ќе ја одржувате постигнатата 
оптимална телесна маса. !
Липосукциската исхрана се базира на фармаколошкиот метод на слабеење со помош на специјално избалансирани 
аминокиселини со високок биолошки квалитет во облик на препаратот „Lipo21“, кој се користи во рамките на 
протоколот за третирање на дебелината. Целта на третманот е да се постигне оптимална телесна тежина и да се 
коригираат одредени метаболички нарушувања заради подобрување и запазување на здравјето на пациентите. !
Како дејствува липосукциската исхрана? 
Липосукциската исхрана функционира на принципот да го принудување на  телото да се храни со сопствените масни 
резерви. Метаболизмот на мастите се активира по природен пат со помош на специјално избалансирани аминокиселини 
на млечната сурутка, кои се земаат во облик на напитокот Lipo21. !
Lipo21 е додаток во исхраната, базиран на протеините од сурутка, со додаток на L-изолеуцин, орнитин алфа-
кетоглутарат, L-триптофан, таурин, L-цитрулин и калиумов цитрат, а се произведува во Германија според највисоки 
стандарди. 
Lipo21 дејствува така што го стимулира излачувањето на GH (хормонот на раст), кој има липолитичко дејство, го 
намалува количеството на складираната маст во станиците и го забрзува разградувањето на мастите. 
Lipo21 е така формулиран за да ја активира хиперпродукцијата на GH и со тоа да предизвика активирање и бета-
оксидација на локализираните масти: 
1.	 Ја активира базичната липолиза (елиминацијата на мастите), ги раствора триглицеридите (маснотиите).    
2. 	 Ја поттикнува липолизата индуцирана со дотокот на адреналин во текот на вежбање или во стресни состојби.   
3. 	 Ја инхибира липогенезата (формирањето на триглицеридите) по оброкот.   
4.	 Ја инхибира адипогенезата (процесот на претворање на масните станици во масни наслаги), а дејствува и    

превентивно. 
. 

ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА !
БЕЗ БУКВАЛНО, 100% ПРИДРЖУВАЊЕ ДО ПРОТОКОЛОТ, РЕЗУЛТАТИТЕ НЕМА ДА БИДАТ МОЖНИ! 

Протоколот за слабеење мора да се одвива 100% според шемата на третманот што се наоѓа пред 
Вас. Резултатите може да се добијат само ако буквално се придржувате до протоколот и не е 
дозволено ни најмало отстапување. Во текот на траењето на Протоколот нашиот организам се 
наоѓа во посебна состојба на кетогенеза, кога се одвиваат процеси на метаболизмот на мастите 
што лесно можат да бидат нарушени и прекинати со земањето на кој било прехранбен производ 
(без исклучок) што не е предвиден со Протоколот. Ова практично значи дека ако изедете кој 
било прехранбен производ, дури и таков за кој верувате дека „не здебелува “, кој нема шеќер, 
масти  или сл., па дури да се работи и за најмало количество (трошка леб, парченце бадем, 
голтка сок и сл.) целиот Протокол може да биде нарушен, односно слабеењето може да престане! 
Во овој случај, веднаш контактирајте го Вашиот нутриционист и следете ги понатамошните 
упатства јавувајќи се на бројот 02 31 51 714.  

Прекршувањето на Протоколот не го загрозува здравјето, но го оневозможиува слабеењето. 
.



!
ЕВАЛУАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ТРЕТМАНОТ СО АМИНОКИСЕЛИНИ !
Масата е својство на телото. Во секојдневниот живот често ја бркаме со тежината, што не е правилно, зашто тоа се две 
различни физички величини (разлики: масата е апсолутна, додека тежината зависи од гравитацијата; масата се мери 
со вага, а тежината со динамометар; масата се изразува во килограми [kg], а тежината е во њутни [N]). Масата (kg) 
зависи од волуменот. Липосукциската исхрана има за цел да го намали волуменот на телото. Во тој случај, 
намалувањето на количеството на поткожното масно ткиво (густината на супстанцијата, односно на телото) влијае на 
количеството на масата и на волуменот на телото.  

Кај липосукциската исхрана целта не е резултатот што е постигнат на вагата. Конечниот очекуван резултат по еден 
циклус е намалување на волуменот за 7-10% во зависност од брзината на метаболизмот и од претходните навики на 
исхрана. Меѓуттоа, со оглед на зголеменото количество вода што се зема во текот на третманот, вагата најчесто не го 
покажува вистинскиот резултат ‒ на пр., ако сме ослабнале 8 kg, вагата може да покаже околу 5 kg помалку од нашата 
почетна телесна тежина, па тоа не смее да нè разочара. Затоа ќе применуваме мерење на обемот во сантиметри. 
Промените ВО ОБЕМОТ НА ТЕЛОТО би требало да ги забележите по 3-4 дена. Мерењето се врши наутро, по тоалетот. !

Пред започнување со Протоколот, измерете ги почетните параметри и мерете во сите 
контролни точки (прв ден, шести ден, единаесетти ден, петнаесетти ден и дваесет и 
први ден). На почетокот слабеењето ќе оди побрзо (3-6 килограми во првите 10 дена), 
а потоа може да биде побавно во однос на она што го покажува вагата, но ќе 
продолжите со намалувањето на обемите (сантиметри). Не е пожелно да се мерите 
секој ден. !
ЗАБЕЛЕШКА: Ако ни по 7 дена употреба не забележите дека сте почнале да 
слабеете, веднаш известете за тоа на бројот 02 31 51 714; 070 535 033 !
Можни причини: 
1. Не се придржувате кон Протоколот според упатството 
2. Имате запек. ‒ Пијте таблети или чај против запек 
3. Хормонално нарушување (тироидни или други хормони) 
4. Непозната причина !!!!!!

Број на протоколот

Име и презиме

Година на раѓање

Пол

Висина

Тежина

Обем на струкот

Обем на градите

Обем на колковите

ДЕН    1 6 11 15 21

ДАТУМ

Обем на струкот (cm)

Обем на градите (cm)

Обем на колковите (cm)

Телесна маса (kg)
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НАЧИН НА ПОДГОТОВКА НА ТЕРАПИЈАТА Lipo21- аминокиселини !!
Аминокиселините не заменуваат оброк. 
Се користат за да ја придвижат мобилизацијата на масните наслаги и да го овозможат слабеењето. Аминокиселините се 
спакувани во кесички од 20 грама, а една кесичка претставува една терапевтска доза.  
Се подготвуваат како орална суспензија со вода или со чај од билки на следниот начин: 
Во една чаша студена или млака вода или во една чаша чај од билки (2 dl) истурете 1 кесичка прашок и измешајте го 
растворот за да се изедначи. 
Испијте го растворот бавно во текот на 5 минути. За корекција на вкусот можете да додадете цимет, кафе или горчливо 
какао. Дозволени се вештачки засладувачи.  !!
ДОЗВОЛЕНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ДОДЕКА ТРАЕ ПРОТОКОЛОТ !

Освен намирниците што се предвидени со Протоколот, додека трае Протоколот е дозволено следново: 
1. Вода (не е дозволена минерална или ароматизирана вода) 
2. Кафе без шеќер (домашно, инстант или еспресо). Инстант кафето од типот 2in1 или 3in1 не е 
дозволено. 
3. Чај од билки без шеќер (не е дозволено овошен чај или инстант чај) 
4. Вештачки засладувач (Натрен или Стевија) 
5. Лимонада без шеќер (другите агруми и овошја не се дозволени) 
6. Гуми за џвакање без шеќер 
7. Витамини и минерали во таблети без шеќер (шумливите таблети не се дозволени) 
8. Пробиотици без шеќер 
9. Таблети и медикаменти (редовна терапија или по потреба, на пример, таблети 
против болки) 
10. Цигари !!!!!

ДОЗВОЛЕНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО СЛУЧАЈ НА ЧУВСТВО НА ГЛАД !
Во текот на траењето на Протоколот нема да бидете гладни, но може да се појави чувство на глад како резултат 
на желбата за храна, па во тој случај се препорачува да се земе една чаша вода. Ако чувството не се изгуби за 10 
минути, тогаш применете еден од следниве совети: !
1) 	СВЕЖИ КРАСТАВИЦИ ‒ изедете свежи краставици, а нив можете и да ги посолите. Количеството на свежи  

краставици не е ограничено. Киселите краставички не се дозволени. 
2) 	ДОПОЛНИТЕЛНА КЕСИЧКА ‒ LIPO21 ќе Ве засити. Помеѓу оброците можете во секое време да испиете  

дополнителен напиток.  
3)	 ЕНЕРГЕТСКА СУПА: Во текот на траењето на Протоколот може да се јави потреба за дополнителна енергија   

со оглед на тоа што Протоколот предвидува задоволување на базалниот метаболизам или на основната 
енергија за секојдневно функционирање. Меѓутоа, доколку почувствувате недостиг на енергија или слабост, 
потребно е да внесете дополнителна енергија преку енергетска супа што се приготвува на следниов начин: 
50 грама пилешко месо (филе или со коски) сварете го во 4 dl вода. Пет минути пред месото да го 
отстраните од ринглата, додајте една кафена лажичка путер, малку магдонос и сол по желба. Кои било 
други додатоци и зачини не се дозволени. Дозволено е дневно да изедете една чинија супа, и тоа само во 
случаите кога чувствувате пад на енергијата. Време на земање на супата ‒ по потреба, а најдобро во 
попладневните часови. !!!



!
Третман Lipo21 (21 ден) + ДОПОЛНИТЕЛНА ИСХРАНА  

Во продолжение е даден протоколот за исхрана ЗА 21 ДЕН, кој е наменет за отстранување на 7-10% од 
телесната тежина кај здрави лица со помош на аминокиселини во комбинација со исхрана. Се користат 2 
кесички Lipo21 дневно + храна. !
БЕЗ БУКВАЛНО 100% ПРИДРЖУВАЊЕ КОН ПРОТОКОЛОТ, РЕЗУЛТАТИТЕ НЕМА ДА БИДАТ МОЖНИ! 

 
Секое утро  да се испие една чаша топла лимонада. 

•	
 ПОЈАДОК (од 07:00 до 10: 00 часот)     
Lipo21 разматен во вода: 1 КЕСИЧКА 
За појадок не се земаат дополнителни прехранбени производи.  
Доволно е да се испие еден напиток Lipo21, кој може да се земе пред 
или по утринското кафе. 
Појадокот не смее да се прескокнува. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
•	
 РУЧЕК (од 13:00 до 04:00 часот)     

Lipo21 разматен во вода: 1 КЕСИЧКА + САЛАТА* 
За ручек се пие еден напиток AK21, а се зема и зеленчук во 
облик на салата или термички обработен. Важно е дека не смее 
да се земе кој било зеленчук, туку само оној што е одреден (на 
пр., забранети се домати, кромид, компири, пиперки ...). 
Ручекот не смее да се прескокнува. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
•	
 ВЕЧЕРА (од 18:00 до 22:00 часот) МЕСО + САЛАТА*     

За вечера НЕ СЕ ЗЕМА напитокот LIPO21, а се земаат и 
дополнителни прехранбени производи: МЕСО или РИБА. За 
вечера пригответе една шницла со големина на дланка од 160 g 
месо (од групата на телешко, говедско, јунешко, пилешко и 
мисиркино) или една риба од околу 180 g (пастрмка, ослич, 
орада, бранцин, панагасиус...) или    200 g морски плодови 
(лигњи, дагњи, ракчиња, октопод, остриги...). Месото може да 
биде варено, печено или пржено на 2-3 капки масло, путер, 
кокосово масло или маст). !

Со вечерата изедете и една САЛАТА. 
Вечерата не смеете да ја прескокнете дури и ако не се чувствувате гладни. !
*САЛАТА: Салатата мора да биде исклучиво од зеленчук од групата: краставица, цикорија, анасон, 
италијанска цикорија, ротквички, тиквички, целер, спанаќ, ендивија, зелена салата, аспарагус, зелка, 
брокула, печурки, артичока.) Може лимон и 3 капки маслиново масло. Количеството на салатата е 
приближно 150 g. !
ВАЖНИ ЗАБЕЛЕШКИ: !
- 	 Задолжително е во текот на денот да се испијат 2 литра чиста вода (не сметајќи ги другите течности)     
- 	 Задолжително е секоја вечер пред спиење да се испијат 3 таблети од билки „Le Dieci Erbe“ (ESI)     
- 	 Дозволено e помеѓу оброците да се пие кафе, лимонада, и да се јадат краставици.     
- 	 Во случај на потреба, дозволено е да се заменат ручекот и вечерата.     
- 	 Енергетската супа е дозволена само во случаи на пад на енергијата, а не се зема секој ден.     !
Се препорачува заедно со Протоколот да се земаат следниве додатоци што можат да се купат во аптеките: 
-	 Пробиотик ‒ по една капсула наутро и навечер      
- 	 Мултивитамински таблети ‒ 1-2 дневно. Не се дозволени шумливи таблети.     
- 	 Омега3 1000 mg со витамин Е ‒ 1-2 дневно     

!



Што може да се јаде откако ќе заврши Протоколот? !
Откако ќе заврши Протоколот за слабеење Липосукциска исхрана, мораме да се придржуваме кон оптималната исхрана 
што ги претставува условите за добро здравје и за нормална телесна маса. Основата на оваа исхрана е вистинската 
изворна храна како што се рибата, месото, јајцата, изобилието на разни зеленчуци и природните здрави маснотиии. Се 
јадат и домашните полномасни млечни производи, јаткастите плодови и овошјето. Се одбегнуваат прехранбените 
производи богати со шеќер и со скроб, како што се лебот и пекарските производи, тестенините, како и рафинираните 
растителни масла и маргарините. Се избираат чисти прехранбени производи што се најблиски до својот изворен облик, 
по можност одгледани по органски пат или одгледани дома, а се одбегнуваат  индустриските преработки кои се 
нутритивно осиромашени и содржат бројни дополнителни адитиви и штетни хемикалии.  !
ДОЗВОЛЕНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ: !
• 	 Месо (телешко, јунешко, јагнешко, свинско, месо од дивеч, внатрешни органи, суво месо) без отстранување на    

маснотијата 
• 	 Месо од живина (пилешко и мисиркино месо од домашно одгледана живина) без отстранување на кожичката    
• 	 Риба и морски плодови; да се приготви на малку маснотија, а по приготвувањето да се полее со маслиново    

масло 
• 	 Јајца (по можност домашни); може да се варени, печени, да не се одбегнува жолчката    
• 	 Сирење (млади и тврди сирење, полномасно сирење, изварка)    
• 	 Домашно полномасно млеко и млечни производи (кисела и слатка павлака, милерам, кајмак)    
• 	 Ферментирани млечни производи какви што се домашниот кефир или домашниот јогурт;    
• 	 Надземен зеленчук (зелка, краставица, зелена салата, домати, блитва, спанаќ, брокула, прокељ, карфиол,    

кељ, пиперки, аспарагус, модри патлиџани, целер, анасон, тиквички, тикви, зелена боранија, артичоки, 
маслинки, печурки; кромид, лук, ѓумбир;) Подземен зеленчук во помало количество (моркови, целер, 
цвекло, ротквички); домашна кисела зелка  

• 	 Овошје (лимон, малини, капини, боровинки, јагоди, рибизли, брусници, авокадо); ограничено: сите други    
видови овошје 

• 	 Јаткасти плодови и семки (ореви, бадеми, лешници, бразилски ореви, индиски ореви, семки од тиква, од    
сончоглед, од лен и од сусам). 

•	 Масти: путер, масти од животинско потекло, маслиново и кокосово масло     
• 	 Вода, минерална вода, кафе, чаеви од билки, лимонада, црно вино    
• 	 Темната чоколада (70% какао) е дозволена одвреме-навреме    !
Кои количества, кои комбинации? 
Нема генерално правило и нема точно одредени менија што ќе ги следите и ќе слабеете; секојдневната 
исхрана не е универзална инстант диета. Протоколот за одржување на килажата е начин на исхрана кој 
доведува до нормализација на апетитот и овозможува создавање на здрав однос кон храната, при што 
јадеме за да живееме, а не живееме за да јадеме. Морате да сфатите дека со пасивно следење на режимот и 
на диетата работите против себе зашто не си го слушате сопственото тело. Ќе морате да почнете да го 
слушате своето тело и начинот на исхрана да го приспособите кон себе, односно, да ја преземете 
одговорноста за себе, за своето здравје и за своето тело. !
ЗАБРАНЕТИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ се шеќерот и сите прехранбени производи што содржат шеќер: 
слатки, торти, колачи, бисквити, чоколада, мармалад, пудинг; Природни шеќери: мед, јаворов сируп, 
сируп од агава, јачменов слад и слад од ориз (во случај на настинка или грип смеете да земете мед); Сите 
сокови и засладени пијалаци, овошни јогурти, млека од овес, соја, ориз и други замени за млеко; Снегулки 
и мусли за појадок, житни кашички, гриз, палента, чоколино, медолино и сл.; Житарици: пченица, ’рж, 
овес, јачмен, крупник(спелта), просо; Ориз, пченка, кус-кус, бунгур, пуканки; Растенија слични на 
житарици: елда, амарант, киноа; Мешунки: грав, леблебија, леќа, соја, но и зелен грашок; Тестенини, леб, 
сите пекарски производи од брашно и од житарици; Компир, чипс и помфрит; Сушено овошје; Маргарин; 
Масла богати со омега-6 маснотии: масла од пченка, од соја, од сончоглед, од репка и сите видови масла 
што се декларирани под името масло за јадење; Купечки сувомеснати производи што содржат хемиски 
додатоци: глутамати (засилувачи на вкусот), разни хемикалии и шеќери; Индустриски преработки што се 
полни со шеќер, пченично брашно, глутен, омега-6 масла, хемиски адитиви ‒ купечки мајонез, кечап, 
прелив за салата, смеса од зачини, храна од кесички, туби, лименки, кутии и сл.; Пиво (течен леб); 
Купечко млеко. !!
!



Чести прашања !!
*** 
Дали овој третман е безбеден за моето здравје? 
Да. Липосукциската исхрана се спроведува над 20 години ширум светот и, доколку се работи правилно со 
пациенти што немаат никакви контраиндикации за овој третман, таа е целосно безбедна и сигурна за 
здравјето. !
Наглото губење на килограми не е добро за моето здравје? 
Наглото губење на килограми е опасно ако е резултат на некое здравствено нарушување или на редукциска 
диета која на телото не му ги обезбедува сите неопходни хранливи материи, при што телото се изгладнува и во 
него не се внесуваат доволно калории, па се јавуваат глад, вртоглавица, замор, слабост, осетливост на студ, 
недостиг на амбиција и слично. Кај липосукциската исхрана е важно да се знае дека дневното внесување на 
калории е на нивото на индивидуалните потреби на организмот и дека покрај исхраната треба да се внесат 
додатоци кои ги надоместуваат витамините, минералите и другите микронутриенти. Најважно е пациентот да 
се чувствува добро и по третманот да нема никакви последици за здравјето. Ако ги споредиме ризиците за 
здравјето, што со себе ги носи прекумерната дебелина, со евентуалните ризици што ги носи наглата загуба на 
вишокот килограми, веднаш ќе видиме дека вишокот килограми се носи повеќе години и претставува 
повеќекратно поголема опасност за здравјето отколку лечењето на прекумерната дебелина. !
Кој може да го спроведува третманот со аминокиселини? 
Третманот им е наменет на дебели лица на возраст над 14 години. Може да го користат подеднакво и мажите и 
жените. Важно е пациентот да нема други сериозни здравствени проблеми, освен оние што се последица на 
самата дебелина (висок притисок, проблеми со варењето и сл.). Пред самиот третман, советникот за 
липосукциска исхрана ќе процени дали постои сомнеж за некои контраиндикации. !
Дали килограмите се враќаат? 
Целта на липосукциската исхрана е трајно губење на вишокот килограми, односно постигнување и одржување 
на соодветна телесна тежина. По третманот за отстранување на вишокот масно ткиво, пациентот продолжува со 
диета за одржување до 3 месеци, по што доаѓа до пресврт на базалниот метаболизам, односно организмот го 
навикнуваме на урамнотежена, умерена, разновидна и здрава исхрана која би требало да обезбеди 
килограмите да не се вратат. 
Во случај пациентот со својот начин на живот и со натамошна неправилна и прекумерна исхрана повторно да 
се здобие со вишок на килограми, третманот со липосукциска исхрана може да се повтори. !
Дали сум гладен во текот на третманот со аминокиселини? 
Не, липосукциската исхрана е, сепак, исхрана ‒ тоа значи дека не го намалуваме дневното внесување на 
калории под оптималното. Во првите 2-3 дена можете да почувствувате глад, што е последица на 
апстиненцијалната криза, односно на промената на дневната навика и на стабилизацијата на 
хормоните на ситост и глад, но не е забрането во такви околности да конзумираме салата од 
краставица, па по два-три дена чувството на глад целосно исчезнува и се навикнуваме на 
липосукциската исхрана, а со првите резултати расте и мотивацијата. !
Дали има нуспојави? 
Кај липосукциската исхрана може да се појават благи нуспојави кои лесно се отстрануваат. На 
пример: појава на запрек, појава на лош здив, појава на надуеност. !
Дали во текот на третманот се губи само сало или и мускулна маса? 
Липосукциската исхрана овозможува да се губи само сало. Константното внесување на 
аминокиселини во текот на третманот овозможува да се зачува мускулното ткиво, а да се 
стопат само акумулираните маснотии. !
Кому не му се препорачува Липосукциска исхрана ™? 
•	
 На деца под 14 години 
•	
 На бремени жени и доилки 
•	
 На лица чијашто дебелина е последица на потешки хормонални нарушувања 
•	
 На лица кои не се дебели 
•	
 На лица што имаат нетолеранција спрема некои прехранбени производи 
•	
 На дијабетичари што примаат инсулин 
•	
 На болни од бубрежни болести 
•	
 На болни од болести на црниот дроб 
•	
 На лица со послаб имунитет 
•	
 На други лица на коишто лекарот или советникот за липосукциска исхрана не им ја 

препорачува ваквата исхрана. !
Пред почетокот на првиот циклус треба да се провери дали лицето боледува од болест на 
бубрезите. Вредност на креатининот од 1,4 mg / dl или повисока е контраиндикација за овој вид 
третман. Се препорачува проверка на почетните вредности на гликозата во крвта и на 
холестеролот, кои може привидно да пораснат во текот на третманот, но се враќаат на 
нормалните вредности веќе по неколку дена. !
Кога можам да го повторам протоколот? 
Протоколот може да се повтори по 14 дена, доколку Вашиот  нутриционист не одреди поинаку. 
Во меѓувреме се придржуваме кон исхраната за одржување на килажата, која е дел од овој 
Протокол. !!



!
Контакт: 

Internation Health 
ул. Лермонтова 3 / Скопје !

*** 

телефон: 02 31 51 714; 070 535 033 
www.liposukcijskaishrana.eu; ishrana.ba 

info@ishrana.ba 
facebook.com/liposukcijskaishrana !!

*** 
Корпорацијата International Health ја започна својата работа во 2002 година. По долга низа години успешна работа, а 
водени од нашата основна цел, МИСИЈАТА НА ЗДРАВЈЕТО, како компанија постигнавме неверојатни резултати. 
Мисијата и визијата на компанијата International Health е да го следи светскиот тренд, како во работата и во успешните 
резултати, така и во новините во врска со поубавиот и поздравиот живот. Ќе настојуваме сè што е ново и што може да го 
подобри квалитетот на животот да биде колку што може побрзо достапно на нашите простори. Секојдневно ефикасно 
одговараме на предизвиците со посветено истражување, инвестираме во нашите производи, внесуваме иновации и на тој 
начин се грижиме за подобрување на здравјето на оние на кои сме им најмногу потребни. !!


