
 

 

 

CLAREVASA 
Doustny preparat naturalny  

Aktualna informacja na temat ceny oraz zakupu preparatu 
Oświadczenie klienta 

 

Witamy serdecznie! 
 

Dziękujemy za odwiedzenie witryny internetowej StopaCukrzycowa.com oraz za zainteresowanie naszym 
preparatem CLAREVASA. 
 

Od 2004 roku unikalny i prawnie zastrzeżony preparat naturalny CLAREVASA jest z powodzeniem stosowany 
przez chorych ze stopą cukrzycową oraz/lub z miażdżycą niedokrwienną kończyn w czterdziestu krajach 
świata, w tym również w Polsce, zarówno wspomagająco-terapeutycznie (leczniczo) - przez osoby z 
przewlekłymi objawami powikłań zespołu stopy cukrzycowej, takich jak spoczynkowy (stały) ból 
niedokrwienny, owrzodzenia lub początki martwicy (gangreny) kończyn na tle miażdżycowych zmian tętnic; 
jak i wspomagająco-profilaktycznie (zapobiegawczo) - przez osoby przewlekle chore na cukrzycę, wobec 
czego zagrożone rozwojem zespołu stopy cukrzycowej. 
 

Główną przyczyną objawów zespołu stopy cukrzycowej jest zahamowanie dopływu krwi do stóp. "Zatkane" 
naczynia krwionośne nie przepuszczają odpowiedniej ilości krwi, co w konsekwencji prowadzi do 
niedokrwienia – niedotlenienia oraz niedożywienia tkanek kończyn dolnych, zaburzeń odczuwania bólu, 
dokuczliwych kurczów mięśni, którym zwykle towarzyszy uczucie mrowienia ("wędrujących mrówek"), 
cierpnięcia, pieczenia, drętwienia oraz kłucia w nodze. 
 

Z czasem zaczynają się pojawiać obrzęki, opuchlizna i zaczerwienienia, prowadzące do brunatnych, silnych 
przebarwień związanych z odkładaniem się barwników przenikających przez uszkodzone ściany naczyń 
krwionośnych. Stopa staje się podatna na wszelkie, najdrobniejsze nawet urazy, w wyniku których powstają 
liczne małe, trudno gojące się ranki z ogniskami martwicy lub owrzodzenia, jak również otarcia naskórka oraz 
pęcherze. 
 

Owrzodzenie, jako pierwszy objaw uszkodzenia zespołu stopy cukrzycowej jest rezultatem destrukcji 
głębokich tkanek w połączeniu z infekcją, a także z zaburzeniami neurologicznymi oraz zmianami 
miażdżycowymi w ścianach naczyń obwodowych kończyn dolnych. Trudno gojące się owrzodzenia oraz 
przewlekłe rany stopy mogą doprowadzić do zgorzeli (martwicy) i w konsekwencji do utraty kończyny, a 
nawet życia. 
 

Stosowany komplementarnie (wspomagająco) doustny preparat CLAREVASA jest pomocny nie tylko w  
zapobieganiu powikłaniom zespołu stopy cukrzycowej, lecz również w leczeniu trudno gojących się 
owrzodzeń i przewlekłych ran stopy, wydatnie zmniejszając ryzyko ich zakażenia prowadzącego w 85 proc. 
do gangreny, czyli martwicy (zgorzeli) - nieodwracalnego uszkodzenia tkanek prowadzącego z kolei do 
konieczności wykonania amputacji. 
 

Istotą leczenia owrzodzenia - bardzo trudnego i czasochłonnego - jest jak najszybsze zagojenie rany oraz 
wyleczenie stopy, co konwencjonalnej medycynie zajmuje do kilkunastu miesięcy.  Preparat Clear-G Formula 
pomaga znacznie przyspieszyć ten proces, zwłaszcza przy równoczesnym wdrożeniu - o ile jest to wskazane 
(i możliwe) – między innymi intensywnej insulinoterapii (wielokrotnych wstrzyknięć insuliny), tlenoterapii 
hiperbarycznej oraz/albo larwoterapii (biochirurgii). 
 

Zażywanie preparatu CLAREVASA przyspiesza gojenie się rany poamputacyjnej (kikuta), pomagając tym 
samym zapobiec pooperacyjnym powikłaniom, takim jak zakażenie kikuta, krwiak rany, martwica skóry, 
obrzęk czy opuchlizna (formowanie kikuta następuje średnio w ciągu 100 dni po amputacji). 
 



 

 

Stosowany zapobiegawczo preparat CLAREVASA pomaga również przewlekle chorym uniknąć utraty drugiej 
kończyny, często zagrożonej rozwojem zespołu stopy cukrzycowej w ciągu pięciu lat od momentu amputacji. 
 

Preparat CLAREVASA jest pomocny w leczeniu odleżyn oraz owrzodzeń odleżynowych, na których powstanie 
narażone są osoby obłożnie chore, zwłaszcza na cukrzycę i miażdżycę, mające trudności z poruszaniem się w 
łóżku bądź korzystające z wózka inwalidzkiego. 
 

Poprzez dożywienie, dokrwienie oraz dotlenienie stopy cukrzycowej, tzn. poprawę krążenia w kończynie "od 
wewnątrz" preparat CLAREVASA pomaga również zmniejszyć i złagodzić towarzyszący temu schorzeniu ból, 
a nawet doprowadzić do jego ustąpienia - po warunkiem, że nie doszło już do trwałych, zagrażających życiu 
zmian martwiczych wymagających bezzwłocznej amputacji. 
 

Przynosi on także ulgę osobom cierpiącym na tzw. chromanie przestankowe - objaw chorobowy 
spowodowany miażdżycą zarostową tętnic polegający na występowaniu bólów kurczowych w łydkach i 
stopach podczas chodzenia. 
 

CLAREVASA pomaga w leczeniu ogólnym zmian skórnych, takich jak zakażenia bakteryjne oraz grzybicze, 
przebarwienia dłoni i paznokci, nadmierna suchość, złuszczanie, wypryski czy świąd – dolegliwych zmian 
dermatologicznych występujących u diabetyków z niewyrównaną cukrzycą. 
 

Preparat CLAREVASA – doustny kompleksowy suplement diety w tabletkach - zawiera pięćdziesiąt (50) 
składników - bioaktywnych substancji odżywczych i leczniczych (witamin, mikroelementów, 
antyoksydantów, aminokwasów, etc.). 
 

Produkowany przez amerykański koncern farmaceutyczny kontrolowany przez Agencję ds. Żywności i Leków 
(FDA), spełnia on wymagania stawiane suplementom diety dostępnym na rynku północnoamerykańskim. 
Jako naturalny suplement diety może być zakupiony bez recepty i zażywany w domu. 
 

UWAGA: Preparat CLAREVASA nie jest wskazany do stosowania u osób z chorobą nowotworową. Osoby przyjmujące leki 
przeciwzakrzepowe, np. warfarynę powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zażyciem preparatu Clear-G 
Formula, albowiem może on mieć wpływ na poziom współczynników krzepnięcia krwi (INR)/czasu protrombinowego PT. Ponieważ 
w wyniku jego zażywania może zajść potrzeba zmiany dawki leku przeciwzakrzepowego, konieczne jest wykonywanie regularnych 
badań krzepliwości krwi oraz pozostawanie w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym. W przypadku przyjmowania leków 
antybiotykowych należy zachować co najmniej dwugodzinną przerwę pomiędzy tymi lekami a preparatem CLAREVASA. Powyższe 
uwagi mają charakter wyłącznie informacyjny. Każdą terapię wspomagającą leczenie konwencjonalne należy konsultować z 
lekarzem prowadzącym lub specjalistą. 
 

Pełna lista składników preparatu CLAREVASA (w języku angielskim, tłumaczenie polskie w przygotowaniu) 
jest dostępna na naszej kanadyjskiej stronie internetowej:  

http://www.full-health.com/clarevasa_ingredients.htm 

O skuteczności naturalnego preparatu CLAREVASA naszej firmy w leczeniu uzupełniającym zespołu stopy 
cukrzycowej zaświadczają jego użytkownicy w 40 krajach świata, w tym również w Polsce. 
 

Jak i kiedy należy zażywać preparat CLAREVASA 
 

W zależności od stopnia zawansowania zmian chorobowych jedno opakowanie preparatu CLAREVASA 
wystarcza na 48 dni (zastosowanie wspomagająco-profilaktyczne) lub na 28 dni (zastosowanie 
wspomagająco-terapeutyczne). W tym drugim przypadku, osobom ze zdiagnozowanym zespołem stopy 
cukrzycowej, zwłaszcza z trudno gojącymi się owrzodzeniami, jak również zagrożonym rozwojem martwicy 
(gangreny) kończyn na tle miażdżycowych zmian tętnic zaleca się następujące dawkowanie: 
 

• Pierwszego dnia:  trzy (3) tabletki - zaraz po obiedzie, popić szklanką letniej, filtrowanej wody; 

• Od czwartego dnia: sześć (6) tabletek - 3 zaraz po śniadaniu, 3 po obiedzie, za każdym razem popić 
szklanką letniej, filtrowanej wody; 



 

 

• Od siódmego dnia: dziewięć (9) tabletek - 3 zaraz po śniadaniu, 4 po obiedzie, 2 przed godz. 17:00, 
za każdym razem popić szklanką letniej, filtrowanej wody; 

• Od ósmego dnia aż do całkowitego opróżnienia pojemnika: dwanaście (12) tabletek dziennie, 
tzn. - 4 po śniadaniu, 4 po obiedzie, 4 przed godz. 17:00, za każdym razem popić szklanką letniej, 
filtrowanej wody. 

 

Preparatu nie radzimy zażywać po godzinie 17:00, ponieważ u niektórych osób może on spowodować 
utrudnienie  zasypiania (zapadnięcia w głęboki sen). 
 

Jak długo należy zażywać preparat CLAREVASA 
 

Pomimo tego, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego rozpatrzenia u większości 
użytkowników preparatu CLAREVASA pierwsze objawy cofania się zmian chorobowych dają się 
zaobserwować już na początku drugiego miesiąca kuracji. Dlatego też radzimy zażywać preparat przez co 
najmniej dwa kolejne miesiące w pełnej dawce, tj. cztery (4) tabletki trzy (3) razy dziennie, ponieważ tyle 
potrzeba czasu, żeby zaobserwować i ocenić jego działanie. (Zalecenie to pozostaje również w zgodzie ze 
standardowym 60-dniowym minimum stawianym suplementom diety typu "multi"). A zatem w przypadku 
zastosowania wspomagająco-terapeutycznego (leczniczego) zaleca się do najmniej dwa (2) opakowania 
preparatu CLAREVASA. 
 

W przypadku jednak przewlekłych, rozległych i głębokich owrzodzeń postępy w gojeniu - w zależności od 
stanu stopy i ogólnego stanu zdrowia chorego – ze zrozumiałych względów przebiegają znacznie wolniej. 
Statystycznie i procentowo przedstawiają się one następująco, aczkolwiek proces gojenia może przebiegać 
różnie u poszczególnych osób: 
 

• Drugi miesiąc kuracji (systematyczne zażywanie preparatu oraz stała opieka lekarska): 45%-55% 
poprawy 

• Trzeci miesiąc: 55%-65% 

• Czwarty: 65%-75%  

• Piąty: 75%-85%  

• Szósty: 85%-95%  
 

UWAGA: Podczas terapii przy pomocy preparatu CLAREVASA może też pojawić się okresowe nasilenie 
objawów, takich jak uczucie mrowienia czy bólu (kłucia) albo nawet miejscowego krwawienia wokół rany czy 
owrzodzenia.  Jako efekt przejściowy są one rezultatem dokonujących się procesów regeneracyjnych 
chorych tkanek. 
 

Należy również pamiętać o tym, ze stopa cukrzycowa nie powinna być moczona w wodzie, nawet z ziołami 
i solami kąpielowymi. Albowiem chore tkanki - słabo ukrwione, rozpulchnione i wilgotne - staja się jeszcze 
bardziej podatne na urazy i infekcje. Rany na stopie można jedynie przemywać bezpośrednio przed 
założeniem opatrunku najlepiej solą fizjologiczną lub bieżącym strumieniem wody o temperaturze ciała, bez 
mydła i środków dezynfekujących. 
 

Oświadczenie klienta 
 

Niniejszym oświadczam, iż zamawiając preparat CLAREVASA zapoznałem/zapoznałam się wyczerpująco z 
informacjami na temat jego właściwości oraz zastosowania, jak również z ostrzeżeniami dotyczącymi jego 
zażywania. W pełni zdaję sobie też sprawę z tego, że preparat CLAREVASA będzie zażywany na własną 
odpowiedzialność osoby, dla której jest on przeznaczony, jak również z tego, że czas trwania kuracji 
wspomagającej oraz jej efekty zależeć będą od indywidualnych uwarunkowań tejże osoby. Każdą terapię 
wspomagającą leczenie konwencjonalne należy konsultować z lekarzem prowadzącym lub specjalistą. 
 

 
 



 

 

CLAREVASA: Cena i formy zapłaty 
 

Indywidualnym klientom oraz pacjentom z Polski oferujemy preparat CLAREVASA po zniżkowej cenie. Oto 
najczęściej preferowana forma zapłaty: 
 

Przelew bankowy w złotych polskich (PLN) na sumę: 
 

•    590,00 PLN za jeden (1) preparat wraz z kosztami przesyłki (z USA) 

• 1 080,00 PLN za dwa (2) preparaty wraz z kosztami przesyłki (z USA) 

• 1 620,00 PLN za trzy (3) preparaty wraz z kosztami przesyłki (z USA). 

• 2 160,00 PLN za cztery (4) preparaty wraz z kosztami przesyłki (z USA).  
 

Przelewu należy dokonać do banku w Polsce na następujące konto: 
 

Numer rachunku: 98 1140 2004 0000 3902 6512 7676 
Nazwa banku: BRE Bank SA (mBank)  
Posiadacz rachunku: Andrzej J. Mierzejewski  
Tytuł przelewu: Preparat CLAREVASA 

 

Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie e-mailem (clarevasainfo@gmail.com) pełnego nazwiska oraz 
dokładnego adresu odbiorcy przesyłki, jak również numeru telefonu kontaktowego. Preparat wraz z 
instrukcją jego zażywania w języku polskim zostanie wysłany w dniu zaksięgowania przelewu na konto. 
Osobę zamawiającą powiadomimy o nadaniu przesyłki oddzielnym e-mailem. 
 

Dostawa do Polski pocztą lotniczą zajmuje od 8 do 12 dni roboczych (z pominięciem sobót, niedziel i świąt) 
w zależności od miejsca zamieszkania odbiorcy. 
 

SPECJALNA CENA ZNIŻKOWA: Osobom, które zakupiły cztery (4) opakowania preparatu CLAREVASA 
oferujemy specjalną cenę zniżkową, czyli 490,00 zł za każde następne (5+) opakowanie preparatu z 
kosztami przesyłki włącznie. 
 

Przypominamy, że prawnie zastrzeżony z wyłącznym prawem dystrybucji preparat CLAREVASA jest dostępny 
jedynie za pośrednictwem naszego biura w Kanadzie. 
 

Dziękujemy za okazane nam zaufanie oraz za wybór naszego preparatu! 
 

Z życzeniami skutecznej kuracji, 
 

Mgr Andrzej Mierzejewski 
Twórca preparatu CLAREVASA 
www.StopaCukrzycowa.com 
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ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Zażywanie terapeutycznego preparatu naturalnego (suplementu diety) CLAREVASA nie 
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ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji 
zawartych na wyżej wspomnianej witrynie. 

http://www.stopacukrzycowa.com/

