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PRACTICA FARMACEUTICĂ

TERENCE GALLAGHER: 
HUGE DISCOVERIES DUE TO HIS LOVE FOR PLANTS

Interviu în exclusivitate

A vizitat România profesorul englez de biochimie, 
Terence Gallagher, cel care a dezvoltat o gamă de 
produse din plante medicinale. Descoperirile sale 
uriaşe se datorează, conform spuselor dânsului, 
iubirii sale faţă de natură şi peisajele pitoreş  .

D-le Gallagher, sunteţi un profesor de biochimie 
recunoscut în ţara dvs., ce consideraţi mai 
important în ac  vitatea pe care o desfăşuraţi?
De-a lungul a două decenii de ac  vitate 
întotdeauna am fost ghidat de două lucruri: 
primul este că mă plimb pe un câmp plin de 
păpădie şi ş  u că aceste plante vor deveni ierburi 
cura  ve, iar celălalt este provocarea ca din aceste 
plante să realizez cea mai bună combinaţie şi să 
pot produce o formulă efi cientă în interesul 
păstrării sănătăţii.

Domnule Profesor, ce este nou în familia de produse 
dezvoltate de dvs.?
Noutatea constă în aranjarea componentelor în aşa fel încât 
acestea să îşi op  mizeze reciproc efectele. Esenţa sistemului 
constă în recunoașterea faptului că vitaminele, mineralele, 
microelementele sunt mult mai bine u  lizate de către 
organism, dacă le administrăm amestecate cu extracte 
naturale de plante, în special dacă cea mai mare parte a 
acestora este conţinută în plantele medicinale respec  ve. 
Substanţele sunt u  lizate simultan și inhibă ac  vitatea 
excesivă a osteoclastelor (celule care degradează ţesutul 
osos), în  mp ce prin intermediul substanţelor ac  ve ajută la 
iniţierea repetată a creșterii masei osoase. Dacă se u  lizează 
pe termen lung are efecte benefi ce asupra lipidelor sanguine 
(crește HDL, scade LDL).

Produsele au fost dezvoltate în Anglia și, după câte ș  u, 
fabricarea acestora este un proces controlat cu rigurozitate 
de către stat.
Da, am considerat foarte important ca preparatele să fi e 
produse sub cel mai strict control, deoarece în viziunea mea 
calitatea este foarte importantă. În afara autorizaţiei din 
România, produsele mai au şi un număr denumit PL, care 
atestă că tabletele sunt produse din plante medicinale de 
calitate adecvată, tehnologia este adecvată şi controlată, 
as  el produsele ajungând în cu  e şi în fi nal la consumator.

Un membru proeminent al familiei de produse este tableta 
HRI Vitalion. Ce fel de experienţe aveţi legat de efi cienţa 
produsului?
În cazul pacienţilor cu osteoporoză, care au u  lizat regulat 
tabletele HRI Vitalion, după prima cură s-a înregistrat o 
ameliorare medie de 58%. Cei care au urmat tratament clasic 
au prezentat ameliorare în 29% dintre cazuri. În afară de 
acesta, HRI Vitalion s  mulează funcţionarea creierului, reduce 
ateroscleroza, ajută circulaţia sângelui şi regenerarea 
peretelui vascular, poate să scadă şi să regleze nivelul 
glicemiei. Ajută procesele de detoxifi ere ale fi catului. Are 
efect benefi c asupra creşterii masei osoase, scade scleroza 
coloanei.
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