
Age Management



Age Management – стратегія 
управління віком, яка дозволяє 
редукувати ризики хвороб,                    
зберігати молодість і здоров’я.

Комплексна діагностика і планомірна 
кастомізована профілактика 
стануть відправною точкою вашого 
перевтілення на шляху до нового 
життя. Інноваційні терапевтичні 
протоколи корекції, що поєднують 
високотехнологічні методики, 
фармакологію і біотехнології 
зупинять і обернуть назад вікові 
зміни. Ортомолекулярна медицина,                                    
IV-терапія та сучасні High-Tech 
рішення для оздоровлення 
допоможуть подвоїти ваш ресурс, 
досягти гармонії і дивовижного 
зовнішнього перетворення.

ВАШ БІОЛОГІЧНИЙ ВІК 
МОЖЕ ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД 
ПАСПОРТНОГО НА 15-20 РОКІВ!



Фахівці Sandler Wellness &                                                                    
Aesthetics в партнерстві з Global 
Age Management Alliance створили 
пакетні рішення для реалізації 
ваших бажань. Кожна програма 
ексклюзивна, індивідуально 
коригується під ваші вимоги                                                                          
і цілі для розкриття генетичного                           
і фізичного потенціалу. Ваше                     
здоров’я –  у руках професіоналів, 
серед яких 7 кандидатів медичних 
наук. Апарати мають міжнародну 
сертифікацію, а препарати – клінічно 
доведену ефективність.





ПАКЕТНІ 
ПРОПОЗИЦІЇ x2 – 

подвійте свій ресурс!





Занепад сил, безсоння, згаслий 
погляд – синоніми сучасного 
стилю життя? Ні в якому разі. 
Хронічна втома, слабкість вранці, 
втрата інтересу до сексу і брак 
енергії – найчастіше лише наслідок 
дисбалансу гормонів і зниження 
ресурсу ендокринної системи.                       
Хочете знову відчувати, що здатні 
гори перевернути?

x2 Енергія



• Відновити рівень енергії, 
підвищити продуктивність                              
і повернути в життя яскраві 
фарби допоможе замісна терапія 
біоідентичними гормонами.

• Індивідуалізована схема корекції 
здоров’я ортомолекулярними 
препаратами, внутрішньовенні 
ін’єкції і апаратна стимуляція 
захисних властивостей                        
організму допоможуть                     
адекватно справлятися                                   
з перенапругою і стресом.



$4290Вартість програми 

• BHRT, IV-терапія та модифікація 
способу життя відновлять 
гормональний баланс, змусять 
кортизол і мелатонін працювати 
на вас, забезпечать міцний сон 
вночі, високу працездатність 
вдень, підвищать запас                                    
міцності організму.





Хронічна втома, головний 
біль, постійна напруга і гніт 
відповідальності, і як наслідок – 
повне розбалансування функцій усіх 
систем організму, зниження якості 
життя, хронічні хвороби і рання 
старість. Уникнути цього допоможе 
не тільки відокремлене життя вдалині 
від міської метушні. Age management 
зробить вас незламним.

x2 Антистрес



• Навчитися бачити завдання 
замість проблем і приймати світ 
з усіма його недосконалостями 
без загрози здоров’ю – завдання 
грамотного стрес-менеджменту                
і сучасної інтегративної медицини.

• Уникнути депресії, профілактувати 
ризик численних захворювань, 
спричинених стресом, відновити 
працездатність допоможуть 
нормалізація гормонального 
фону, оптимізація роботи мозку                                                                        
і посилення захисних 
властивостей організму.



$3960Вартість програми

• Зниження патологічної 
активності мозку і стимуляція 
когнітивних навичок                                                             
за допомогою біоакустичної 
корекції і мікрополяризаціі, 
зміцнення організму кисневою 
терапією і IV-коктейлями,                                     
BHRT – і вам не страшні                                              
ніякі тривоги.





Забудькуватість і туман в голові 
внаслідок перевтоми, втрата 
концентрації і відчуття, ніби у вас 
«троїть двигун» – як не старайся, 
а оберти вже не ті? Вік бере своє, 
стрес аж ніяк не допомагає мислити 
конструктивно, недосип, дедлайни, 
багатозадачність. На щастя,                                
є ефективні методи компенсації                                              
цих факторів. Прокачайте свої 
здібності до максимуму.

x2 Робота мозку



• Встановивши на ЕЕГ зони 
«перегріву», за допомогою 
біоакустичної корекції можна 
нормалізувати саморегуляцію 
мозку. Мікрополяризація                    
навпаки – допоможе 
простимулювати ділянки                      
мозку, що вимагають     
додаткового поштовху.



$4290Вартість програми

• Інтервальна гіпоксія збільшить 
кількість мітохондрій, активізує 
роботу мозку і підвищить 
витривалість, як ментальну,                            
так і фізичну.

• Ортомолекулярні препарати 
посилять і закріплять досягнутий 
результат, щоб ви відчули:                                                                
ви ніколи не були таким 
сповненим сил, спритним                                 
і кмітливим.





Багато хочеться і багато можеться 
лише в юності? Найчастіше                                  
це так, але причина не у віці.                                           
З часом (і чим менше ми дбаємо                                                                
про наше здоров’я, тим швидше) 
рівень гормонів падає і падає,                                   
і більше не піднімається. Справа 
не тільки в старінні, при дисбалансі 
гормонів у будь-якому віці можна 
відчувати себе немічним дідом. 
Питання лише – навіщо? У насолоди 
немає терміну придатності.

x2 Секс



• За допомогою замісної терапії 
можна відновити рівень гормонів 
до оптимального, характерного 
для молодого організму,                                      
і не відчувати свій вік.

• За допомогою апаратної 
терапії можна прокачати м’язи 
і позбутися зайвого жиру.                           
Адже широка талія і зменшення 
відсотка м’язової маси неминуче 
впливають на мужність                                 
і знижують тестостерон.



$4180Вартість програми

• Магнітотерапія допоможе 
зміцнити м’язи тазового дна, 
ударно-хвильова терапія – 
поліпшити кровопостачання 
органів малого таза, поєднання 
BHRT і ортомолекулярної 
медицини – нормалізувати 
ендокринний баланс і відновити 
сексуальну силу до рівня як було 
або навіть як ніколи не було!





Пройшли часи, коли вважалося, 
що здорові нащадки – воля 
випадку і кармічна зумовленість. 
Генетика, безумовно, важлива.                                             
Але без комплексної підготовки обох 
партнерів до вагітності не обійтися. 
Турбота про дітей починається                        
ще до народження.

x2 Спадкоємці



• Під підготовкою мається на увазі 
не тільки готовність організму                  
до зачаття, але і поінформованість 
про фактори, які можуть вплинути 
на майбутніх дітей. Для цього 
проводиться дослідження ДНК 
батьків. Генетичний паспорт 
покаже, чи є ви носіями                                          
спадкових захворювань.

• Фундаментальний check-up, 
детоксикація, консультація 
андролога, замісна терапія 
біоідентичними гормонами 
і підтримка здоров’я 
ортомолекулярними препаратами 
допоможуть зміцнити 
здоров’я і підвищити запас                                           
міцності організму.



$5060Вартість програми 

• Програма індивідуалізується 
під ваші потреби і включає 
різні високотехнологічні 
рішення. Неоангеогенезис                                                  
(ударно-хвильова терапія) 
покращує кровопостачання 
інтимної зони, підвищує потенцію, 
стимулює вироблення здорових 
сперматозоїдів. Магнітотерапія 
усуває застійні процеси, підвищує 
тонус мускулатури тазового дна.





Ми проводимо уві сні практично 
третину свого життя. Природа 
не відводила б відновленню                                        
і перезавантаженню тіла стільки часу, 
якби це не було критично важливо.                          
Без якісного відпочинку                                                              
всі системи організму починають 
давати збої, безсоння загрожує 
головними болями, занепадом сил 
і прискоренням процесів старіння. 
Нехай кожен ранок буде добрим.

x2 Сон



• Слід змінювати свої звички, 
налагоджувати режим, 
дотримуватися гігієни сну, 
підтримувати ресурси організму 
систематичним зміцненням                            
і оздоровленням.

• Однак, справедливості заради, 
однією силою волі кортизол                      
не подолати – а саме цей гормон 
через хронічний стрес виснажує 
ресурс наднирників, створює 
дефіцит мелатоніну і позбавляє 
нас сну. Гормонозамісна терапія 
в тандемі з ортомолекулярними 
препаратами вирівняє добові 
коливання гормонів, нормалізує 
ендокринний баланс.



$2970Вартість програми

• Поєднання біоакустичної корекції 
і мікрополяризаціі гармонізує 
роботу мозку.

• Киснева терапія допоможе                      
тілу відновитися.

• Біоактивні препарати поліпшать 
сон і підвищать опірність.





Мабуть, не знайдеться жодного 
чоловіка, хто б не хотів трохи краще, 
трохи більше, трохи сильніше. 
Хочете не тільки виглядати 
мужньо і переконливо, але бути 
більш витривалим і здоровим?                             
Подвійте свій потенціал.

x2 Сила                                       
і витривалість



• Підвищити ресурси організму 
і ефективність тренувань 
допоможе замісна терапія 
біоідентичними гормонами.

• Підбір ідеальної дієти                                     
за результатами діагностики 
організму і супровід дієтолога 
гарантують не тільки красиве    
тіло, але і міцне здоров’я.

• Остеопатична корекція 
розслабить і відновить 
рухливість скелета, позбавить                                        
від дискомфорту і гармонізує 
роботу зв’язкового апарату.



$3630Вартість програми

• Інтервальна гіпоксія Cellgym 
підвищить витривалість.

• Передові клітинні технології 
вбережуть від негативних 
наслідків травм і вікових 
змін. За допомогою сучасних 
біотехнологій (PRP і SVF-терапії)       
ви відчуєте, що таке життя                                                 
без болю і обмежень.





Стерти з лиця зморшки, прибрати 
з талії зайві сантиметри?                                        
Легко. Сучасна естетична 
медицина може усунути практично 
будь-яку ваду зовнішності.                                              
Але чи можна досягнути справжнього 
перетворення, лише коригуючи 
зовнішність? Істинна привабливість 
починається зі здоров’я.

x2 Чоловіча 
привабливість



• Будь-яка естетична корекція 
буде мати стійкий ефект лише                                  
в разі, якщо організм має 
ресурс для самовідновлення. 
При гормональному дисбалансі 
шкіра і далі буде провисати, 
вага – збільшуватися,                                                           
а самооцінка – падати.                              
Тому номер один в списку 
пріоритетів – нормалізація 
ендокринного балансу. 
Відновлення рівня ключових 
гормонів до молодого оптимуму 
не тільки поліпшить зовнішній 
вигляд, але і захистить від 
потенційних хвороб.



$2860Вартість програми

• Високотехнологічними                    
рішеннями для омолодження 
також стануть біостимологія                       
та інтервальна гіпоксія. 

• Якщо у вас не вистачає 
терпіння на часті візити                                                
до косметолога – запатентована 
методика омолодження шкіри 
фібробластами KLEONIKA 
буквально поставить час                           
на паузу і збереже молодість 
шкіри на наступні 5-7 років.





Єдине, що завжди варто зменшувати, 
– це кількість жирової тканини, 
головного винуватця підвищених 
ризиків серцево-судинних патологій, 
діабету, раку і втрати мужності                             
(і мова не тільки про вашу фігуру,                         
жир знижує тестостерон                                                                 
і конвертує його в естроген!). 
Позбавтеся від усього зайвого.

x0 Жир



• В основі програми – комплексна 
робота з дієтологом, адже 
харчування є запорукою 
стрункості. Але дієта не працює 
як тимчасовий захід: потрібен 
планомірний перегляд раціону                     
і впровадження нових харчових 
звичок, яких ви зможете 
комфортно дотримуватися                              
все життя.

• Діагностика організму                              
для виявлення прихованих 
патологій, вивчення 
особливостей метаболізму, 
алергій і непереносимості, 
відновлення травної                                                                
та детоксикаційної функцій                              
і розробка індивідуального                 
плану харчування.



$4070Вартість програми

• Важлива гормональна 
терапія. Адже надмірна                                             
вага – завжди маркер порушень                                              
в гормональному балансі.

• Інноваційні технології також 
допоможуть взяти вагу 
під контроль: інтервальна 
гіпоксія прискорить обмін 
речовин, інноваційні апаратні 
технології покращать контури 
тіла, біостимологія зменшить 
кількість вісцерального жиру, 
електромагнітна і міостимуляція 
додадуть мускулатурі 
привабливого рельєфу.





Детокс – це система очищення 
організму від зовнішніх і внутрішніх 
патогенних часток, згубних важких 
металів, нейтралізація отрут, хімікатів 
і позбавлення від токсинів. Захистіть 
свій організм від невидимих загроз.

x2 Детокс



• Хвороби, забруднена вода, 
повсюдний мікропластик                             
не залишають шансу нашій 
системі детоксикації впоратися 
самій. Жовчовивідна і лімфатична 
системи, печінка і нирки 
потребують підтримки, токсичні 
метали вимагають дезактивації, 
адже якщо не можна уникнути 
зіткнення з небезпекою – 
потрібно підвищити захисні 
властивості організму.

• Дезінтоксикація включає                             
як превентивні заходи                       
(зниження кількості патогенів, 
що надходять в організм, через 
установку якісних фільтрів, 
перегляд косметичних засобів 
тощо), так і терапевтичні.
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• Після обстеження на спектрометрі 
Oligoscan (технологія NASA,                                                                           
яка використовується                                   
для вивчення космічних 
об’єктів, точно покаже 
наявність токсинів в організмі),                                                       
за потреби отримаєте курс 
плазмаферезу, пройдете курс 
IV-терапії і підтримувальний курс 
ортомолекулярних препаратів                     
для посилення ефекту.





Програма
AGE MANAGEMENT

Sandler Age Management for men – 
пакетне рішення 3 в 1, all inclusive 
для подовження життя, зміцнення 
здоров’я та збереження молодості. 
Фармакологічні інновації, High-Tech 
рішення і передові біотехнології 
подвоять ваш ресурс. Візьміть                        
від життя все. Станьте найкращою 
версією себе.





Це відправна точка індивідуальної 
програми Sandler Age management. 
Комплексне обстеження.                                  
Збір повноцінної і фундаментальної 
інформації про роботу всіх систем 
вашого організму. Результати 
досліджень, отримані з найкращих 
лабораторій Німеччини, Бельгії 
та США, апаратна діагностика 
на топовому обладнанні                                              
та інтелектуальний потенціал 
великого штату вузькопрофільних 
фахівців Sandler Wellness &                       
Aesthetics – для створення     
ідеального плану оздоровлення.

1 крок.                               
Sandler Diagnostics



ТРИВАЛІСТЬ:



$5600
Вартість 
Sandler Diagnostics

СКЛАД ПАКЕТУ:

• Розшифровка ДНК

• Лабораторні дослідження

• Інструментальні дослідження

• Лікарські консультації





Маючи вичерпну інформацію про 
вас і грамотно підібравши комплекс 
рішень – фармакологічних, апаратних, 
мануальних технік і біотехнологій,                         
ми складаємо індивідуальний план 
дій з вимірними цілями. Відтепер                    
час на вашому боці.

2 крок.                              
Sandler Program



ТРИВАЛІСТЬ:



від  $6000  

до  $8000

Вартість 
Sandler                    
Program 

СКЛАД ПАКЕТУ:

• Кращі методики антистаріння

• Передові клітинні технології

• Ексклюзивні апаратні рішення

• BHRT, IV-терапія, 
ортомолекулярна медицина





По закінченню Sandler Program                      
ви пройдете планове обстеження – 
Sandler Evaluation.

3 крок.                                
Sandler Evaluation



ТРИВАЛІСТЬ:



МИ ПЕРЕВІРИМО:

• чи досягнуто головних цілей
Sandler Program, які ви поставили
на початку програми

• чи знизилися симптоми
захворювань

• чи досягнуто цільових
показників біологічного віку

Вартість 
Sandler Evaluation $4300





Sandler DNA





Розшифрувавши свій генетичний 
код, ви отримуєте максимально 
точний індивідуальний мануал                                    
про своє тіло, щоб підібрати найбільш 
відповідну вам систему харчування                                          
і фізичні навантаження.



• Розрахунок ймовірностей 
виникнення десятків небезпечних 
захворювань для попередження 
ускладнення або профілактики 
виникнення захворювань.

• Виявлення носійства                                        
спадкових захворювань 
(наявності потенційно 
небезпечних генів у батьків) 
для ретельного планування 
вагітності.



Вартість програми $490

• Вивчення генеалогії
для отримання інформації
про своє походження, а також
можливості зв’язатися зі своїми
родичами по всьому світу.



Київ, вул. Московська 23
+38 044 374 73 74

info@sandler.com.ua
sandler.com.ua


