
E-КАПКИ на д-р Хасанагиќ
Помош при инфекции на урогениталниот тракт

Растителните Е-капки (E-Drops) се плод на долгогодишната науч- 
ноистражувачка работа на д-р Енес Хасанагиќ во областа на ин- 
фекциите на урогениталниот тракт и се еден од неговите најдоб- 
ри препарати. Тие претставуваат избалансирана комбинација од 
прецизно  измерени  растителни  екстракти  и  етанол. Многу 
успеш- но  помагаат  кај  инфекции  што  се  предизвикани  од 
ешерихија ко- ли (Escherichia coli) и други бактерии, како што се 
кламидија (Chl  amydia  trachomatis),  микоплазма (Mycoplasma), 
клебсиела, стафи локока (Staphylococcus Saprophyticus), протеус 
мирабилис,  стреп токока B  (B-Streptococcus),  ентерокока 
(Enterococcus)…

E-КАПКИТЕ ќе Ве ослободат од сите тегоби што се предизвика- 
ни од овие инфекции во рок од 3 до 7 дена. Растителните екст- 
ракти што се дел од Е-КАПКИТЕ имаат антигабични и антими- 
кробни својства со кои дејствуваат превентивно и ги намалуваат 
инфекциите на урогениталниот тракт. E-КАПКИТЕ се природни, 
безбедни за деца и возрасни, многу ефикасни и со брзо дејство.

Со Licensing Document Acknowledgement од 26. 03. 2009г. на ка- 
надското Министерство за здравство (Health Canada), File num- 
ber  142998,  Company  code  23895,  односно NPN 80023108,  од 
страна на Natural Health Products Directorate (NHPD), односно Bu- 
reau of Product Review and Assessment (BPRA),  Бирото за пре- 
глед  и  процена  на  производи  на  канадското  Министерство за 
здравство СЕ ПОТВРДУВА дека  E-КАПКИТЕ ги поминале сите 
нивоа на процена, дека се БЕЗБЕДНИ ЗА УПОТРЕБА КАЈ ЛУЃЕ 
според здравствените прописи на Канада.  Со овој документ се 
дозволува слободно ставање на E-КАПКИТЕ во промет на паза- 
рот на Канада и САД.

Според стручното мислење на Катедрата за броматологија при 
Фармацевтскиот факултет во Белград бр. 1471/2 од 21.06.2010г., 
а во согласност со Правилникот за услови во поглед на здрав- 
ствената исправност на диететски намирници кои можат да се 
стават во промет (Сл. весник на СФРЈ 4/85), во смисла на член 
2, Е-КАПКИТЕ се ставаат во категоријата ДИЕТЕТСКИ НАМИР- 
НИЦИ, а според член 3 на истиот Правилник спаѓаат во група 13, 
„останати диететски намирници“. Со оглед на составот и количе- 
ството на активни компоненти, според мислењето на Катедрата 
за броматологија, Е-КАПКИТЕ одговараат на групата на ДИЕТЕТ 
СКИ СУПЛЕМЕНТИ.

Заводот за јавно здравје на Србија, Ваљево (ID br. N 861 od 28. 
07. 2010. godine), по извршените физичко-хемиски и микробиоло 
шки испитувања, врз основа на изјавата на лабораторијата во вр 
ска со усогласеноста и резултатите од лабораториските испиту- 
вања, утврди дека Е-КАПКИТЕ, течен инстант чај, со деклариран 
нето волумен од 50ml, ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ во однос 
на контролираните показатели според одредбите на Правилни- 
кот за микробиолошка исправност на намирници во промет (Сл. 
весник на СРЈ бр. 26/93 53/95 и 46/ 2002) и Правилникот за ква- 
литет и други барања за чај,  растителен чај и инстант чај (Сл. 
весник на СЦГ бр. 51/05).

Лиценца за пазарот на Европската унија бр. 40103411190.

Произведувач:
Natural-E Србија во соработка со Nano Essentials Inc.

Toronto, Ontario M3J 2T9 Canada &
Biljna apoteka dr Hasanagić

ЗАБЕЛЕШКА: Е-КАПКИТЕ на д-р Хасанагиќ се пакуваат во Сара- 
ево, Ваљево, Канада и Бразил. Суровината се произведува во 
Канада. Ако ги купувате Е-КАПКИТЕ од нашите овластени дис- 
трибутери (имиња и информации за контакт на интернет страни- 
цата www.eserihija.com), бидете сигурни дека ги добивате ориги- 

Е-КАПКИ, помош при инфекции на урогениталниот тракт
СОСТАВ: растителни екстракти, етанол

ПАКУВАЊЕ: 50 ml
ЧУВАЊЕ: во оригиналното пакување на собна температура,

заштитено од светлина и влага, надвор од дофат на деца
РЕГ. БР.: NPN#80023108 Health Canada, 2011.

Фармацевтски факултет Белград, бр. 1471/2, 2010.
Завод за јавно здравје Ваљево ID br. N 861, 28. 07. 2010.

Лиценца за EU br. 40103411190
INFO: www.eserihija.com

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА НА Е-КАПКИТЕ
 
Добро да се протресе пред употреба. Се пие 3 пати дневно, 
15 минути пред јадење, со малку чај или вода.

Бебиња од 6 месеци: 3 пати дневно по 5 - 6 капки; 
Бебиња од 7 месеци: 3 пати дневно по 7 - 8 капки; 
Бебиња од 8 месеци:3 пати дневно по 9 - 10 капки; 
Бебиња од 9 месеци:3 пати дневно по 11 - 12 капки; 
Бебиња од 10 месеци:3 пати дневно по 13 - 14 капки; 
Бебиња од 11 месеци:3 пати дневно по 15 - 16 капки;
Деца од 1 do 6 години: 3 пати дневно по 20 - 25 капки; 
Деца од 7 do 16 години: 3 пати дневно по 30 - 35 капки; 
Возрасни: 3 пати дневно по 40 капки.

* Е-КАПКИТЕ треба да се користат најмалку 7, а најмногу 10 де- 
на. 3 до 5 дена по завршувањето на терапијата се носи урина, 
односно брис (при вагинални инфекции) на контрола.

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕШКИ

* Според нашите досегашни искуства, во случај да нема анома- 
лии на бубрезите (на пр.: камен, песок, рефлукс...), кај повеќе од 
90% случаи доволна е само една терапија (50ml) за да се сузбие 
инфекцијата; ретко има случаи во кои е потребна втора или тре- 
та.  Ако не помогне ниту втората терапија, пациентот веројатно 
има рефлукс или некој друг причинител на инфекција и се препо- 
рачува прво да се лечи тој причинител, па потоа самата инфек- 
ција.
 
* Доилки и бремени жени кои претходно имале проблеми во бре- 
меноста, како и жени до 3 месец на бременост секогаш треба да 
се консултираат со својот лекар или фармацевт пред примена 
на кој било препарат, па така и за Е-КАПКИТЕ. Сепак, во измина- 
тите дваесет години колку што се Е-КАПКИТЕ присутни на паза- 
рот, немало несакани ефекти.

* Познато е дека при инфекции на урогениталниот тракт многу 
важна улога има имунитетот на пациентот. Затоа им препорачу- 
ваме на сите пациенти колку што е можно повеќе да работат на 
подигнувањето на нивото на имунитетот преку исхраната (свежо 
овошје и зеленчук, мед, прополис и други пчелини производи, ви 
тамин Ц...), како и внесување што повеќе течности (чај, лимона- 
да, сокови – но не газирани).

* Избегнувајте контакт на Е-КАПКИТЕ со очите и слузокожата.
 
* Кај тешки инфекции како дополнување на Е-КАПКИТЕ го препо- 
рачуваме УРОЛОШКИОТ ЧАЈ на д-р Хасанагиќ, а по сузбивање- 
то на инфекцијата ги препорачуваме Е2-КАПКИТЕ, многу ефикас 
но и квалитетно средство за превенција во комбинација со ЧАЈ 
ОД ПИРЕВИНА.
 
*  Кај вагинални инфекции, заедно со Е-КАПКИТЕ го препорачу- 
ваме Е-ПРАШОКОТ за вагинално испирање направен  по рецеп- 
турата на д-р Енес Хасанагиќ.

http://www.eserihija.com/


налните Е-КАПКИ направени по рецептурата на д-р Хасанагиќ.
ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ НА 100G KCAL (KJ)               460.4  1933.7
ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ НА ПРОТЕИНИ KCAL (KJ)          0.0        0.0
ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ НА МАСТИ KCAL (KJ)                 3.3      13.9
ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ НА ЈАГЛЕХИДРАТИ KCAL (KJ)  0.0        0.0
ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ НА ЕТАНОЛ KCAL (KJ)           457.1  1919.8

УШТЕ НЕКОЛКУ КОРИСНИ СОВЕТИ
                                          
01 Мијте раце што почесто со дезинфекциони сапуни; 
02 Не им дозволувајте на децата (важи и за возрасните) да ста-
     ваат нечисти раце в уста или да ги допираат интимните дело-
     ви на телото;
03 Детално мијте ги овошјето и зеленчукот; 
04 Користете месо од сигурни извори, прегледано и заверено од
     страна на овластен инспектор или ветеринар. Ако не сте си-
     гурни, добро испечете го или сварете го;
05 Пијте само пастеризирано или добро сварено млеко; 
06 Редовно контролирајте ја или вријте ја водата од бунар или
     извор;
07 Почесто менувајте им ги пелените на бебињата и бришете го
     газето секогаш од стомакот кон грбот, никако обратно;
08 Ако не сте сигурни во својот партнер или ако партнерот има
     ешерихија, задолжително користете кондом при сексуални
     односи;
09 Ако применувате анален секс, секогаш користете кондом.
     Аналниот отвор и фекалиите се најчест извор на инфекции
     предизвикани од ешерихија;
10 Чаша сок од брусница (Vaccinium macrocarpon) дневно го
     спречува таложењето на бактерии во уринарниот тракт;
11 Чајот од пиревина (Graminis rhizoma) ја чисти крвта и ја по-
     добрува работата на бубрезите и уринарниот тракт;

ЗАБЕЛЕШКА: овие превентивни мерки важат и за труење со 
храна предизвикано од ешерихија O157:H7 или O111:B4

   1 доза Дневна доза

 возраст
Број на 
капки ml масло

Број на 
капки ml масло

Бебиња 6 месеци 5 - 6 0.008 16.5 0.025
Бебиња 7 месеци 7 - 8 0.012 22.5 0.035
Бебиња 8 месеци 9 - 10 0.015 28.5 0.044
Бебиња 9 месеци 11 - 12 0.018 34.5 0.053
Бебиња 10 месеци 13 -14 0.021 40.5 0.062
Бебиња 11 месеци 15 -16 0.024 46.5 0.072
Деца 1 години 20 0.031 60 0.092
Деца 2 години 21 0.032 63 0.097
Деца 3 години 22 0.034 66 0.102
Деца 4 години 23 0.035 69 0.106
Деца 5 години 24 0.037 72 0.111
Деца 6 години 25 0.038 75 0.115
Деца 7 години 30 0.046 90 0.138
Деца 8 години 31 0.048 93 0.143
Деца 9 години 32 0.049 96 0.148
Деца 10 години 33 0.051 99 0.152
Деца 11 години 34 0.052 102 0.157
Деца 12 години 35 0.054 105 0.162
Деца 13 години 36 0.055 108 0.166
Деца 14 години 37 0.057 111 0.171
Деца 15 години 38 0.058 114 0.175
Деца 16 години 39 0.060 117 0.180
Возрасни > 17 години 40 0.062 120 0.185
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ОВЛАСТЕНИ ДИСТРИБУТЕРИ

САД, КАНАДА, ОСТАНАТИОТ ДЕЛ ОД ЕВРОПА
Ведран Хасанагиќ, Канада. Телефон: 519 749 1925

e-mail: vhasanagic@gmail.com skype: vedran.hasanagic

СРБИЈА, СЛОВЕНИЈА И СЕВЕРНО КОСОВО
Љубомир Михаиловиќ, Ваљево. Телефон: 065 / 291 6 000

e-mail: ljuba14@yahoo.com skype: ljubomir.mihailovic

ЦРНА ГОРА
Мара Краљевиќ, Подгорица. Телефон: 069 / 66 55 96

e-mail: mara305@yahoo.com

МАКЕДОНИЈА
Радмила Софревска, Скопје. Телефон: 075 / 69 67 68

e-mail: radmilasofrevska@gmail.com  skype: radmilasofrevska

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
САРАЕВО - Сенада Хасанагиќ, Телефон: 061 / 556 949
БАЊА ЛУКА – Бранкица Марјановиќ, Никола Пашиќ 20,

e-mail: bmarjanovic@blic.net  Тел.: 051 / 307 132; 065 / 581 708

ХРВАТСКА
Бранка Еспек, Сплит. Телефон: 091 / 798 1836; 095 / 536 97 45

КОСОВО
Албан Хасани. Телефон: +377 44 393 675; +381 38 552 058
e-mail: albanhasani@gmail.com Nentori 28 SU 1/3-A No#. 27,

Дарданија Приштина 10000.

ГРЦИЈА
Даница Софревска, Солун. Телефон: +30 694 69 24 643

e-mail: dsofrevska@gmail.com

E-КАПКИ
ЕДЕН ОД НАЈДОБРИТЕ И НАЈБАРАНИТЕ ПРЕПАРАТИ 

НА Д-Р ХАСАНАГИЌ
ЛЕСНО СЕ ПРИМЕНУВААТ ИЗМЕШАНИ СО ВОДА 

БЕЗ ПОСЛЕДИЦИ И ПРИДРУЖНИ НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ

СÈ ЗА ЕШЕРИХИЈА КОЛИ, ИНФЕКЦИИ, ТЕРАПИЈА, 
ПРЕВЕНТИВА И ДЕЛОТО НА Д-Р ХАСАНАГИЌ 

НА НАШИОТ САЈТ

www.eserihija.com

NOTE
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