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• Специалист по обща медицина и спортна медицина
• Голям опит с природолечебни методи
• Голям опит с хранителна и превантивна медицина
• Отомолекулярна медицина
• Здравна академия
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ЗАЩО СЕ РАЗБОЛЯВАМЕ?
 
 

• 1. Метаболизмът
• 2. Алкално-киселинен баланс
• 3. Имунна система
• 4. Черва
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Път на хранителните

вещества
 
 

• кръвоносни съдове
• транспортни пътища
• клетки
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оптимален метаболизъм     нормално функциониране на
органите        ЗДРАВЕ
 
 
транспортни пътища  запушване от киселинни плаки, мазнини  
блокада   затруднено извеждане на непотребните/отпадъчни/
вещества от клетките
        БОЛЕСТ
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• Диабет
- симптом – повишено ниво на кръвната захар
– причината - поради блокада захарта не може да се
транспортира в клетките

• Черен дроб
- ден – изгражда веществата, от които се нуждае –
биохимични реакции

- нощ – деинтоксикира се
- Проблем – токсините се складират, а не се извеждат

от организма
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• Бъбреци – два броя и трети бъбрек
– кожата /при спешни случаи – чрез
потене/

 
• Мозък – информацията се предава

на нервната клетка чрез мрежа от
нервни пътища  - Алцхаймер,
депресия, множествена склероза,
епилепсия ….
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• Кожа – невродермит, псориазис … Проблемната
кожа говори за проблем в червата – кожата е
неговото огледало

• Алергии – полени или друг причинител – алергените,
които се натрупват в организма не могат да бъдат
изведени – натрупват се в областта на горни дихателни
пътища – алергична реакция
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• Бял дроб – астма, бронхит, спастичен бронхит и
други подобни – проблем

 

• Щитовидна жлеза – хипо и хипер функция,
образуване на възли, Хашимото …

 

• Стави – ревматоиден артрит, ревматизъм …
 

• Сърдечно-съдова система – тромбоза - натрупване
на мастни плаки    
тромб      бял дроб     тромбемболия
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• 95% ОТ ЗАБОЛЯВАНИЯТА – ПРИЧИНА –

ПРОБЛЕМИ
   лечение на симптомите    хроничен пациент
ДИАБЕТ
Причина – метаболитна блокада – високи нива на
кръвната захар – лечение – симптоми /понижаване на
нивото/          диабетик завинаги
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• Над 200 доказани биоактивни съставки
• В органите има “боклук”/шлаки, отпадни продукти/ и

за да се почисти – трябва да се пие Алое Вера
• Алое Вера -1 капка във всеки организъм действа и

освобождава химични реакции
• Приложение: всички метаболитни заболявания,

профилактика за всяка възраст
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• В началото – да се пие по малко
• 3 х 5 мл - 3-4 дни и след това се повишава дозата до

3 х30 мл, може 3х40, 3х50 и дори 3х100 мл
• Всеки може да пие АВ независимо от болести и

възраст, важна е дозировката!
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• Бременни сред 3-ия месец ?!не – може от 1- ия ден – капка по

капка!
• Пиенето на АВ помага при нарушението на метаболизма на

жената и бебето;
• АВ помага при проблеми със забременяването – приема се и

от жената и от мъжа;
• С  АВ винаги имаме шанс при метаболитни блокади-

метаболизмът може да стане оптимален
• Не са необходими медикаменти – подобрява мозъчните

функции, диабета, белодробни заболявания;
• Да не се спират медикаментите, докато се нормализира

метаболизма и се намалят лекарствата
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АЛОЕ ВЕРА
Активатор на
метаболизма

Сърдечно съдова
система

мозък

храносмилане

Имунна система

ревматизъм

бъбреци

диабет

Черен дроб

Бели дробове

кожа

алергии
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• Алое Вера ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ - ПОДХОДЯЩ и за

диабетици
• ПОДХОДЯЩ ЗА ВЕГАНИ
• БЕЗ АЛОИН

 
след реакция на АВ с меда се получава друго

 химично съединение и хлебните единици са 0.060 -
достатъчно малко!
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КАЧЕСТВО
 
 
 
 
 

Контрол  - качество на суровините
Контрол – качество на преработката

Контрол – качество на готовата продукция
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90% чист гел
9% цветен мед
Приложение – всички метаболитни
заболявания, профилактично за всички
възрасти
Дозировка – профилактично - 90 мл.
дневно,  при заболяване – индивидуално
продължителният прием е целесъобразен
Внимание–първоначално влошаване
Особени случаи – бременни жени,
кърмачета, деца, астма, алергии, болест на
Крон, захарен диабет
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• 90 % чист гел
• 9% цветен мед
• Силиций от натурален източник – 2 % екстракт от

коприва /здрави кости, нокти, коса, кожа,
съединителна тъкан, хрущяли, кръвоносни съдове,
против атеросклероза/

• Подходящ за възрастни над 40 годишна възраст
• Защо? – промяна в кръвоносни съдове

           емболии, тромбози, сърдеченн инфаркт, мозъчен
инсулт

• Подобрява проходимостта и структурата на
кръвоносните съдове - подобрява лабораторните
стойности
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98,2% чист гел
Без добавена захар
100% покрива дневната нужда от
витамин С
АВ с праскова – подходящ за диабетици /
заедно с АВ с мед!/
Регулира нивата на кръвната захар
Подобрява метаболизма
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88% чист гел
Колаген хидролизат, хондроитен сулфат и глюкозамин сулфат
Витамин С – спомага изграждането на колаген за нормалното
функциониране на ставния хрущял
Витамин Е, Витамин Д, Манган
Подходящ за проблеми със ставите, сухожилия, връзки, капсули,
артроза, увреждане на хрущялите, ревматизъм, заболявания на костите
и гръбначния стълб, при спортисти

 
                               
                     АВ гел за пиене Фридъм + “Фридъм +” капсули
                            предотвратяват множество операции
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• АВ терапия – подобрява лабораторните стойности
• Помага на тялото отново да бъде здраво
• Може – дори при трансплантирани и с пейсмейкър
• АВ – за животни – Доза - 1мл/кг тегло/еднократен

прием!
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нарушен

алкално-киселинен
баланс

 

Лоша деинтоксикация

Лошо
храносмилане

Твърде малко
или твърде много
движения

Погрешно хранене
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Рh 7

киселини основи

Баланс Основи 70% – 80%Киселини 20% – 30%

 
Заболявания и смущения при свръх киселинност

 
Общ спад на работоспособността
Липса на енергия и желание

Слаба концентрация, умора, главоболие
Болезнени мускулни и тригерни точки

Болезнени сухожилия и връзки
Преждевременно износване и възпаления на ставите

Остеопороза
Проблеми в обмяната на веществата
Алергии и хронични възпаления
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ПРОБАЛАНС
 
Минерали, микроелементи, Силиций
Препоръчителна дневна доза: 3 х4 табл.
Приложение:
Всички кожни заболявания – АВ+пробаланс
При високо кръвно налягане - АВ Сивера+Пробаланс
При чревни проблеми, жлъчни заболявания, гъбички на дебелото черво
- Пробланс
Атеросклероза, разширени вени, хемороиди
Целулит, скованост на ставите, колагенози, лимфаденит
Раздразнителност, нарушение на концентрацията
Черен дроб, Панкреас
Дефицит на вниманието, нарушение на съня, хиперактивност
Дозировка:

Индивидуално определяне на дозата
след 6-7 г. до 3 -4 табл. дневно
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Причини:
Лошо хранене
Много или малко движения
Динамичен живот

 

Кого засяга?
• Всички – домакини,
служители, ученици
 Какво причинява?

• поразява имунната система
• прави организма по-податлив на
инфекции

• рак
•авто-имунни заболявания -
ревматоиден артрит
лупус, заболяване на щитовидната
жлеза
някои видове анемия
•стерилитет
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• Съдържание:
● За неутрализиране на стреса - Ресвератрол-

срещу свободните радикали, хлорофил, зелен чай,
витамин Е, зелен чай, гроздов сок

● Стимулиране производството на енергия – В-
витамини, холин, коензим Q10, желязо, L-карнитин, 36
% АВ гел

• Дозировка: Индивидуално определяне на дозата
• Ученици – 20 – 80 мл дневно
• Младежи- 60 -120 мл дневно
• Възрастни – 80-120 мл дневно
• Стресови състояния- 80 -120 мл
• Спортисти- 80-200 мл дневно

 
Диабетици – 80 мл = 0,087 ХЕ
 

МАЙНД МАСТЕР

https://lookaside.fbsbx.com/file/zdrave%20%281%29.ppt?token=AWy5VSSvYts0Es3GES99DUS_Z…8TzBDoBsAGu0GlSdlq9p7YU20SaWFxNrd1aGkqazIiCpXtT9k9xHcvUVL9Qr_THirVyjo0bF7y7K25bQ 7.10.18, 14a39
Page 29 of 60



 
Какво съдържа?
 

широкоспектърни антитела /IgG, IgA, IgM, ΙgE/ висока
концентрация -  «интелигентни» частици, които разпознават
бактериите и вирусите, свързват се с тях и са предпоставка за
тяхното унищожаване.

 

фактори за регулиране на имунната система (цитокин,
лактоферин, интерлеукин и др.)

 

фактори на растежа (IgF 1 и 2, TgF, EgF, PDGF, TgA и Β),
хормон на растежа (GH), инсулин

 

полизахариди и Glycoconjugates - срещу патогенните
микроорганизми, подпомагат развитието на костите, мускулите,
нервите и тъканите, допринасят за регулирането на кръвната
захар

 

витамини, минерали и аминокиселини - Α, Β12, Ε и сяра
Не съдържа лактоза
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Кога използваме коластра?
- При първите симптоми на неразположение

- При твърде слаба имунна система
- При твърде активна имунна система

/автоимунни заболявания/
 

Коластрата осигурява непосредствена
защита при:

- възпаления на горните дихателни пътища
- разстройство следствие на вирусна или бактериална инфекция
- стомашни и чревни проблеми
- горене на мазнини
- алергии
- ревматизъм
- спортисти - повишаване на постиженията
- за мозъка
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COLOSTRUM
DIREСT

Възрастни – 1-2 мерителни чашки
дневно

При спешни случаи може и
повече

Деца – 2 пъти по ½ чаени
лъжички

COLOSTRUM COMPACT
 

Възрастни
2х1 до 2х2 капсули

COLOSTRUM PEARLS
 

Деца
до 1 мерителна лъжичка дневно

Течна коластра – външно приложение – проблеми със
скалп, , уши, нос, гърло
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• Съдържание: Богат на полифеноли

 
не позволява вируса да инжектира инфекцията в
клетките

блокира H и N антените на вирусите
Без химия
 

• Форми
Капсули
Чай
Спрей
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CISTUS
INCANUS

За защита срещу
вируси

Всички видове вируси

Бактериални инфекции

Гъбични заболявания

Сърдечно съдови
заболявания

Ракови заболявания

Заболявания уши-нос-гърло

Срещу свободни радикали

детоксикация
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• Първоначални симптоми - 2-3 капсули еднократно
 

• Когато вече сме с инфектирани – 5х3 /3х5 капсули
 

• Херпес /Симплекс и Зостер/ – 3х3 капсули дневно
 

• Борелиоза – много тежко протичащо заболяване, причинено от
кърлежи

 

• При антибиотична резистентност: Колострум директ +
цистус !!!

 

• Цистус и Коластра - задължителна част от домашната аптечка!!!
 

Индивидуална дозировка - колкото е необходимо !
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Омега 3
Добрата мазнина

Ревматизъм, артрит,
болест на Крон, астма

Множествена склероза,
 дименция, епилепсия,
депресия, агресия

Инсулинова резистентност
Нервна проводимост

Синдром на дефицит на
вниманието

хиперактивностСпособност за учене
концентрация

Бременни, младежи
Хора под стрес

и по-възрастни хора

Интелигентност
креативност

Сърдечен инфаркт, мозъчен
 удар

Сърдечни аритмии
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Състав на Super Omega 3 activ :
 
Рибено масло от риби, които живеят свободно в моретата, богати
на ценен природен планктон – по-високо натурално натрупване
на ЕРА и DHA в Super Omega 3
Масла от Вечерна иглика – подобрява менопаузата,
подобрява кръвотока
Дозировка: 3х1 капсула дневно за възрастни
1х1 капсула дневно за деца
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Супер Омега 3
Пробаланс
Алое Вера

 

 
При бременност: Защо?
 

70% от масата на мозъка се формира през
бременността
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• 60-70 г. – вземайте Омега 3 !
• За да бъдете във форма, да можете да се забавлявате

по време на екскурзии и круизи и да си спомняте
всички тези неща:

 � Алое Вера сивера
 � Пробаланс
 � Супер Омега 3
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Неправилната
колонизация на
червата води до

Токсини в червата

Увеличен растеж на гъбички

Липса на витамини, минерали,
желязо, цинк

Чести възпаления на
пикочния  мехур

алергииХронични чревни
възпаления

Хронични белодробни
инфекции

Хронични инфекции в
областта на уши-нос-гърло

Хронични възпаления
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Кое разболява червата?
• Лошо хранене
• Свръх киселинност
• Лош начин на живот
• Сред вредителите – прием на

медикаменти - кортизон,
обезболяващи, антибиотици,
облъчвания
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Р Патентовано микрокапсулиране
R Регулира чревната флора
OOптимална подкрепа за имунната система
12 Микрокапсуловани бактериални щама
 
Приложение:
хранителни непоносимости, ниска имунна система;
висок холестерол, хронични заболявания на
горни дихателни пътища, инфекции, гъбички,
бактерии, вируси, алергии, кожни заболявания,
инфекции на пикочните пътища, хронични
чревни възпаления
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Съдържа :
• 75% от дневната доза витамин С
• Не са използвани генно-модифициращи методи
• Естествена обвивка на капсулите
• Продукт с растителен произход
• Не съдържа лактоза
Препоръчителна доза

• 1 капсула дневно.
При хронични заболявания – водят до интоксикация
на организма  - 2х2 до 5х2 капсули дневно

При високо кръвно налягане  - 2х2 капсули+ АВ
Сивера + Пробаланс

 
Цироза на черен дроб и хронични заболявания на червата – язвен колит и

Болест на Крон
Мозъчен удар, диабет, множествена склероза, заболявания на бял дроб ,

пушачи
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REISHI
за детоксикация

Високо кръвно
налягане

Захарен диабет

Цироза на черния дроб

Болест на Крон, улцерозен
колит

Мозъчен удар

Хроничен бронхит

Множествена склероза

Бели дробове
пушачи
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VitaAKTIV
 

Концентрация на витамини до
биологичния произход
Д3, Е, В6, В12,ниацин, фолиева киселина,
пантотенова киселина, биотин, тиамин,

рибофлавин

100% витамини на ден
Без оцветители и консерванти
 

 

Препоръчителен прием: 5 мл. дневно
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WOMAN PHYTOACTIV
 

Съставки:
Калций и Витамин Д за запазване на
костите
Екстракт от червена детелина–
съдържа естрогеноподобни вещества и действа
регулиращо

Не съдържа лактоза и глутен
 

 

Препоръчителен прием: 3х1 капсула дневно
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Деца

Чревен тракт
Двигателен апарат

Кожа
Бял дроб

Щитовидна жлеза
Алергии
Стрес

Климактериум
РАК
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Алое Вера гел за пиене с мед
капка по капка, лъжичка по лъжичка, три пъти дневно 2-3 мин.

преди хранене

Пробаланс
след 4-5 г. възраст  от 3 до 4 табл. дневно

пубертет - от 3 до 4 табл. дневно

Омега 3
ученическа възраст по 1 капс. дневно

Вита Актив  
5 мл. дневно

Коластром и Цистус Инканус
домашна аптечка, спират действието на вирусите.
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Алое Вера гел за пиене с мед/АВ с коприва

Пробаланс
Пробиотик12  

(при децата капс. се разделя за по-лесно поглъщане) при дисбаланс -1х1;
при серизони случаи 2-3х1 капсула дневно

Колостром Директ
Възрастни: 1-2 мерителни лъжици дневно
Деца: 2 пъти дневно по ½  ч.л. дневно

 
При раздразнено черво /Болест на Крон/, хемороиди и язвен колит
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Алое вера гел за пиене Фрийдъм - 3 х 100 мл
Фрийдъм плюс капсули - 2 х 2 /артроза/

Пробаланс -2 табл. на 2 часа
Корострум директ

Омега 3
 
 

До изчезване на оплакванията!
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Алое Вера гел за пиене с мед/АВ с коприва

Пробаланс
Пробиотик 12

Колострум директ
 
 

При невродермит, псориазис и чревни проблеми.

https://lookaside.fbsbx.com/file/zdrave%20%281%29.ppt?token=AWy5VSSvYts0Es3GES99DUS_Z…8TzBDoBsAGu0GlSdlq9p7YU20SaWFxNrd1aGkqazIiCpXtT9k9xHcvUVL9Qr_THirVyjo0bF7y7K25bQ 7.10.18, 14a39
Page 53 of 60



 
 

Алое Вера с мед/ Алое Вера с коприва
Пробаланс

Коластром и Цистус Инканус
Рейши
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Алое Вера гел за пиене с коприва

Пробаланс
Колострум Директ

 
 

За всички болести на щитовидната жлеза.
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Алое вера мед/Сивера

Пробаланс
Колострум директ

Рейши
 
 

След 6 месеца никаква алергия!
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Майнд Мастер
Пробаланс
Омега 3

 
 

След няколко седмици се спират антидепресантите.
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Алое Вера гел за пиене с коприва
Пробаланс

Woman Phytoactiv
Омега 3
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Алое Вера гел за пиене с коприва / Майнд Мастер

Пробаланс
Колострум Директ

Цистус Инканус + Рейши
LRoxan²

 
Тук дозите са многократно завишени и може да се прави химиотерапия и

лъчетерапия.

РА
К
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КАЧЕСТВО
MADE in GERMANY!

 
 
 
 

Контрол  - качество на суровините
Контрол – качество на преработката

Контрол – качество на готовата продукция
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