
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. Високотехнологічні методики, 
фармакологія 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                               
та 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!





Сталева хватка і грайлива 
м’якість, тонке комерційне чуття                                              
і чуттєва легкість, уміння віртуозно 
маневрувати в хитросплетіннях 
переважно чоловічого клубу 
лідерів, у столичних пробках                                                    
і домашньому менеджменті                                   
з однаковою майстерністю –                               
набір-мінімум сучасної бізнес-леді.               
Як бути успішною в усьому? 

Businesswoman



• Для ультимативної перемоги 
над віком пропонуємо вам 
KLEONIKA – запатентовану 
методику омолодження шкіри 
фібробластами, яка зупиняє 
старіння на 5-7 років.

• З рештою впораються передові 
протоколи Age management. 
Замісна терапія біоідентичними 
гормонами скоректує                                  
до оптимального рівня показники 
найважливіших гормонів                                 
і не дозволить вікові вкрасти   
вашу красу, силу і витривалість.



$3850Вартість програми 

• Технологія BRAINMAXX,                             
що поєднує біоакустичну корекцію 
і мікрополяризацію, гармонізує 
роботу мозку, підвищить стійкість 
до стресів і працездатність.

• IV-терапія очистить                                          
і вітамінізує організм.

• ортомолекулярна медицина 
посилить і закріпить результат.





Секс не приносить бажаного 
задоволення? Є кілька основних 
причин зниження якості інтимного 
життя і всі вони виправні.

Задоволення                    
від сексу



• Найчастіше це гормональний 
дисбаланс. Дефіцит гормонів 
через вікові перебудови                                 
і брак фізактивності гублять 
лібідо не менш, ніж зовнішню 
привабливість. Спорт – головний 
регулятор ендокринного балансу. 
Силові тренування та апаратне 
зміцнення мускулатури підвищать 
тонус м’язів і забезпечать 
жироспалювання та активізацію 
синтезу статевих гормонів.

• Якщо організм не справляється 
сам, на допомогу прийде 
замісна терапія. Біоідентичні 
гормони – безпечний і надійний 
захист від вікових змін, гарантія 
квітучого вигляду і збереження                             
сексуальної енергії.
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• Іншою причиною може бути 
локальна патологія ніжної зони: 
дискомфорт при статевому 
акті, вікове зниження щільності 
тканин, сухість інтимної області 
тощо. Підтягнути стінки піхви, 
підвищити еластичність шкіри, 
відновити зволоженість, 
позбавити від нетримання сечі, 
зміцнити м’язи тазового дна і 
підвищити чутливість допоможуть 
високоінтенсивна магнітотерапія 
EmSella і інтимне омолодження 
лазером СО2.





Безумовно, традиційний дует 
здорового харчування і спорту – 
завжди краще рішення для підтримки 
привабливої фізичної форми.                         
Але якщо спорт недоступний, дієта 
не впоралася, часу немає і потрібна 
гарантія результату? Ми знаємо,                   
як створити ідеальний силует. 

Здорове схуднення



• Щоб об’єктивно оцінити свою 
фігуру – пройдіть діагностику. 
Біоімпедансний аналіз покаже 
точне співвідношення жиру, м’язів, 
води і кісткової тканини.

• За результатами обстеження буде 
підібраний оптимальний коктейль 
IV-терапії (для прискорення 
метаболізму, детоксикації тощо) 
і розроблена персоніфікована 
схема Hi-Tech рішень для 
оздоровлення і корекції фігури.

• Інтервальна гіпоксія прискорить 
обмін речовин і зміцнить організм.
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• Безопераційна ліпосакція 
сфокусованим ультразвуком 
UltraShape Power швидко                                              
і безповоротно усуне зайві 
сантиметри, а сучасні 
радіохвильові технології 
закріплять результат корекції, 
поліпшать якість шкіри                                    
і допоможуть перемогти целюліт.

• Біостимологія надасть 
лімфодренажний ефект, знизить 
кількість вісцерального жиру,                       
що сприяє не тільки схудненню, 
але і профілактиці інфаркту                      
та інсульту.





Неможливо уникнути всіх стресових 
ситуацій, але варто вчитися 
спокійніше реагувати на труднощі, 
а головне – зміцнювати резерви 
організму, щоб ніякі потрясіння                     
не були згубні для вашого здоров’я. 
Як віднайти незворушність?

Антистрес3



• Тривоги і переживання вносять 
сумбур у стрункий ритм 
коливань кортизолу і мелатоніну,                                 
в результаті чого ви виснажені, 
страждаєте безсонням, стаєте 
володаркою тьмяного кольору 
обличчя і кепського характеру. 
Гармонізація гормонального 
балансу нівелює наслідки 
хронічного стресу.

• Повернути посмішку і бадьорість, 
усунути темні кола під очима 
допоможе ортомолекулярна 
медицина і терапія             
біоідентичними гормонами.
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• біоакустична корекція в парі                          
з мікрополяризацією допоможе 
нормалізувати роботу мозку,                     
що доброчинно позначиться 
на якості сну, працездатності                              
і настрою.

• IV-терапія допоможе підвищити 
опірність організму і заповнити 
розтрачений ресурс.





Детоксикація – позбавлення                           
від патогенних елементів                                     
і нейтралізація отрут, від яких 
у сучасному світі не так просто 
уберегтися – найважливіша складова 
турботи про здоров’я. Дізнайтеся,                 
що приховує ваш організм.

Детокс



• Очищення організму від 
важких металів, хімікатів 
та інших отруйних речовин 
проводиться після діагностики.                                       
Для виявлення токсинів 
застосовується неінвазивна 
спектрофотометрія                               
Oligoscan (технологія,                                   
яку NASA використовує                                
для вивчення планет).

• За необхідності може бути 
призначений плазмаферез                                                
(щадні протоколи і найвищі 
стандарти безпеки 
гарантують безпечність                                                             
і ефективність процедури).

• Внутрішньовенні інфузії                                      
(IV-терапія) очистять тіло від 
токсинів, нейтралізують важкі 
метали і наситять організм 
корисними речовинами. 
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• Підтримати резерви організму 
допоможе інтервальна гіпоксія.

• Кастомізована схема приймання 
біоактивних препаратів захистить 
від впливу агресивних факторів 
зовнішнього середовища.

• Важливу роль відіграє 
профілактика: це і якісна 
фільтрація води, якою                                     
ви користуєтеся, і перегляд 
косметики, побутової хімії та інших 
засобів, з якими ви контактуєте.





В середньому людина проводить 
уві сні третину свого життя,                                  
але часто відчувається так, неначе 
останній раз ви добре висипалися 
десь у молодшій школі. Навчання, 
робота, материнство, постійний 
стрес – звідси безсоння, тривожність, 
головний біль і мішки під очима. 
Брак сну позначається на якості 
шкіри, створює дисбаланс гормонів, 
заважає ефективному травленню                    
і детоксикації, провокує набір ваги                   
і передчасне старіння.

Подаруйте собі солодкі сни.

Міцний сон



• Важливо нормалізувати режим 
відповідно до природних 
біоритмів, коли кортизол, 
мелатонін і прогестерон 
знаходяться в оптимальних 
значеннях. Для цього необхідна 
робота над способом життя, 
дотримання гігієни сну і замісна 
гормональна терапія.
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• Гормональний баланс вкрай 
важливий для жіночого 
здоров’я, тому BHRT у поєднанні                                                            
з ортомолекулярними 
препаратами – основа 
відновлювальної терапії.

• Біоакустична корекція                                    
і мікрополяризація гармонізують 
роботу мозку, знизять 
тривожність і підвищать 
працездатність.





Готовність стати матір’ю –                                              
це не тільки впевненість у партнері                
і смиренність з безсонними ночами, 
і навіть не ідеальний вік для зачаття. 
Ви повинні бути впевнені в собі                        
і своєму здоров’ї. Передайте                                                                 
в спадок тільки найкраще.

Підготовка                          
до вагітності



• Консультація гінеколога                                  
і повне обстеження допоможуть 
визначити, чи потрібно вам 
лікування, і як найбільш 
ефективно поповнити резерви 
вашого організму.

• Щоб не допустити проблем                          
з зачаттям, в першу чергу слід 
нормалізувати гормональний 
баланс. Це стосується                                      
обох партнерів.

• Комплексна діагностика 
і кастомізована схема 
саплементаціі допоможуть 
наситити організм корисними 
речовинами, уникнути 
виснаження і запобігти патології 
плода через дефіцити.

• Ортомолекулярні препарати                               
і IV-терапія забезпечать 
детоксикацію і зміцнення 
імунітету.
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• Для мінімізації ризиків вроджених 
патологій пройдіть ДНК тест. 
Генетичний паспорт батьків 
допоможе виявити носійство 
спадкових хвороб.

• За необхідності отримаєте 
консультацію флеболога                                
і пройдете курс апаратних 
процедур: електромагнітна 
стимуляція зміцнить м’язовий 
корсет, EmSella підвищить тонус 
м’язів тазового дна, біостимологія 
поліпшить мікроциркуляцію                        
в малому тазу і знизить кількість 
жиру в організмі.





Після народження дитини організм 
жінки зазнає значних змін і, щоб 
повернутися в свою до вагітну 
форму і відновити здоров’я, потрібен 
комплексний підхід, в якому 
головне – висока ефективність при 
мінімумі витрат часу. Будьте чарівні                                   
в новій ролі. 

Відновлення                 
після пологів



• Відновіть фігуру, навіть якщо 
на спорт не вистачає часу: 
електромагнітна стимуляція 
допоможе усунути локальні 
жирові відкладення і повернути 
тонус м’язів.

• Магнітотерапія EmSella і лазерне 
інтимне омолодження СО2 
зміцнять м’язи тазового дна, 
відновлять еластичність і тонус 
піхви, позбавлять від сухості 
і нетримання сечі, повернуть 
упевненість у собі і радість сексу.
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• За результатами експрес-оцінки 
мінерального статусу Oligoscan                
та інших аналізів клінічний 
дієтолог сформує оптимальну 
систему харчування для 
заповнення дефіцитів, а терапевт 
призначить відповідні біодобавки.

• Для вирішення інших завдань 
також можуть залучатися 
фахівці суміжних спеціальностей: 
флеболог, остеопат, трихолог                         
і косметолог.





Клімакс – це не невідворотний етап 
старіння і неминучого згасання 
жіночності, а лише життєвий етап                    
з особливими потребами, який 
варто зустрічати у всеозброєнні.                         
Дозвольте молодості не кінчатися.

Поставити 
менопаузу                            
«на паузу»



• Комплексна діагностика 
дозволяє не чекати менопаузи, 
коли припливи, пітливість                                       
і перепади настрою істотно 
знижують якість життя.                    
Унікальна система обстежень 
дозволяє спрогнозувати 
зниження ендокринної функції,                  
а своєчасна терапія не дозволить 
клімаксу вкрасти вашу красу                        
і молодість.

• Оцінка оваріального резерву, 
рівня статевих гормонів, аналіз 
ризиків розвитку остеопорозу, 
Брюссельський гінекологічний 
консультативний протокол 
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і гінекологічний скринінг 
допоможуть зафіксувати                                
і попередити вікові зміни                         
в організмі жінки.                         

• Гормональна терапія допоможе 
уникнути набору ваги, головних 
болів, депресії, зниження 
лібідо, підвищення ризику 
розвитку серцево-судинних 
захворювань і дегенеративних 
патологій кісткової тканини.                                            
Age management дозволяє 
взяти під контроль своє життя, 
продовжити молодість і зберегти 
смак до життя в будь-якому віці.





Волосся – один з найважливіших 
елементів образу і причина вічного 
невдоволення більшості жінок.                         
І якщо в сутичці з неслухняними 
локонами, негодою і мінливими 
тенденціями допоможуть перемогти 
досвідчені стилісти-перукарі,                           
то випадіння волосся, їх сухість                                                                                  
і ламкість навіть найкращим 
салонним доглядом не здолати. 
Хочете змінити відображення                           
в дзеркалі?

Густе і здорове 
волосся



• Вік і приховані внутрішні 
порушення в організмі неминуче 
відзначаються не тільки на шкірі, 
але і на якості та густоті вашого 
волосся. Щоб встановити причину 
проблеми, потрібна багатовимірна 
діагностика, адже стан волосся 
визначає як здоров’я шкіри 
голови, так і гормональний 
баланс і оптимальна кількість 
мікронутрієнтів.

• На додаток до консультації 
трихолога слід провести 
спектрофотометричний 
аналіз на дефіцит / профіцит 
мікроелементів, а також оцінити 



$3080

рівень ключових гормонів. 
За результатами обстеження 
може бути призначена схема 
біоактивних препаратів або 
гормонозамісна терапія.

• Для стимуляції росту волосся 
і поліпшення їх якості 
застосовуються передові клітинні 
технології – PRP і SVF-терапія 
(ін’єкційні методики саморепараціі 
тканин за допомогою 
регенеративного потенціалу 
власного організму).

Вартість програми





Програма
AGE MANAGEMENT

Sandler Age Management for                        
women – рішення 3 в 1, all inclusive 
для продовження життя, зміцнення 
здоров’я та збереження молодості. 
Неможливо запастися здоров’ям 
про запас. Управління віком – це 
марафон, коли робота організму 
відстежується в динаміці, програма 
коригується, а здоровий спосіб                                                                  
життя – це щоденна норма. 
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                                                 
і інтелектуальний потенціал великого 
штату вузькопрофільних фахівців 
Sandler Wellness & Aesthetics 
– для створення ідеального                                   
плану оздоровлення.

1 крок.                                          
Sandler Diagnostics



ТРИВАЛІСТЬ:



$5800
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 медицин





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

3 крок.                             
Sandler Evaluation



ТРИВАЛІСТЬ:



Вартість 
Sandler Evaluation 

МИ ПЕРЕВІРИМО:

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

• чи знизилися симптоми
захворювань

• чи досягнуто цільових
показників біологічного віку

$4400





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


