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COMMERCIAL OFFER

PC “Argish” annually exports more than 100 tons of reindeer antlers

and horns from Russia to China, Hong Kong and Vietnam.

Antlers and horns are harvested in ecologically clean areas of the

Far North, on the territory of Taimyr and the Yamalo-Nenets

Autonomous district.

In the process of harvesting, transportation, storage and processing

of products, modern technologies are used to preserve the high

quality and maximum amount of useful microelements contained in

the products.

Reindeer Antlers are exported fresh (frozen) and dry (canned). The

horns undergo the necessary heat treatment before exporting.

Price: Please contact Mr. Bich by email: vesnabich@yandex.ru or

by tel.: 098 302 98 77.

Discounts and payment terms are discussed individually depending

on the volume of delivered products.

Prices are based on DDP (Delivered Duty Paid) terms in the territory

of the ASEAN countries.

Sincerely,

Sales Department of the Argish Company



Hƣơi (tuần lộc) phƣơng bắc (tuần lộc phƣơng bắc Canada) – là động vật có vú thuộc bộ 

móng guốc họ hƣơi nai sinh trƣởng tại Liên Bang Nga (2,6 triệu con, trong đó 1,5 triệu 

con đƣợc chăn nuôi và 1,1 triệu con sống hoang dã), tại Canada (1,3 triệu con), Mỹ (0,7 

triệu con) và tại các nƣớc vùng Scandinavia (0,6 triệu con). 



Ở hươu phương Bắc, khác với các loại hươu khác bề mặt trước của môi trên được bao phủ 

hoàn toàn bằng lông. Phần cuối của các nhánh gạc được mở rộng với sự phát triển thứ cấp 

trông như hình các ngón tay. Hươu phương Bắc khác với những con hươu khác ở chỗ cả 

con đực và con cái đều có sừng; thức ăn của nó, trong đó  địa y chiếm một phần đáng kể; 

hươu phương Bắc có nhiều đặc điểm hành vi, trong đó đáng chú ý nhất là sự hình thành các 

đàn lớn. 



Gạc hƣơu phƣơng Bắc có hình dạng khác với 
gạc hƣơu khác. Chiều dài thay đổi từ 20 đến 80 

cm. Chúng có độ dày thân nhỏ. Số lƣợng các 

nhánh phụ thuộc vào giai đoạn phát triển của gạc 

và đặc điểm cá nhân của hƣơu. Màu của lông 

mao là từ xám nhạt đến xám đậm. Hình dạng khí 
động học làm cho tuần lộc dễ dàng di chuyển 

hơn trong mùa giao phối, cả theo chiều gió và 

ngƣợc gió. 



Tuần lộc sống trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nơi có sự tƣơng phản lớn giữa mùa hè và 
mùa đông. Cơ thể động vật bị buộc phải thích nghi, tích lũy năng lƣợng, tiết ra nhiều hoạt chất 
sinh học hơn, điều này làm tăng đáng kể các đặc tính chữa bệnh của gạc. 

Theo giá trị dƣợc lý, gạc tuần lộc không chỉ không thua kém gạc thu đƣợc từ hƣơu sao, hƣơu 
Siberi và hƣơu Canada, mà chúng còn có độc tính giảm hai lần. Ngoài ra, bằng phân tích hấp 
thụ nguyên tử, ngƣời ta thấy rằng hàm lƣợng của các kim loại nặng có hại - thủy ngân, 
cadmium, asen và chì trong hƣơu phƣơng Bắc giống evenk là ít hơn 10-6%, điều này cho thấy 
độ an toàn môi trƣờng cao của sản phẩm thu đƣợc. 



Gạc tuần lộc đƣợc đƣa vào sử dụng trong thực tiễn y khoa năm 1986. Trong giai đoạn này, Nhà 
máy Hóa chất và Dƣợc phẩm Khabarovsk bắt đầu sản xuất một loại thuốc mới từ gạc tuần lộc dƣới 
dạng viên nén “”rantarin”, chúng có tính chất dƣợc lý tƣơng tự nhƣ “pantocrine”. 
 
Hiện tại, ở Nga, dựa trên chiết xuất từ gạc tuần lộc (reindeer velvet antler extract), một số chế phẩm 
đƣợc sản xuất dƣới tên thƣơng mại sau: 
 
 
- PANTSIOL 

 
 

- RANTARIN 
 
 
- BELKORNIN 

 
 
Các chế phẩm này đƣợc phân vào nhóm dƣợc phẩm “Chất tăng cƣờng thể trạng chung và chất hỗ 
trợ thích nghi”. 



TÁC DỤNG DƢỢC LÝ CỦA CÁC CHẾ PHẨM TỪ CHIẾT XUẤT GẠC LỘC TUẦN LỘC 
 

Tác dụng bổ dƣỡng tổng hợp; 
 
Kích thích hệ thần kinh trung ƣơng, thúc đẩy nhanh quá trình sinh các phản xạ có điều kiện, giảm thời 
gian tác dụng của ethanol, thuốc ngủ và thuốc an thần; 
 
Giúp nâng cao khả năng làm việc trí óc và thể chất và nâng cao sức đề kháng của cơ thể đối với tác 
động của các yếu tố gây căng thẳng khác nhau có bản chất vật lý (mát lạnh, quá nóng, bất động), hóa 
học (strychnine, ethanol) và sinh học (vi sinh vật gây bệnh); 
 
Có tác dụng kích thích tuyến sinh dục. 
 

Chỉ định sử dụng khi: 
- Ở trạng thái mệt mỏi tăng cao; 
- Cơ thể suy nhƣợc; 
- Suy nhƣợc thần kinh; 

- Huyết áp thấp; 
- Rối loạn thần kinh; 
- Rối loạn chức năng sinh dục; 
- Buồn ngủ liên tục; 
- Hội chứng cồn cào ruột gan. 
 
Tác dụng của chiết xuất lộc tuần lộc có đƣợc là nhờ các hoạt chất sinh học có trong thành phần 
(peptide, các a-xít, hormone steroid, phospholipids, nguyên tố vi lƣợng). 



Kết quả tích cực đã thu đƣợc trong điều trị bệnh khớp mạn tính, bệnh 
tim, huyết áp thấp do nhiều nguyên nhân khác nhau, bệnh loạn thần 
kinh chức năng thực vật và một số bệnh truyền nhiễm. Trong thực tiễn 
phẫu thuật, việc sử dụng rantorin và pantocrine ở những bệnh nhân đặc 
biệt yếu bị nhiễm trùng nặng cho kết quả rất tốt. 

Các bác sĩ lâm sàng ghi nhận khả năng bổ dƣỡng và nâng cao thể 
trạng chung của cơ thể của bệnh nhân lên đáng kể. 

Các nghiên cứu sinh học về chiết xuất từ gạc tuần lộc cho thấy ảnh 
hƣởng của chúng đối với quá trình trao đổi chất, hoạt động của hệ tim 
mạch, đƣờng tiêu hóa và đặc biệt là hệ thần kinh, nó tạo ra những thay 
đổi chức năng phức tạp trong cơ thể. Điều này đƣợc giải thích là do khả 
năng bồi bổ cao và tác dụng điều trị tích cực của nó đối với các chứng 
bệnh khác nhau. 

Các nghiên cứu lâm sàng đã xác định hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm từ chiết xuất gạc tuần lộc 
cho các chứng bệnh bên trong cơ thể có vị trí và nguyên nhân khác nhau. 



ARGISH.RU 


