
Skuteczne i bezpieczne leczenie 

zawrotów głowy 



 

Ok. ¼ społeczeństwa cierpi z powodu zawrotów głowy. 

 

Zawrotami głowy nazywamy poczucie rzekomego ruchu  

(kręcenia, wirowania, uczucia ściągania w jedną stronę lub  

uczucia popychania, falowania podłogi, mroczki przed oczami),  

związane z zaburzeniami równowagi i poruszania się. 

 

Chory może odnosić wrażenie, że to on się porusza albo, że 

porusza się jego otoczenie. 

 

 

 

Zawroty głowy 



Zmysł równowagi 

Zmysł 

równowagi 



 

 

U starszych pacjentów zawroty głowy są zazwyczaj spowodowane 

procesem starzenia się układów percepcyjnych: 

• Wzrokowego 

• Przedsionkowego (narząd równowagi) 

• Proprioceptywnego (czucie głębokie z narządu ruchu) 

 

Są to typowe położeniowe zawroty głowy. 

 

Mogą być także wynikiem interakcji lekowych lub objawem 

ubocznym działania leków, np.: leków hipotensyjnych lub 

przeciwcukrzycowych. 

 

Profil pacjenta 



Anamirta cocculus  (anamirta) 

  

 

Conium maculatum  (szczwół plamisty) 

  

  

Petroleum  rectificatum (nafta oczyszczona) 

  

Substancje aktywne 



Vertigoheel : naturalna terapia pacjentów z zawrotami głowy 

 
 

Vertigoheel          poprawia mikrokrążenie mózgowe, 

skutecznie redukuje nasilenie, czas trwania                        

i częstotliwość występowania zawrotów głowy. 

 
 
 
 
 

 
 Klopp R., Niemer W., Weiser M., „Microcirculatory effects of a homeopathic preparation in patients with mild vertigo: an 
intravital microscopic study”, Microvascular Research 2005; 69(1-2): 10-16. 
 

        

  



Vertigoheel : naturalna terapia pacjentów z zawrotami głowy 
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  przed terapią 



Vertigoheel : naturalna terapia pacjentów z zawrotami głowy 
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  po terapii lekiem 

Vertigoheel 



Vertigohe e : naturalna terapia pacjentów z zawrotami głowy 

        

  

Niedostateczny przepływ krwi przez 

naczynia mózgu często prowadzi do 

pozaprzedsionkowych zawrotów głowy. 

Vertigoheel wpływa bioregulacyjnie            

na śródbłonek naczyń krwionośnych: 

wspiera wazodylatację oraz 

poprawia mikrokrążenie mózgowe.  

Skuteczność leczenia obserwujemy         

już po 1-2 tygodniach terapii. 



Stymuluje oba szlaki cyklazy 

 

• cyklazę adenylową  

  

oraz 

 

• cyklazę guanylową 

Mechanizm działania 



 

 

 

 

 

 

 

Anamirta cocculus     Conium maculatum

     

wzmaga wazodylatację        hamuje wazokonstrykcję

         

    

Działa dwutorowo na naczynia 



Vertigohee  : naturalna terapia pacjentów z zawrotami głowy 

        

  

Vertigoheel działa wielopłaszczyznowo, co jest istotne przy terapii zawrotów głowy, 

które często mają złożoną etiologię, są wypadkową wielu współistniejących chorób. 
 

Vertigoheel regulując szlak cyklicznej adenylazy i guanylazy, działa 

wazodylatacyjnie i jednocześnie hamuje wazokonstrykcję, prowadząc           

do poprawy mikrorążenia mózgowego. 



Poprawia ukrwienie OUN i redukuje zawroty głowy, które 

zwłaszcza dla populacji starszej są dolegliwościami 

częstymi, nawrotowymi i obniżającymi jakość życia. 

 

Zawroty głowy są trzecią w kolejności przyczyną wizyt                   

u lekarzy wśród osób powyżej 65 roku życia. 

Redukuje zawroty głowy 



Potwierdzona skuteczność terapii   

u pacjentów ze współistniejącymi 

schorzeniami 



Vertigoheel:  Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i zawrotami 

            głowy 



Vertigoheel: Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i zawrotami 

            głowy 



Vertigoheel: naturalna terapia pacjentów z zawrotami głowy 



• Vertigoheel spełnia kryteria leku o działaniu rozszerzającym 

naczynia  

 

• Vetigoheel jest stosowany zarówno w ostrym napadzie oraz  

w przewlekłych zawrotach głowy o łagodnym i umiarkowanym 

nasileniu 

 

• Vertigoheel pozwala pacjentom powrócić do codziennych czynności 

 

• Vertigoheel ma naturalny skład i może być stosowany u pacjentów 

ze współistniejącymi schorzeniami oraz z przeciwskazaniami do 

betahistyny 

 



Vertigoheel: naturalna terapia pacjentów z zawrotami głowy 

        

  

Korzyści dla pacjenta: 

• skutecznie redukuje nasilenie, czas trwania i częstotliwość występowania 

zawrotów głowy 

• łagodzi nudności i wymioty towarzyszące zawrotom głowy 

• usprawnia mikrokrążenie mózgowe 

• wspiera kompensację ośrodkową oraz poprawia adaptację do 

codziennych czynności 

• poprawia koncentrację oraz wzmaga procesy pamięciowe 

• może być stosowany w politerapii   

• bezpieczny również w przewlekłej terapii 

• reżim terapeutyczny bardzo dobry i dobry zachowuje ponad 97% 

pacjentów 

 



        

  

1 tabletka 3 razy dziennie 

P O D S U M O W A N I E 


