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 И  ДА  СЕ  ИНВЕСТИРА

Господине Ѓорѓиев, народот Ве познава како човек кој веќе 17 години се занимава со ле ку-
вање на малигни заболувања. Со Вашиот препарат "Варумин" беше лекуван и Фрањо 
Туѓман, поранешниот претседател на Хрватска, а за Вас многу се пишуваше и во странскиот 
печат. Дали можете накратко да опишете како се роди идејата за еден ваков препарат и 
како се случи да го откриете? 

ЃОРЃИЕВ: Откривањето на производот е резултат на долгогодишно истражување и работа во 
областа на екстракција и хармонизација на лековитите растенија и нивните екстракти. Но, от кри-
вањето на ваков препарат не е случајно и лесно. Долгогодишното искуство во работењето во 
фир мите "Генекс" и  "Ангропромет", во областа на екстракција на лековити растенија и шумски 
плодови, ме воведе во полето на истражувачката и развојната работа. Секој кој му посветил и 
еден работен ден на ова поле знае колку труд и самооткажување се потребни за да се добијат 
успешни резултати. Производот е следен и неколку пати усовршуван за да се дојде до денешниот 
резултат. Производот се состои од една доза од 50 мл и една доза од 200 мл, кои се комбинираат 
за употреба, за да се постигне очекуваниот резултат. 

Магистер инженер агроном Иван Ѓорѓиев е роден во Ново Село, Струмица. Основно об-
ра   зование завршил во родното место, а средно во Кавадарци. Студирал и ди пло мирал на 
универзитетите во Нови Сад и во Скопје. 

Од 1985 година работи во фирмите "Генекс" и "Ангропромет". Паралелно со тоа работи 
на екстракција и хармонизација на лековити растенија за во 1992 година да почне да ра-
боти со сопствено претпријатие, а во 2002 година фирмата "Интер-еврогенекс" отвора 
модерна фа бри ка за производство на фармацевтски препарати.

Сè е почнато во 1991 година кога господинот Ѓорѓиев ја основа фирмата "Интер-евро-
генекс", со главна преокупација собирање самоникнати лековити билки, со основна цел - 
развивање нови формулации и производи. Фирмата доживува своја експанзија со течни 
екстракти и бил ни чаеви. Во 2002 година е почната изградбата на модерна фабрика во 
која е вложен сопствен капитал. Фабриката е изградена и опремена во согласност со нор-
мите на добрата производна практика (ГМП) за производство на помошни лековити 
средства во течни и во цврсти дозирани форми.

"Варумин" - антиканцер супресивен препарат е среќно решение, пронајдок како за про нао-
ѓачот, господинот Иван Ѓорѓиев, така и за многу луѓе кои бараат излез и спас од тешката болест. 
Всушност, способноста да се почувствува ситуацијата и при тоа да се реагира на најсоодветен 
начин, ин вентивно и со смисла за креација претставува одлука на инвентивни луѓе со кре а-
тивен дух.
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Велите дека постои Господов благослов за леко-
витите растенија во библиска Македонија. Колку 
ра стенијата од нашето поднебје обилуваат со ле-
ковити својства и зошто според Вас тие се посебни 
и един ствени?

ЃОРЃИЕВ: Господ ги испраќа апостолите Павле и Лука 
да одат во Македонија и да им помогнат на Македонците 
во болестите и да им дадат благослов на луѓето и на леко-
витите билки, кои со толкаво количество етерични масла, 
витамини и лековити својства создадени од доброто, на-
ше, македонско сонце не постојат на друго место на Зем-
јината топка.

Цитат 16. т 9 од Библијата, страница 155:
Преку ноќта имаше апостол Павле видение
Стоеше пред него еден човек Македонец кој го мо-

ле ше и му велеше "премини во Македонија и помогни 
ни".

По тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за 
Ма кедонија бидејќи разбравме дека Господ нè по-
викал таму да го проповедаме Евангелието и ле ку-
вањето на овој прекрасен народ. 

Господ ја благослови земјата и растенијата кои има-
ат моќ на лековитост.

Од овој цитат е јасно дека македонската поволна кли-
ма, каде што растат многу лековити билки, е пишувано и 
во Библијата. Лековитите растенија се самоникнати, од-
носно природни, што им дава уште поголемо присуство 
на ак тив ни супстанции.

Истражувачките медицински институти изработу-
ваат значителен број клинички студии за откри-
вање препарат за малигни заболувања. Дали Ва ши-

от "Ва румин" некаде е регистриран, анализиран и дали 
за тоа поседувате документација?

ЃОРЃИЕВ: "Варуминот" е регистриран во Република Маке до-
нија, потоа во Р Бугарија, а во тек е регистрацијата во Ср бија и 
Црна Гора, Р Хрватска, Р Унгарија и Р Албанија. За секоја од овие 
процедури на регистрација во соодветната држава се вршат 
анализи во државните лаборатории и врз нивна основа се из-
дава Решение за пуштање на производот во промет. 

Истовремено, за производот во тек се две клинички студии, 
и тоа една во Република Македонија во Клиничкиот центар 
Скопје и другата во Р Бугарија, која веќе три години ја работи  д-р 
Чавдар Михаилов, кој работејќи со нашиот производ во не го-
вата при ватна практика има постигнато добри резултати кај по-
веќе од 900 пациенти.

Кои се индикациите и како дејствува "Варумин"?

ЃОРЃИЕВ: Пред сè, "Варумин" растворот за орална употреба 
е наменет како дополнителна терапија кај пациенти со малигни 
заболувања, без разлика за каков вид карцином се работи, со-
стојби на намален имунитет, акутни и хронични заболувања. 
Мно гу добри резултати се покажуваат кај пациенти при исто-
времена употреба на "Варумин" растворот со хемотерапија и 
зрачна те рапија, при што ги намалува нивните несакани ефекти 
и го заси лува делувањето.

M еа инервју ИВАН ЃОРЃИЕВ

MAKEDONSKO SONCE
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Меѓутоа, бидејќи е индициран и кај пациенти со имуно де-
фицитарни состојби можат да го употребуваат и пациенти 
кај кои имунолошкиот систем е ослабнат од различни за-
болувања, било акутни или хронични, потоа пациенти по 
рек  тоанални опе рации, хипертензија, вагинални крвавења, 
фунгални ин фек ции, хемо роиди и др.

Тој е помошно лековито средство, наменето како додаток 
на стандардната терапија при малигни заболувања, разни 
акутни и хронични заболувања, анемии, состојби со на ма-
лен имунитет и подобрување на општата состојба на ор-
ганизмот при исцрпеност. Главните активни компоненти на 
ова помошно лековито средство наоѓаат широка примена, 
како во традиционалната и хомео пат ската, така и во науч-
ната медицина. Човечкиот организам нај добро ги поднесува 
ле ковите добиени од лековити билки, затоа што човекот е 
ин тегрален дел на природата.

Екстрактите од растителни дроги, кои се наоѓаат во "Ва-
румин", покрај другите дејства, поседуваат и цитотоксично, 
имуно стимулативно, антиинфламаторно, антимикробно, де-
ток сифи кационо и лаксантно дејство.

Во делот на индикации ќе спомнеме: дополнителна тера-
пија при лекување тумори, опстипација, ревматизам. Тра ди-
ционално се користи кај: хипертензија, по ректоанални опе-

рации, кожни заболувања, вагинални крвавења, хемороиди, 
фунгални инфекции.

"Варумин" можат да го користат пациенти кои примаат те-
ра пија со зрачење и хемотерапија во третман на малигни за-
бо лувања, при што ова средство ја помага нивната ефи кас-
ност, така што болниот добро ја поднесува терапијата, без во-
оби чаени вртоглавици, повраќања и губење апетит.

Тој дејствува антинеопластично, имуностимулативно, ан-
тиинфламаторно, заздравување на кожни лезии, хипо тен зив-
но дејство, кое се претпоставува дека е резултат на инхи би-
торното дејство на ексцитабилноста на вазомоторниот цен-
тар во medula oblongata. 

Какво е Вашето досегашно искуство и постигнати ре-
зултати во лекувањето со овој препарат со оглед на 
фактот дека речиси секојдневно добивате писма од 
луѓе кои Ви се заблагодаруваат затоа што сте им дале 
надеж, сте им спасиле живот?

ЃОРЃИЕВ: Тие човечки судбини и преживувања не можат 
лесно да се напишат на хартија. Секој човек е вистина и жи-
вот за себе, писмата од луѓето кои го употребувале про из-
водот "Варумин" се многубројни и секојдневни. Во писмата 
тие ги опишуваат животните судбини, своите искуства. Ја из-
разуваат благодарноста, посакуваат успешна и долготрајна 
работа.

Затоа што сите знаеме дека кога ќе се појават проблемите 
и болестите во животот, надежта е таа што последна згас-
нува.

  
Како попрецизно ќе ја претставите Вашата фирма "Ин-
тер-еврогенекс", која веќе извесно време се појавува 
на домашниот и на странскиот пазар? 

ЃОРЃИЕВ: Модерната фабрика е изградена во 2002 година 
со сопствен капитал. Таа е опремена со производни машини 
и со друга производствена опрема во согласност со нормите 
на добрата производна практика (GMP-i норми) за про-
изводство, кои се применуваат во Европската унија, САД и 
пошироко, а гарантираат дека пациентот ќе добие ква ли-
тетен, ефикасен и проверен производ.

Денес фирмата "Интер-еврогенекс" со деноноќна работа 
и борба за успех, од семеен бизнис прерасна во модерен 
про изводствен објект, има 10 вработени, со просечна воз-
раст од 37 години. Брзо "граби" напред во освојувањето на 
до машниот и на светските пазари.
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Вашето мото со кое се претставувате гласи: "Нашите 
бил ки-Ваш живот". Зошто токму таква порака?

ЃОРЃИЕВ: Овој идеален спој на искуството и младоста за-
едно со современата технологија, ги вградува најчистите 
при родни материјали во нашите производи, чиј квалитет е 
га ран ција за зачувување и продолжување на човековото 
здравје. Затоа што сите ние не смееме да заборавиме дека 
здравјето е единствената работа во која вреди да се ин ве с-
тира.

Сите производи на фирмата "Интер-еврогенекс" се про-
изведени од внимателно избрани билни материјали, по-
точно од самоникнати, лековити билки кои виреат во не-
допрената македонска природа. Произведени се со висока 
технологија и според европските и светските стандарди.  

Со нашето име, искуство и постојана контрола на ква ли-
тетот на производите ние го гарантираме квалитетот и ор-
ган ското потекло на сировините и материјалите,  кои се 
вгра дени во готовиот производ.

Од Вашето досегашно искуство, дали и колку луѓето 
се навраќаат на значењето на "здравје од природата", 
од носно како ја сфаќате изреката дека "здравјето е 
по веќе од инвестиција"?

ЃОРЃИЕВ: Оваа изрека "здравје од природата" секој-
дневно нè тера да подзастанеме во напорното темпо кое го 
диктира современиот живот и да се навратиме на темата 
дека од при родата сè потекнува, таа ни го дарува животот, а 
со тоа и зд ра в јето. Затоа што никој не смее да заборави дека  
- здравјето е единствена работа во која вреди да се 
инвестира. Сите модерни мегаломански апетити за голема 
и брза заработка не ни вредат ако го изгубиме здравјето, 
односно ако заборавиме да уживаме во животот, во при-
родата, во работата. Оваа мала секојдневна "здрава" инве-
стиција која треба да ја насочиме кон себе, во последните 
децении од минатиот век луѓето сè почесто и сè повеќе ја 
заборавија, но во последните години на глобално ниво 
расте и се популаризира трендот на вра ќање на природната 
храна и природниот начин на лекување. 

Вашите производи се резултат на избор од квали-
тетни билки, од недопрената македонска природа. 

Каков е резултатот на комбинацијата од природни 
билки, со времена технологија, европски стандарди 
за ква литет?

ЃОРЃИЕВ: Иако пионерски, тивко, сепак решително први 
зачекоривме на македонското поднебје и на македонскиот 
пазар во делот на природно лекување, или "зелена фар ма-
ција". Македонската недопрена природа ни оставила во на-
следство огромно природно богатство на лековити билки, а 
исто така, и аманет од заборав да ги зачуваме сите тради ци-
о нално користени и употребувани билки. А тука заче ко-
руваат тековите на модерната технологија, кои најсофи сти-
цирано помагаат таа природа да се пренесе до крајниот ко-
рисник, да се вгради во готовиот производ што е и наша ос-
новна цел.

Секој производ е синхроно поврзан со традиционалното 
и модерното знаење, преземено од искуството и од ре зул-
татите на научните истражувања на полето на природните 
начини на лекување, медицината, фармацијата, хомео пат-
ската медицина и нутриционизмот. Во тек на процесот на 
производство по себен напор се прави за селекција на 
природни материјали, кои го гарантираат квалитетот на 
производот, составот, чис тината на потеклото на нашите 
производи. Билните мате ри јали се во согласност со био-
лошките и со еколошките стан дарди, стандардите за био-
еколошко одгледување, и другите стандарди за чиста вода, 
воздух и земја. 

Посебно внимание се обрнува на фактот дека ниеден про-
извод не е направен од генетски модифицирани растенија, 
на производите не им се додаваат хемиски додатоци, ади-
тиви, стабилизатори. Готовиот производ е стандардизиран 
и го содржи истиот квалитет на активни принципи. Секој 
производ е анализиран и сертифициран од страна на Ми-
нистерството за здравство на Република Македонија.

Според кое бизнис мото, односно стратегија ја насо-
чувате работата на Вашата фирма?

M еа инервју ИВАН ЃОРЃИЕВ 

MAKEDONSKO SONCE
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ЃОРЃИЕВ: Основното работно мото во "Интер-евро ге-
некс" бизнис планот е квалитет на сировините, и квалитет 
на про изводот, без оглед на нивната цена. Затоа што по-
стојаноста на квалитетот е она што ги прави производите 
конкурентни и препознатливи на пазарот.

Покрај "Варумин", со колкава палета производи рас-
по лагате, колку во нив природата има свој удел и 
значајно место и каков е интересот за нив?

ЃОРЃИЕВ: Фирмата "Интер-еврогенекс" произведува по-
мош  ни лековити средства, диететски производи, во вид 
течни екстракти, таблети, чаеви во традиционално паку ва-
ње, фил тер чаеви, билни екстракти и врши промет со билки 
и ме ша вини од билки. Исто така, фирмата располага со 
голем број ле ковити растенија, кои ги нуди на пазарот. Лис-
тата на про из води на фирмата "Интер-еврогенекс" е след-
ната, помошни лековити средства и диететски производи: 
Varumin®орален раствор 50 мл и 200 мл  и Varumin®билен чај,

Varuprostin ® таблети и билен чај за заболувања на про-
стата,

Varuklim ® таблети и билен чај за проблеми во кли мак те-
риум,

Varutensin® таблети и билен чај за висок притисок и коро-
нарни заболувања,

Glukonormin® таблети и билен чај, за регулирање шеќер 
во крвта,

Paradental® раствор за гингива 50 мл раствор за пара ден-
тоза,

Варуасцитофин билен чај за мокрење.
Филтер чаеви: чај од шипка, чај од нане, чај од маточина, 

чај од камилица, чај од невен и чај од мајчина душичка.

Планирате ли да го проширувате бизнисот? Ќе ни от-
кри ете ли дел од Вашите идни планови?

ЃОРЃИЕВ: Секој човек кој сака да работи и да го прошири 
својот бизнис мора работниот ден да го почнува со јасна 
визија и цел кон која ќе се стреми. Идеите се многу, ми 
доаѓаат како буица кога сум на планинските превлаки и ри-
дови. Да отворам институт за научно истражување и усо вр-
шување на полето на лекови од лековити билки, да от ворам 
факултет за постдипломски студии и усовршување во по-
лето на борба против малигни заболувања, институт за ис-
тражување и хар монизација на полето на лековити билки.

Која од овие идеи и планови конечно ќе се реализира и 
ќе заживее, зависи од потребите на пазарот, новите научни 
ис тражувања и откривања, а секако и од бизнис климата во 
Ре публика Македонија.  


