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ДЕТОКСИКАЦИЯ

Основната задача на детоксикацията (прочистване на организма) е тялото да се освободи
чрез здравословна методика от всички токсини, които са натрупани и с които не може да се
справи самостоятелно.
Детоксикацията разгражда мазнините, особено онези, с които обраства черният дроб. 
Постига се добър противовирусен и противогъбичен ефект, тялото се освобождава от
излишни течности и от наднормени килограми, поставя се под контрол апетита. 
По този начин се укрепва имунитета, жлъчката и бъбреците, също действа и
подмладяващо на кожата. 

Преди всичко поради очевидната интоксикация. Външните източници на такава са замърсеният
въздух, вода и храни в градска среда. Източниците, които сами си набавяме, са например пушенето, 
алкохолът, нездравословни храни, консерванти, оцветители, подсладители.
Някои токсини, особено тежките метали, имат свойството да се натрупват в организма, ако не бъдат
предприети мерки. Ето тук е ролята на детоксикиращия режим.

Защо е необходима детоксикацията?
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ОСНОВНИ СЪСТАВКИ

ОВЕСЕНО БРАШНО

Богато на протеини, бедно на глутен и с ниско съдържание на 
нишесте. Богато на витамини В1, В2, В3, В5 и В6, фолиева 
киселина и на минералите - калций, магнезий, фосфор, калий, 
селен.
Ценен енергиен източник с приятен аромат. Овесеното брашно 
има благоприятен ефект върху нивото на холестерола.
Овесът подпомага нервната система и намалява риска от 
сърдечносъдови заболявания. 
Овесеното брашно е добро диетично средство за болни в 
период на възстановяване. Препоръчва се и при гастрит, колит 
и като добро помощно средство при чревни разстройства. 
Помага за прочистване на организма.
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ОСНОВНИ СЪСТАВКИ

ИНУЛИН

Много научни изследвания доказват, че ежедневната употреба на 

инулин значително повишава количеството на бифидобактериите в 

червата и води до понижаване на количеството патогенни бактерии от 

рода на салмонела и стафилококи. 

Инулинът е пребиотик – вид несмилаема хранителна съставка, която 

стимулира и активизира определени бактерии в дебелото черво, 

подобрявайки значително функцията му. 

Инулинът стимулира растежа и развитието на полезните бактерии в 

червата. Той е устойчив на топлинни амплитуди и на повишената 

киселинност в стомаха, което го прави перфектната храна за 

полезните чревни микроорганизми.
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ОСНОВНИ СЪСТАВКИ

ФРУКТОЗА

Фруктозата е монозахарид, който тялото може да използва за 

енергия. Наречен е още плодова захар, тъй като се съдържа 

основно в плодовете.

Фруктозата се усвоява два пъти по-бавно от глюкозата, като не 

изисква инсулин, затова е известна и като захар за диабетици.

Тъй като мускулите не могат да я използват директно, тя се 

обработва първо от черния дроб.

Основният природен източник на фруктозата са плодовете и 

меда.
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ОСНОВНИ СЪСТАВКИ

ЛЮСПИ ОТ ПСИЛИУМ

Люспите от псилиум са част от растението Plantago ovata (живовляк), 

родом от Индия и Пакистан. Обвивката на люспите от псилиум е 

несмилаема и те са източник на разтворими диетични фибри. Използват се 

за облекчение на запек, раздразнени черва, диария. Псилиумът съдържа 

почти равни количества разтворими и неразтворими фибри (няма друго 

растение с такива пропорции). Образува почти мигновено гел, който 

успява да проникне и почисти хранителния тракт. При механично смилане 

на външния слой на семената се получава клея. Клеят възлиза на около 

25% от общото тегло на семената. При абсорбирането на вода, гелът 

увеличава обема си десетократно или повече. Поради този факт, когато 

попадне в стомаха създава чувство за ситост. Ефектът за подобряване 

редовността на червата се дължи на действащите подобно на гъба люспи -

те абсорбират водата, почистват стените на дебелото черво, създават леки 

контракции и при преминаването си през червата, повличат със себе си и 

натрупаните токсини. Ефектът винаги е по-голям, когато е съпроводен с 

употребата на по-голямо количество течности.
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ОСНОВНИ СЪСТАВКИ

РОЗЕЛ

Редовният прием на каркаде пречиства организма от вредните 

вещества, натрупани в него, и освен това действа 

изключително освежаващо и тонизиращо. В билката се 

съдържат голямо количество органични киселини и затова 

приложението й в народната медицина е доста широко. Розел 

се препоръчва при диабет, заболявания на стомашно-чревния 

тракт, повишен холестерол, а освен това влияе добре и при 

сърдечносъдови заболявания, защото подпомага укрепването 

на стените на капилярите и кръвоносните съдове.
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ОСНОВНИ СЪСТАВКИ

ПАНДАН

Чудесно растение, което често се приема за палмово дърво. Плодът на външен 

вид напомня на ананас. Отглежда се предимно в субтропични, тропични и 

тихоокеански области. Този вид дърво е в състояние да се адаптира и да оцелее 

в различни среди. Достига височина 30 м. и е изключително устойчиво. 

Плодовете му са кръгли и много големи. Имат много на брой семена. Когато още 

не са узрели имат светлозлен цвят. След това си променят цвета на жълт, 

червен, син или лилав. Узрелите плодове са сочни и ароматни. Приемът на 

пандан има успокояващ ефект, укрепва нервите и нормализира кръвното 

налягане. Плодът се усвоява лесно и има много хранителни вещества като 

фибри, нишесте, фолиева киселина, фосфор, желязо и калий. Богат източник на 

витамин С и поради тази причина спомага за укрепване на имунната система. В 

медицината пандана намира широко приложение. Има успокояващ ефект, 

лекува главоболие. Корените му се използват като аналгетик и диуретик.
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Ползи от детоксикирането

В резултат на прилагането на ефективна програма за детоксикация могат да се 
постигнат редица здравни ползи:
- подсилване на имунната система;
- значително увеличаване на жизнения тонус;
- подобряване функционирането на храносмилателната система;
- регулиране на телесното тегло;
- подобряване на мозъчната дейност;
- възстановяване на здравия и свеж вид на кожата;
- минимизиране на ефектите от стареенето.
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ПРОБЛЕМИ С ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО

Дебелото черво е „канализационната система“ на организма и по тази причина е 
най-добре да го детоксикирате. Съществува популярна поговорка, че болестта
започва от стомаха, а смъртта от дебелото черво.

Установено е, че в 90% от случаите пациентите се разболяват, защото дебелото
черво е замърсено.

Гънките на дебелото черво са идеално място за събиране на остатъци и яйца на 
паразити. В повечето случаи, остатъците от храна остават в тялото за десетки
години. След известно време успяват да проникнат през стените на дебелото
черво и така токсините се абсорбират в кръвта, лимфата и тн.

Повечето хора нямат представа колко паразити живеят вътре в тялото.

Тези паразити се хранят от нашия организъм и техните отпадъци се
абсорбират от кръвта. Това увеличава токсичните нива, които черният дроб

трябва да преработи. С времето дебелото черво няма да работи
ефективно и токсините остават в организма.
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ДРУГ ПРОБЛЕМ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО Е ДИСБАКТЕРИОЗАТА, КОЕТО ОЗНАЧАВА
НЕБАЛАНСИРАНА ЧРЕВНА ФЛОРА. КАТО В ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СЛУЧАИТЕ
ОСНОВНИЯТ СИМПТОМ ЗА ЗАМЪРСЕНО ДЕБЕЛО ЧЕРВО Е:

- ЗАПЕК

- ПОДУВАНЕ

- КОЖНИ ЕКЗЕМИ

- АЛЕРГИИ

- ЛОШ ДЪХ

- НЕПРИЯТНА МИРИЗМА НА КОЖАТА

- ОБЛОЖЕН ЕЗИК

- НЕПРИЯТНА МИРИЗМА ПРИ ИЗПОТЯВАНЕ
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ХЛОРОФИЛЪТ ИМА СПОСОБНОСТТА ДА РЕГЕНЕРИРА ТЕЛАТА НИ НА МОЛЕКУЛЯРНО
И КЛЕТЪЧНО НИВО И ВЕЧЕ Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ ТОЙ СЪЩО ТАКА ПОМАГА ПРИ
ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ТЯЛОТО, В БОРБАТА С ИНФЕКЦИИТЕ, ПРИ ЛЕКУВАНЕТО НА
ВЪТРЕШНИ И/ИЛИ ПОВЪРХНОСТНИ РАНИ, КАКТО И НАСЪРЧАВА И СТИМУЛИРА
ЗДРАВЕТО НА КРЪВОНОСНАТА, ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА И ИМУННАТА СИСТЕМИ. 
НАЛИЧИЕТО НА ХЛОРОФИЛ В ЕЖЕДНЕВНОТО НИ МЕНЮ УВЕЛИЧАВА БРОЯ НА
ЧЕРВЕНИТЕ КРЪВНИ КЛЕТКИ И СЛЕДОВАТЕЛНО С ТОВА, УВЕЛИЧАВА
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КИСЛОРОД ОТ ОРГАНИЗМА. ХЛОРОФИЛЪТ СЪЩО ТАКА
НАМАЛЯВА СВЪРЗВАНЕТО НА КАНЦЕРОГЕНИ В ЧЕРНИЯ ДРОБ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ. 
РАЗГРАЖДА КАМЪНИТЕ ОТ КАЛЦИЕВ ОКСАЛАТ, КОИТО ТЯЛОТО ОБРАЗУВА, ЗА ДА
МОЖЕ ДА НЕУТРАЛИЗИРА И ИЗХВЪРЛЯ ИЗЛИШНИТЕ ДОЗИ КИСЕЛИНИ.

Хлорофилът отговаря за зеления цвят на растенията. Той
абсорбира енергия от слънцето и улеснява фотосинтезата при
растенията. Неговата уникална способност да превръща
енергията от слънцето чрез фотосинтеза се използва за
създаването на въглехидрати от водата и въглеродния диоксид.
Никой не се съмнява в ползите за здравето от зелените растения, 
които имат в себе си висока концентрация на хлорофил. 
Хлорофилът има близко сходство с човешките червени кръвни
клетки – хематин (участва в състава на хемоглобина). 

СПЛИНА
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АНТИКАНЦЕРОГЕННИ: ХЛОРОФИЛЪТ ПОМАГА НА ТЯЛОТО ДА СЕ
ПРЕДПАЗВА ОТ МНОЖЕСТВО КАНЦЕРОГЕНИ, ТОКСИНИ ОТ ВАРЕНИ МЕСА, 
ПРЕНАСЯНИТЕ ПО ВЪЗДУХА КАНЦЕРОГЕНИ И ДР. ТОЙ БЛОКИРА
УСВОЯВАНЕТО НА ВРЕДНИ ХИМИКАЛИ В ТЯЛОТО, ИЗВЕСТНИ КАТО
ПРОКАРЦЕНОГЕНИ, КОИТО УВРЕЖДАТ НАШЕТО ДНК. 

Действия на хлорофила 

Антиоксидиращо и противовъзпалително действие: съдържащите се в 
хлорофила високи нива на витамини A, C и E го превръщат в един супер
мощен антиоксидант, който помага за намаляването и елиминирането на
различните видове възпалителни процеси.

Хелиране: Хлорофилът е един от най-важните хелати в природата. Той
има способността да се свързва с токсични тежки метали, като живака, и 
да способства тяхното изхвърляне от организма. Това го превръща в един
изключително мощен лечител при подобна токсикация. Замисляли ли сте
се защо мнозина, правили си пломби от доброто старо време, в което се е
използвало олово и други подобни метали, при преход към веганство и 
суровоядство започват да се оплакват, че пломбите им падат? Е, сега вече
имате една от редицата причини, които способстват за качественото
извеждане на каквито и да е отрови далече от тялото.
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АНТИСЕПТИЧНО ДЕЙСТВИЕ: ДОКАТО РЕАЛНО ПОГЛЕДНАТО ХЛОРОФИЛЪТ НЯМА САМ
ПО СЕБЕ СИ ДОКАЗАНО АНТИСЕПТИЧНО ДЕЙСТВИЕ, ТОЙ ИМА СПОСОБНОСТТА ДА
ПОМАГА НА ТЕЛЕСНАТА ТЪКАН ПРИ БОРБАТА И УНИЩОЖАВАНЕТО НА МИКРОБИТЕ. 
ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕТО НА ТЪКАННАТА ЗДРАВИНА СЕ УВЕЛИЧАВА КЛЕТЪЧНАТА
УСТОЙЧИВОСТ, КОЕТО ОТ СВОЯ СТРАНА ПРЕДОТВРАТЯВА РАСТЕЖА НА БАКТЕРИИТЕ.

Бърза доставка на кислород: Хлорофилът има силно алкализиращ ефект върху
тялото и помага да се достави така необходимия кислород към клетките и 
тъканите.
Съдържа витамин К, С, фолиева киселина, желязо, калций, протеини, които са от
съществено значение при изграждането и регенерацията на червените кръвни
клетки и повишаването на имунната система.

Премахване на лошия дъх: Това е истински бонус и наистина доказано работи! 
Хлорофилът има двойно действие като лек за лошия дъх. На първо място, той
действа като естествен природен дезодорант елиминирайки лошите миризми в 
устата и гърлото. На второ място, което е и по-важното, той насърчава здравето на
храносмилателния тракт и устната кухина, а това в повечето случаи е основната
причина за лошия дъх. Ако имате желание бързо да се справите с подобен проблем, 
вече знаете от къде да започнете.

Действия на хлорофила
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ЧОВЕКЪТ ТРЯБВА ДА ЯДЕ САМО ТОГАВА, КОГАТО ТЯЛОТО ИМА НУЖДА. ЗА ДА МОЖЕ 
ЕДИНСТВЕНО И САМО ДА ПОДДЪРЖА МЕТАБОЛИЗМА.    

ВЪЗНИКВАНЕТО НА ЧУВСТВОТО ГЛАД ЗАВИСИ ОТ МНОЖЕСТВО ФАКТОРИ, В ТОВА ЧИСЛО И 
ФАКТОРИТЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА.
ЧЕСТО ЧОВЕК ПРИЕМА ХРАНА, КОГАТО Е С КОМПАНИЯ И СРЕД ХОРА, А НЕ ЗАЩОТО Е 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ГЛАДЕН. ТОВА НЕ ТРЯБВА ДА ГО ДОПУСКАМЕ!

ПРАВЕТЕ РАЗЛИКА МЕЖДУ ХРАНА, КОЯТО “ГАЛИ” ВАШИЯТ ПОГЛЕД – КАЛОРИЧНАТА ХРАНА, 
И ДРУГАТА ХРАНА, КОЯТО Е НУЖНА ЗА ТЯЛОТО – ДИЕТИЧНАТА.
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МРТ КОМПЛЕКС
Съставки: Нискомаслено мляко, соев протеин изолат, Л-Карнитин, Л-

Тартрат, шоколадов, ванилов или ягодов вкус, фруктоза, Гума гуар, 

сгъстител, малтодекстрин, Стевия, Витамин С, Е, В комплекс, ванилин, 

ванилия.

Л-Карнитинът (L-Carnitine) представлява натурална аминокиселина. Първоначално е изолиран през 

1905 година от месо, а латинската дума за месо/плът – carnis, e източник на наименованието му. Има 

основна роля в производството на енергия чрез транспортиране на мастни киселини в 

митохондриите на клетките. Митохондриите действат като двигатели в клетките, като изгарят тези 

мазнини, за да създадат използваема енергия. Съдържа се в някои храни като млечните продукти и 

месото (особено агнешкото и говеждото). Условия за синтезиране на Л-Карнитин

За да може телата ни да произвеждат достатъчни количества л-карнитин, е необходимо наличие и 

на витамин C. В организма, 99% от Л-карнитина се намира във вътреклетъчното пространство и 

основният орган, в които се складира е скелетният мускул. Следващият по концентрация на L-

карнитин орган е черният дроб.

МАЛТОДЕКСТРИН

Полизахарид, който се използва като хранителна добавка. Лесно смилаем, абсорбира се бързо като 

глюкозата, може да бъде умерено сладък и без миризма. Действието му е като подобрител на вкуса. 

Може да бъде получен от всяко нишесте. Той е високо преработена съставка, в която по-голямата 

част от протеина се отстранява, което го прави реално без глутен. 
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ОСНОВНИ СЪСТАВКИ

ГУМА ГУАР

Полизахарид, получен от растението гуар. То е от семейство бобови. Гумата се
получава след обелване, смилане и пресяване на гуаровите семена. Разглежда се
като безопасна добавка. Според проучвания намалява нивата на холестерол в 
организма. Участва в схеми на диабетични диети и такива за отслабване, защото 
намалява гликемичния индекс* на храните. Има данни, че подобрява глюкозната
поносимост. Действа като сгъстител, като увеличава плътността и желира продукта. 

*Гликемичен индекс - представлява инструмент за контрол на кръвната захар при хора, болни от 
диабет. Храни с нисък гликемичен индекс са препоръчителни при елиминирането на излишни 
мазнини и са препоръчителни при диабетици. От друга страна могат да бъдат добавяни към пред- или 
следтернировъчни продукти с цел подобряване и подпомагане на спортните резултати.

Важен комплекс за обмяната на протеини, мазнини и въглехидрати. Особено важен за 
нормалното функциониране на нервната система. Приемът на витамин Б комплекс 
стимулира производството на червени кръвни клетки. Насърчава комплексното 
въздействие на отделните Б витамини, които взаимно оптимизират функциите си за 
здрав организъм.

ВИТАМИН Б КОМПЛЕКС
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ВАНИЛИН
Наричан още ментил ванилин – органично съединиение, притежава аромата на
ванилия. Съдържа се под формата на гликозиди (молекули) в плодовете на
ванилията. Произвежда се и синтетичен Ванилин. Използва се в хранителната
и козметичната промишленост, както и при производството на някои
лекарства.

ОСНОВНИ СЪСТАВКИ

Изпълнява множество важни функции в човешкия организъм. Увеличава
значително усвояването на желязо, участва в образуването на костите, зъбите
и тъканите. Значителна роля има при заздравяването на рани, поддържа
еластичността на кожата, подобрява устойчивостта към инфекции, помага при
високо кръвно налягане.

ВИТАМИН С

ВИТАМИН Е

Важен антиоксидант. Предпазва мембраните на клетките от натрупването на
токсични продукти. Недостигът е причина за получаване на анемия. Участва в 
процеса на синтеза между хемоглобина и белтъците, растежа на клетките и 
доставянето на кислород до тях. 
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СТЕВИЯ
Род многогодишни растения, включващи около 240 вида билки и храсти, растящи в 
субтропични и тропични райони. Видът стевия е по-известен като сладко листо или захарно 
листо. Като подсладител и заместител на захарта, от гледна точка на вкус, стевията има по-
бавно начало на действие и по-голяма продължителност от тази на захарта. 
Стевията е ниско въглехидратна, с ниско съдържание на захар. Има незначителен ефект върху 
кръвната захар и е подходящ за хора на диети с контролиран прием на въглехидрати.

ОСНОВНИ СЪСТАВКИ

Относно това дали има полезни страни соята и приема на соев протеин, можем да кажем, 
че изследванията твърдят, че след увеличаване приема на соя пациенти с някои видове 
рак се повлияват добре. Изследвания върху човешки клетки показват, че в соевите зърна 
се съдържа елемент, който блокира едни от ключовите ензими, които подпомагат растежа 
на тумурните клетки. Соевият протеин се счита за пълноценен протеин-източник е на 
всички незаменими аминокиселини, които организмът не може да произведе сам. 
От изходният продукт-соевото брашно са извлечени само протеините и са отстранени 
почти всички мазнини и въглехидрати. Така концентрацията достига 90% протеин, което 
го прави подходящ за ефективно увеличаване на белтъчния прием. Соята е подходяща за 
хора, които избягват консумациата на млечни продукти, тъй като не съдържа лактоза. Не 
съдържа глутен, не дразни стомаха. Соевият протеин регулира хормоналния дисбаланс.

СОЕВ ПРОТЕИН 
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СПАЙРО
Съставки: Пълнозърнесто брашно, спирулина, немлечна сметана, 

захар, малцов екстракт, кафяв ориз, овесени трици, пълномаслено мляко, 

ванилия

Спирулината е микроскопично синьо-зелено водорасло, което се използва като хранителен 

източник заради високото си съдържание на протеини, витамини, минерали и каротеноиди. 

Спирулината е роднина на кафявите морски водорасли, но не е океанско растение – намира се в 

леко солените алкални води на много езера.

Факти за спирулината

Според специалистите 65% от това миниатюрно водорасло са протеини, а като бонус получаваме и 

много аминокиселини. Спирулината съдържа и доста важни хранителни вещества като бета каротин, 

витамин В12, витамин Е, желязо, цинк, манган, мед и селен. Макар че се състоят само от една клетка, 

спирулините са приблизително 100 пъти по-големи по размер от другите водорасли.

Овесените трици се произвеждат от обвивката на овесените зърна. Кардиолозите ги 
признават като “храна за сърцето”, а гастроентеролозите ги препоръчват с цел 
подобряване ритмиката на червата. Те преминават през целия храносмилателен тракт, от 
устата, където се напояват със слюнка до дебелото черво, където изпълняват ролята на 
пълнеж, устоявайки на всички химически и физически атаки по пътя си. Те намаляват 
калорийното съдържание на поетата храна, засилват усещането за ситост. По естествен 
начин намаляват нивото на лошия холестерол. Забавят проникването на захарта в 
организма.
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КАФЕ “РЕД ИЙСТ”
Съставки: Немлечна сметана, разтворимо кафе на прах, 

малтодекстрин, дрожди от червен ориз, трикалциев фосфат, 

кондензиран млечен овкусител, червено цвекло на прах, ечемик на 

прах.

Чepвeният opиз e eдин oт нaй-пoлeзнитe copтoвe нa opизa. Xимичният cъcтaв нa чepвeния 
opиз e yниĸaлeн. Toй cъдъpжa витaмини oт гpyпaтa B (B1, B2, B3 и B6), минepaлни 
вeщecтвa – ĸaлций, ĸaлий, фocфop, йoд и жeлязo, и 8 бeзцeнни зa чoвeшĸия opгaнизъм 
aминoĸиceлини, ĸoитo ocигypявaт нa вcичĸи cиcтeми oптимaлнa paбoтa.
Чepвeният opиз бъpзo и лecнo ce ycвoявa oт тялoтo ни, a пoлзитe, ĸoитo дoпpинacя, ca 
мнoгo. Бoгaтoтo нaличиe нa фибpи в opизa влияe блaгoпpиятнo въpxy paбoтaтa нa 
чepвaтa, пoдoбpявa пepиcтaлтиĸaтa и peгyлиpa миĸpoфлopaтa нa дeбeлoтo чepвo. 
Peдoвнaтa ĸoнcyмaция нa чepвeн opиз пoмaгa пpи пpoблeми c тeглoтo – cтимyлиpa 
пoнижaвaнeтo нa тeлecнaтa мaca и oĸaзвa дeтoĸcиĸиpaщ eфeĸт въpxy opгaнизмa. 
Чepвeният opиз e oтличнa xpaнa зa диaбeтици, тъй ĸaтo нopмaлизиpa нивoтo нa ĸpъвнaтa 
зaxap. Peдoвнoтo мy пpиcъcтвиe в xpaнитeлнoтo мeню cпoмaгa зa peгyлиpaнeтo нa 
xoлecтepoлa в ĸpъвтa и пoчиcтвaнeтo нa ĸpъвoнocнитe cъдoвe. Hивoтo нa xoлecтepoл в 
ĸpъвтa нa чoвeĸa ce пoвишaвa c възpacттa, нeзaвиcимo oт тoвa ĸoлĸo здpaвocлoвнa e 
диeтaтa ни.
Чepвeният opиз дoпpинacя и зa пoдoбpявaнeтo нa ĸpъвooбpъщeниeтo. Πo тoзи нaчин ce 
влияe блaгoпpиятнo въpxy cъpдeчнocъдoвaтa и имyннaтa cиcтeмa.

Всички права запазени © Edmark International Bulgaria 2018



КАФЕ ЖЕНШЕН
Съставки: Захароза, немлечна сметана, малтодекстрин, 

трикалциев фосфат, жен шен пудра, какаова пудра, разтворимо 

кафе 1%. Възможни са следи и от млечен протеин.

Жен-шенът се използва от векове като средство за подобряване на качеството на живот и за 

дълголетие. Лечебните свойства на жен-шена се крият в корена му. Гликозидите са основната 

биологично активна съставка на жен-шена. Уникалността на гликозида жинзенин се изразява в 

свойството му да понижава концентрацията на захар в кръвта и да стимулира синтеза на гликоген. 

Той съшо тонизира сърдечната дейност и кръвоносните съдове. Има успокоителен ефект върху 

организма. Билката съдържа още полезни алкалоиди, ферменти, захар, пектинови вещества, 

витамин С, витамини В1 и В2, макро- и микроелементи. Комплексът от полезни вещества на жен-

шена повишава устойчивостта на организма срещу вредните фактори на околната среда и 

нормализира процесите в него. Растението е особено подходящо и при състояния на постоянна 

умора и напрежение, тъй като регулира отделянето на хормоните на стреса в организма и поддържа 

органите, които синтезират тези хормони – хипофиза, хипоталамус, надбъбречни жлези. Заради 

общоукрепващия си ефект, коренът е особено подходящ след боледуване. Жен-шенът подпомага 

мускулите да използват енергията по-ефективно. Това негово свойство го прави подходящ за 

активно спортуващи. Доказано е, че повишава физическата издръжливост на организма. Коренът се 

препоръчва като добавка и при лечение на сърдечно-съдови заболявания и повишено кръвно 

налягане.
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КАФЕ 73
Съставки: не-млечна сметана,разтворимо кафе, екстракт от Ганодерма.

Гъбата Ганодерма (Ganoderma Lucidum) е растение с лечебни свойства, което може да бъде 

полезно в борбата с много различни здравни проблеми. Добре познат полезен ефект от 

консумацията на тази гъба е положителното въздействие върху имунната система. Тя засилва 

имунитета към различни болести. Докато някои фармацевтични лекарства губят ефективността си 

след време, при нея не е така. Тя може да бъде консумирана всекидневно без да се изгражда 

толерантност. 

Ганодерма подобрява имунната система, помагайки на тялото да се справя със заболяванията 

още в зародиш. Това само по себе си прави тази гъба много ценна като здравен тоник. Известно е 

и свойството й да нормализира състоянието на органите на тялото, поради което е класифицирана 

като адаптоген. Тя подобрява функционирането на тялото по различни начини. Намалява 

стреса, притежава способността да дава енергиен тласък, както и подобрява съня в зависимост 

от потребностите на организма. 

Тази гъба се бори с умората и възстановява естествените нива на енергия на тялото, като 

същевременно намалява кръвното налягане и нивото на триглицеридите. Това е много полезно 

за дихателната система и помага на хората, които страдат от настинки и кашлици.
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КАФЕ ТРОЙКА
Съставки: захар, немлечна сметана, разтворимо кафе на прах, 

малтодекстрин, женшен на прах, трикалциев фосфат, екстракт от 

Ганодерма, аромат на кафе, какао на прах, екстракт от Тонгкат Али.

Какво е Тонгкат Али?

Тонгкат али е популярното народно название на Eurycoma longifolia - тънко и невисоко 

тропическо растение. Името тонгкат али означава „ходещата пръчка на Али”. Среща се в 

Малайзия, Мианмар, Тайланд и Индонезия. Тонгкат али се използва още от XVIII в. Тонгкат Али 

повишава енергийните нива, намаляват телесните мазнини, забавя процесите на стареене и 

повишават либидото. 

Как действа Тонгкат Али?

Тонгкат али подпомага хормоналния баланс при мъжа (включително количеството на 

тестостерона), подобрява либидото и сексуалната активност. Използва се традиционно за 

увеличаване на енергийните нива и издръжливостта и за намаляване на умствената умора.

Клинично е доказано, че допринася за намаляване на килограмите и поддържа високи енергийни 

нива чрез регулиране на стойностите на холестерола и тестостерона по време на отслабването. И 

по-конкретно, подпомага липолизата (изгарянето на мазнините), увеличава образуването на 

червени кръвни телца и ускорява растежа на мускулите.

С течение на времето тестостеронът в организма намалява. От 30-годишна възраст кръвните нива 

на този хормон започват да спадат с около 2% на година. До 50-годишна възраст нивото е около 

55%. Със спада на тестостеронът мускулният тонус, енергията и сексуалното желание също 

намаляват.
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ЧАЙ РЕД БЪБЪЛ
Съставки: Немлечна сметана, захар, разтворим чай на прах, 

трикалциев фосфат (противосгъстяващ агент), дрожди от червен ориз, 

червено цвекло на прах.

Белия чай, ползи за здравето

Чаят от векове се използва в медицината. Днес съвременната наука открива онова, което хората в 

Китай и в целия свят знаят отдавна: чаят е полезен за здравето. Макар че зеленият и черният чай са 

много здравословни, белият е най-малко обработеният чай и поради тази причина съдържа най-

високите нива антиоксиданти. Той може би е върховната Напитка за здравето.

Чрез разреждането на кръвта, понижаването на кръвното налягане и намаляването на холестерола 

белият чай предпазва сърцето и укрепва цялата кръвоносна система.  Специализирани проучвания 

сочат, че хората, които пият чай редовно, имат по-голяма костна плътност и здравина на опорно-

двигателната система в сравнение с тези, които не обичат да приемат тази благотворна и натурална 

напитка. Белият чай оказва силен положителен ефект, когато страдаме от артрит и остеопороза.

Белият чай е естествен убиец на бактериите и вирусите. Той е така богат на различни 

антиоксиданти, че осигурява на цялата имунна система защита срещу разнообразни нашественици 

в организма и ни прави по-неуязвими пред широк спектър от заболявания.

Белият чай съдържа малки количества флуорид и други хранителни вещества, които поддържат 

зъбите здрави и силни. Той също така убива бактериите, които причиняват плака, кариес и лош 

дъх.
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КАФЕ МОКА
Основни Характеристики

• Засилва имунитета на организма;

• Ободрява и тонизира;

• Нормализира кръвното налягане;

• Успокоява стомашно-чревния тракт;

• Помага при безсъние и главоболие;

• Има антистрес ефект.

Съставки: захар, немлечна сметана, обезмаслено мляко на прах, 

разтворимо кафе на прах, какао на прах, екстракт от Ганодерма, екстракт 

от жен-шен, аромат на кафе.

КАПУЧИНО
Основни Характеристики

• Забавя процеса на стареене;

• Успокоява организма;

• Успокоява възпаления и алергии;

• Спомага функциите на черния дроб.

Съставки: Немлечна сметана, разтворимо кафе, захар, 

екстракт от ганодерма.
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БЪБЪЛ С

Съставки: Малтодекстрин, декстроза, фруктоза, лимонена киселина, сода бикарбонат, (киселинен регулатор), 

Витамин С, Натурална портокалова пудра, трикалциев фосфат, Стевия, калциев лактат (киселинен регулатор), 

естествен каротиноид (Оцветител).

Бъбъл C е освежаваща, портокалова, бързо разтворима напитка, 

богата на витамин С и калций, която Ви зарежда с енергия при всяка 

Ваша глътка. Вземете дневната си доза от витамин С и калций с 

Бъбъл C! 

Всяка чаша е еквивалентна на съдържанието на витамин С в три 

пресни портокала. Витамин С или аскорбинова киселина

изпълнява множество важни функции в човешкия организъм. Той 

увеличава значително усвояването на желязо и помага на костите, 

зъбите и тъканите.

Много важно е да се знае, че този витамин не може да се образува в човешкото тяло, поради 

което е нужно да бъде внасян чрез храната или на таблетки. Основното влияние на витамина е 

върху съпротивителните сили на организма. На първо място той подобрява дейността на белите 

кръвни телца, които от своя страна имат функцията да откриват, разрушават и изяждат вирусите и 

бактериите.

Без витамин С е невъзможен синтезът на колаген, който е основен протеин за изграждането на 

съединителната тъкан. Приема на нужните дози от витамин С спомага за по-бързо заздравяване 

на рани по кожата и за поддържането й в добро състояние.

Освен това витамин С участва в усвояването на калция, от което става ясно, че спомага за 

формирането на костите. Жизненоважен е за хора, които страдат от алергии. 
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КОКОЛАГЕН
Съставки: Захароза, немлечна сметана, малтодекстрин, какао на 

прах, декстроза, малц, шоколадова есенция, гума гуар, колаген, 

трикалциев фосфат, вкус на кондензирано мляко, вкус на ванилия. 

Съдържа още: сироп от глюкоза, палмово масло, натриев казеинат 

(Млечен протеин).

Твърди се, че колагена успокоява и възстановява храносмилателната система, като помага за 

регенерацията на лигавицата й и плътните връзки на червата (при нарушени плътни връзки 

имаме пропускливи черва и предпоставки за хранителни непоносимости).

Отделно колагена спомага за разграждането на протеините и мазнините в храната, която ядем и 

стимулира производството на солна киселина.
Колагенът всъщност е протеин, а медицински изследвания свързват високо протеиновите диети с 

подобряване и намаляване на теглото. При това в колагена няма мазнини, което е перфектното 

решение за хора, които чисто генетически имат проблем с наситените мазнини в месото и не бива 

да прекаляват с него.

Според някои медицински изследвания, когато човек започне да приема колаген, естественото 

производство на колаген в организма също се увеличава. Но за да се случи това, тялото има нужда 

от друг много важен елемент – витамин С.

За да произведе колаген организма ни преминава през сложна серия от събития, които се случват 

вътре и извън клетката. Витамин С е активен вътре в клетката, където ролята му е да добавя водород 

и кислород на 2 аминокиселини – пролин и лизин. Това помага на организма да произведе 

проколаген – молекулата предшественик на колагена. Реално, без помощта на витамин С, този 

процес се прекъсва и тялото не може да произвежда собствен колаген.
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БИО 

ЕЛЕКСИР
Състав: соев протеин, лецитин, гума гуар, аминокиселини, витамини, 

минерали, Stevia, ягодови аромати, трикалциев фосфат разрешени 

оцветители (Erythrosine BS E127).

Какво представлява човешкият растежен хормон?

HGH (или просто GH) се произвежда в хипофизната жлеза по естествен път и както се подразбира 

от името, той е отговорен за растежа и възстановяването на клетките. Без него, увеличаването на 

мускулната маса и плътността на костите са невъзможни. Той играе основна роля в поддържането 

на здравословно състояние на човешките тъкани, включително мозъка и други жизненоважни 

органи. След като се синтезира, GH остава активен в кръвоносния поток само за няколко минути, 

но това време е достатъчно черният дроб да го превърне в растежни фактори.

Какво е естественото количество на GH, произвеждано от организма?

Здравите мъже обикновено имат по-малко от 5 нанограма на милилитър, циркулиращи в кръвта. 

Здравите жени могат да произвеждат около два пъти повече от това количество по време на 

бременност. Нивата и за двата пола са най-високи през пубертета и спадат рязко след началото на 

20-те години.

Намаляването на количеството с възрастта е нормално.

Освен основната роля на GH в изграждане на мускулна маса, не всички негови положителни 

свойства са видими с просто око. GH има свойства да забавя развиването на болести, свързани с 

процеса на стареене, да стимулира сексуалната функция, да насърчава умствената активност и 

общото чувство на благосъстояние. Обратната страна на монетата - ниското ниво на GH - може да 

доведе до противоположното: загуба на мускулна маса, натрупване на мазнини, ниско либидо и 

липса на енергия.
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http://www.silabg.com/bg/15761-HAYA-LABS-Yohimbine-HCL-2-5-mg--100-Caps-.html
http://www.silabg.com/bg/13524-MEX-Pure-Tribulus-1000-60-Tabs-.html


СПЛИНА 

САПУН

Основни Характеристики

• Елиминира пъпки;

• Лекува по върхностни рани;

• Естествен антисептик, който убива 

бактериите;

• Премахва неприятните миризми от тялото;

• Дълготраен и приятен аромат.

СПЛИНА ПАСТА ЗА 
ЗЪБИ

Основни Характеристики

• Антибактериална;

• Противовъзпалителна;

• Реминерализираща;

• Регенерираща;

• Комплексна грижа за цялата уста;

• За свеж дъх.
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Официални отговори на често задавани въпроси 

относно състава на продуктите 

1) Shake off 
В: От какво е извлечена фруктозата? О: Използваме подсладител основно извлечен от царевица. 

2) MRT complex 

В: Какъв е произходът на нискомасленото мляко? О: От животински произход – краве мляко (от Нова Зеландия). 

В: От какво се извлича малтодекстрина? О: От царевица. 

3) Кафета 

В: Какъв е произходът на немлечната сметана? О: Микс от кокосово и палмово масло. 

В: От какво се извлича кондензираното мляко? 

О: Изкуствено е. 

В: Какъв е произходът на захарта? 

О: Захарна тръстика. 

В: Какъв е произходът на “Nourishing cream”? О: Това е кремообразна немлечната сметана. В: Какъв е произходът на 

обезмаслено мляко на прах? О: От животински произход – краве мляко (от Нова Зеландия). 

4) Спайро 

В: Какъв е произходът на млякото? О: От животински произход – краве мляко (от Нова Зеландия). 

5) Коколаген 

В: Какъв е произходът на декстрозата? О: От царевица.

6) Био Елексир 

В: Какъв е процентът съдържание на E127? О: 0.004%. 
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БЛАГОДАРЯ ВИ

ЗА ВНИМАНИЕТО
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