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Д-р Надя Ганчева завършва медицина през 1985 г. 
Работи като млад лекар в провинцията.
От 1990 г. започва да се занимава с акупунктура и 
лазертерапия в Трета градска болница, след което 
специализира китайска медицина и получава 
китайска диплома. 
През 1995 г. придобива специалност 
физиотерапия.
Води курсове за следдипломна квалификация 
по китайска медицина. Има издадена книга и 
множество публикации, свързани с китайската 
медицина и фитотерапия. Интересът й към 
Аюрведа (индийската медицина) идва по естествен 
път, тъй като китайската и индийската медицина 
са две лечебни системи и философски школи, 
които в голяма степен се припокриват и допълват. 
Тяхното основно средство са източните лечебни 
растения. 
Д-р Ганчева е подготвила ЗДРАВЕН УКАЗАТЕЛ 
относно традиционната и съвременната употреба 
на най-известните и ефективни източни билки.

Скъпи приятели, 

Вече 25 години сме заедно. С удовлетворение споделям, че продуктите на „ТНТ21-Здраве от Изтока” 
издържаха на времето и опровергаха становещето, че животът на една хранителна добавка е кратък. 
Източните билки са издържали хилядолетия употреба, утвърждавайки медицинските ползи за човешкото 
здраве. Аз ще продължа да бъда ваш помощник в правилното им използване.
Сега искам да ви представя продукти от Мианмар /Бирма/ - скритото съкровище на Изтока. Мианмар 
е страна, богата на лечебни растения, които се използват в тяхната традиционна медицина. Днес много 
от тях се култивират, като производството е органично сертифицирано. Така се запазва биологичното 
разнообразие в природата, а в производството на природни продукти се влагат чисти билки.
Такава фирма е FAME pharmaceuticals - Мианмар. 
Тя притежава следните сертификати: GMPCertified, ISO 9001 2008, OHSAS 18001 2007 и Organic Certified. 
Част от нейните продукти са вече на нашия пазар. За тях има подробно описание на страниците на 
каталога.
Ще очаквам вашите отзиви за новите ни продукти.

Бъдете здрави!

С поздрав: д-р Ганчева
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Здравен 
указател
   съдържание

СТАВИ И КОСТИ

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15

OТСЛАБВАНЕ KОНСТИПАЦИЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ
Китайски чай за отслабване 16 Китайски чай за отслабване 16 Чай “Пет билки” детокс 18
СимЛим Аюрведа формули 48 Трифала Сейф хербс 42 Кориолус верзиколор (Каваратаке) 36
Кокам Сейф хербс 46 Алое вера Сейф хербс 43 Куркума Сейф хербс 45
Хитозан 22 Нони флакони 13

Артишок 22 Лиций (Годжи) флакони и капсули 13/26

СТОМАХ ЧЕРВА ЧЕРЕН ДРОБ
Зелен чай с джинджифил 18 Трифала Сейф хербс 43 Чай с Алое 17
Ганодерма (Рейши) с Алое Азиатските гъби 35 Спирулина серия Здраве от Изтока 20 Вазулив Аюрведа формули 47

Китайски Ям серия Здраве от Изтока 21 Китайски чай за отслабване 16 Ганодерма (Рейши ) с Алое Азиатските гъби 35
Трифала Сейф хербс 42 Амла Сейф хербс 44 Куркума Сейф хербс 45
Вомитин 33 Куркума Сейф хербс 45 Лиций (Годжи) флакони и капсули 13/26

Кориолус верзиколор (Каваратаке) 36
Питавака 51
Съдерландия 55

Болка и възпаление Артрит/артроза Остеопороза
Тинофлам 33 Хиалурон & Колаген Японската тайна 62 МаксКал Аюрведа формули 48

Босвелия Сейф хербс 41 Хондроитин, Глюкозамин и Колаген 
Японската тайна

64

Дяволски нокът, целина и селен 55 Женшен с пантокрин флакони 10
Дазъл Охлаждащ 52 Босвелия Сейф хербс 41

Зелено кафе 29

Пеп ъп 48

Култаб 49
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Мозък Сърце Бял дроб
Бакопа Брахми Сейф хербс 43 Арджуна Сейф хербс 45 Кордицепс капсули 24

Женшен с гинко билоба флакони 12 Чай “Реймон” за кръвното налягане 16 Кордицепс комплекс флакони 11
Гинко билоба серия Здраве от Изтока 28 Активиран Кверцетин Азиатските гъби 35 МАЙТАКЕ Бета-фактор Азиатските гъби 37
Гинко билоба с пчелно млечице флакони 12 Зелен чай 15 Спори на Рейши Азиатските гъби 34
Чай Гинко билоба 16 Готу кола Сейф хербс 42 Зил + пастили Аюрведа формули 44
Ашваганда Сейф хербс 46 Омега 6/9 Здраве от Изтока 29 Аюр елексир - 7 49
Омега 3 Здраве от Изтока 29 Зелен чай 15 Рейши супертоник 11
Готу кола Сейф хербс 42 Аюр елексир - 7 49

Рейши супертоник 11
Спори на Рейши 34

СТРЕС / НЕРВНА СИСТЕМА

УРИНАРЕН ТРАКТ

КРЪВНА ЦИРКУЛАЦИЯ И 
ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА

Безсъние Тревожност и потиснатост Хронична умора
Спори на Рейши Азиатските гъби 34 Бакопа Брахми Сейф хербс 43 Астрагал флакони 12
Бакопа Брахми Сейф хербс 43 Ашваганда Сейф хербс 46 Кордицепс капсули 24
Глицин Премиум 65 Сибирски женшен флакони 10 Кордицепс комплекс флакони 11

Спори на Рейши 31 Чай Йога 19
Sceletium tortuosum (Сцелетиум) 55 Женшен с пчелно млечице серия Здраве 

от Изтока
10

Кавча Сейф хербс 45
Пчелно млечице 14
Лиций (Годжи) флакони и капсули 13/26

Камъни в бъбреците Инфекция на пикочните пътища Простата
Кидни чай Аюрведа чай 18 Кидни чай 18 Ликопен серия Здраве от Изтока 21

Варбургия 54 Урал BPH Аюрведа формули 47

Пчелно млечице 14 Кринум 22

Лиций (Годжи) флакони и капсули 13/26 Грейпфрут екстракт 30

Грейпфрут екстракт 30
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Здравен 
указател
   съдържание

Имунна система стр. Хронична умора стр. Простуда и грип стр.

Азиатски гъби 34 Астрагал флакони и капсули 12 Чай Самахан аюрведа чай 19
Женшен с пчелно млечице 9/10 Кордицепс флакони и капсули 11/24 Астрагал флакони и капсули 12
МАЙТАКЕ - Бета фактор 37 Женшен с пчелно млечице 9/10 Зил (пастили за гърло) 44
Ай Пи - 6 39 Амла Сейф хербс 44 Котешки нокът 39
Активиран Кверцетин 38 Спори на Рейши 34 Кордицепс капсули 24

Мумио Сейф хербс 44 Ашваганда Сейф хербс 46 Кордицепс комплекс флакони 11
Гоуци флакони 13 Нони флакони 13 Азиатски гъби 34
Чай (джинджифил, жасмин, алое, женшен) 17/18 Лиций (Годжи) флакони и капсули 26 Шитаке Азиатските гъби 35
Пчелно млечице флакони 14 Пчелно млечице флакони 14 Амла Сейф хербс 44
Нони флакони 13 Сибирски женшен 10 Рейши Супертоник 11
Китайски зелен чай (насипен) 15 Женшен 600 14 Старнизе 32
Съдерландия 55 Акай 30
Коластра серия Здраве от Изтока 24 Комплетек 32
Лиций (Годжи) флакони и капсули 13/26 Ресвератрол 30
Сибирски женшен 10
Женшен 600 14
Комплетек 32

ЖИЗНЕНОСТ И ИМУНИТЕТ

ЗДРАВЕ ЗА ЖЕНАТА

ЗДРАВЕ ЗА МЪЖА

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15

(предменструален синдром) стр. Менопауза стр.

Китайски Ям серия Здраве от Изтока 21 Аюр Елексир 17 49
Вечерна Примроза серия Здраве от Изтока 23 Вечерна Примроза серия Здраве от Изтока 23
Рупиксиао - при мастопатия 31 Ашваганда Сейф хербс 46

Ашока Сейф хербс 46
МАЙТАКЕ Азиатските гъби 37

Сексуална функция стр. Фертилност (плодовитост) стр. Простата стр.

Трибулус терестрис Сейф хербс 42 Трибулус терестрис Сейф хербс 42 Ликопен серия Здраве от Изтока 21
Спарк роял 51 Спарк роял 51 Урал BPH Аюрведа формули 47
Кринум 22 Лейдимакс 33 Кринум 22

Лейдимакс 33
Аюр Елексир 17 49

Спори на Рейши Азиатските гъби 34
Трибулус терестрис Сейф хербс 42
Остеопороза стр.

Макскал Аюрведа формули 48
Хиалурон & Колаген 62
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ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Мозък МАЙТАКЕ Бета-фактор на д-р Нанба 37 Кордицепс 11/24 Активиран Кверцетин 38 Ай Пи - 6 39
Млечна жлеза МАЙТАКЕ Бета-фактор на д-р Нанба 37 Куркума Сейф хербс 45 Ай Пи - 6 39
Дебело черво Съдерландия 55 МАЙТАКЕ Бета-фактор на д-р Нанба 37 Куркума Сейф хербс 45 Ай Пи - 6 39
Черен дроб Съдерландия 55 Ай Пи - 6 39 МАЙТАКЕ Бета-фактор на д-р Нанба 37 Активиран Кверцетин 38

Кориоулус Верзиколор 36 Куркума Сейф хербс 41
Бял дроб Ай Пи - 6 39 МАЙТАКЕ Бета-фактор на д-р Нанба 37 Активиран Кверцетин 38 Кордицепс капсули и 

флакони
11/24

Яйчници МАЙТАКЕ Бета-фактор на д-р Нанба 37
Простата МАЙТАКЕ Бета-фактор на д-р Нанба 37 Куркума Сейф хербс 45 Ай Пи - 6 39 Ликопен 21
Кожа МАЙТАКЕ Бета-фактор на д-р Нанба 37 Куркума Сейф хербс 45 Ай Пи - 6 39

Стомах Съдерландия 55 Куркума Сейф хербс 45 Кориоулус Верзиколор 36

Диабет втори тип Хипофункция на щитовидната жлеза Зрение
Каравила 50 Гугулу Сейф хербс 44 Лутеин 25

Глюкова Аюрведа формули 47 Карапинча 50 Лиций (Годжи) флакони и капсули 26
Чай Реймон за диабет 16
Китайски Ям серия Здраве от Изтока 21
Активиран кверцетин 38
Нони флакони 13
Азиатски гъби 35
Зелен чай с канела 18
Коса Кожа
Аюрведа козметика 56 Аюрведа козметика 56
Шампоан Висака 58 Сапун Висака 56
Тричуп шампоан 58 Масло от Облепиха 28
Тричуп масло 59 Крем за лице с женшен 61
Тричуп таблети 59 Перлен крем за лице 61
Тричуп къна 59 Хиалурон & Колаген 62

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА

KРАСОТА И ЗДРАВЕ

Карапинча 50
Омега 6/9 29

Нийм Сейф хербс 43
Кутис ойл 53
Кутисора таблети 53
Аюрведа крем за лице 60
Зъби стр.

Аюрведа козметика 56
Паста за зъби Суданта 57
Паста за зъби Супиривики 57
Паста за зъби Сумуду 57

ВРЕДНИ НАВИЦИ Алкохолизъм
Кудзу серия Здраве от Изтока 23
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Химичният състав на различните видове женшен е сходен, но има някои разлики, 
които определят специфичното действие на всеки вид. Сибирският женшен 
съдържа глюкозиди, наречени елеутерозиди и полизахариди от гликанов 
тип, наречени елеутерани, а също глюкоза, малтоза и захароза. Китайският 
(същински) женшен съдържа жинзеноиди. Тяхното съдържание в различните 
видове женшен е различно. Женшенът съдържа още етерично масло, стероли 
и полизахариди, основно пектин и гликани, захари, витамини, пантотенова 
киселина, холин и минерали.

Шизандра е традиционна билка, която в Китай наричат „плод с пет различни 
вкуса”. Традиционно се използва за черния дроб, уморени очи, като 
антиоксидант и адаптоген. Шизандра съдържа лигнани - ключът към действието 
на билката. Два от лигнаните имат особено защитно действие върху черния 
дроб. Те действат като антиокислители и възпрепятстват преокисляването на 
мазнините. Женшен с пчелно млечице се препоръчва през есента и зимата с цел 
да се изгради имунитет срещу болестите (грип, настинка).

Най-добрият адаптогенен продукт се предлага в две форми - флакони и меки 
капсули. В източното билколечение Женшенът се счита за “най-висше” растение, 
тъй като възстановява жизнената енергия, като балансира функциите на 
органите, и по този начин дава възможност на тялото да се възстановява.
Женшен с пчелно млечице и Шизандра е класическа билкова комбинация на 
Изтока, която стимулира имунната система и усилва психическата и физическата 
издръжливост.

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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ЖЕНШЕН С ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ
Състав:  в 1 флакон  в 2 флаконa  
 10 мл 20 мл
Екстракт от корен на женшен 
(Panax Ginseng)  1000 mg 2000 mg
 5:1/  5:1
Пчелно млечице 
(Royal Jelly)  300 mg  600 mg
Екстракт от плодове на Шизандра 
(Fructus Shizandrae Extract)    100 mg  200 mg
Пчелен мед
Дестилирана вода
Алкохол ≤ 0.5%
Начин на употреба: 1-2 флакона дневно.
Опаковка: 10 флакона х 10 мл

● Адаптоген - енергизатор и имуностимулатор.
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ЖЕНШЕН С ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ 
(МЕКИ КАПСУЛИ)
Съдържание в една капсула (500 mg): 
Висококачествен екстракт от корен на женшен 
(80% женсеноиди)
Пчелно млечице (10 - HAD > 6%)
Помощни вещества
Начин на употреба: по 1-2 капсули дневно след 
хранене.
Опаковка: 60 меки капсули

СИБИРСКИ ЖЕНШЕН
Състав: Екстракт от Сибирски женшен (Eleuthero-
coccus senticosus Extract) – 17.5%, 
мед и други.
Начин на употреба: 1-2 флакона дневно.
Опаковка: 10 флакона х 10 мл
Сибирският Женшен повишава енергийния 
запас на организма, което позволява по-успешно 
справяне със значителни психически и физически 
натоварвания. Отличен адаптоген. Сибирският 
Женшен произхожда от горите на Източна Русия 
и по тази причина е известен още като сибирски. 
Латинското му наименование е Eleutherococus sen-
ticosus. Той е открит през 50-те години от руския 
лекар Брекман. След провеждане на задълбочени 
изследвания в продължение на 20 години Брекман 
направил заключение, че това изумително растение 
помага на човешкото тяло да се адаптира към 
стреса и да нормализира всички свои функции 
- една истинска адаптогенна билка. Сибирският 
Женшен се препоръчва при спортуващи и по-лесно 
възбудими хора.
Също така е подходящ по време на климакс, стрес.

ЖЕНШЕН С ПАНТОКРИН (ЕЛЕНОВИ 
РОГА) И ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ
Състав:  в 1 флакон  в 2 флаконa  
 10 мл 20 мл
Екстракт от корен на женшен
(Panax Ginseng)  200 mg  400 mg
пчелно млечице ( Royal Jelly ) 300 mg  600 mg
екстракт от пантокрин (кадифената обвивка на
еленови рога) 100 mg  200 mg
Пчелен мед
Дестилирана вода
Алкохол ≤ 0.5%
Начин на употреба: 1-2 флакона дневно, преди 
хранене.
Опаковка: 10 флакона х 10 мл

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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КОРДИЦЕПС КОМПЛЕКС ФЛАКОНИ
(КИТАЙСКИ ТОНИК ЗА ЖИЗНЕНОСТ)
Състав:  в 1 флакон  в 2 флаконa  
 10 мл 20 мл
Екстракт от Кордицепс синензис
(Cordyceps sinensis Extract)  500 mg  1000 mg
екстракт от корен на Астрагал
(Redix Astragalis root Extract)  400 mg  800 mg
екстракт от плодове на Шизандра
( Fructus Shizandrae )   400 mg  800 mg
Начин на употреба: 1-2 флакона дневно, 
преди хранене.
Опаковка: 10 флакона х 10 мл.

РЕЙШИ СУПЕРТОНИК ЗА ДЪЛЪГ 
ЖИВОТ
Състав: Ганодерма луцидум (Рейши) екстракт от 
плодното тяло на гъбата  200 мг
Екстракт от корен на женшен 200 мг
Пчелен мед
Дестилирана вода
Екстрагент: етанол
Начин на употреба: 1-2 флакона дневно.
Опаковка: 10 флакона х 10 мл

● Гъбата Рейши, съчетана с женшен, е синоним на 
здраве и дълголетие. Рейши е много рядка гъба, 
която расте само в Япония и Китай, в гъсти гори 
с висока влажност. Намира се върху изсъхналите 
дънери на дърветата - от 10 000 дънера само 
на 2-3 има Рейши, което е забележително. 
Днес гъбата се култивира в специални гъбени 
ферми. Женшен с Рейши се препоръчва като 
имуностимулатор, а също и за подобряване общото 
състояние на онкоболни.

● Жизненост и движение без болка. Пантокринът 
се извлича от кадифената обвивка на рогата на 
северния лос. Неговите рога съдържат много 
важни съставки за поддържане на ставния хрущял 
- хондроитин, глюкозамин, простагландини, селен, 
калций, колаген, фосфор, магнезий. Пантокринът 
съдейства за намаляване болката и сковаността на 
ставите, увеличава обема на движение. Женшен с 
пантокрин се препоръчва при ставни заболявания 
(артрози, ошипяване), както и за поддържане
на ставния хрущял през студените и влажни дни. 
В източната медицина пантокринът се използва за 
повишаване на жизнената енергия, а също и като 
афродизиак.

11
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ЖЕНШЕН С ГИНКО БИЛОБА
Състав: 
Екстракт от листата на гинко билоба – 3000 мг (50:1)
Ектракт от корен на женшен – 400 мг (10:1) 
Мед
Дестилирана вода
Екстрагент: етанол
Начин на употреба: 1-2 флакона дневно преди 
хранене.
Опаковка: 10 флакона х 10 мл.

● Тоник за мозъка и съдовете. Този продукт 
съчетава благоприятните ефекти върху организма 
на женшена и гинко билоба. Той е подходящ за хора 
с намалени паметови способности и концентрация 
и съдови проблеми. Също като Женшен с пчелно 
млечице, Женшен с гинко билоба е класическа 
билкова комбинация на традиционната китайска 
медицина. Продуктът е под формата на флакони от 
10 мл, което благоприятства по-бързото и по-лесно 
усвояване на биологичноактивните съставки на 
билките от организма. В продукта се използва 
екстракция на суров материал в съотношение 50:1.

ГИНКО БИЛОБА С ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ
Състав: 
Гинко билоба екстракт – 3000 мг (50:1)
Пчелно млечице – 300 мг
Мед
Дестилирана вода
Екстрагент: етанол
Начин на употреба: 1-2 флакона дневно преди 
хранене.
Опаковка: 10 флакона х 10 мл.

● Тоник за мозъка. Гинко билоба е билка, 
която подобрява мозъчното и периферното 
кръвообръщение, а пчелното млечице съдържа 
голямо количество ферменти витамини, микро- 
и макроелементи.

АСТРАГАЛ
Състав: 
Екстракт от корен на астрагал – 14%
Екстракт от гъбата Рейши (Ганодерма 
луцидум) – 1.2%
Мед
Дестилирана вода
Начин на употреба: 1-2 флакона дневно.
Опаковка: 10 флакона х 10 мл

● Бързо възстановяване при хронични вирусни 
инфекции и за изграждане на имунитет. 
Астрагалът е традиционна китайска билка, която се 
използва за бързо възстановяване при хронични 
вирусни инфекции и за изграждане на имунитет. 
Астрагалът или „сграбичето” е било използвано 
в продължение на хиляди години в Изтока като 

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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ГОУЦИ 4000 MG (ЛИЦИЙ С МЕД)
Състав:  в 1 флакон  в 2 флаконa  
 10 мл 20 мл
Гoуци (плод) (Lycium 
barbatum)  4000 mg  8000 mg
Mед (honey)  2000 mg  4000 mg
Екстрагент: етанол
Начин на употреба: 1-2 флакона дневно, преди 
хранене.
Опаковка: 10 флакона х 10 мл.

● Природната тайна за младост, жизненост и 
дълъг живот.

НОНИ
Състав:  в 1 флакон  в 2 флаконa  
 10 мл 20 мл
Нони (плод) (Noni fruit) 50 %  100 %
Мед (Нoney)  20 %  40 %
Сок от касис (Black currant juice)  5 %  10 %
Алк. Vol.3.0% -4.5%
Начин на употреба: 1-2 флакона дневно.
Опаковка: 10 флакона х 10 мл

● Нони /индийска черница/ е плодът на 
вечнозеленото дърво Morinda citrifolia от сем. 
Брошови. Среща се предимно в Тихоокеанския 
регион. Има зелени или жълти плодове, 
неприятен аромат и горчив вкус. От нони се 
извлича екстракт, който се прилага в народната 
медицина. Не случайно го наричат ”древният 
аспирин” или „полинезийски пеницилин”. 
Нони допринася за поддържането в оптимално 
състояние на имунитета, сърдечно-съдовата и 
храносмилателната система. 
Нони укрепва нервната система, намалява стреса, 
подобрява концентрацията. Плодът нони е известен 
още като „убиец на болката”. Нони прочиства тялото 
от токсини и ускорява изгарянето на мазнините. 
Нони още спомага за регулиране на кръвната 
захар. Препоръчва се в подкрепа на диетичния 
режим при диабет и след химиотерапия.

тонизираща билка за изграждане на устойчивост 
срещу вируси и инфекции. В китайската медицина 
Астрагалът е известен като първокласна билка, 
която тонизира Чи. 
Една китайска поговорка гласи: “Ако искаш да 
станеш и да тръгнеш, използвай Астрагал”. 
Ако страдате от остри и хронични инфекции, 
Астрагалът е билката, която може да ви вдигне на 
крака. Препоръчителният курс е половин/един месец 
по 1-2 флакона дневно. Съвременните изследвания 
сочат, че растението има множество могъщи 
имуностимулиращи свойства. Изследванията 
доказват въздействието на Астрагала върху тимуса 
и далака. Той повишава активността на Т-клетките 
убийци, като по този начин повишава имунитета.
”ТНТ 21- Здраве от Изтока” ООД предлага и Астрагал 
капсули (60 капсули х 500 mg).
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ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ
Състав:  в 1 флакон  в 2 флакона
 10мл 20 мл
Пчелно млечице  10 %  20 % 
 1000мг 2000мг
Мед (Нoney)  50 %  100 %
Плод от Шизандра  1.6 %  3.2 %
Плод от Лиций  0.4 %  0.8 %
Алк. Vol.≤ 0.5%
Начин на употреба: 1-2 флакона дневно.
Опаковка: 10 флакона х 10 мл

Пчелното млечице е натурален пчелен продукт, 
който високо се цени в източната медицина.
Това е продукт, който пчелите отделят, за да 
хранят младите пчели работнички, търтеите и 
царицата-майка. Пчелното млечице е завършена 
функционална храна.То съдържа комплекс от 18 
аминокиселини, въглехидрати, липиди, витамини 

В1, В9, В12, С, Н, РР. В традиционната китайска 
медицина пчелното млечице се използва от хиляди 
години с голямо доверие за:
● Повишаване на имунитета 
● Усилване на апетита
● Подобряване обмяната на веществата 
● Забавяне процесите на стареене
Пчелното млечице е богато на: важни мастни 
киселини, захари, стероли, фосфорни съединения. 
Съдържа още ацетилхолин, който е необходим 
за предаване на нервните импулси. Липсата или 
недостигът на това съединение прави податливи 
хората към заболявания като Алцхаймер. Съдържа 
също гама-глобулин, известен с това, че стимулира 
имунната система и ни помага да се справим с 
инфекции и вируси. Пчелното млечице е богато на 
биотин, фолиева и пантотенова киселина, които 
спомагат за намаляване на стреса. Натурална 
суперхрана за жизненост и силен имунитет!

ЖЕНШЕН 600
Състав: 
Екстракт от висококачествен корен на женшен – 
600 mg 
Пчелен мед
Дестилирана вода
Екстрагент: етанол
Алкохол ≤ 0.5%
Начин на употреба: 1 флакон дневно. 
Достатъчен е един флакон дневно в продължение 
на десет дни
Опаковка: 10 флакона х 10 ml

● С най-високо съдържание на женшен.

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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КИТАЙСКИ ЗЕЛЕН ЧАЙ (НАСИПЕН)
Състав: 100% китайски зелен чай
Начин на употреба: 1 чаена лъжичка чай се 
запарва в 250 - 300 мл гореща вода за 5 - 6 минути.
Опаковка: 100 g и 200 g опаковка.

● Здравословна напитка за всеки ден

Нима е нужно да пиеш от еликсира на безсмъртните?
● Не по-зле ще ти подействат и седем чаши чай, както съветва Лу Тун.
● Първата чаша подпомага отделянето на слюнка и утолява жаждата;
● Втората те прави силен и повдига духа ти;
● Третата подпомага храносмилането и преработването на мазните храни;
● Четвъртата чаша предизвиква потене и лекува обикновена настинка;
● Петата намалява теглото;
● Шестата активизира мисленето и засилва паметта;
● Седмата чаша увеличава продължителността на живота.

В Китай има популярна домашна поговорка, която буквално се 
превежда като “болестта се лекува, когато се преглътне”. Тъй като 
чаят в Китай се пие през целия ден, преобладаващите очаквания са 
той да поддържа едно оптимално здравословно състояние. Всяко 
семейство лекува дребните сривове в здравето с домашни лекарства, 
базирани върху чая. Леките болести се лекуват с пиене на чай, така че 
няма нужда от лекар. Целебните чайове съдържат съставки, които са 
основни в едно китайско домакинство. Научните изследвания на чая 
са показали, че той съдържа коктейл от здравословни съставки като 
витамини, флавоноиди и полифеноли. Може би най-поразителното 
развитие в медицинските изследвания бе една скорошна оценка, 
направена от учени от медицинския факултет в Харвард. Те откриха, 
че човек, който пие по една чаша чай на ден, може да намали риска 
от инфаркт с 44%. Това се дължи на мощните антиоксиданти в чая, 
които противодействат на мастните натрупвания в артериите. Най-
добре да пиете чая между две хранения. Не пийте много силен чай и 
непосредствено след хранене. Нито много топъл, нито охладен.

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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ЧАЙ “РАЙМОН” ЗА РЕГУЛИРАНЕ 
НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ
Състав: зелен чай, листа от хризантема, плод от 
глог, Rhizoma Dioscoreae.
Начин на употреба: едно филтърно пакетче се 
поставя в 250 мл гореща вода за 2-3 мин. Пие се 
един/два пъти дневно.
Опаковка: 30 филтърни пакетчета х 2.5 g

● Профилактика на сърдечно - съдовите 
заболявания и при лица, предразположени към 
хипертонична болест.

ЧАЙ ЗА ОТСЛАБВАНЕ
Състав: слез, листа от бамбук, кайсия, лотос, зелен 
чай.
Начин на употреба: едно филтърно пакетче се 
поставя в 200 мл гореща вода за 2-3 мин.
Пие се един път дневно, вечер след хранене.
Опаковка: 30 филтърни пакетчета х 2.5 г

●  Отслабване - чаят спомага за намаляване на
теглото и мазнините.
● Регулира стомашно-чревния тракт.
● Прочистващо действие (детокс) - зеленият чай, 
съчетан с останалите билки, действа прочистващо 
върху организма и спомага за намаляване на 
токсините.
● Слабително действие - чаят е ефикасен при 
констипация. През първите дни може да предизвика 
колики, дължащи се на прочистващите и слабителни 
свойства на билките. Неговото действие може да се 
предвиди и не създава привикване на червата.

ЗЕЛЕН ЧАЙ С ГИНКО БИЛОБА
Състав: листа от гинко билоба 65%, зелен чай 35%.
Начин на употреба: едно филтърно пакетче се 
поставя в 250 мл гореща вода за 2-3 мин. Пие се 
един/два пъти дневно.
Опаковка: 30 филтърни пакетчета х 2.0 г

● Съдоразширяващ и антиоксидантен ефект. 
Зеленият чай и Гинко билоба притежават мощен 
синергичен лечебен ефект в посока на намаляване 
на серумния холестерин, съдоразширяващ и 
антиоксидантен ефект. В този смисъл чаят с Гинко 
билоба е добра превенция на сърдечно-съдовите 
заболявания. Чаят е подходящ и за млади, 
динамични хора, занимаващи се с интензивен 
умствен труд, подложени на стрес и психическо 
напрежение.

ЧАЙ “РАЙМОН” ЗА НАМАЛЯВАНЕ 
НИВОТО НА КРЪВНАТА ЗАХАР
Състав: зелен чай, хризантема, Fructus Crataegi, 
китайски див ям.
Начин на употреба: едно филтърно пакетче се 
поставя в 250 мл гореща вода за 2-3 мин. Пие се 
един/два пъти дневно.
Опаковка: 30 филтърни пакетчета х 2.5 g
● Чаят спомага за намаляване нивото на захарта 
в кръвта и урината при диабет втори тип.

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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ЗЕЛЕН ЧАЙ С АЛОЕ ВЕРА
Състав: зелен (оолонг) чай, 
Алое вера екстракт.
Начин на употреба: едно филтърно 
пакетче се поставя в 250 мл гореща
вода за 2-3 мин. Препоръчват се 1-2 чая 
дневно.
Опаковка: 20 филтърни пакетчета по 2.0 г

● Повишава имунитета, подобрява 
метаболизма, подпомага храносмилането.

ЗЕЛЕН ЧАЙ С ЖАСМИН
Състав: висококачествен зелен чай, 
цветове от жасмин.
Начин на употреба: едно филтърно 
пакетче се поставя в 250 мл гореща 
вода за 2-3 мин. Препоръчват се 1-2 чая 
дневно.
Опаковка: 20 филтърни пакетчета по 2.0 г

● Жасминът отваря сетивата със своя 
нежен, деликатен вкус, прочиства кръвта.

ЗЕЛЕН ЧАЙ С ЖЕНШЕН
Състав: зелен (оолонг) чай, корени и 
цветове на женшен.
Начин на употреба: едно филтърно 
пакетче се поставя в 250 мл гореща 
вода за 2-3 мин. Препоръчват се 1-2 чая 
дневно.
Опаковка: 20 филтърни пакетчета по 2.0 г

● Има антиоксидантно, 
имуностимулиращо и тонизиращо 
действие.

ЧАЙ С ГЪБАТА РЕЙШИ
Състав: : Ганодерма луцидум 
(гъба Рейши), корен от сладник 
(Глицириза), медлар (глог), 
кори от мандарина, зелен чай, 
портокалови кори.
Начин на употреба: едно 
филтърно пакетче се поставя в 
250 мл гореща вода за 2-3 мин. 
Препоръчват се 1-2 чая дневно.
Опаковка: 30 филтърни 
пакетчета х 2.0 g
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КИДНИ ЧАЙ
Състав: Полпала, цвят Ранван, цвят Бели.
Начин на употреба: една щипка от чая се запарва 
с 250 мл гореща вода, престоява 5-10 мин, след 
което чаят се изпива. Оптималният курс е 1-2 
опаковки по 1-2 чая дневно. Уместно е чай Кидни 
да се употребява при наличие на микроорганизми 
в урината, кисело рН, високи нива на пикочната 
киселина, бъбречни кризи и подагрозни 
пристъпи.
*Чаят е в два варианта: филтърни пакетчета и 
насипен вид.
Опаковка: 50 г    >>>

ЗЕЛЕН ЧАЙ С ДЖИНДЖИФИЛ
Състав: изсушен джинджифил, зелен (оолонг 
чай).
Начин на употреба: едно филтърно пакетче 
се поставя в 250 мл гореща вода за 2-3 мин. 
Препоръчват се 1-2 чая дневно.
Опаковка: 20 филтърни пакетчета по 2.0 г

● Чаят гони простудата, успокоява стомаха и 
освежава мозъка.

ЧАЙ „ПЕТ БИЛКИ” ДЕТОКС
Състав: Хемидесмус индикус, егле 
мармелос, касиа аурикулата, ерва ланата, 
астеракантба
Начин на употреба: едно филтърно 
пакетче се поставя в 250 мл гореща вода 
за 2-3 мин. Препоръчват се 1-2 чая дневно.
Опаковка: 25 филтърни пакетчета

● Чаят спомага за прочистване 
на целия организъм /дебело черво, 
пикочни пътища/

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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>>>
 ● Чай при проблеми с 
бъбреците и пикочните пътища. 
Чай Кидни успешно се прилага 
при бъбречнокаменна болест, 
инфекция на пикочните пътища, 
бъбречни кризи, отоци и подагра. 
Чаят намалява концентрацията на 
пикочната киселина, променя рН на 
урината, разтваря някои бъбречни 
камъни и спомага за тяхното 
отделяне. Чай Кидни има изразено 
противовъзпалително действие и е 
подходящ при уроинфекции. 
● Полпала е едногодишно растение с 
височина 60-75 см, често дървовидно 
в основата, със зелени изправени 
стъбла. Растението цъфти през цялата 
година. Цветовете му са зеленикаво-
бели, много дребни, а семената му 
са черни на цвят. Това растение е 
разпространено в Шри Ланка, Малая, 
Ява, Суматра и в тропическа Африка. 
Полпала съдържа известно количество 
танин-ситостерил палмитат, амирин и 
ситостерол. Растението има диуретично 
и облекчаващо действие и се използва 
при литиаза (каменна болест).

ЧАЙ САМАХАН - МАНТРА ЗА ЗДРАВЕ
Състав: кориандър, джинджифил, черен пипер, 
Coscinium fenestratum, лилава върбинка, индийски пипер, Evolvulus 
alsinoides, кимион, Adhatoda vasica, 
Alpinia officinarum, Solanum Virginianum, Hedyotis herbaceae, ликорайз, 
карум коптикум.
Начин на употреба: по 1-2 сашета се разтварят в 250 мл гореща вода - от 
1 до 4 пъти дневно..
Опаковка: 10 инстантни сашета

Топла напитка при първи симптоми на простуда и грип. 
Самахан е топла напитка от 14 индийски билки и подправки, която 
индийците наричат
„пеява”. Самахан е най-продаваната „пеява” в света

● 10 инстантни сашета при простуда и грип
● бързо и ефикасно пресича настинката
● укрепва имунната система
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Серията „Здраве от Изтока” включва 
най-ефективните и известни билки на 
китайската традиционна медицина. 
Предимството на монофитопрепаратите 
(единични билки) е в това, че са във 
висока концентрация, която позволява 
да се постигне добро насищане на 
биологичноактивните вещества за 
по-кратък период, т.е. здравословният 
ефект ще дойде по- бързо. Друго 
тяхно предимство е, че те могат да се 
комбинират помежду си.

СПИРУЛИНА
Състав (500 mg таблета): в 1 таблета  4 таблети
Спирулина ( Spirulina )         490 mg          1960 mg
и помощно вещество  
Начин на употреба: 
По 2-3 таблети два пъти дневно след хранене
Опаковка: 90 таблети

Поддържа чревната микрофлора и има 
антиоксидантно действие. Спирулина е синьо-
зелено водорасло на милиарди години. Един от 
най-богатите източници на хранителни вещества, 
известен до днес. 

Защо Спирулина?
● най-богатият източник на протеини с висока 
биологична стойност.
● най-богатият източник на бетакаротини 
(провитамин А) в съдържание 25 повече от 
суровите моркови.
● най-богатият извор на витамин В12. Съдържа 
от 2 до 6 пъти повече витамин В12 от говеждото, 
за което се смята, че съдържа най-много.
● най-богатият източник на желязо. 
В съдържание 50 пъти повече, отколкото в спанака.
● най-богатият източник на витамин Е. В пъти 
повече, отколкото в житните зърна.
● биологичната му активност е по-висока 
с 49% от тази на синтетичния витамин Е.
● най-богатият източник на антиоксиданти.
● съдържа спектъра на практически всички 
природни антиоксиданти, включително и витамин 
В1, В5, В6, минералите цинк и манган, мед, 
аминокиселини, метионин, селен.
● най-богатият източник на гамалиноленова 
киселина.
● най-богатият източник на хлорофил.
● има мека клетъчна стена, съставена от 
въглехидрати и протеини.
● стимулира имунитета, понижава холестерола.
● поддържа равновесието на чревната 
микрофлора, която е подложена на унищожаване 
от патогенните бактерии и гъбичката Кандида.

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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ЛИКОПЕН
Състав (500 mg 
капсула): 
Ликопен ≥1% от 480 мг 
(Lycopene)
Витамин Е - 15 мг
Помощно вещество,
Сгъстител: медицински 
декстрин.
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти 
дневно след хранене.
Опаковка: 60 капсули

Антиоксидант и важен 
антитуморен нутриент.
● Ликопенът е мощен 
антиоксидант и важен антитуморен нутриент 
- каротиноид, който се съдържа най-много в 
червените домати. Изследователи от медицинския 
колеж в Харвард установили, че мъже, които в 
диетата си включват ликопен (6.5 mg дневно), 
постигат 21% намаляване на риска от рак на 
простатата. При пациенти с рак на простата при 
прием на ликопен като хранителна добавка (30 mg 
дневно) се наблюдава забавяне на туморния растеж 
и намаляване нивата на PSA с 18%. Добавянето на 
витамин Е към ликопена допълнително намалява 
клетъчната пролиферация.
● Ликопенът има протективно действие и при 
тумори на дебелото черво, гърдата, 
шийката на матката и белите дробове.

КОРЕЙСКИ ЖЕНШЕН
Съдържание в една капсула (500 mg капсула): 
Корейски женшен екстракт (корен) – 80 mg, 
Корейски женшен прах – 350 mg
Помощно вещество
Начин на употреба: 
2 капсули дневно след хранене.
Опаковка: 60 капсули

● Отличен енергизатор! Мъже и жени по целия 
свят го използват за издръжливост и виталност.

ЕКСТРАКТ ОТ КИТАЙСКИ ЯМ
Състав (500 mg капсула): 
 в 1 капсула  в 6 капсули
Екстракт от Ям (тропически картоф)  
(Yam Extract Power 10:1) 490 mg  2940 mg
Помощно вещество
Начин на употреба: 
По 2-3 капсули два пъти дневно след хранене.
Опаковка: 60 капсули

●Родът Диоскореа обединява около 600 вида 
тропически и субтропически увивни растения. 
Диоскореа опозита вирее в северните части на 
Япония, Китай и Корея. Един вид (бял ЯМ) образува 
големи ядивни грудки и се използва в кулинарията. 
Мексиканският вид (Диоскорея вилоза) съдържа 
вещество диосгенин, използван при производството 
на хапчета против забременяване, като по-късно 
хормонът е бил синтезиран. Има много легенди 
и спекулации относно използването му при 
женски хормонални проблеми, но липсват научни 
доказателства, които да потвърдят този ефект.
За медицински цели се използва коренището.
Биологичноактивните вещества се съдържат в 
коренището и са: стероидни сапонини, танини, 
скорбяла и фитостероли.
Източният вид ЯМ (Диоскорея опозита) има изразено 
спазмолитично действие - отпуска гладката 
мускулатура на вътрешните органи (стомах, черва, 
жлъчен мехур, матка). Има много добър ефект при 
колики (болезнени спазми на червата, менструални 
болки, жлъчни кризи). 21
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ХИТОЗАН
Състав: Хитозан прах 
Hitosan powder /Alaska crab/

в 1 капсула   в 3 капсули
415 мг             1245 мг

Желатин – желиращ агент
Начин на употреба: 
по 2-3 капсули дневно
Опаковка: 90 капсули по 500 мг

● Грижа за здравословно тегло

АСТРАГАЛ
Състав: екстракт от корен на 
астрагал 
в 2 капс.  в 4 капс.  в 6 капс.
980 мг      1960 мг   2940 мг
/Astragalus root extract,                             
Astragalus polysaccharide > 65%/,
Медицински декстрин – сгъстител
Начин на употреба: по 2-3 капсули, 
два пъти дневно след хранене
Опаковка: 60 капсули по 500 мг

● Астрагал съдейства за добър 
имунитет.

АРТИШОК  ЕКСТРАКТ
Състав: Артишок екстракт 2.5 % 
/Artichoke extract cynarin/              
 в  1 капс.  в 4 капс.
495 мг         1980 мг

Желатин – желиращ агент, 
нишесте – сгъстител
Начин на употреба: по 2 капсули, 
два пъти дневно
Опаковка: 90 капсули по 500 мг

● Грижа за черния дроб

КРИНУМ ЕКСТРАКТ
Състав: Кринум латифолиум 
екстракт 10:1 
/Crinum latifolium extract 10:1/

 в 1 капсула   в 3 капсули
 495 мг            1485 мг
Начин на употреба: по 2-3 
капсули дневно
Опаковка: 90 капсули по 500 мг

● Грижа за простата

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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КУДЗУ
Състав (500 mg капсула): 
Екстракт от корен на Кудзу (Radix Pueraria lobata 
extract) - 495 mg
Kudzu P.E. Flavones ≥40% и помощни вещества
Начин на употреба: 
По 2 капсули два пъти дневно след хранене.
Опаковка: 60 капсули

● Кудзу е лиана от семейство Бобови. Вирее в 
Япония и Югоизточна Азия. Днес се култивира 
в тази част на света. Образува един от най 
- големите корени. Японците го наричат корен-
стрела. Хубавите корени са с брашнеста текстура, 
смилат се и се използват като брашно за 
сгъстяване, а влакната се използват в текстилната 
промишленост. Кудзу има тъмнозелени листа 

с три петури, 
цъфти с пурпурни 
цветове, от които се 
развиват влакнести 
плодове - бобчета. 
За медицински цели 
се използва коренът. 
Биологичноактивните 
вещества, които се 
съдържат в корена, 
са: даизин и даизеин (потискат желанието към 
алкохола), сапонини и кумарини. Пуерарията 
съдържа още естрогеноподобни и алкализиращи 
вещества. За това се препоръчва при 
дисхормонални нарушения по време на климакс 
и при храносмилателни проблеми, свързани с 
повишена киселинност и при алкохолно отравяне. 
Харвардският професор Берт Вали прави първите 
научни изследвания с кудзу върху хамстери и 
установява, че намалява наполовина влечението им 
към алкохола след прием на кудзу. Установява още, 
че употребата на кудзу преди алкохола намалява 
интоксикацията и махмурлука. Има китайски чай 
от серията Раймон с кудзу, който китайците често 
използват сутрин, след тежки нощи.

ВЕЧЕРНА ПРИМРОЗА
Състав (500 mg капсула): 
 в 1 капсула  в 6 капсули
Масло от семена на Вечерна примроза 
(Evening Primrose Oil) 500 mg 3000 mg
Linoleic acid > 60%    
Oleic acid > 5%
Начин на употреба: 
По 2-3 капсули дневно след хранене.
Опаковка: 60 капсули

Грижа за жената.
● Маслото съдържа линоленова и гама-
линоленова киселина. Гама-линоленовата 
киселина осигурява в организма синтез на 
веществата простагландини. Простагландините 
регулират действието на хормоните - естроген, 
пролактин и прогестерон. Тези хормони регулират 
месечния цикъл. При достатъчен прием на 
гама-линоленова киселина могат да се намалят 
симптомите на изразения предменструален 
синдром - напрегнати и болезнени гърди, а също 
така и неприятните усещания по време на климакс.
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КОРДИЦЕПС
Състав (500 mg капсула): 
 в 1 капсула  в 9 капсули
Кордицепс синензис екстракт (Kordiceps 
sinensis Extract P.E.,  490 mg  4410 mg
> 60 % polysaharide)
Емулгатор - магнезиев стеарат
Начин на употреба: 
По 2 -3 капсули три пъти дневно преди хранене.
Опаковка: 90 капсули

●“Златната билка” на Тибет е изключителен 
адаптоген, който повишава енергийните нива 
на организма повишава имунитета, подобрява 
белодробната функция и белодробния капацитет. 
Златното растение на китайската традиционна 

КОЛАСТРА
Състав (500 mg капсула): 
 в 1 капсула  в 4 капсули
Прах от коластра 
(Colastrum Powder)  260 mg  1040 mg
Протеин (>45%)
Имуноглобулин (>20%)
Масло от соеви зърна  240 mg  960 mg
Желатин (желиращ агент)
Глицерол (влагозадържащ агент)
Опаковка: 60 меки капсули х 500 мг.
Начин на употреба: 
По 2 капсули 2 пъти дневно.

медицина се използва в Китай от времето на 
династията Цин. Кордицепсът става популярен в 
света след високите постижения на китайските 
лекоатлетки през 1993г. Те са приемали Кордицепс 
по време на тежките тренировки на голяма 
надморска височина. Кордицепсът е уникална 
гъба, която расте върху ларвата на насекомо. През 
зимата заразената от гъбата ларва се погребва 
сама в земята, а през лятото от дихателния отвор 
на втвърденото насекомо израства гъбата, която 
прилича на трева. Оттук идва името на Кордицепс 
- трева-насекомо. Кордицепсът расте в Тибетското 
плато при надморска височина 3000- 6000 метра, 
където температурите са ниски, а кислородът 
силно разреден.
Кордицепсът съдържа кордиципин или 
дезоксиаденозин и кордицигинова киселина.
Той спомага за по-доброто усвояване на кислорода 
и по-лесно справяне на организма с
хипоксията и ацидозата. Кордицепсът съдържа 
още белтъци, аминокиселини, ненаситени
мастни киселини и микроелементи.

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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ЛУТЕИН КОМПЛЕКС
Съдържание (500mg капсула): 
 в 1 капсула  в 2 капсули
Лутеин ≥10%  350 mg  700 mg
Черна боровинка 10:1  142 mg  284 mg
Мед. декстрин  8 mg  16 mg
Желатин - желиращ агент
Начин на употреба: 
2 капсули дневно.
Опаковка: 60 капсули

● В съвременния свят нашите очи са изложени 
на много вредни въздействия - замърсен въздух, 

радиация, ултравиолетово слънчево излъчване, 
екранни излъчвания и др. Вредното влияние на 
тези фактори причиняват дегенеративни промени в 
клетъчните структури.
● Антиоксидантите са тези вещества, които 
могат да предотвратят тези процеси. Такива 
антиоксиданти са лутеинът и черната боровинка. 
Лутеинът се натрупва в очите, не се синтезира в 
организма и се набавя с консумацията на плодове 
и зеленчуци. Лутеинът се натрупва в макулата 
на ретината и заедно със зеаксантина образуват 
пигмент. Редица научни изследвания доказват, 
че лутеинът може да предотврати възрастовата 
макулна дегенерация и да повиши зрителната 
чувствителност.
● Друго място, където се натрупва лутеин, е 
лещата на окото. Вредните въздействия, както 
и някои заболявания като диабет, променят 
структурата й, като довеждат до развитието на 
т.нар. „перде”. Лутеинът има изключително място в 
превенцията на това възрастово заболяване.
● Черната боровинка съдържа антоцианиди от 
групата на флавоноидите и вит. А, които
подпомагат адаптационните възможности на 
окото към светлина, в резултат на което остротата 
на зрението при различни степени на осветление 
нараства. Освен това черната боровинка укрепва 
съдовете и подобрява кръвната циркулация, което 
е от значение за състоянието на ретината. Всички
те имат благотворно влияние върху сърдечно-
съдовата система.

● Коластрата е нашата първа храна. 
Съдържа 37 естествени имуностимулатора и 8 
фактора на растежа. 
Какви фактори съдържа коластрата? 
Имуноглобулин - този фактор неутрализира 
вирусите, бактериите и токсините в 
храносмилателната и дихателната система. 
Цитокини - засилват имунната система. 
Лактоферин - силна антивирусна и 
антибактериална съставка.
Интерлевкин 10 - специално вещество, което 
забавя възпалителните процеси. 
Пролипептид - хормон, богат на пролин, който 
регулира функцията на тимуса. 
Олигополизахариди и гликоконюганти-това са 
захари, които се борят с патогенните бактерии и 
предпазват организма от тяхното проникване в 
стомашните стени. 
Фактор на растежа на епителната тъкан - 
спомага за възстановяване на храносмилателния 
тракт. 
Инсулин - подобен фактор на растежа - фактор, 
важен за растежа на мускулни и костни клетки. 
Хормон на растежа - важен за нормалното 
израстване на човек. Също така забавя процесите 
на стареене.
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ЕКСТРАКТ ОТ ЛИЦИЙ (ГОДЖИ)
Състав (500 mg капсула): 
Екстракт от плод на лиций - 400 mg 
(50% полизахариди)
и помощно вещество
Начин на употреба: 
По 2 капсули два пъти дневно с топла вода след 
хранене.
Опаковка: 90 капсули
● Сладък, подсилващ плод, който спомага за 
подобряване на зрението и на кръвотворната 
функция на организма. Лицият пази черния дроб 
от мазнините и подмладява тялото. Плодовете, 
познати с китайското име „гоуци” или още 
„императорски плодчета”, са използвани от 
древността. Бележки за употребата им могат да 
се намерят в китайските медицински текстове, 
датиращи отпреди 2000 години. Химичните 
анализи доказват наличието на 18 вида 
аминокиселини, 8 от които жизненонеобходими, 
микроелементи - калций, фосфор, цинк, желязо, 
калий, селен, магнезий, натрий и др., витамини 
- А, B1, B2, С. Главните активни съставки са 
полизахариди, бетаин и физалин.

МАСЛО ОТ ЕУКОМИЯ
Състав (500 mg капсула): 
Масло от Еукомия - 150 mg
Масло от Хипофае – 50 mg
Витамин Е - 50 mg
Линолинова киселина – 50 mg
Растително масло
Начин на употреба: 
Два пъти по 2 капсули дневно с топла вода след 
хранене.
Опаковка: 60 меки капсули

● Свръхнапрежение и високо кръвно налягане. 
Маслото от Еукомия спомага за регулиране на 
кръвното налягане и намаляване на мазнините в 
кръвта. Според традиционната китайска медицина 

маслото от Еукомия се препоръва 
при свръхнапрежение.
● Еукомията е широколистно дърво, 
произхождащо от Централен Китай, което е 
получило името си от гръцките думи „еу” и 
„коми”, които означават „истинска гума”. 
Листата на еукомията са елиптични и наподобяват 
тези на бряста, а дървесината има богато 
съдържание на гума (латекс), която се използва 
за медицински цели. Професор Ху Ксиуинг от 
универвеситета Харвард, САЩ, констатира, че 
еукомията е най-доброто натурално средство при 
високо кръвно налягане в света.
● При високо кръвно налягане маслото от еукомия 
може да се комбинира с екстракт от лиций.

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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ЧЕРНА МРАВКА
Състав 
(500 mg капсула):  в 1 капсула  в 6 капсули
Екстракт от черна кралска мравка (Black 
Ant Extract powder 5:1)  480 mg  2970 mg
Помощно вещество.
Начин на употреба: 
От 2 до 3 капсули два пъти дневно, след хранене.
Опаковка: 90 капсули

● Този продукт е съчетание на традиционната 
китайска медицина и съвременната технология. 
Екстрактът от черна кралска мравка е добър 
помощник на хора, страдащи от ревматоиден 
артрит, периартрит и автоимунни заболявания.

В много страни по света има дълга история 
за използването на мравките като натурална 
природна храна. В Китай черната кралска 
мравка се използва отпреди 3000 години. 
Черната кралска мравка се счита за много 
питателна храна, която съдържа повече от 
50 хранителни вещества, сред които 42% 
белтъци, аминокиселини, магнезий, калций, 
фосфор, желязо, селен, цинк, витамини B1, 
B2, B6, A и E. Основна съставка в мравката 
е мравчената киселина. Тя съдържа 
специфични компоненти като формалдехид, 
АТФ (аденозинтрифосфат) и голямо 
количество ензими. АТФ снабдява тялото 
с енергия.

КОЕНЗИМ Q10
Съдържание 
(500 mg капсула):  в 1 капсула  в 2 капсули
Коензим Q 10 > 8%  450 mg  900 mg
Витамин Е (L-TE) > 50%  10 mg  20 mg
Царевично нишесте
Желатин - желиращ агент
Опаковка: 60 капсули
Начин на употреба: 2 капсули дневно.

●Коензим Q10 осигурява енергия на всяка клетка 
за нормално протичане на
метаболитните процеси.С напредване на възрастта 
при повишена умствена и физическа
активност, коензимът намалява в клетките, което 
води до намаляване на жизнения тонус
и хронична умора.Също така могат да се появят 
сърдечно-съдови проблеми.
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МАСЛО ОТ ОБЛЕПИХА
Състав 
(500 mg капсула):  в 1 капсула в  3 капсули
Масло от семена на 
Облепиха (seabuchtorn oil)  500 mg  1500 mg
Мастни киселини >60%
Желатин - желиращ агент
Глицерол - влагозадържащ агент
Начин на употреба:
По 2 или 3 капсули дневно след хранене.
Опаковка: 60 капсули

● Облепиховото масло се съдържа в плодовете 
и семената на бодливия храст-Hippophae 
rhamnoides, разпространен в Европа, Югозападна 
и Централна Азия. Установен е уникален състав 
на облепиховото масло-един от най-богатите 

източници на природни витамини А, С, Е, фолиева 
киселина, аминокиселини, минерали, протеини. 
Съдържанието на провитамин А действа 
благоприятно при много очни заболявания-кокоша 
слепота, нараняване с чуждо тяло или преумора на 
очите-работа с компютър. На витамин А, съдържащ 
се в маслото, се дължи регенериращото свойство и 
ускорената епителизация на клетките при изгаряне 
от различна степен. Маслото влияе положително 
върху функциите на жлъчката, язви, гастрити, 
колити, върху липидния обмен в черния дроб. 
Маслото от облепиха има мощен антиоксидантен 
ефект-забавя процесите на стареене, укрепва 
имунната система, оказва благоприятен ефект при 
заболявания на устната кухина и носоглътката-афти, 
стоматити, ларингити.

ФОЛИУМ ГИНКО
Състав: 
Екстракт от листа на гинко билоба – 495 мг 
Помощно вещество - сгъстител: медицински 
декстрин
Начин на употреба:
От 1 до 2 капсули два пъти дневно с топла вода 
след хранене.
Опаковка: 60 капсули

● Тоник за мозъка. Листата на Гинко билоба 
имат благотворен ефект върху периферните 
съдове (студени ръце и крака) и мозъчното 
кръвообръщение.

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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ОМЕГА 6/9
Съдържание (1000mg капсула): 
 в 1 капсула  в 2 капсули
Омега 6 (линоленова к-на)  468 mg  936 mg
Омега 9 (олеинова к-на)  389 mg  778 mg
Омега 6 /GLA/  68 mg  136 mg
Растително масло  70 mg  140 mg
Витамин Е  5 mg 10 mg
Желатин - желиращ агент
Опаковка: 60 капсули
Начин на употреба: 
1- 2 капсули дневно

● Есенциални мастни киселини, източник на които 
са: ленено семе, масло от пореч и масло от вечерна 
иглика. Всички те имат благотворно влияние върху 
сърдечно-съдовата система.

ОМЕГА 3
Съдържание (1000mg капсула): 
 в 1 капсула  в 2 капсули
Рибено масло 
(от дълбоководни риби)  1000 mg  2000 mg
EPA  180 mg  360 mg
DHA  120 mg  240 mg
Омега 3  300 mg  600 mg
Желатин - желиращ агент
Начин на употреба: 
1- 2 капсули дневно.
Опаковка: 60 капсули

● Все по-често се говори за т. нар. полезни мастни 
киселини, а именно Омега 3 ненаситените мастни 
киселини, които се усвояват максимално ефективно 
от организма. Най-ценните компоненти на Омега 
3 киселините са:ейкозапентаенова киселина /ЕРА/ 
и докозахексаенова киселина /DHA/. Те спомагат 
за поддържане на нормална сърдечна дейност 
и кръвно налягане и здравословни нива на 
холестерола. Оказват благоприятно влияние върху 
мозъчната дейност.

ЕКСТРАКТ ОТ ЗЪРНА НА ЗЕЛЕНО 
КАФЕ
Състав: 
(500 mg капсула): в 1 капсула в 4 капсули

Екстракт от зърна на зелено кафе, 
Хлорогенна киселина >10% 495 mg 1980 mg
(Green Coffee Bean Extract
Chlorogenic acid > 10%)
Помощни вещества:
Медицински декстрин  5 mg 20 mg

Ефективно подпомага отслабването. Спомага за 
потискане на апетита.
Начин на употреба: по 2 капсули 2 пъти дневно.
Опаковка: 90 капсули х 500 mg
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АКАЙ БЕРИ  
ПЛОД ЕКСТРАКТ
Състав: Акай плод екстракт 10:1 
/acai Berry Extract powder 10:1/
в 1 капсула      в 3 капсули
350 мг              1050 мг
Желатин – желиращ агент, 
нишесте – сгъстител
Начин на употреба: 
по 2-3 капсули дневно
Опаковка: 90 капс. по 500 мг

● Акай е плод, поддържащ 
здравословно тегло.

ГРЕЙПФРУТ ЕКСТРАКТ
Състав: Грейпфрут екстракт 
/Citrus paradise/
Grapefruit Extract  > 10 %
в 1 капс.     в 3 капс.        в 6 капс.
990 мг         1980 мг         2970 мг
и помощни вещества:
медицински декстрин – сгъстител, 
желатин – желиращ агент
Начин на употреба: по 2-3 капсули 
два пъти дневно след хранене
Опаковка: 60 капс. по 500 мг

● Подпомага имунната система.

РЕСВЕРАТРОЛ
Състав:                   в 1 капсула   2 капсули
Ресвератрол 50 %            200 мг     400 мг
/Polygonum cuspidatum/
Червено вино екстракт   150 мг    300 мг
/30 % полифеноли/
Желатин – желиращ агент
Начин на употреба: по 2 капсули дневно
Опаковка: 60 капс. по 500 мг

● Ресвератрол е изключителен 
антиоксидант и спомага за забавяне 
процесите на стареене и укрепване на 
сърдечно-съдовата система.

ХЛОРЕЛА
Състав: прах от Хлорела        
в 2 табл.    в 4 табл.    в 6 табл.
 490 мг      980 мг        1470 мг
Слепващ агент – акациева 
дъвка
Начин на употреба: по 2-3 
таблети, два пъти дневно.
Опаковка: 90 капс. по 250 мг

● Водорасло, богато на 
белтъци, витамини от групата В, 
желязо и хлорофил.

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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РУПИКСИАО (ПРИ МАСТОПАТИЯ)
Състав: 
Корен от женшен
Талус ехлоние
Корен от рапонтици
Глухарче, коса от сафлор
Корен отрихосантис
Каулис спатхолоби
Корен от пектиние рубра
Кора от моутан
Класовидна пришница
Саргасум
Плод от форзиция
Корен от женшен 
Корен от живениче
Начин на употреба: 
Първата седмица по 2 капсули, три пъти дневно 
след хранене. Втората и третата седмица по 3 
капсули, три пъти дневно. Четвъртата седмица 
по 4 капсули, три пъти дневно. 

Максималният курс е три месеца, два пъти в 
годината.
Опаковка: 36 таблети

● При мастопатия. Една от най-честите прояви 
на хормоналния дисбаланс при жената е 
мастопатията. Много жени се сблъскват с този 
проблем и живеят в постоянен страх от по-
нататъшното му развитие. Те опипват в различни 
части на гърдите болезнени уплътнения, които 
имат цикличен характер, а понякога и така 
наречената “бучка”, която ги плаши до смърт. 
Препоръчвам горещо на тези жени да не ги обзема 
паника, защото често зад тази симптоматика се 
крие мастопатията в различните си форми. Но 
това може да установи само лекар специалист с 
необходимите диагностични методи и наблюдения. 
В китайската традиционна медицина съществува 
природно средство, което е способно да върне 
променената тъкан на млечната жлеза в нормално 
състояние. Това е хранителната добавка Рупиксиао. 
Рупиксиао оказва позитивно хармонизиращо 
влияние на функционалния цикъл “хипоталамус-
хипофиза- яйчници” и на всички регулирани от 
този цикъл процеси, а също така нормализира 
чернодробната функция, която е необходимо 
условие за възстановяване на нормалния 
хормонален фон. Рупиксиао не е хормонален 
препарат. 

Китайските лекари считат, че е добро средство 
при мастопатия в начален и среден стадий. 
При клинични изпитания е установено, че в 
болшинството от случаите се наблюдава тенденция 
към подобряване на състоянието на тъканта на 
млечната жлеза, намалява или изчезва болевият 
синдром. Изследванията са правени на жени на 
възраст между 20 и 45 години с мастопатия в 
двете и форми: фибро-кистозна с преобладаване 
на фиброза и с преобладаване на кисти. Дозата 
е била 5 капсули три пъти на ден, един час 
след хранене, в продължение на 1 месец. 
Резултатите от клиничните изпитания са следните: 
изчезване на болевия синдром на седмия ден, 
положителна ехогравска динамика, подобряване 
на самочувствието в 90% от пациентите. Формулата 
е противопоказна при бременност, кърмене, 
индивидуална непоносимост, възраст до 17 
години, злокачествени тумори.

● Рупиксиао не се препоръчва да се приема 
заедно с хомеопатични средства и с други средства 
на китайската традиционна медицина. 

*Желателно е резултатите да се обективизират с 
ехогравско наблюдение.
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СТАРНИЗЕ
Съдържание:            в 1 таблета         в 2 таблети  
Звездовиден анасон 
Екстракт                           200mg                     400mg
Начин на употреба: По 1таблета, два пъти дневно 
за 5 дни. 
За деца от 2-12г.- половин таблета, два пъти 
дневно за 5 дни
Опаковка:10 таблети-блистер

● Звездовидният анасон расте в Южен Китай 
и Северен Мианмар. За медицински цели се 
използват звездовидният му плод. Той  съдържа 
биологичноактивни вещества, които имат доказана 
антивирусна активност. Те могат да блокират 
вируса в първите 48 часа, когато се проявяват 
първите симптоми на настинка и грип.
През сезона на простудите и грипа, не забравяйте 
Старнизе!

● Антиоксидантите „обезвреждат” 
свободните молекули кислород или 
т.нар. свободни радикали, които 
са жадни за окисление и нападат 
клетки и тъкани и причиняват 
тяхното мутиране или злокачествено 
израждане. Фактори за отделяне на 
свободни радикали са замърсеният 
въздух, облъчвания, радиация и 
ежедневния стрес. Ние можем да 
се погрижим за нашето тяло, като 
приемаме продукти като Комплетек, 
който съдържа всички антиоксиданти, 
а именно: липоева киселина, глутатион, 
коензим Q10, натурален витамин С, 
натурален витамин Е, каротеноиди, 
ликопен, пикногенол, кверцетин, 
цинк, селен, хром. Комплетек също 
така забавя процесите на стареене, 
укрепва имунната система, увеличава 
мозъчната активност и противодейства 
на диабетните усложнения.

КОМПЛЕТЕК - ПРИРОДЕН 
АНТИОКСИДАНТЕН КОКТЕЙЛ
Съдържание:         в 1 капсула           в 2 капсули
Екстракт чесън             80mg                          160mg
Екс. куркума                 40mg                            80mg
Екс. гроздово семе      20mg                           40mg
Екс. борова кора          20mg                            40mg
Екс. амла                       80mg                           160mg
Екс. домат                     80mg                           160mg
Екс. авокадо                 60mg                           120mg
Екс. моркови                50mg                           100mg
Екс. спанак                   50mg                           100mg
Екс. броколи                 20mg                           40mg
Хранителни дрожди     5mg                            10mg
Начин на употреба: По 1 капсула, два пъти дневно
Опаковка: 30 капсули

МИАНМАР /БИРМА/ - 
скритото съкровище на Азия
Мианмар е страна, богата на лечебни 
растения, които се използват в тяхната 
традиционна медицина. Днес много от 
тях се култивират, като производството 
е органично сертифицирано. Така се 
запазва биологичното разнообразие 
в природата, а в производството на 
природни продукти се влагат чисти билки. 
Някои продукти са вече на нашия пазар.

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15

32



33

ЛЕЙДИМАКС
Съдържание:                в 1таблета
Пуерария мирифика           100mg
Начин на употреба: По 1 таблетка дневно, след 
вечеря
Опаковка: 60 таблети

● Пуерария мирифика расте в Мианмар и Тайланд.
За медицински цели се използва коренището, 
което съдържа фитоестрогени-мироестрол и 
деоксимироестрол. Тази субстанция е два пъти по-
ефективна от естрогена. Съдържа още изофлавони.
Този състав определя и действието на Лейдимакс-
да облекчава неприятните усещания преди и по 
време на климакса. Това е природен продукт, който 
регулира хормоналния дисбаланс по деликатен и 
безопасен начин.

ТИНОФЛАМ
Съдържание:              в 1 капсула       в 6 капсули
Тиноспора кордифолиа       150mg               900mg
Саликс алба кора                  30mg                 180mg
Начин на употреба: По 1-2 капсули, три пъти 
дневно след хранене. За деца над 2 г.-по 1 капсула, 
два пъти дневно след хранене
Опаковка: 30 капсули 

● Комбиниран природен продукт, насочен 
към различни видове възпаления и болка. 
Тиноспората и салициловата кора, съдържат 
биологичноактивни вещества, които по-различен 
механизъм проявяват противовъзпалителна 
активност. За това Тинофлам може да се използва 
както при ревматоидни и артрозни възпаления, 
така  и при възпалиния на устната кухина, 
бронхите, бъбреците и пикочния мехур. Тинофлам 
не бива да се използва заедно с нестероидни 
противовъзпалителни средства и салицилати!

ВОМИГИН
Съдържание:          в 1 таблета           в 2 таблети
Джинджифил екс.        150mg                       300mg
Кардамон екс.                 25mg                         50mg
Канела екс.                      25mg                         50mg
Начин на употреба: 
По 1 таблетка, два пъти дневно преди хранене
Опаковка: 30 таблети

● Вомигин е природен продукт  против гадене 
и повръщане. Подходящ е при бременни в 
ранните месеци на бременността, след операции и 
химиотерапия, след преяждане, сутрешно гадене 
и пътуване.
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Азиатските гъби - новото оръжие на имунологията 
Азиатските гъби са разпространени най-вече в Китай и Япония. 
Има медицински сведения за тяхното използване още отпреди 
2000 години. В Китай през вековете имат репутацията на “еликсир 
на живота” и им е отредено място в групата на “висшите билки”. 
Тези гъби са ядливи и са няколко вида: Ганодерма луцидум 
(Рейши), Шитаке, Майтаке, Кордицепс, Агарика, Кориолус 
верзиколор. Всяка гъба има своя специфика, но общото между 
тях са полизахаридите, които имат имуномодулираща функция. 
Имунната система е защитната система на организма. Има три 
форми на защитни реакции: анатомична, инфламаторна, имунна. 
● Анатомичната бариера (лигавица, кожа) възпира навлизането 
на чужди агенти в организма. Ако тези агенти преодолеят тази 
първа защита, те се срещат с другата отбранителна линия -
● инфламаторната, и предизвикват появата на локални 
възпаления, чиято цел е локализация и неутрализация действието 
на външните агенти. 
● Третата отбранителна линия е имунният отговор, имащ 
централна роля в имунната система. Това е защитната ни сила. 
Този процес в организма се нарича фагоцитоза.Фагоцитозата се 
извършва от ключовите клетки - макрофаги и Т-лимфоцити, след 
тяхното активиране. Азиатските гъби (Рейши, Шитаке, Майтаке, 
Кордицепс) съдържат полизахариди - ланостан, лентинан, бета-
глюкан 1, 3 и 6, които активират макрофагите и Т-лимфоцитите, 
отговорни за имунитета. Има изследвания, които показват, че 
активността на макрофагите се увеличава 1, 4-1, 8 пъти след 
приемане на тези полизахариди.

СПОРИ НА ГАНОДЕРМА ЛУЦИДУМ 
(РЕЙШИ)
Съдържание 
(250 mg капсула):  в 1 капсула  в 12 капсули
спори на органична (био) Ганодерма 
луцидум (Рейши) 250 mg  3000 mg
Полизахариди - 45.58%
Начин на употреба: 
От 2 до 4 капсули три пъти дневно с топла вода, 
преди хранене.
Опаковка: 90 капсули

● Ганодерма луцидум (Рейши) е царят на 
адаптогените, който действа върху цялото тяло и 
нормализира физиологичните функции, без да има 
странични ефекти. Рейши има дълга история на 
безопасно и сигурно използване (5000 години). 
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ШИТАКЕ
Съдържание:  в 1 капсула  в 12 капсули
100% прах от Шитаке  200 mg  2400 mg
Начин на употреба: 
От 3 до 4 капсули 2-3 пъти 
дневно с чаша топла вода 
преди хранене.
Опаковка: 90 капсули

● С Шитаке може да 
подкрепите вашата имунна 
система и да постигнете 
оптимално здраве. Шитаке 
е отличен източник на 
селен, желязо, белтък, 
диетични фибри и витамин 
С. Шитаке има изразено 
антивирусно действие. Гъбата 
стимулира производството 
на интерферон. Ако имате 
хронични инфекции или често ви нападат вируси, 
Шитаке ще помогне на вашия организъм да 
изгради сигурна защита срещу тях. Голям брой 
изследвания, извършени през последните десет 
години, установяват уникална съставка на гъбата 
Шитаке - еритаденин, който понижава нивата 
на холестерола, независимо какви мазнини са 
давани. Изследванията откриват още, че Шитаке 
е най-добрият хранителен източник на силен 
антиоксидант.

Според китайската традиционна медицина 
Рейши успокоява ума и духа и често се 
препоръчва при безсъние и напрегнатост.
● Рейши има 30 години съвременни научни 
доказателства в лабораторни и клинични 
условия за нейната ефективност. Рейши 
съдържа полизахариди, тритерпени, 
аминокиселини, аскорбинова киселина, 
стероли, минерали, микроелементи. 
Полизахаридите са имуномодулатори, които 
усилват дейността на Т-клетките и макрофагите, 
които са отговорни за имунитета. Рейши 
подобрява ретикуло-ендотелната система 
и адренокортикалната функция, повишава 
интерферона и левкоцитите. Полизахариди и 
тритерпени се съдържат най-много в спорите на 
гъбата. От 1000 кг гъби се получава 1 кг спори. 
Те са с твърди обвивки, заключващи активните 
съставки вътре, и са несмилаеми, което е 
наложило разработването на биотехнология за 
разрушаването им. Диаметърът на спорите е 5-8 
микрона. Технологията изисква микроскопско 
увеличение 4000 пъти и се нарича шел брокън. 
● Препоръчителният прием на Рейши като 
имуномодулатор е от 3 до 6 капсули дневно, а 
при сериозни заболявания от 6 до 12 капсули 
дневно на гладно. Рейши също така подпомага 
белия дроб (бронхити, астма), сърдечно-
съдовата система, нервната система и пази 
черния дроб. При тревожност и безсъние Рейши 
се препоръчва от 2 до 3 капсули преди лягане.

ГАНОДЕРМА С АЛОЕ
Съдържание в една капсула: 
250 mg прах от Ганодерма луцидум - 60% и Алое - 40%
Начин на употреба: 
По 3 капсули два/три пъти дневно с топла вода преди 
хранене.
Опаковка: 90 капсули
● Този продукт съчетава благоприятните ефекти 
върху организма на гъбата Рейши и Алое вера. 
Съчетани, те имат мощно имуностимулиращо 
действие. Този продукт е ефективна източна формула 
за съхраняване на здравето. Алое полизахаридите 
са ефективни междуклетъчни антиоксиданти и 
освобождават радикали чистачи, което е важно за 
профилактиката на атеросклерозата и сърдечните 
заболявания. Алое полизахаридите имат още 
антибактериален и антивирусен ефект. Ганодерма 
полизахаридите също са известни, че усилват 
антитуморната способност на организма. Също така 
имат детоксично и кардиотонично действие.
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АГАРИКУС ГАНОДЕРМА
Съдържание 
(250 mg капсула):  в 1 капсула  в 12 капсули
Екстракт от Агарикус Блазей  250 mg  3000 mg
(Agarikus Extrakt 80%)
Прах от органична Ганодерма луцидум (Рейши) 20%
Начин на употреба: 
От 3 до 4 капсули три пъти дневно на гладно, 
с топла вода.
Опаковка: 90 капсули

● Биопродукт, богат на Ганодерма луцидум 
полизахариди, тритерпени, органичен германий, 
Агарикус полизахариди, аминокиселини, протеини, 
както и други биологичноактивни съставки. 
Редовната му употреба спомага за усилване на 
антитуморната способност на организма.

КОРИОЛУС ВЕРЗИКОЛОР 
(КАВАРАТАКЕ)
Съдържание 
(250 mg капсула):  в 1 капсула  в 12 капсули
Кориолус (Trametes versicolor Extrakt) 
 250 mg  3000 mg
Екстракт -80%
прах - 20%
20% бета-глюкани (полизахариди)
Начин на употреба: 
По 2-4 капсули три пъти дневно на гладно.
Опаковка: 90 капсули
● Кориолус е гъба, богата на полизахариди - 
бета- глюкани, аминокиселини, лигнин, които 
спомагат за подобряване дейността на черния 
дроб и имат детоксикиращо действие. Кориолус 
усилва имунната система и антивирусната

устойчивост на организма. Кориолус се препоръчва 
като помощно средство при онкозаболявания 
на стомашно-чревния тракт - от 6 до 12 капсули 
дневно на гладно в продължение на няколко 
месеца. Кориолус може да се комбинира с други 
гъби и лекарства.
● Кориолус има интересна история по отношение 
на съвременните й приложения. През 1965г. 
инженер - химик, работещ във фармацевтична 
компания, наблюдава неговия съсед с късен 
стадий на рак на стомаха, който приема Кориолус. 
Инженерът убедил неговите колеги да изследват 
гъбата. Вследствие те получават екстракт от гъбата, 
известен като PSK, съкращение от полизахарид - К 
(К идва от първата буква на „Кореха кемикъл” 
- фармацевтичната компания, която получава 
полизахарида PSK). PSK влиза в състава на 
лекарството срещу рак с търговското наименование 
„Кристин”, което се превръща в най-продаваното 
лекарство срещу рак в Япония. Химичен профил: 
протеиносвързаните полизахариди са основният 
фокус на гъбата Кориолус. Главният компонент 
е бета-Д-глюкан. Основната верига се състои от 
1-4 (бета-глюкан с [1, 3] бета-глюкан и [1, 6] бета- 
глюкан) съединения в малки количества.
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МАЙТАКЕ БЕТА – 
ФАКТОР НА Д-Р НАНБА
Състав:  в 1 таблета  в 4 таблети
Витамин С  10, 11 mg  40, 44 mg
Майтаке (Бета-глюкан фракция)  
 20 mg  80 mg
Майтаке плодно тяло 40mg  160 mg
Майтаке мицел биомаса  366 mg  1464 mg
Начин на употреба: 
По 2 таблети два пъти дневно преди хранене.
Опаковка: 60 таблети

● Майтаке Бета-Фактор на д-р Нанба съдържа 
уникалната MaitakeGold 404™ бета-глюкан 
фракция, която предоставя целия спектър 
на биологична активност на гъбата Майтаке. 
Рецептори за бета-глюкани могат да се видят при 
макрофагите - големите кръвни телца, съставящи 
първата отбранителна линия на имунната система. 
Когато макрофагите се активират, при тях се 

наблюдава процес на фагоцитоза - поглъщане на 
микроорганизми, патогенни и туморни клетки. 
Освен това те освобождават клетъчни носители 
на информация, наречени цитокини, включващи 
интерлевкин 2 и гама интерферон, които активират 
левкоцитите, клетките Т-помощници и естествените 
клетки убийци. Клетките Т-помощници 
междувременно организират отбраната на 
клетъчните компоненти на имунната система на 
организма, включително и на произвеждащите 
антитела Б-клетки и цитотоксичните Т-клетки. 
Изводът е, че бета-глюканът на гъбата Майтаке 
е способен да стимулира и активира имунната 
система. Специфичното наименование на бета-
глюкана е Бета-Фактор, получен чрез специална 
екстракция, към който е добавен витамин С и 
калций и това е патентованата формула на д-р 
Нанба - ключов изследовател на Майтаке. Майтаке 
Бета-Фактор на д-р Нанба е американски продукт, 
който единствено се произвежда с одобрението 
на д-р Нанба. 
● Майтаке Бета-Фактор се препоръчва от 
водещи американски онколози и нутриционисти 
като помощно средство по време на химио- и 
лъчетерапия (за намаляване на страничните ефекти 
и за подобряване на общото състояние). Има 
клинични изследвания, които доказват, че Майтаке 
Бета-Фактор увеличава ефективността 
на химиотерапията.
Препоръчителният прием е два пъти по 
2 таблетки между храненията по време на 
химио- и лъчетерапия.

МАЙТАКЕ
Съдържание:  в 1 капсула  в 12 капсули
Майтаке екстракт  200 mg  2400 mg
(Grifola frondosa екстракт) -80%
прах - 20%, 
20% бета-глюкан (полизахариди)
Начин на употреба: 
От 2 до 4 капсули три пъти дневно с чаша 
топла вода преди хранене.
Опаковка: 90 капсули
● От хиляди години източната медицина 
препоръчва Майтаке като средство за укрепване 
на тялото, подобряване на цялостното здраве и 
удължаване на човешкия живот. Майтаке екстракт 
се препоръчва при хормонозависими заболявания 
(заболяване на млечната жлеза, климакс, 
гинекологични заболявания). В тези случаи Майтаке 
екстракт може да се комбинира с гъбата Рейши. 
Майтаке екстракт спомага за регулиране на кръвното 
налягане и за намаляване на мазнините в кръвта.
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АКТИВИРАН КВЕРЦЕТИН 
(БИОФЛАВОНОИДЕН КОМПЛЕКС)
Съдържание в една капсула: 
Кверцетин - 350,88 мг
Магнезиев стеарат - 7,60 мг
Магнезиев аскорбат - 245,70 мг
Бромелаин - 100 мг
Начин на употреба: Три пъти по 1 капсула 
дневно между храненията.
Опаковка: 50 капсули

● Кверцетинът е най-активният и ефикасен 
флавоноид. Той се съдържа най-много в 
цитрусите. Най-познатото му действие е да 
свързва свободните радикали и подпомага 

изчистването на организма в дългосрочен план. 
Кверцетинът има антимутационно значение за 
клетките в организма. Кверцетинът пречи на 
раковите клетки да се размножават. При ракови 
клетки при рак на гърдата наличието на мутиралия 
протеин р53 - разпространена мутация на рака, 
води до неконтролируемо размножаване на 
клетки и развитие на рак. Кверцетинът потиска 
образуването на мутиралия протеин до почти 
незабележими нива. Кверцетинът също действа, 
като спира група ензими, известна като тирозин 
киназа. Кверцетинът е първото съединение, 
потискащо тирозин киназата, което е изследвано 
при хора. Кверцетинът увеличава ефективността 
на химиотерапията, намалявайки страничните й 
ефекти. Активираният кверцетин е биофлавоноиден 
комплекс, който е обогатен с витамин С и 
бромелаин (ензим в ананаса) и съдейства още за 
укрепване на кръвоносните съдове (препоръчва 
се при диабет за предотвратяване увреждането 
на кръвоносните съдове от кръвната захар) и има 
антиалергично и антивирусно действие.

ССМ КАЛЦИЙ
Състав:
Калциев цитрат        731.71 мг    46.0%
Калциев малат         652.18 мг    41.1%
Емулгатор – магнезиев стеарат     1.52 мг
Антислепващ агент – силика сипернат    3.04 мг
Други помощни средства – акация, солутаб,
EDP, стеаринова киселина /веги/
Начин на употреба: от 1 до 4 таблети дневно 
преди лягане или по време на храна. 
Максимална дневна доза: 4 таблети
Опаковка: 60 таблети

● Спомага за поддържане на калциевата обмяна.

Адаптогени 8
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КОТЕШКИ НОКЪТ ЗАЩИТЕН КОМПЛЕКС
Съдържание в една таблета от 1629 mg: 
Корен от астрагал
Плодове на шизандра
Алое вера 
Котешки нокът (кора)
Сибирски женшен (прах от корен)
Екстракт от гроздово семе
Екстракт от зелен чай
Листа от исатис
Гъба Майтаке (мицел)
Силимарин 
N-ацетил цистеин
Екстракт от Pau Darco
Кверцетин
Гъбите Рейши и Шитаке (мицел)
Екстракт от глог
Екстракт от жълт кантарион
Екстракт от куркума (куркумин)
Цинк
Магнезий
Витамин С , Витамин А (като бета каротен)
Начин на употреба: 
По 2 таблети два пъти дневно след хранене.
Опаковка: 60 таблети

● Котешки нокът защитен комплекс включва в 
състава си най-известните имуностимуланти и 
антиоксиданти с цел да защитят организма от 
често боледуване, изграждайки силен имунитет. 
Той е подходящ да се приема през месеците 
октомври и ноември, за да може човек да 
посрещне зимата без болести.

АЙ ПИ - 6 (АНТИОКСИДАНТ)
IP6 /INOSITOL HEXAPHOSPHATE/
Състав:                                 в 1 таблета   в 3 таблети 
Калций                                   196,7mg        590mg
/като калциев-магнезиев инозитол хексафосфат/
Магнезий                                31,3mg          94mg
/като калциев-магнезиев инозитол хексафосфат/
Содиум                                                            5mg
Емуглатор - микрокристална целулоза, акациява 
гума, стеаринова киселина, антислепващ агент - 
силиконов диоксид
Начин на употреба: 
3 таблети дневно по време на хранене. 
За системно поддържане:
1 таблета дневно преди хранене.
Не се препоръчва при анемии.
Опаковка: 90 таблети

● Дълги години специалистите препоръчват 
консумацията на храни, богати на фибри, за 
предпазване на организма от рак. Защо? Сега 
става ясно, че един компонент на фибрите, наречен 
Ip6, упражнява тези защитни ефекти. Формата на 
хранителната добавка е важна, защото в житните и 
бобови зърна Ip6 се свързва с молекулите на протеин 

и минерали като калций, магнезий или калий, 
за да образува сол. Ip6 в чист вид има по-голям 
ефект, отколкото, когато се намира в храната. 
Комбинацията от Ip6 и инозитол е ефективен 
антиоксидант, който усилва имунната система. Тази 
комбинация стимулира активността на естествените 
клетки - убийци/NK/ и засилва инстинктите им. 
Също така Ip6 навлиза в раковите клетки и има 
нови изследвания, че контролира деленето на 
клетките. Най- доброто съотношение е 4: 1 Ip6 
към инозитол. Ip6 се препоръчва да се използва 
едновременно с конвенционалната терапия или 
самостоятелно при рак на гърдата, дебелото черво, 
белия дроб, кожата, както и при лимфоми. Той е 
безопасен, дори при инжекционна употреба във 
високи дози не предизвиква нежелани реакции. 
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ГЪБЕН КОМПЛЕКС ЗА ИМУННА 
ЗАЩИТА
Състав:                               в 1 таблета   в 2 таблети 
Агарикус блазей биомаса                 100mg   200mg
Екстракт от Агарикус 
блазей (4:1)                                          12,5mg     25mg
Херициум еринацеус биомаса            75mg   150mg
Фламулина велутипес биомаса          75mg   150mg
Пориа биомаса                                     37,5mg   75mg
Кордицепс синенсис CS-4 екстракт  12,5mg  25mg
Кордицепс синенсис биомаса             25mg    50mg
Кордицепс милитарис биомаса          25mg    50mg
Армилериа мелеа                                  25mg    50mg
Шитаке екстракт                                  12,5mg   25mg
Шитаке биомаса                                 100mg   200mg
Ганодерма Апламатум биомаса          50mg  100mg
Рейши биомаса                                  100mg   200mg
Екстракт от Майтаке (10:1)                 12,5mg   25mg
Майтаке Бета-Фактор                       3,33mg  6,66mg
Екстракт от Кориолус 
верзиколор (8:1)                                  12,5mg   25mg
Кориолус верзиколор биомаса          75mg   150mg
Грифола фрондоса биомаса              100mg   200mg
Тремела биомаса                                   50mg  100mg
Полипорус биомаса                            37,5mg   75mg
Плеоротус биомаса                               25mg    50mg
антислепващ агент - силиконов диоксид

Начин на употреба: 
По 1-2 таблети дневно на гладно (или между 
храненията) с много вода. 
Максималната дневна доза е 2 таблети два пъти 
дневно.
Опаковка: 60 таблети

● Формула от мицел и екстракти на 16 вида гъби, 
която подпомага защитните сили на организма.
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Аюрведа е част от най-ценните писания, известни като 
„Ведите”, датиращи от около 1500г. пр. Хр. Аюрведа 
означава наука за живота. Аюрведа премахва причината за 
болестта и възстановява равновесието в нашата система. 
Според нея ние сме съставени от три тела: физическо, 
астрално и причинно. Или тяло, съзнание и душа, 
преведено със западните термини. Аюрведичните им 
наименования са: Вата, Пита и Кафа. Здравето е заключено 
в тяхната хармония. Оттук е идеята за холистичното здраве, 
а именно, че човешкото същество и здраве е единство 
на тяло, съзнание и дух. Един лекар може да добави 
витамини към терапията на даден пациент, като по този 
начин я прави по-мека и не толкова токсична, но все още 
не взема под внимание душевното състояние и начина 
на живот на болния, а те задължително оказват влияние 
върху настоящата проява на болестта. Ако не сме се 
справили с нарушеното равновесие, болестта ще се прояви 
отново в една или друга форма. Билковите продукти и 
рецепти, препоръчвани от Аюрведа, са подбрани измежду 
хиляди важни подправки, билки, плодове и семена и 
съчетани така, че да осигурят нужния баланс според 
ведическите принципи на живот.

BOSWELLIA SERRATA (БОСВЕЛИЯ)
Съдържание в една капсула:
Концентриран екстракт от Boswellia serrata - 300 mg
Сгъстител: нишесте
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти дневно след хранене.
Опаковка: 60 капсули

● Болка и скованост в ставите.
● Босвелия или тамяновото дърво е широколистно 
дърво от Индия с пепелявосива кора и се бели на 
люспи. Смолата (клеят) на растението се използва 
за направата на тамян. Клеят съдържа няколко 
тритерпенови киселини, познати като босвелиеви, 
за които се смята, че имат противовъзпалително 
действие.
● Босвелия се препоръчва при болки и скованост 
в ставите .
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TRIPHALA (ТРИФАЛА)
Съдържание в една капсула: 
Terminalia chebula - 600 mg
Terminalia belerica - 600 mg
Phyllantus emblika - 600 mg
Желиращ агент: желатин
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти дневно 
след хранене.
Опаковка: 60 капсули

● За вътрешно прочистване и регулиране на 
стомашно - чревния тракт.
● Трифала е класическа аюрведична формула 
за стомашно - чревния тракт. Премахва тежестта 
в стомаха, гаденето и киселините, подобрява 
стомашно - чревния мотолитет. Трифала е 
подходяща при констипация, раздразнено 
дебело черво, улцерозен колит и язва. 
Биологичноактивните компоненти на билките 
като алфа-токоферол, чебулинова киселина, танин 
и витамин С определят лечебните ефекти на 
формулата - антимикробен, противовъзпалителен, 
антиоксидантен и мек слабителен ефект. 
В експериментални условия е доказано 
специфичното действие на Terminalia chebula 
върху Хеликобактер пилори.

CENTELLA ASIATICA (ГОТУ КОЛА)
Съдържание в една капсула:
Концентриран екстракт от Centella asiatica - 250 mg
Сгъстител: нишесте
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти дневно след хранене.
Опаковка: 60 капсули

● Използва се при недобро кръвооросяване.
● Осигурява еластичността и здравината на 
кръвоносните съдоеве и капилярните стени
● Способства за бързо регенериране на тъканите 
(рани, акне и др.)

TRIBULUS TERRESTRIS 
(ТРИБУЛУС ТЕРЕСТРИС)
Съдържание в една капсула:
Концентриран екстракт от Tribulus terrestris - 400 
mg
Сгъстител: нишесте
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти дневно.
Опаковка: 60 капсули

● За подобряване сексуалната функция при 
мъжете, подпомага отделителната система и 
женския организъм по време на климакс.
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ALOE VERA (АЛОЕ ВЕРА)
Съдържание в една капсула:
Концентриран екстракт от Aloe indica - 83, 33 mg
Желиращ агент: желатин
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти дневно.
Опаковка: 60 капсули

● Aнтибактериална и антивирусна защита за 
организма. Алое вера усилва имунната система 
и има мощно антиоксидантно действие. Оказва 
благоприятен ефект върху липидната обмяна, 
съдейства за намаляване на лошия холестерол. 
Подобрява храносмилането и има мек слабителен 
ефект. Алое вера засилва антибактериалната и 
антивирусната защита на организма.

AZADIRACHTA INDICA (NEEM) НИЙМ
Съдържание в една капсула:
Концентриран екстракт от Neem - 400 mg
Желиращ агент: желатин
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти дневно.
Опаковка: 60 капсули

● Нийм е вечнозелено дърво, което расте в тропиците на 
Югоизточна Азия. Използва се в Аюрведа от 5000 години. 
Нийм съдържа мастни киселини, витамини и минерали, 
също така биологичноактивното вещество азадирахтин, 
което има антибактериално и антигъбично действие.В 
Аюрведа нийм се употребява при различни кожни 
заболявания-подкрепя възстановяването на епитела и 
действа благоприятно на кожния метаболизъм.

BACOPA MONNIERI (БРАХМИ)
Съдържание в една капсула:
Концентриран екстракт от Bacopa monnieri - 400 mg
Желиращ агент: желатин
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти дневно след хранене.
Опаковка: 60 капсули
● За по - добра памет и настроение. Повишава 
коефициента на интелигентност. Бакопа е много 
известна индийска билка, която подпомага ума, 
духа и интелекта. Тя е класически тоник за мозъка 
и нервите. Бакопа съдържа биологичноактивните 
вещества бакозиди А и Б, за които се смята, че 
подпомагат регенерацията на мозъчните клетки, 
като увеличават в тях белтъчната активност и 
синтез.
● Бакопа подобрява вниманието, концентрацията 
и оперативната памет, повишава интелекта. 
Бакопа има много добър успокояващ ефект - сваля 
напрежението, нормализира съня, подобрява 
настроението.
● Бакопа е една от най-ефективните индийски 
билки за мозъка, призната в цял свят. Бакопа няма
страничните действия на лекарствата и е безопасен 
природен продукт.
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SHILAJIT (МУМИО)
Съдържание в една 
капсула:
Концентриран екстракт 
от Asphaltum - 250 mg
Сгъстител: нишесте
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти дневно след хранене.
Опаковка: 60 капсули

● Тонизира организма, спомага за бързо 
възстановяване.
● Шилажитът представлява смола, натурален 
екстракт от растителни отлагания, който се 
получава при специални климатични условия в 
Хималаите.В превод от санскрит шилажит означава 
„победител от планината”.
● Шилажит подкрепя бързото възстановяване на 
организма след боледуване.Особено ефективен 
е при анемия и възпалителни процеси и за 
възстановяване след счупване на кости-подобрява 
обмяната на веществата в костната тъкан и 
тонизира мускулите.

EMBLICA OFFICINALIS (АМАЛАКИ)
Съдържание в една капсула:
Концентриран екстракт от Emblica officinalis - 400mg
Сгъстител: нишесте
Начин на употреба: 
По1 капсула два пъти дневно.
Опаковка: 60 капсули

● Натурален витамин С, мощен антиоксидант 
и имуностимулант. Позната още като индийско 
грозде или Амалаки, Амла има най-висока 
концентрация на витамин С от всяко друго 
ядливо растение. Амла е мощен антиоксидант 
и имуностимулант. Амла помага на тялото да се 
справи с болестите.

SHUDDHA GUGGULU (ГУГУЛУ)
Съдържание в една капсула:
Концентриран екстракт от Commiphora 
wightii - 200 mg
Желиращ агент: желатин 
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти дневно след хранене.
Опаковка: 60 капсули

● Гугулу е много ефикасна индийска билка срещу 
лошия холестерол. Тя е много популярна в Америка, 
Европа, Япония и други страни. Изследвания 
доказват, че Гугулу намалява нивото на холестерола 
в кръвта с 14-27% и нивото на триглицеридите с 22-
30%, спомага за по-бързото изгаряне на мазнините.
● Гугулу има ефекта на лекарствата, но като 
натурален растителен продукт няма техните 
странични действия.
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KAVCHA (КАВЧА)
Съдържание в една капсула:
Концентриран екстракт от Mucuna pruriens - 400 mg
Желиращ агент: желатин
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти дневно след хранене.
Опаковка: 60 капсули

● Повишава енергийните нива, либидото и 
сексуалната функция.
● Кавча е една от най-популярните билки в Индия 
и е съставна част на повече от 200 традиционни 
лековити формули. Тя е известна още като 
кадифеното зърно. Кавча е увивно растение, което 
съдържа L-dopa, и се използва от стотици години 
в Индия при Паркинсон. L-dopa се използва за 
образуването на допамин.

CURCUMA LONGA 
(КУРКУМА)
Съдържание в една 
капсула:
Концентриран екстракт от 
Curcuma longa - 150 mg
Желиращ агент: желатин
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти 
дневно след хранене.
Опаковка: 60 капсули

● Подпомага храносмилането, стимулира кръвната 
циркулация и е изключителен антиоксидант.
● Куркумата е тропическо многогодишно 
растение. Коренищата на Куркумата се 
използват в медицината поради голямото им 
съдържание на куркуминоиди и тяхното мощно 
противовъзпалително действие.
● Куркумата традиционно се използва за 
премахване на възпалителни процеси в организма 
и при проблеми с черния дроб. Куркумата 
притежава също така изразени антиоксидантни 
и антибактериални свойства. Куркумата усилва 
антитуморната способност на организма и често се 
препоръчва като хранителна добавка в диетичните
режими на онкоболни и по време на химиотерапия.

TERMINALIA ARJUNA (АРДЖУНА)
Съдържание в една капсула:
Концентриран екстракт от Terminalia arjuna - 300 mg
Сгъстител: нишесте
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти дневно.
Опаковка: 60 капсули

● Грижа за сърцето. Арджуна подобрява 
еластичността на коронарните съдове и създава 
благоприятни условия за сърдечно-съдовата 
система. Помага на сърцето да се справи с 
условията на исхемия, учестена сърдечна дейност 
и високо кръвно налягане. Кората на Арджуна 
е богата на коензим Q10, който предпазва от 
сърдечни атаки.
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ASHOKA (АШОКА)
Съдържание в една капсула:
Концентриран екстракт от Saraca indica - 200 mg
Сгъстител: нишесте
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти дневно.
Опаковка: 60 капсули

● Грижа за жената.
● В Индия най-известната „женска билка” е 
Ашока. Тя има стимулиращ ефект върху
ендометриума и яйчниковата тъкан. Оказва 
благоприятно влияние при маточни кръвотечения, 
миоматозни възли и дисменорея. Спомага за по-
бързото прибиране на матката след раждане.

WITHANIA SOMNIFERA (АШВАГАНДА)
Съдържание в една капсула:
Концентриран екстракт от Ашваганда (Индийски 
женшен) - 400 mg
Сгъстител: нишесте
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти дневно.
Опаковка: 60 капсули

● Адаптоген антистрес.
● Ашваганда или индийски Женшен е билка, 
широко използвана в индийската медицина като 
общоукрепващ тоник и адаптоген, спомагащ за
адаптирането на организма към ежедневния стрес.
● Ашваганда традиционно се използва за 
подобряване способността на организма да се 
справи с физически усилия, като подхранва костите, 
мускулите и тъканите, увеличавайки тяхната сила 
и гъвкавост. Ашваганда забавя процесите на 
изчерпване на глюкогенните депа в мускулите, 
ускорява възстановяването и укрепва централната 
нервна система.
● Ашваганда се препоръчва и за добър сън и 
релаксация.

GARCINIA CAMBOGIA (КОКАМ)
Съдържание в една капсула:
Концентриран екстракт от Garcinia cambogia - 400 mg
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти дневно след хранене.
Опаковка: 60 капсули

● Топи мазнините и потиска апетита. Кокам или 
индийска ягода съдържа активното вещество 
цитрин. Това вещество потиска синтезата на 
мазнини, стимулира изгарянето на мазнините като 
клетъчно гориво по време на тренировка и потиска 
глада. Това става чрез стимулиране производството 
на серотонин.
● Ако желаете да понижите апетита си, да изгаряте 
повече мазнини и да блокирате образуването на 
такива - може да опитате Кокам.
● При отслабване Кокам дава много добри 
резултати в комбинация с Гугулу.

Адаптогени 8
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ВАЗУЛИВ (ЗАЩИТА ЗА ЧЕРНИЯ ДРОБ)
Екстракти:  в 1 таблета  в 2 таблети
Еклипта алба  400 mg  800 mg
Пунарнава  360 mg  720 mg
Тепросиa пурпуреа  360 mg  720 mg
Филантус уринариа  200 mg  400 mg
Цикориум интибус  160 mg  320 mg
Андрографис паникулата  50 mg  100 mg
Пикрориза куроа (прах) 10 mg  20 mg
Начин на употреба: 
2 таблетки два пъти дневно.
Опаковка: 60 таблети

● Вазулив е многокомпонентна хранителна 
добавка, която спомага за подобряване
дейността на черния дроб и елиминирането на 
токсините. Вазулив има благоприятен
ефект при инфекциозни хронични хепатити, 
увеличен черен дроб и анорексия. Вазулив
спомага за по-бързата регенерация на 
чернодробните клетки и бързо възстановява
чернодробните функции

ГЛЮКОВА (КОНТРОЛ ВЪРХУ ДИАБЕТА)
Съдържание:  в 1 таблета  
Птерокарпус марсупиум  30 mg 
Еникостема литорaлe  15 mg 
Еугения ямбoлана  15 mg 
Тиноспора кордифолия  20 mg
Прамехахар кват  40 mg
Чандрабрапха  40 mg
Оцветител: титаниев диоксит (Е171)
Начин на употреба: По 1 - 2 таблетки половин 
или един час преди хранене два или три пъти 
дневно, а при необходимост след 1 месец, 
може и три пъти дневно.
Опаковка: 120 таблети

● Влияе благоприятно върху обмяната на 
веществата и допринася за намаляване на
кръвната захар при неинсулинозависим диабет.

УРАЛ BPH (ГРИЖА ЗА ПРОСТАТАТА)
Съдържание:  в 1 капсула  
Креатива нурвала  80 mg
Пунарнава  80 mg
Трибулус терестрис  5 mg
Куркума лонга  10 mg 
Емблика официналис 12.5 mg
Мимоза пудика  12.5 mg  
Чандрапрабха Вати (прах) 250 mg  
Шуда шилажит  25 mg 
Тиноспора кордифолия 5mg
Желатин - желиращ агент
Начин на употреба: 
По 1 капсула два пъти дневно преди хранене.
Опаковка: 60 капсули

● Многокомпонентна хранителна добавка, която 
спомага за намаляване на остатъчната
урина при начална хипертрофия на простата и 
благоприятства сексуалната функция при
мъжете.

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15

47



48

СИМЛИМ
Съдържание:  в 1 капсула в  2 капсули
екстракти от:
Гарциния камбоджа  120 mg  240 mg
Терминалиа чебула  100 mg  200 mg
Баухиниа вариегата  80 mg  160 mg
Клеродендрон фломидес  20 mg  40 mg
Комифора мукул (Гугулу)  75 mg  150 mg
Пикрориза куроа  20 mg  40 mg
Алиум сативум (чесън)  18,75 mg  37,5 mg
Желиращ агент: желатин
Начин на употреба: 

По 1 капсула 2 - 3 пъти дневно след хранене.
При достигане желания резултат дозата се 
намaлява наполовина.
Препоръчителен прием: 3 месеца.
Опаковка: 60 капсули

● Симлим е ефикасна аюрведа формула за 
намаляване на телесното тегло. Подбрани са най-
известните индийски билки, които усилват мастния 
метаболизъм. Симлим съдържа билките:
● Гарциния камбоджа - потиска апетита 
● Баухиния вариегата - лек лаксативен ефект 
● Клеродендрон фломидес - подобрява 
храносмилането 
● Комифора мукул (Гугулу) - намалява мазнините 
● Алиум сативум (чесън) - за по-добра еластичност 
на артериите 
● Пикрориза куроа - регулира ензимните нива, 
детокс

МАКСКАЛ (ГРИЖА ЗА КОСТИТЕ)
Състав:                          в 3 таблети    6 таблети 
Емблика официналис екстракт   150 mg    300 mg
Емблика официналис прах          450 mg    900 mg
Годанти Басма прах                       270 mg   540 mg
Шанк Басма прах (коралов калций) 150 mg 300 mg
Шукти Басма прах (миден калций)   75 mg 150 mg
Капардика Басма прах 
(калций от черупки)                          75 mg 150 mg
Оцветител: титанов диоксид (Е171)

Начин на употреба: 
1-2 таблети три пъти дневно след хранене.
Опаковка: 10 блистера х 10 таблети

● Макскал съдържа натурални калцинати и 
набавя адекватни количества натурален
калций. Подкрепя минерализацията на костите.

ПЕП ЪП  ТАБЛЕТИ
Състав:                  в 1 табл.  в 3 табл.
Екстракт от:                                                          
Емблика Официналис   25 мг     75 мг
Терминалия Чибула      50 мг     150 мг
Трахиспермун  Амми     20 мг     60 мг
Прах от:
содиум бикарбонат       40 мг     120 мг
содиум хлорид               25 мг      75 мг
джинджифил                 30 мг     90 мг
черен пипер                    20 мг     60 мг
дълъг пипер                   10 мг     30 мг
Слепващ агент - нишесте, емулгатор - дикалциев 
фосват, микрокристална целулоза, магнезиев 
стеарат, лубрикант - талк
Начин на употреба: по 2 таблети 
след хранене три пъти дневно
Опаковка: 60 таблети

● Формула за добро храносмилане
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АЮР ЕЛЕКСИР 7
Състав:              в 2 суп. лъжици   6 суп. лъжици 
                                       (20 мл)              (60 мл)
Егле мармелос           2,4 ml (12%)      7,2 ml (36%)
Соланум индикум       0,8 ml (4%)       2,4 ml (12%)
Трабузан                      2,4 ml (12%)      7,2 ml (36%)
Соланум 
Ксантокарпун             3,2 ml (16%)      9,6 ml (48%)
Ороксилум Индикум   3,2 ml (16%)      9,6 ml (48%)
Ализикарпус 
Рубибарна                   1,6 ml (8%)       4,8 ml (24%)
Стереоспермо 
Суавеоленс                  0,8 ml (4%)      1,2 ml (16%)
Гмелина Арбореа        0,4 ml (2%)        1,2 ml (6%)
Лоза Културна             0,4 ml (2%)        1,2 ml (6%)
Вода, тръстикова захар
Опаковка: 220 мл
Начин на употреба: 
По 2 супени лъжици преди хранене, 
3 пъти дневно. 
Максимална дневна доза: 6 супени лъжици.

● Елексирът спомага за общото укрепване на 
организма, подпомага сърцето, регулира кръвното. 
Укрепва белия дроб.

КУЛТАБ  ТАБЛЕТИ
Състав:
Екстракт от:
Аморфофалус кампанулатус
Терминалия Чибула
Глицириза Глабра
Берберис Аристата
Азадарища Индика
Касия Ангустифолия
Прах от Дриобаланопс камфора
Слепващ агент – нишесте, 
емулгатор – дикалциев фосват, 
микрокристална целулоза, маг- 
незиев стеарат, лубрикант – талк
Начин на употреба: по 2 таблети 
преди хранене три пъти дневно
Опаковка: 60 таблети

● При проблеми с хемороиди.

АЮР 
ЕЛЕКСИР 17
Състав: 
Циперус ротунда
Сарака индика /Ашока/
Нимфея циминум
Вода, тръстикова захар
Опаковка: 220 мл
Максимална дневна доза: по 2 супени 
лъжици преди хранене, три пъти дневно

● Елексирът спомага за укрепване на 
женското тяло през различните възрасти и 
при появата на гинекологични проблеми.
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КАРАВИЛА КАПСУЛИ
Състав:            в 1 капсула            в 2 капсули
Каравила прах          195mg                        390mg
Каравила пулп           55mg                         110mg
/momordica charantia/
Начин на употреба: По 2 капсули дневно 
преди хранене
Опаковка: 60 капсули

● Каравила или т.нар.”горчив пъпеш” 
е лианоподобно растение, което расте 
в Югоизточна Азия, с плодове, които 
наподобяват пъпеш или краставица, с горчив 
вкус. Горчивият вкус в източната медицина е 
известен с това, че стимулира храносмилането 
и метаболизма. Една от съставките в 
”горчивия пъпеш” потиска ензима гуанилат 
циклаза, който е причина за псориазиса и 
разрастването на някои видове ракови клетки.
Най-изследваният здравословен ефект 
на каравила е контролът върху кръвната 
захар. Установено е, че плодът съдържа 
инсулиноподобен протеин, който редуцира 
прекомерното производство на глюкоза в 
черния дроб и предпазва от развитието на 
усложненията от диабета-катаракта и др.
Трябва да се избягва от кърмещи и бременни 
жени!

КАРАПИНЧА & ЧЕСЪН КАПСУЛИ
Състав:          в 1капсула                в 2капсули
Карапинча прах      225mg                          450mg
/murraya koenigil/
Чесън прах                25mg                            50mg
Начин на употреба: По 2 капсули дневно преди хранене
Опаковка: 60 капсули

● Карапинча е храст, който расте в Тропика. Има много 
ароматни листа,които се използват в ежедневната кухня. 
Всяко семейство в Южна Индия и Шри Ланка го отглежда 
в  двора си. Карапинча се използва в Аюрведа заради 
многобройните здравословни ефекти върху организма като:
• При високо кръвно налягане и високи нива на холестерола
• Стимулира храносмилането. Използва се при образуване
 на газове и запек
• Стимулира отделянето на токсини и регулира телесното тегло
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СПАРК РОЯЛ
Състав в 1 капсула в 2 капсули
Ашваганда екстракт 100 mg 200 mg
Хлорофитум туберосум екстракт 40 mg 80 mg
Кавча екстракт 40 mg 80 mg
Трибулус терестрис екстракт 40 mg 80 mg
Блепарис едулис екстракт 30 mg 60 mg
Пурария тубероса екстракт 30 mg 60 mg
Миристика фрагранс екстракт 30 mg 60 mg
Хигрофила спиноса екстракт 30 mg 60 mg
Пипер кубеба екстракт 20 mg 40 mg
Синамомум камфора прах 20 mg 40 mg
Сизигиум ароматикум прах 20 mg 40 mg
Джинджифил прах 10 mg 20 mg
Пипер нигрум прах 10 mg 20 mg
Пипер лонгум прах 10 mg 20 mg
Крокус сативус 0, 1 mg 0, 2 mg
Помощно вещество: желатин - желиращ агент.

Начин на употреба: 
По 2 капсули - 1/2 час преди коитус.
Максимална дневна доза: 2 капсули.

Опаковка: 10 капсули

● Спарк е многокомпонентна хранителна 
добавка по рецепта на Аюрведа (индийската 
медицина), която има благотворно влияние 
върху сперматогенезата и репродуктивната 
способност на мъжа. В състава на 
Спарк влизат известни индийски билки 
като кавча, която повишава нивото на 
тестостерона и е афродизиак, глицириза 
глабра и аспарагус рацемозус, които имат 
противовъзпалително действие, ашваганда 
(индийски женшен) и други хималайски 
билки.
Спарк се препоръчва при олигоспермия, 
намалена подвижност на сперматозоидите, 
намалено либидо и преждевременна 
еякулация.

ПИТАВАКА ПЛЮС 
КАПСУЛИ
Състав:                в 1капсула   в 2 капсули
Филантуснирури   107mg            214mg
Тиноспора кордифолиа    54mg             108mg
Пикрориза                       23mg               46mg
Боерхавия дифуза          54mg             108mg  
Филантус емблика        2.472mg      4.944mg  
Плумбаго                         1.092mg      2.184mg
Андрографис                  4.920mg      9.840mg
Дълъг пипер                 1.056mg       2.112mg
Вернониа цинереа        2.460mg      4.920mg
Начин на употреба: По 2 капсули дневно преди 
хранене
Опаковка: 60 капсули

● Комбиниран Аюрведа продукт насочен към 
опазване функцията на черния дроб. Богатият му 
състав предполага освен превенция, но и лечебен 
ефект при увреден черен дроб.
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ДАЗЪЛ ОХЛАЖДАЩ КРЕМ
Състав: 
Root extract
Solanum indicum root extract
Tribulus terrestris fruit extract
Oroxylum indicum bark Extract
Sida cordifolia extract
Erythrina variegata bark extract
Solanum xanthocarpum extract, boerhavia
Diffusa root extract
Premna serratifolia root extract (clerodendrum phlomidis)
Sida cordifolia root extract (Abutilon indicum)
Paederia foetida extract и др.
Начин на употреба: Нанася се върху почистената 
кожа на тялото с леки масажни движения.
Опаковка: 30 г

● Дазъл крем охлажда и успокоява
● При ставни и мускулни болки
● Намалява отока и червенината при травми
● Свива кръвоносните съдове и намалява кръвотока
● Намалява вътрешните кръвоизливи при травми
● Обезболява
● Намалява усещането за парене
● При травми в следствие на тежък физически труд
● При спортни наранявания
● При пареща болка и оток

МАСАЖЕН 
БАЛСАМ ЗА ТЯЛО SIDDHALEPA 
Състав: 
Petrolatum
Eucalyptus globulus leaf oil
Cymbopogon nardus oil
Cinnamomum zeylanicum leaf oil
и др.
Начин на употреба: Балсамът се нанася върху 
кожата с леки масажни движения, до пълното 
му попиване.
Опаковка: 25 g / 5 g

● Балсамът е предназначен за тонизиращ 
масаж на цялото тяло. Съдържа комплекс 
от етерични масла , които затоплят кожата. 
Подхранва, омекотява, стяга, заглажда 
и овлажнява кожата, възвръща нейната 
еластичност и жизненост.Предпазва от 
неблагоприятното действие на факторите 
на външната среда.

ЗИЛ + (ПАСТИЛИ ЗА ГЪРЛО)
Съдържа: 
Глицириза Глабра -100мг
Амла - 50мг
Джинджифил -10мг, 
Мента - 7мг
Аромат на ананас .
Начин на употреба: Три до четири пъти 
дневно се смуче по 1 пастил.
Опаковка: 20 пастила

● Зил+ е подходящ при зачервено гърло, 
дразнеща кашлица и общо неразположение 
при настинка и грип.
● Глицириза глабра и джинджифилът 
имат противовъзпалително, антивирусно и 
отхрачващо действие върху горните дихателни 
пътища. Амла е натурален витамин С, който 
подсилва имунитета. Подходящ е за облекчаване 
на неразположение по време на пътуване.

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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КУТИС ОЙЛ
Състав: 
Sesamum indicum seed oil
Brassica campestris seed oil
Azadirachta indica leaf oil
Pongamia pinnata seed oil
Psoralea corylifolia extract
Cinnamomum camphora oil
и др.
Начин на употреба: 
Нанася се на суха и чиста кожа с леки масажни 
движения, до пълното му попиване 2-3 пъти 
дневно.
Опаковка: 50 мл

● Традиционно се използва при ендогенни 
екземи, псориазис, сърбящи дерматози.

КУТИСОРА ТАБЛЕТИ
Състав: в 1 таблета в 2 таблети
Ритиа тинкториа 65 mg 130 mg
Тиноспора кордифолиа 50 mg 100 mg
Нийм 50 mg 100 mg
Адхатода васика 50 mg 100 mg
Kату Патол 50 mg 100 mg
Соланум Ксантокарпум 50 mg 100 mg
Читрак 25 mg 50 mg
Акация 25 mg 50 mg
Куркума 25 mg 50 mg
Прах от Кайшоур гугул 125 mg 250 mg
Сгъстител - картофено нишесте

Начин на употреба: 
По 1 таблета, два пъти дневно, 
в продължение на 3 до 6 месеца.
Опаковка: 60 таблети

● Съдейства за успокояване 
на кожата при псориазис.
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WARBURGIA SALUTARIS (ВАРБУРГИЯ)
Състав: 
Варбургия Салутарис (сух екстракт от листа) 350 mg
Желиращ агент - желатин
Антислепващ агент - аеросил
Начин на употреба: 
По 1 капсула 2 - 3 пъти дневно след хранене. 
Максимална дневна доза 3 капсули.
Опаковка: 60 капсули по 300 mg

● Варбургия – известна още като „Зеленият 
антибиотик“
● Подпомага антибактериалната защита на 
организма и лечението на гъбични и бактериални 
инфекции (кандида албиканс, ешерихия коли, 
псевдомонас, клебсиела, стафилококи).

Тези продукти можете да 
поръчате и он-лайн на 
специализирания сайт
www.candi-no.com
(продукти, подпомагащи 
лечението на гъбични и 
бактериални инфекции) 

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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ДЯВОЛСКИ НОКЪТ, ЦЕЛИНА И СЕЛЕН
Състав: 
Прах от корен на дяволски нокът 400 mg
(Devil’s claw root powder – Harpagophytum procumbens)
Екстракт от семена на целина 34 mg 
(еквивалент на 200 mg)
Селен 0.022 mg (еквивалент на 10 ug)
Начин на употреба: 
По 1-2 таблети три пъти дневно след хранене.
Максимална дневна доза 6 таблети.
Опаковка: 60 таблети х 600 mg

● Спомага за намаляване на болката, отока 
и сковаността при ревматоидни артрити и артрози
● Спомага за увеличаване обема на движение в ставите

SCELETIUM TORTUOSUM 
(СЦЕЛЕТИУМ)
Състав: Sceletium tortuosum 50 mg
Начин на употреба: 
По 1 капсула сутрин след хранене. 
Максимална дневна доза 2 капсули.
Опаковка: 60 капсули х 50 mg

● Спомага за намаляване на стреса
● Подобряване на настроението
● Възвръщане на емоционалния баланс

SUTHERLANDIA 
FRUTESCENS (СЪДЕРЛАНДИЯ)
Състав: 
Съдерландия фрутесценс 300 mg
Антислепващ агент: поливинил пролидон
Емуглатор: дикалциев фосфат
Сгъстител: лактоза
Начин на употреба: 
По 1-3 таблети дневно. 
Максимална дневна доза 3 таблети.
Опаковка: 90 таблети х 300 mg

Подпомага имунната защита на организма.
● Силен имунитет (нулева бактериална активност)
● При вирусни инфекции (вирусен хепатит)
● Подпомага антибактериалното действие на 
„Зеления антибиотик“ - Варбургия
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БИЛКОВ САПУН 
ВИСАКА
Състав: 
Sodium palm
Kernelate
Cocos nucifera oil
Parfum
Aloe
Barbadensis leaf extract
Azadirachta indica bark extract
Eclipta prostrata leaf extract
Citrus aurantifolia fruit extract
Trigonella foenum - graecum seed extract
Ci 11680
Начин на употреба: Билков сапун, създаден на 
базата на древна формула с натурални съставки. 
Притежава успокояващо терапевтично действие, 
подходящ за чувствителна кожа и за измиване 
на косата. Нежно премахва всички следи от 
замърсяване, без да нарушава естествения баланс 
на кожата и косата. За измиване на лицето, ръцете, 
цялото тялото и косата.
Опаковка: 75 g

● Сапун Висака е натурален аюрведа сапун, който 
има изразено противовъзпалително действие 
върху кожата. Подходящ е при кожни инфекции, 
пърхот и псориазис, кожни алергии.

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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БИЛКОВА ПАСТА ЗА ЗЪБИ 
СУПИРИВИКИ
Състав: 
Calcium carbonate
Sorbitol
Aqua 
Glycerin
Sodium lauryl
Sulfate
Garcinia cambogia fruit extract
Piper nigrum fruit
и др.
Опаковка: 75 g

● За ежедневна употреба, за избелване 
и поддържане на устната хигиена.

АЮРВЕДA ПАСТА ЗА ЗЪБИ SUMUDU
Състав: 
Calcium carbonate
Sorbitol
Glycerin
Aqua 
Sodium lauryl sulfate
Cinnamomum zeylanicum leaf oil
Eucalyptus globulus leaf
и др.
Начин на употреба: Билкова паста за зъби със 
специално подбрани Аюрведa масла. Помага за 
подобряване на денталната хигиена на зъбите 
и устната кухина. Запазва свежестта в устата 
през целия ден. Пастата за зъби не съдържа 
съединения на флуора. Зъбите се измиват с пастата 
сутрин, обед и вечер след хранене. След това 
устната кухина се изплаква добре с вода.
Опаковка: 75 g

ПАСТА ЗА ЗЪБИ СУДАНТА
Състав: 
Aqua
Sorbitol
Alumina
Terminalia chebula fruit extract и др.
Опаковка: 80 g

● Благотворно влияние върху венците и зъбите 
при пародонтоза.
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ТРИЧУП ШАМПОАН
Състав: 
Ammonium laureth sulfate
Ammonium lauryl sulfate
Cocamidopropyl betaine
Cocamide dea
Cocamide mea
Aloe barbadensis extract
Lawsonia inermis extract
и др.
Начин на употреба: шампоанът се втрива 
в мокра коса за 1-2 мин и се измива 
обилно с вода.
Опаковка: 200 мл

● Подхранва и възстановява косъма.

ШАМПОАН ВИСАКА
Състав: 
Sodium laureth sulfate
Azadirachta indica bark extract
Citrus aurantifolia (lime) fruit extract
и др.
Начин на употреба: Шампоанът се втрива 
в мокра коса и се измива след 10 минути.
Опаковка: 100 мл

● Аюрведа шампоан Висака съдържа 
специално подбрани екстракти от 
билки. Нежно премахва всички следи от 
замърсяване, без да нарушава естествения 
баланс на кожата и косата . За здрава и 
чиста коса, може да се използва и при 
пърхот. Шампоанът се нанася с леки 
движения, в корените на косата, а в 
последствие- по цялата дължина на косата. 
Скалпът и косата се масажират, изчаква се 
10 минути, с цел билковите екстракти да 
подействат, и след това се изплаква обилно 
с чиста вода. 

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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ТРИЧУП ОЙЛ
Състав: 
Индийски билки и 
масла, които съдържат жизненоважни за корена 
на косъма елементи (минерали, калций, желязо, 
цинк и други).
Начин на употреба: няколко капки от маслото се 
втриват в суха коса, след няколко часа се измива.
Опаковка: 100 мл

● Ефект до корена на косъма.
● Тройна защита за вашата коса от Аюрведа:
- Профилактика - ефективно антибактериално и 
антигъбично действие.
- Подхранване - съдържа жизненоважни за 
корена на косъма елементи (минерали, калций, 
желязо, цинк и други).
- Растеж - предотвратява преждевременната 
алопеция (косопад) и побеляване.

ТРИЧУП КЪНА 
Състав: 
Lawsonia inermis leaf powder
Опаковка: 100 g
Употреба: Пастата за апликация се приготвя 
4-6 часа преди апликирането по косата и 
ръцете. За по-добър ефект към пастата може 
да се добави оцет или сок от лимон.

● Къната е природен продукт, който 
заздравява косъма и му придава естествен 
цвят и блясък. Освен за коса, къната може да 
се използва за рисуване на ръцете, според 
индийските традиции. За по-добър цвят 
пастата престоява върху косата 3-4 часа, 
след което се измива.

ТРИЧУП ТАБЛЕТИ ЗА КОСА
Съдържание: 
Eclipta alba
Emblica officinalis
Glycyrrhiza glabra
Centella asiatica
Tribulus terrestris 
Terminalia chebula
Начин на употреба: 
2 пъти дневно по 2 таблетки 
след хранене.
Опаковка: 120 таблети.

● Спомагат за подхранване на 
косъма и е натурална грижа за 
косата.
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UVA АКНОВИН 
КАПСУЛИ 
Състав: в 2 капсули в 3 капсули
Манджиста 220 mg 480 mg
Трифала 150 mg 225 mg
Панчнимба 140 mg 210 mg
Акация 80 mg 120 mg
Сарива 60 mg 90 mg
Прах от Гандак 100 mg 150 mg
Желатин - желиращ агент
Начин на употреба: 
По 1 капсула, два или три пъти дневно.
Опаковка: 3 х 10 капсули (30 бр. капсули)

● Грижа за кожата от Аюрведа.

АКНОВИН КРЕМ 
ПРОТИВ АКНЕ
Състав: 
Кутумадиа масло - 18%
Самудрафин - 3.5%
Сидхалун - 2.0%
Екстракт от Куркума лонга - 3.0%
Розанджан - 3.0%
Гудучи - 3.0%
Нийм - 3.0%
Сариева - 3.0%.
Опаковка: 25 g

● При акне и проблемна кожа.

АЮРВЕДА КРЕМ ЗА ЛИЦЕ SUJATHA
Състав: 
Вода
Cocos nucifera oil
Stearic acid
Glycerin
Cream
Benzophenone-3
Santalum album wood extract
Kokoona zeylanica stem bark powder 
Coscinium fenestratum powder
Curcuma zedoaria rhizome extract
и др.
Начин на употреба: 
2 пъти дневно, малко количество се нанася върху 
лицето и шията.
Опаковка: 50 g

● Подхранва кожата, свива порите, регулира 
мастната обмяна, при черни точки.

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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ЗЛАТЕН КРЕМ С ПЕРЛЕН ПРАХ
Състав: 
Вода
Glycerin, 
Isopropyl palmitate
Stearyl
Alcohol
Glyceryl stearate
Pearl powder
Colloidal gold
Aloe barbadensis extract
Simmondsia chinensis seed oil, 
Ganoderma lucidum extract 
Panax ginseng root extract

КРЕМ ЗА ЛИЦЕ С ЖЕНШЕН
Състав: 
Вода
Glycerin
Panax ginseng root extract
Isopropyl palmitate
Stearyl
Alcohol
Colloidal gold
Glyceryl stearate
Aloe barbadensis extract
Simmondsia chinensis
Seed oil
Ganoderma licidum extract
Glycyrrhiza glabra root extract и др.
Начин на употреба: Кремът се нанася 
равномернo върху чиста кожа на лицето 
и шията, сутрин и вечер.
Опаковка: 58 g

● Кремът спомага за възстановяване 
на еластичността на кожата и забавя 
процесите на стареене. Подобрява 
клетъчния метаболизъм и подхранва 
кожата в дълбочина. Подходящ за суха кожа.

Glycyrrhiza glabra root extract, 
Tocopherol
Hyaluronic acid

Начин на употреба: Кремът се нанася 
равномернo върху чиста кожа на лицето и 
шията, сутрин и вечер.
Опаковка: 58 g

● Кремът спомага за овлажняване и 
регенерация на кожата на лицето и за 
забавяне на процесите на стареене. 
Подходящ за нормална и смесена кожа.
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ХИАЛУРОН & КОЛАГЕН 
Състав на 2 стикчета: 
Хиалуронова киселина (Hyaluronic Acid): 60 mg 
Колаген (рибен колагенов пептид): 5,250 mg
Еластин (Elastine Peptide): 15 mg 
Екстракт от перлен прах и коикс (Pearl Coix Powder): 450 mg 
и помощни вещества.
Опаковка: 30 стикчета х 3.5 g
Препоръчителен дневен прием: като хранителна добавка, 
разтворете 1 стикче в 200-250 мл от любимата ви напитка.

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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● Японските лаборатории FINE разработват 
висок клас здравословни екстракти, есенции 
и натурални елементи, които увеличават 
природната способност на организма да 
изгражда красива, еластична кожа и стави. 
Колагенът на японската фирма FINE, извлечен от 
риба, помага на тялото да допълни нуждите си 
от колаген, а също и да увеличи производството 
на колаген, правейки по този начин кожата да 
изглежда по-мека и млада. Поради високото 
качество и ниското си молекулярно тегло колаген 
пептидът на FINE притежава по-високо ниво 
на усвояване и оползотворяване в сравнение 
с други колагенови продукти. Еластинът е 
протеин, който действа заедно с колагена и 
прави кожата еластична. Еластинът е отговорен 
за способността на кожата да се „връща 
обратно”, когато се разтяга, така че да остане 
гладка и гъвкава. С годините еластинът изсъхва 
и се свива, изгубвайки природната си способност 
да осигурява еластичност, текстура и гладкост на
кожата. Еластинът на FINE подпомага 
еластичността на кожата и съединителната 
тъкан.

● Хиалуроновата киселина (ХК) е от 
жизненоважно значение за кожата. Докато 
колагенът придава гладкостта на кожата, 
хиалуроновата киселина е тази, която храни 
и хидратира колагена. 50% от ХК в организма 
се съдържа в кожата. ХК намалява с възрастта, 

години като козметична хранителна добавка за 
чиста, нежна и сияйна кожа. Витамин С помага с 
антиоксидантния си ефект и е също така от първа 
необходимост за организма при производството 
на колаген. Биотинът е важен за поддържането 
на здравето на кожата, косата и ноктите и 
той е последната съставка на този японски 
нутриокозметичен продукт на FINE - хиалурон 
и колаген. Тази „японска тайна” от важни за 
кожата екстракти е перфектната формула за 
възстановяване на здравето, силата и мекотата 
на кожата! 

понижавайки капацитета на овлажняване, 
резултатът от което е суха кожа и слаби стави. 
Хиалуроновата киселина, колагенът и еластинът 
заедно и поотделно са жизненоважни за 
поддържане на кожните слоеве и структура. 
ХК действа като междуклетъчен пълнител, докато 
колагенът и еластинът имат ролята на постоянен 
лубрикант. ХК се съдържа и в синовиалната 
течност на ставите и очите, където осигурява 
жизненоважна защита като овлажняване 
и гъвкавост. ХК може да забави появата на 
признаците на остаряване като бръчки, умора, 
снижена функция на очите. Хиалуроновата 
киселина на FINE благодарение на ниското си 
молекулярно тегло осигурява оптимално усвояване 
от чревния тракт.

● Коикс & перлен прах (Hatomungi). Коиксът 
е житно растение, което от векове се използва 
в японската и китайската медицина за лечение 
на артрит и за поддържане на млада и свежа 
кожа. Според източното схващане коиксът 
намалява отока, болката и спомага за увеличаване 
подвижността на ставите. Съчетаването на 
коиксовите зърна с перлен прах е японската тайна 
за гъвкави стави и млада кожа. Перленият прах 
съдържа минерали (калций и магнезий) и извлича 
токсините. Перленият прах според източната 
медицина успокоява духа и има изразено 
седативно действие. Екстрактът от перлен прах 
(Hatomungi) е използван в Япония повече от 30 
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ХОНДРОИТИН, ГЛЮКОЗАМИН И 
КОЛАГЕН
Състав: в 1 саше в 2 сашета
Хондроитин (добит от хрущяла на акула)
(Shark Chondroitin) 1100 mg 2200 mg
Глюкозамин (добит от раци и скариди)
(Glucosamine) 1000 mg  2000 mg
II тип Колаген  540 μg  1080 μg
С напредване на възрастта намаляват основните 
компоненти, които участват в изграждането на 
ставни връзки, ставна капсула и синовиална 
течност (течността, която смазва ставите, за да не се 

организма. Той е съставна част на съединителната 
и хрущялната тъкан. С възрастта естественото му 
производство намалява и се развива остеоартроза. 
Глюкозаминът спомага за намаляване на болката 
в ставите и за възстановяване на хрущялната 
тъкан. Също така стимулира производството на 
синовиална течност, което осигурява лекота на 
движението. Допълнителният прием от 1000 mg 
дневно е изключително важен, за да не се допусне 
развитието на остеоартроза. 

Какво представлява КОЛАГЕНЪТ?
КОЛАГЕНЪТ е основен протеинов компонент в 
човешкото тяло, представляващ една четвърт от 
протеините в организма. Колагенът отговаря за 
силата и гъвкавостта на кожата, костите, ставите, 
мускулите, сухожилията, зъби, очи, кръвоносни 
съдове, нокти и коса.

● Колагенът на японската фирма FINE помага на 
тялото да допълни нуждите си от колаген, а също 
така да увеличи неговото производство. 
● Поради високото си качество и ниското си 
молекулно тегло колаген пептидът на FINE 
притежава по-високо ниво на усвояване в 
сравнение с други колагенови продукти.
● Изследвания сочат, че 50% от хората над 60 
години страдат от остеоартроза, ако не приемат 
необходимите лечебни дози нутриенти.
● Профилактиката на остеоартрозата (гонартроза, 
коксартроза) намалява риска от инвалидизация на 
възрастните хора.
● Добрата грижа за ставите зависи от ефективните 
дози нутриенти (хондроитин, глюкозамин, колаген).

получава триене на костите и вкостяване). Това са 
хондроитин, глюкозамин и колаген. Те трябва да са 
във високи дози (над 500 mg), за да са ефективни 
и да се получи бърз ефект.Ефектът се изразява в 
намаляване на болката и сутрешната скованост и в 
увеличаване обема на движение.Поддържането на 
ставите с високи дози активни съставки е особено 
важно за постигане на двигателен комфорт и за 
предотвратяване на инвалидизация.

Показания:
● Дегенеративни ставни заболявания (гонартроза, 
коксартроза, спондилартроза) • Увеличава обема 
на движение и функционалния капацитет на 
ставите.
● Подпомага възстановителния процес при 
възпалителни ставни заболявания - ревматоиден 
артрит, болест на Бехтерев и др.
● Може да се използва и при спортни травми, 
изкълчвания и навяхвания.

Начин на употреба: по 1-2 прахчета дневно се 
разтварят във вода или любима напитка.

Какво представлява ХОНДРОИТИНЪТ?
ХОНДРОИТИНЪТ е една от най-важните съставки 
на съединителната тъкан. Извлича се от хрущяла 
на акула. Това е най-висококачествената 
и ефективна форма. Хондроитинът усилва 
заздравяването и възстановяването на увредените 
сухожилия и стави. 

Какво представлява ГЛЮКОЗАМИНЪТ?
ГЛЮКОЗАМИНЪТ се синтезира естествено в 

Адаптогени 8
Здраве от 
Изтока 20 Азиатски гъби 34

Скритото съкровище 
на Изтока-Бирма 32

Серия Сейф 
хербс 41 Аюрведа 47 Африка 54 Козметика 56 Японска тайна 62Чай 15
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ГЛИЦИН ПРЕМИУМ
Японската тайна за спокоен сън
Японските лаборатории FINE са разработили 
уникален продукт от четири аминокиселини, които 
участват в биохимията на мозъка и поддържат 
емоционалното състояние на човек и правят 
съня по-пълноценен. С Глицин Премиум може да 
направите всеки свой ден по-свеж и нов.

Състав в 1 саше /прахче/:
Малтитол 2092.50 mg
Глицин 449.50 mg

ГАБА 399.90 mg
Л-Триптофан 49.91 mg
Л-Теанин 49.91 mg
Витамин В2 1.86 mg
Aнтислепващ агент – силиконов диоксид 
Подсладител – аспартам
Лимонов прах - овкусител

Начин на употреба: 
По 1 саше дневно, един час преди лягане. 
Прахчето се разтваря в чаша студена или 
хладка вода.

Ефекти:
● Подобрява качеството на съня
● Релаксира организма и задълбочава 
фазите на съня
● По-здрав и по-дълбок сън
● Събуждате се бодри и отпочинали.
Не създава привикване. 
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Асеновград
1/ дрогерия „ЕМА”
тел.0331/6-50-57
моб.0878/181-373
2/ дрогерия „Самсара”
тел.0331/2-80-15
моб.0887/518-046
3/ магазин за здравословни 
храни, ул. “Цар Иван Асен II” 
№ 47; моб. 0878/677-541
4/ аптека „Здраве“
ул.“Цар Иван Асен Втори“ № 
31; тел.0331/2-13-71 

Благоевград
1/ „Аброс Медикъл” ЕООД
тел.073/872-074 - аптека
2/ магазин “Здрависимо“
ул.“Владо Черноземски“
№ 3 В; тел.0877/707-567

Ботевград
1/ аптека „Здраве”
тел.072/366-449
2/ център “Алтернатива”
ул. “Ген. Гурко”  № 9
моб.0897/927-377

Бургас
1/ А.И.-Груп ЕООД 
ул.”Възраждане” №33
моб.0897/629-099
2/ ”Потенциал-22”ООД 
кв.”Изгрев” бл.93
тел.056/521-056
3/ “Ганеша 8” ЕООД
ул. Сливница №61
моб.0885/ 120-611 
4/ “Нерсисян” ЕООД - Билков 
щанд; ул. “Сан Стефано”  
№60 A; моб.08883/ 478-321
5/ дрогерия “Д-р Натура”
ул. “Гладстон” № 8

моб.0895/695-932
6 / “Знахария“ ЕООД
магазин ул.“Калоян“  №15
тел.0885/602-953
7/ Холистичен център 
“Магнолия“; ул.“Цар Петър“ 17
 тел.0877/111-903
8/ Магазин “Био Рай“
ул.“Сан Стефано“ 46
тел.0886/470-341

Варна
1/ дрогерии „НАТУРКОМФОРТ”
- бул. “8-ми Приморски полк”    
   №97; тел.052/657 800
- ул. “Драган Цанков” №5
  тел.052/604 397
- ул. “Любен Каравелов” №19
  тел. 052/601 371
2/ ”Таласъми” ООД
тел.052/616-123 
моб.0898/666-140
4/ магазин”Фитоакцент” 
тел.052/619-433
5/ магазин”Невен”
ул.”Прага” №15 А
тел.052/600-204
6/ село Звездица (Варна)
магазин за здравословни 
храни; ул. “Феникс” № 86
тел.052/379-593
7/ магазини “Здраве от 
природата”
-  жк. “Вл. Варненски”
   (Пазара) павилион 113
   тел.0896/694 654
- кв. “Левски”  ул. “Роза” 
   №29 А; тел.0896/694 654
8/ дрогерия “Орфеево цвете”
бул. “Генерал Колев” №104
тел.0898/608 703

Фирмени магазини 
ЗДРАВЕ ОТ ИЗТОКА

София, ул. “Цар Асен” №2 (до Съдебната палата)
тел.: 02/ 857 01 95

Фирмени щандове 
в страната

Вече можете да поръчате и он-лайн :
www.tnt-21.com/magazin
www.facebook.com/HealthFromTheEast Продуктите са хранителни 

добавки и не заместват 

разнообразното хранене.

Притежават GMP сертификати.

София, ул. “Шипка” №43 (до Военна академия)
мобилен телефон: 089 54 82 726



9/ магазин „Билки,билки“
ул.“Шейново“ №1
тел.0882/624-030
10/ Биомагазин
ул.“Сава Радулов“ 11
тел.0878/643-472
11/ магазин „Златното 
зрънце“; ул.“Братя 
Миладинови“ 146
тел.0899/833-203

Велико Търново
1/ магазин „Здравец”
ул. „Цар Теодор Светослав” 
№15 А; тел.062/637-133
2/ магазин Мини Маркет 
“Съни”; ул. “Зеленка” №40
тел. 0877/505-289

Велинград
1/ дрогерия „Феникс”
ул. „Хан Аспарух” №10
тел.0885/ 841- 366

Враца
1/ дрогерия”Тонус”
ул. „Драган Цанков” №2
тел.092/665-432

Габрово
1/ дрогерия „Емика 7”
ул. „Стара планина” №1 Б
тел.066/804-815
2/ аптека
ЕТ „Меди-С. Тодорова”
ул. „Радецка” №38
3/аптека „Ренус”
ул. „Скобелевска” №10
тел.066/804-076
4/ Кос ЕООД аптека
ул. “Райчо Каролев” № 2
тел. 066-866-282

Горна Оряховица
1/ дрогерия „Лековита Билка”

ул. „Иван Вазов” №2
тел.061/860-374

Димитровград
1/ Димитринка Данчева
ул. „Димитър Благоев” №5
тел.0391/6-36-25
2/ „Надежда Колева-61”ЕООД
аптека; тел.0391/6-49-11

Добрич
1/ аптека”Янакиев”
ул. Независимост №18
тел.058/604-244
2/ магазин “Пчелен рай”
ул. Константин Стоилов №6
моб.0897/364-636
3/ аптека “Ханеман”
бул. “Трети март” №4А
моб.0886/ 844-365

Елин Пелин
1/ магазин 20 Кооперативен 
пазар; тел.0888/650-003

Казанлък
1/ дрогерия „Флора”
ул. „Славейков” №5
2/ ЕТ”Дочка Бакалова”
тел.0431/8-69-54

Карнобат
1/ дрогерия
ъгъла на ул. “Неофит 
Бозвели” № 20 и ул. “Иван 
Рилски”; моб.0878/418-823

Кърджали
1/ аптека“Вита“
ул. “П.Р.Славейков” № 1
моб.0889/440-399

Кюстендил
1/ ЕТ „Цецка Стефанова”
ул. „Румен войвода” №5
2/ ЕТ ”Пламен Божков”

магазин “Здравец”
ул. “Цар Освободител” № 210
моб.0884/741-374
3/ ЕТ”Жечка Иванова-Калина”
моб.0896/684-815

Ловеч
1/ аптека”Център”
ул. „Патриарх Евтимий” №2
тел.068/644-025

Монтана
1/ Магазин за здравословни 
продукти; бул. “Александър 
Стамболийски” № 21
моб. 0887/996-446

Павликени
1/ дрогерия „Тони”; ул. 
„Атанас Хаджиславчев” №2

Пазарджик
1/ аптека „Ира-фарм” 
пл.”Съединение”
моб.0887/573-359
2/ ЕТ”Изида”; моб.0887/573-359
3/ ЕТ”Мира”; моб.0898/494-574

Перник
1/ магазин “БИО СТИМ”
ул. “ Благой Гебрев” №67
тел.076/ 58 24 26
моб.0886/868-987

Плевен
1/ магазин „Сила за живот”-1
ул. “Иван Вазов” №27
(под Стоматологията)
тел.064/ 807-672
моб.0886/ 83-30-68
2/ магазин “Сила за живот”-2
ул. “Сан Стефано”  №24
тел.064/ 821 - 151
3/ магазин „Био Биле”
ул. “Сан Стефано” №34
тел.064/901-001

4/ здравословен магазин 
“Bio Life”; бул. “Русе” № 35
моб.0878/955-040
5/ Био Магазин “Природна 
аптека”; пл. “Свобода” №5
моб.0888/566-999

Пловдив
1/ „Адис-3” ЕООД магазин
ул.”Авксентий Велишки” №32
моб.0878/667-462
2/ аптека „Арника”
бул. „6-ти септември” №39
тел.032/642-132
3/ „Чарли” ЕООД
- магазин ”Свят-Здраве”
   ул. „д-р Вълкович” №6
   (до църквата „Света 
    Марина”); тел.032/628-866
- магазин ”Свят-Здраве”
   ул. „Съединение” №43
   тел.0896/660-136
4/ ”Зета” ЕООД
магазин”Седем билки”
моб.0888/534-332
5/ Магазин ”Органиклайф” 
 ул.”Гладстон” 11
моб.0899/918-555

Провадия
1/ магазин “Здраве от 
природата”
ул. “Св.Св. Кирил и Методий” 
№ 16; тел.0896/694 654
2/ дрогерия “Дрогерия 
Йорданова”
ул. “Георги Димитров”  № 1
тел.0518/429-41
моб.0899/460-499

Разград
1/ магазин “16”
ул. “Хан Омуртаг” №1
моб.0883/327-029

Русе
1/ магазин „Ароматик”
ул. „Иван Вазов” №3
2/ магазин”Здраве-1”
ул.„Александровска” №120
моб.0893/504-345
3/ магазин”Здраве-2”
ул.„Мария Луиза” №31
моб.0893/504-346
4/ магазин”Марти”
ул.„Видин” №20
моб.0877/371-877
5/ дрогерия”Природен дар”
тел.082/826-549
6/ магазин “Живот и Здраве”
ул. “Солун” №45
моб.0896/385-215
7/ ДЗЗД “Мавик” -магазин
ул. “Чавдар Войвода” №16
моб.0878/449-278
8/ аптека „Оптима“
ул. “Христо Ботев“ №1
моб.0878/292-500

Сандански
1/ магазин “Здраве +”
ул. „Хр. Смирненски” №4
моб.0888/306-904

Свищов
1/ аптека „Галеника”
ул. „3-ти март” №41 А
тел.063/164-304

Севлиево
1/ аптека „Баева”
ул. „Христо Симидонов” №19
тел.067/534-521
2/ дрогерия „Надежда”
ул. „Росица” №14

Силистра
1/ аптека „Еврика”
тел.086/822-188

Сливен
1/ магазин “Дарове”
ул. “Д-р Константин Стоилов” 
№20; тел. 0879/488-540
2/ ЕТ”АСТА”
тел.044/590-591

Стара Загора
1/ Марияна Петкова
ул. „Гладстон” №41
тел.042/621-887

Троян
1/ дрогерия
„Мариета Радевска”
ул. „Ген. Карцов” №54

Търговище
1/ Красимира Фурнаджиева
ул. „Царевец” №1, вх.А
тел.0601/6-20-71

Хаджидимово
1/ магазин; тел.07528/21-44

Хасково
1/ аптека - ”Ванчеви фарм” 
ООД; бул. „България” №77
тел.0889/229-128
2/ ЕТ”Христина Атанасова”
бул. „Г.С.Раковски” №16
тел.0888/594-497

Шумен
1/ магазин “Витахелт”
ул. “Цар Иван Александър” 
№66; тел. 054/994-747
тел.0899/135-014
2/ аптека „Беркут”
ул. „П. Евтимий” №2
тел.054/865-035

Ямбол
1/ аптека „Нота Бене“
жк.“Васил Левски“ бл.1 вх.Ж
тел.0886/326-194
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ЗА КОНТАКТ:
Централен офис:
София, ул. Иван Андонов 7А
тел.: 02/ 850 5245
02/958 5021
моб. тел.: 0893 527 604

Безплатни консултации 
на Д-р Надя Ганчева:
тел.: 0893 527 935

Търсете в аптеки и дрогерии.


