The New Wellness Revolution

Only the best for your health!

Only the best for your health! - Само най-доброто за Вашето здраве!
Green Master има удоволствието да Ви представи един обширен материал за продуктите от
Програма за здравето от нашия каталог The New Wellness Revolution (Новата революция на
Благоденствието). Това са биологично активните добавки на немската компания Kräuterhaus Sanct
Bernhard, серията Витални гъби на Doctor Nature и серията Царски билки по оригиналната рецепта
на маг.фарм. Н.Мангалджиев.
В превод името на компанията Kräuterhaus Sanct Bernhard означава Къщата на билките
„Sanct Bernhard“. Тя има повече от 100 години опит с всичко от природата, свързано със здравето.
Същевременно компанията е оборудвана с най-модерните технологии и разработва продуктите си на
базата на най-новите научни открития в тази сфера, като отговаря на всички международни и
европейски стандарти.
Нашата серия Витални гъби на Doctor Nature (Доктор Природа) е създадена от голяма група
специалисти по медицина, фармация и хранене. Продуктите се произвеждат под контрола на Агера
Фарма от Швейцария, имат мощно имуномодулиращо действие и са предназначени за възстановяване,
подобряване и поддържане на здравето на цялото семейство.
За създаването на серията Царски билки са спазени най-добрите традиции на родното
природолечение, като е използвана последно поколение технология за производство.
Продуктите от Програма за здравето са предназначени за предотвратяване на заболяванията,
предизвикани от съвременния начин на живот, както и за подобряване на функциите на различните
органи и системи в нашето тяло (виж схемата на предишната страница):











Hair and nails - коса и нокти
Strengthening the body’s own immune system – подсилване на имунната система
Muscles, bones and joints - мускули, кости и стави
Bladder and kidneys - пикочен мехур и бъбреци
Sleep and sedation - сън и уравновесеност
Eyes and eyesight - очи и зрение
Heart, circulation - сърце и кръвообращение
Metabolism - метаболизъм
Stomach and digestion - стомах и храносмилане
Skin and connective tissue - кожа и съединителна тъкан

Мисията на Green Master е да предлагаме такива продукти, които са създадени да помогнат на
всеки да живее в хармония с околния свят, да се наслаждава на истинско здраве, красота и
самочувствие, да постигне БЛАГОДЕНСТВИЕ. Поради това сме избрали нашите продуктите да са
съобразени с четирите фундамента на здравето:

Вода

Въздух

Храна

Енергия

Ние вярваме, че човешкият организъм е „истинският лечител“ и основната цел на хранителните
добавки е да го подкрепят с градивни елементи и биологично активни вещества, които подпомагат
самовъзстановителните способности и стабилизират здравето му.
Целта на настоящия материал е да Ви запознае с принципите на правилната употреба на
хранителните добавки. Предоставяме Ви и списък с над 250 състояния и заболявания, като за всяко от
тях сме Ви препоръчали биологично активни хранителни добавки от продуктите на Sanct Bernhard,
сериите Витални гъби и Царски билки, които са подходящи за подобряване на конкретното състояние
на организма или за профилактика на определеното заболяване.
Внимание! Съдържанието на материала не претендира за изчерпателност по темата за хранителните добавки.
Хранителните добавки не са лекарства. Изнесената информация няма за цел да предписва терапия или лечение. Преди
употреба се консултирайте с Вашия лекар, прочетете внимателно етикета и спазвайте препоръките за приемане. Някои
състояния или заболявания имат по 2-3 наименования и можете да ги срещнете на едно или няколко места в таблицата.

Only the best for your health!
Само най-доброто за Вашето здраве!
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I. Съвременният начин на живот и последствията за нашето здраве.
Всички сме щастливи с предимствата и удобствата, които ни създават достиженията на
цивилизацията: автомобили, телевизори, мобилни телефони, компютри, безжичен интернет и вече
дори не можем да си представим живота без тях. Живеем в презастроени райони във високи бетонни
сгради, далеч от природата и земята. Работим в закрити помещения, изложени на изкуствена светлина и
въздух, преработван от климатици. Подложени сме на невероятен стрес и на всякакъв вид
замърсявания. Те бомбардират нашата клетъчна структура и ден след ден ни приближават към
хроничните заболявания. Естественият радиационен фон, към който нашият организъм се приспособява
в продължение на хиляди години, през последните 70 години се е увеличил над 50 пъти.
А храната – съвременната истина за нашата храна е, че тя е бедна на градивни елементи,
необходими за поддържане на човешкото здраве. Почвите са изтощени и обеднели на минерали след
продължителна и неправилна обработка. Живата природа се унищожава методично от радиационното
замърсяване, вредните отпадъци от промишленото производство, пестицидите, инсектицидите,
нитратите и другите последствия от неправилното стопанисване от човека. Като добавим киселинните
дъждове, при които изгорелите газове и отровните вещества, изхвърлени във въздуха от промишлените
предприятия и автомобилите, попадат в почвата, се оказва, че всички продукти, които използваме за
храна, са изложени на замърсяването от околната среда. Храним се с консервирани храни, такива с
непроверен и неизвестен произход, както и с така наречените храни за бързо хранене (фаст фудс) – хот
дог, дюнер и други. Те съдържат мазнини и сол в количества, които надхвърлят необходимата дневна
доза за човешкия организъм, и са източник на голяма група вредни за здравето вещества – емулгатори,
консерванти, оцветители, стабилизатори, подсладители, които са резултат от начина на преработка,
говене, съхранение и рафиниране на храните. Всички, които предпочитаме пушените колбаси,
пържените картофки, сладкишите с крем, консервираната храна, месото със сланинка само за
НЯКОЛКО СЕДМИЦИ (средно около 6) можем да увредим цялата микрофлора в стомаха си и да се
сдобием с наднормено тегло.
Всекидневната многократна употреба на анти-нутриенти като кафе (кофеин), алкохол, цигари,
газирани напитки, продукти с различни химикали и лекарства допълнително уврежда
храносмилателната система и стомашно-чревните микроорганизми, а усвояването на и без това малкото
останали полезни съставки от храната става още по-трудно.
През последните години се промени не само околната среда, но и начинът ни на живот. Ритъмът
му стана по-интензивен, по-натоварен, а от друга страна и по-еднообразен. Стресът се превърна в наш
постоянен спътник. Сутрин се събуждаме уморени, хапваме набързо храна, затоплена в микровълновата
фурна, слушаме новини, изпълнени с негативизъм. Тръгваме от вкъщи с чувството за нежелание за
действие, попадаме в задръствания, които допълнително ни натоварват. Докато стигнем до работното си
място, сме се превърнали в кълбо от нерви, а стресът тепърва започва. След работа пътуваме отново в
претоварен трафик, чувствайки се потиснати, уморени и раздразнителни. Вечеряме късно, поливайки
храната с алкохол, и гледаме телевизия, наситена с насилие, агресия и едва прикрита порнография. А
утре . . . всичко започва отначало. Стресът е в основата на сърдечно-съдовите и стомашно-чревните
заболявания, както и тези на нервната система.
Намалената физическа активност, рядкото излизане сред природата и ограниченото време за
почивка затварят омагьосания кръг на съвременния начин на живот.

II. Най-често срещаните групи заболявания на цивилизацията.
Според Световната Здравна Организация (СЗО) за болести на 21 век се считат предимно
диабетът, ракът, хипертонията, инсултът и инфарктът.

Най-често срещани са следните групи заболявания: алергични, сърдечно-съдови, ракови и
туморни, гинекологични, кожни, неврологични, стомашно-чревни, психиатрични, инфекциозни,
метаболитни, ендокринни, на простатата, на опорно-двигателния апарат.
Всички те са свързани най-вече с начина ни на живот. Ние не можем да променим голяма част от
заобикалящата ни среда, но можем да Ви помогнем да отговорите на въпроса:

III. Как да подобрим здравето си и да бъдем силни и щастливи?
Нашият организъм е сложен биохимичен механизъм, който изисква ежедневно постъпване на
необходимите хранителни вещества. За да намалим влиянието на негативните процеси, за да отдалечим
старостта и болестите, е необходимо да променим някои от лошите си навици. Всички известни
специалисти препоръчват няколко важни елемента за по-добър живот: балансирано хранене, достатъчна
консумация на вода, повече движение, поддържане на оптимално телесно тегло, повече време за
почивка и сън, намалена консумация на алкохол, цигари и болкоуспокояващи, консумиране на
биологично активни хранителни добавки, време за забавление и комуникация с близки и приятели,
положително мислене.
„Какво представлява здравето? То е капитал, вложен в банката. Ако всеки ден изразходваш
определения за това време капитал, без да внасяш нещо, ти ще фалираш; ако всеки ден внасяш по
нещо, капиталът ти ще се увеличи, т.е. здравето ти ще се укрепи. Като знаеш това, не се чуди, защо
след като си бил здрав, заболяваш. Мнозина изразходват капитала си, без да внасят нещо в банката и
незабелязано губят здравето си.“ (Петър Дънов, „Нова книга за здравето“)
Профилактиката е най-добрата грижа за нашето здраве и това на нашите близки. Съзнателната и
планирана грижа помага на нашия организъм да бъде „истинският лечител“ и подкрепя
самовъзстановителните му способности.

IV. Какво означават някои термини?
Хранителните добавки са приеманите през устата (орално) хранителни вещества и минерали нутриенти. Чрез тяхното ползване ние осигуряваме на организма необходимите му вещества и елементи
в достатъчни и балансирани количества, ускоряваме възстановяването му и поддържаме тялото в
оптимална форма.

Биологично активни са онези хранителни добавки, които са произведени от натурални
съставки по максимално щадящи ги технологии, което е предпоставка клетките на човешкото тяло да ги
разпознават и приемат като естествени храни, като ги усвояват бързо и в максимални количества, без
странични ефекти. При тях не съществува опасност от предозиране или пристрастяване, съвместими са
с храни, лекарства и алкохол. Природата е съвършена и притежава всичко необходимо за здравето на
човека. Растенията и част от животинския свят много по-рано от човека преминават през период на
адаптация към нови условия на оцеляване. Затова те са изключително подходящ източник на нутриенти,
наред с минералите от недрата на Земята.

Нутриентите са всички хранителни вещества и елементи, които са необходими за човешкото
тяло, за да може то да се развива, поддържа, възстановява и функционира.

Витамините са органични съединения, необходими на тялото, за да може то да се развива,
расте и функционира нормално. Те са необходими на човешкия организъм като нутриенти в много
малки количества – оттам идва и името им – vita minima (минимално за живот). Наименованието
витамин се появява през 1912 г., след като американският биохимик от полски произход Казимир Функ
изолира от оризовите люспи, съдържащо аминна група, вещество (витамин В1), което лекува болестта

бери-бери и го нарича „витамин“. Витамините са нискомолекулни органични вещества, необходими в
минимални количества за нормалната жизнена дейност на човека и животните. Необходимостта от тях е
обоснована през 1880 г. от руския учен Н. И. Лунин. Витамините са съединения, които организмът не
може да произвежда в достатъчни количества и затова е необходим прием чрез храна или хранителни
добавки.

Минералите са неорганични елементи, които са жизнено важни за съществуването на човека,
защото служат за изграждането на мускулите, тъканите и костите. Те са важни компоненти на много от
животоподдържащите системи на тялото като хормоните, транспорта на кислород и ензимните системи.
Те се делят на два вида – макроелементи (необходими на тялото в големи количества) и микроелементи
(необходими в много малки количества).

Свободните радикали са много силно активни молекули, на които липсва един електрон.
Поради този дефицит те „отнемат“ електрон от други молекули близо до тях. По този начин се получава
разрушаване и състаряване на клетките на организма. Свободните радикали разрушават имунната
система и предизвикват различни дегенеративни заболявания.

Антиоксидантите са тези нутриенти, които неутрализират свободните радикали и имат
подмладяващи функции за отделните клетки, тъкани, органи и за цялото тяло. Много от витамините и
минералите са антиоксиданти.

Водата е основна за човешкия организъм. Три четвърти от нашето тяло се състои от вода. Тя е
основна хранителна съставка, която участва във всички функции на организма. Съставна част е на
всички телесни течности. Водата е средата, в която се извършват всички биохимични процеси.
Транспортира нутриентите до всички клетки на тялото и му помага за прочистването от ненужните
вещества. Участва в регулирането на телесната температура.

Белтъчините (протеините), заедно с въглехидратите и мазнините, са другата голяма група
вещества, които ежедневно трябва да се набавят от човека в относително големи количества. Те
снабдяват организма с градивни елементи, необходими за производството на хормони, антитела, ензими
и тъкани. След водата, белтъчините са тези, от които е изградена най-голяма част от нашето тяло.

Аминокиселините са крайният продукт при белтъчното разграждане. Делят се на заменими и
незаменими (тези, които човешкото тяло не може да синтезира). От гледна точка на органичната химия
аминокиселините са химически съединения, в молекулата на които задължително присъстват амино и
карбоксилна група. В тях се съдържат около 16% азот, който не е наличен при захарите и мастните
киселини.

Въглехидратите са основен източник на енергия за нашето тяло. Те трябва да се консумират в
големи количества от организма. Делят се на две основни групи – прости въглехидрати (захар, глюкоза,
лактоза, фруктоза) и сложни (нишесте и други). Въглехидратите са главен източник на енергия за
клетките и основен - за мозъка и червените кръвни клетки. Препоръчително е да се консумират повече
сложни въглехидрати, докато простите, в рафинираните храни като десерти, безалкохолни напитки и
бонбони, трябва да се ограничават.

Мазнините също са основен източник на енергия за човешкото тяло. Те играят важна роля за
транспорта на останалите нутриенти в тялото, във и между неговите клетки, органи и системи. Важна
група мазнини са така наречените ненаситени мастни киселини - Омега 3, Омега 6 и Омега 9, които са
незаменими за човека и трябва да се набавят от външен източник. Те са главно от растителен и рибен
произход. Друга група мазнини са просто източник на енергия и калории, които повечето от хората
консумират в излишък и това води до затлъстяване и сърдечно-съдови проблеми.

Ензимите са белтъчни молекули, които са необходими за почти всички биохимични дейности.
Д-р Едуард Хоуъл – лекар и пионер в ензимните изследвания, ги нарича „искрици живот“. Те играят

роля на катализатори на хиляди биохимични процеси в оганизма – смилане на храната, стимулиране на
мозъка, доставяне на енергия за клетките, възстановяване на тъканите, органите и системите. Делят се
на две групи – храносмилателни и метаболитни.

V. Правилното приемане на хранителните добавки –
предпоставка за максимален ефект.
„Нека храната бъде нашето лекарство, а лекарството – храна“ ( Хипократ)
Доброто здраве се основава на доброто хранене. Всеки се нуждае от четирите основни
хранителни вещества – вода, белтъчини, въглехидрати и мазнини, както и от витамини, минерали и
микроелементи.
За да бъде снабден организмът ни с всички необходими нутриенти, освен задължителното им
присъствие в храната, е важно правилното им и пълноценно усвояване. Има много материали за това
какви са фазите на хранене, но най-важният факт е, че всяко хранително вещество се усвоява в различна
част от нашата храносмилателна система – устна кухина, стомах, дванадесетопръстник, тънки черва,
дебело черво. Предпоставка за такова са хубавото сдъвкване на храната, правилното функциониране на
храносмилателните ензими и възможността на тези органи да усвояват полезните вещества от храната и
да успяват да ги доставят до всички клетки. Не случайно се казва, че: „Водата трябва да се яде, а
храната да се пие“.
Тънките черва имат силно нагъната вътрешна повърхност, покрита от клетки с власинки, което
ги превръща в превъзходен абсорбционен орган, благодарение на голямата им всмукваща площ.
Повечето витамини, минерали, аминокиселини и мастни киселини се усвояват именно там и в дебелото
черво. Това означава, че при наличие на натрупани токсини и други замърсявания в тях, власинките не
работят пълноценно и нутриентите не се усвояват напълно от организма, независимо дали ги
поглъщаме с храната или с хранителните добавки.
А какво се случва обикновено, когато се храним, подложени на гореспоменатите въздействия на
околната среда, стреса и некачествената храна? Приетото през устата количество хранителни продукти
не може да се обработи и започват процеси на гниене още в стомаха. Достатъчни са няколко седмици
неправилно хранене и в него започват възпалителни процеси, водещи до гастрит, дори и язва. Понататък тази непреработена и започнала да вкисва храна попада в дванадесетопръстника, тънките и
дебелото черва. Започва натрупване по стените им на шлаки, които с течение на годините се превръщат
в канцерогенни образувания. Междувременно тези токсини се наслагват също и в жлъчката, бъбреците,
цялата кръвоносна система и мастните депа. Кръвта, наситена с отрови, подхранва цялото ни тяло и
мозъка, а токсините се отлагат в ставите и костите.
Повече от 90 % от хората имат токсични натрупвания в организма си. Когато същият е замърсен
по този начин, той се опитва да се освободи от ненужните вещества. Някои от признаците за това са:
блед оттенък на лицето и проблеми с кожата: лющене, удебелен рогов слой, запушени мастни жлези,
склонност към обриви, алергии, екземи и пъпки, загуба на еластичността, нарушени кръвообращение и
лимфен дренаж, лоша миризма, торбички под очите, увеличаване на целулитните образувания.

1. Прочистване на организма.
Препоръчителна първа фаза при започване на консумация на биологично активни хранителни
добавки е прочистване на натрупаните токсини, за да можем по-добре да усвояваме нутриентите.
Необходимо е 30 минути преди всяко хранене да се пие чай или чаша гореща вода, с което започва
прочистването на червата. След 10-ина минути е най-подходящо да се консумират на гладно продукти,
богати на водоразтворима целулоза – овесени ядки, моркови, цитрусови плодове или ябълки. Те

освобождават власинките на червата от токсините, а водата помага същите да бъдат изхвърлени от
организма - така хранителните вещества ще се усвояват по-добре. Особено подходящо е да се
консумира и „истинско“ кисело мляко, а прясното да се намалява с напредване на възрастта.

Прочистване с продуктите на Sanct Bernhard:
Редукта фигура фит – билкова смес за прочистване на организма от токсини – препоръчва се да
се пие 1-2 седмици преди консумиране на други хранителни добавки, за да подготви организма за подоброто им усвояване. Изключително подходящ продукт за регулиране на наднормено тегло.
Капсули от бял трън - признати за детоксикант N 1.
Чисти био сокове от Алое, Нони, Нар, Годжи и Мангостийн - подобряват функцията на
храносмилателната и отделителната системи и прочистват организма.
Чистото масло от черен кимион - мощно прочистващо действие.
Артишок и папая - естествени храносмилателни ензими, които подпомагат храносмилането,
усвояването на полезните вещества и имат детоксикиращо действие.
Чесън и див чесън – векове наред са известни със своето очистително действие, дори и при
натравяне с тежки метали.

Прочистване с други продукти от асортимента на Green Master:
Царски билки за храносмилателната система – нормализират дейността на храносмилателната
система.
Царски билки за идеална фигура – нормализират дейността на отделителната система и
балансират обменните процеси в организма. Подпомагат организма за освобождаване от шлаките,
токсините, излишните мазнини и вредния холестерол. Тези царски билки действат най-добре, когато се
приемат разтворени в запарка от лайка.
Царски билки Detoxin – специално подбрани билки за подпомагане на организма за
освобождаване от натрупаните токсини. Изключително подходящи за употреба самостоятелно и заедно
с апарат Volcano Zapper – биовълнов генератор за избирателно електропоразяване на патогенни
микроорганизми.
Уред Dr. Silver или най-новата модификация Dr.Silver Universal – за дезинфекция на
водопроводна, изворна и от други източници вода, както и за обогатяването й със сребърни йони.
Сребърната вода подпомага функцията на храносмилателната система и способства за детоксикацията
на организма.
Много важно при прочистване на организма – с профилактична цел или след заболяване и прием
на лекарства и антибиотици, е да се спазва: 1) да се пие достатъчно вода (поне 30 мл на кг телесно
тегло); 2) да се консумират биологично-активни добавки с витамини и минерали, особено с калций, тъй
като при детоксикация част от тях се изхвърлят чрез диурезата; 3) да се консумират добавки с
пробиотици - за възстановяване на нормалната микрофлора в стомаха и целия храносмилателния тракт,
както и да се приема и достатъчно количество „истинско“ кисело мляко.

2. Избор на подходящите продукти за съотвения потребител.
Асортиментът от биологично активни хранителни добавки на Green Master е изключително
богат. Настоящият материал е създаден, за да помогне на всеки един потребител да избере найподходящите добавки за неговия организъм. В точка IX са дадени общи препоръки към различните
групи потребители на хранителни добавки, определени на база възраст, пол, начин на живот и хранене,
телесно тегло, професия. В точка X е представена таблица с препоръчителни хранителни добавки от
асортимента в Програма за Здравето за превенция при над 250 състояния и заболявания.

3. Начин на употреба:
Следвайте инструкциите за употреба на етикета. Важно е да се спазва дозата, времето и начина
на приемане на добавките, за да се получи максимален ефект.

Синергия – явление, при което комбинирането на няколко витамина и/или минерала и/или
други нутриенти, води до засилване на функцията на всеки един от тях. В един и същ период e
подходящо да се конумират едновременно до 3-5 различни хранителни добавки и те да имат синергично
действие върху организма. Препоръката е да не се пият повече от 2-3 вида добавки на един прием, а по
различно време на деня или поне през интервали от 10-15 минути, за да могат да се усвоят напълно.

Референтни стойности за хранителен прием (средно дневно) са онези стойности на белтък,
витамини и минерали, които са необходими дневно на организма на възрастен човек с телесно тегло в
нормата и в нормално функционално състояние (клинично здрав), който води сравнително балансиран
начин на живот и хранене и работи при нормално натоварване и нормално работно време (колкото и да
са общи тези понятия). При наличие на повишаване на физическото и/или психологическото
натоварване или при други състояния на организма, различни от нормалното функционално състояние,
дневните нужди нарастват значително. Референтните стойности са публикувани на етикета на
български език на всяка една добавка от нашия асортимент, в съответствие с европейското и
българското законодателства. Там, където такива стойности не са публикувани, е поради факта, че все
още не са регламентирани съответни за конкретната съставка на хранителната добавка.
Царски билки – всички продукти от серията представляват гъсти течности. Те се приемат на
гладно, разтворени в 50 мл чиста вода, сок, негорещ чай или друга течност.

4. Колко вода трябва да се пие?
Човешкото тяло се състои от около 25% твърда материя и около 75% вода. Мозъчната тъкан
съдържа около 85% вода. Водното съдържание варира значително между различните организми и дори
между различните органи. Както беше споменато в точка IV, водата участва във всички жизнени
процеси и затова е изключително важно периодичното снабдяване на организма с вода, която
непрекъснато се губи чрез изпотяване и отделяне. Без достатъчно вода бихме се отровили от
собствените си метаболитни отпадъци.
В съвременното общество преобладава мнението, че чаят, кафето, нискоалкохолните напитки
(бира) и безалкохолните газирани питиета са желани и пълноценни заместители на чистата естествена
вода. Убеждението, че тялото ни, подложено на всекидневен стрес, се нуждае от тези напитки, е
елементарна, но катастрофална грешка. Истината е, че те съдържат вода, но в тях има също и
дехидратиращи (обезводняващи) вещества. Това са техните оцветители, ароматизатори, консерванти,
вкусоподобрители и други. Попаднали в организма, те не само че не позволяват на свързаната с тях вода
да премине към нуждаещите се от нея органи, но се разтварят в допълнително количество вода от тази,
която тялото е отделило като резерв. Това означава, че като консумираме тези течности, ние не само не
набавяме допълнителна вода за организма, а напротив - изчерпваме наличната такава.
С възрастта усещането ни за жажда се притъпява. Същевременно намалява процентът резервна
водна течност в тялото в сравнение с младежките години. Затова е важно да пиете вода, дори и да не
изпитвате жажда. Препоръчваме Ви да дезинфекцирате и зареждате водата със сребърни йони с уреда
Dr.Silver, както и да я структурирате с Био-енергоинформационния медальон Elixir, преди да я
консумирате.
При приемането на биологично активни хранителни добавки водата има важна роля по
отношение на изхвърлянето на токсините от организма и по-доброто усвояване на нутриентите от
всички клетки на тялото. Ако не се пие достатъчно вода, се усвояват (абсорбират) само между 25% и
35% от полезните съставки. Минималното количество вода за максимално усвояване на нутриентите е
по 30 мл вода на килограм телесно тегло на ден.

Внимание! Минималното количество вода от 30 мл на килограм телесно тегло важи за хората с
нормална функция на бъбреците. Консултирайте се с лекар при наличие на заболяване на бъбреците.

5. Колко често е препоръчително да се консумират хранителни добавки и за какъв
период?
Превантивната грижа за нашето здраве не е еднократно действие, а продължителен процес и
начин на живот. Хранителните добавки на Green Master са биологично активни натурални продукти и е
необходимо по-дълго време да се употребяват, за да се получи възстановяване на организма до
състояние, близко до нормалното функционално такова. Не може да се очаква при ограничен прием от
порядъка на 1-2 дни, а при някои добавки и при определени здравословни състояния - дори на 1-2
седмици консумация, да се получи осезаем ефект.
За всички хора, които искат да подпомогнат организма си да бъде здрав и силен дълги години,
препоръчваме: поне веднъж в годината да правят цикъл на прочистване на организма, а преди началото
на всеки сезон да включват и подсилващи програми, съобразени с индивидуалните потребности. При
наличие на предпоставки за развитие на конкретен здравословен проблем – препоръката на
специалистите ни е да се пият съответните добавки толкова месеца, на колкото десетилетия е
съответния човек (43 години – средно 3-4 месеца). А след това да се правят още 1 или 2 пъти в годината
поддържащи програми за по-кратък период със съответните хранителни добавки. За почитателите на
редовния прием на хранителни добавки ще препоръчаме - периодите за активно приемане на
хранителни добавки е добре да се редуват с периоди на почивка от прием (от порядъка на поне 1 месец)
– така се дава възможност за активизиране на индивидуалните оздравителни сили на организма.

VI. Предимства на биологично активните добавки на Sanct Bernhard
Sanct Bernhard има повече от 100 години опит с всичко от природата, свързано със здравето.
Предимствата на биологично активните добавки на компанията са:
1. Натурални съставки от сертифицирани ферми или находища.
2. Непрекъснат контрол на качеството на входа и изхода на производствената линия при всяка една
партида.
3. Доказани рецепти, произведени по модерни технологии.
4. Синергия на съставките – в повечето добавки от асортимента има една или две основни съставки
в по-големи количества и една или няколко допълнителни, които са в много малки количества,
но помагат на организма да усвоява основните.
5. Спазване на всички международни и европейски стандарти за производство.
6. Атрактивен дизайн на опаковката, с максимална защита от вредното въздействие на околната
среда.
7. Изключително богат асортимент.
8. Редовна доставка.
9. Изчерпателна информация в каталога The New Wellness Revolution за конкретния артикул:
подробен състав на всяка капсула, таблетка или билка, препоръка за подпомагане при конретни
състояния, действие и допълнително действие, начин на употреба, интересни допълнителни
факти и информация за периода, за който може да бъде консумирана една опаковка от
конкретната добавка.
10. Изключително конкуретни цени.

VII. Предимства на Виталните гъби на Doctor Nature.
 Натурални съставки от сертифицирани ферми или находища.
 Непрекъснат контрол на качеството от Агера Фарма (Швейцария).
 Продуктът Megavital Complex съдържа седемте най-разпространени, най-добре изучени и с наймощен ефект източни гъби - Рейши (Ganoderma lucidum), Шийтаке (Lentinula edodes), Майтаке
(Grifola frondosa), Кордицепс (Cordyceps sinensis); Кориолус (Coriolus versicolor); Агарикус
(екстракт от Agaricus blazei) и Херициум (Hericium erinaceus) плюс Селен, Витамин С и Цинк.
 Синергия на съставките – рецептата на MEGAVITAL COMPLEX е създадена по препоръки на
най-добрите специалисти в областта, за да има максимална синергия и усвояемост на
съставките. Този продукт се съдържа като самостоятелен компонент в останалите продукти
REISHI+, SHIITAKE+, MAITAKE+, CORDYCEPS+.
 Спазване на всички международни и европейски стандарти за производство.
 Атрактивен дизайн на опаковката, с максимална защита от вредното въздействие на околната
среда.
 Изключително добре подбран асортимент от 5 продукта с MEGAVITAL COMPLEX и един, в
който има и природен органичен германий, а именно – Германор 132.
 Редовна доставка.
 Изчерпателна информация в каталога The New Wellness Revolution за всеки артикул: подробен
състав на всяка капсула, препоръка за подпомагане при конретни състояния, действие, начин на
употреба, интересни допълнителни факти.
 Изключително конкуретни цени.

VIII. Предимства на Царските билки на маг.фарм. Н.Мангалджиев
 Натурални съставки от сертифицирани български планински райони.
 Много ефективна формула по оригиналната рецепта на маг.фарм.Н.Мангалджиев, съчетала найдобрите традиции на родното билко- и природолечение и съвременните технологии.
 Синергия на съставките - рецептата е основана на изключително силната комбинация – мед и
билки. Всеки един продукт от серията Царски билки съдържа пчелен мед, екстракти от Златен
корен (Rhodiola rosea) и други билки, в зависимост от предназначението му. За тази серия от
Програма за здравето е избрана течната форма на продукта, която е предпоставка за
изключително добрата му усвояемост.
 Медът е високоенергиен продукт - източник на бързоосвобождаваща се енергия и лесноусвоими
въглехидрати. В него се съдържат около 100 различни полезни за организма компоненти:
глюкоза, фруктоза, витамини, ферменти, както и минерални, хормонални, антибактериални и
други ценни вещества. Той е лесно смилаем от организма и на децата, и на възрастните.
 С екстрактите от Златен корен се опитваме да възстановим връзката на българина с най-силния
природен биоенергетизатор на нашия род – онази удивителна „разаяна“, която е била
привилегия само на духовните и светските водачи на българските племена във времената на
възход и падение - „Златният корен на древните българи“. Тази билка е намерила подходящи
условия за приспособяване в днешните ни земи и е мощна сила в борбата на хората с
проблемите на човешкото здраве в съвременните условия на живот. Розова родиола (Rhodiola
rosea) или „златен корен“ се прилага от древни времена в народната медицина като средство,

премахващо умора, повишаващо работоспособността, при малокръвие, импотентност,
фригидност и др. По механизма си на действие се отнася към енергетиците – разширява
собствените биохимически и функционални резерви на организма.
 Спазване на всички международни и европейски стандарти за производство, с атрактивен
дизайн на опаковката и максимална защита от вредното въздействие на околната среда.
 Изключително добре подбран асортимент от 15 продукта, които са подходящи за подпомагане и
подобряване на дейността на всички органи и системи на човешкото тяло.
 Редовна доставка.
 Изчерпателна информация в каталога The New Wellness Revolution за всеки артикул: подробен
състав на всяка билка, препоръка за подпомагане при конретни състояния, действие и
допълнително действие, начин на употреба, интересни допълнителни факти.
 Изключително конкуретни цени.

IX. Кой има нужда от хранителни добавки и
общи препоръки към различните групи потребители
Необходимостта от консумиране на хранителни добавки за подпомагане на нормалното
функциониране на човешкия организъм е различна при всеки организъм. Тя се обуславя от съвместното
въздействие на множество фактори, най-важните от които са: възраст, пол, начин на живот и хранене,
телесно тегло, професия.

Деца – във възрастта между 4 и 12 години децата израстват средно с по 50 см. През това време
теглото им се увеличава почти двойно. Често храненето им е небалансирано, еднообразно, като се
наблюдава повишена консумация на захар и наситени мазнини. За тях препоръчваме Витамини за деца,
Био сок от ехинацея, Плодови бонбони с витамини А, С и Е. Всички педиатри подчертават, че от голямо
значение за правилното развитие на детския организъм са ненаситените мастни киселини Омега 3 – за
мозъка, очите, кръвоносните съдове, опорно-двигателната система и отделните тъкани. Те балансират и
процесите в организма при хиперактивни деца. Препоръчваме поне 2-3 пъти в годината да се прави
цикъл с прием на Омега 3 рибено масло или Omega 3 – Perilla oil за 2-3 седмици по 1 капсула на ден
след консултация с личния лекар на детето. Поради бързия растеж, детският организъм има нужда също
и от калций и магнезий. След консултация с педиатър, се препоръчва да се правят цикли с прием на
Калций + Магнезий 2-3 пъти в годината по 2-3 седмици с прием на 1 таблетка на 2 дни или половин
таблетка на ден. Калцият е особено ценен за детския организъм: обезпечава нормалното развитие на
скелета и зъбите, предпазва от зъбен кариес, подобрява паметта и умственото развитие. Заедно с
магнезия, той предпазва детския организъм от: кожни проблеми, рахит, забавено или прекалено бързо
израстване, придружено от болки в мускулите и конвулсии в крайниците. От продуктите на Sanct
Bernhard са подходящи също Коластра и Супер калций от червени коралови водорасли, а при деца над 6
години могат да се правят и профилактични приеми с продукти от серията Витални гъби за подсилване
на организма. Царските билки За детето е продукт със силно имуномодулиращо действие за общо
укрепване на детския организъм. Активира дейността на защитните системи, проявява антистресово,
адаптогепнно, противовъзпалително и антиоксидантно действие. За деца до 3 години – 1/2 ч.л. (2,5 ml )
3-6 години – 1 ч.л. (5 ml ), над 6 години – 1-2 ч.л. (5-10ml), разтворени в 50мл вода, сок или друга
течност, 2 пъти дневно поне 30 мин. преди хранене.

Младежи – младите хора между 13 и 19 години се намират в една прекрасна възраст, когато
техният организъм търпи сериозни промени, а начинът им на живот също се променя значително.
Хормоналните промени в периода на пубертета, стресът от полагането на изпити и модните увлечения
за спазването на диети са допълнителни фактори към небалансираното и еднообразното хранене.

Същевременно организмът им има нужда от много енергия, витамини и минерали. Всички продукти на
Sanct Bernhard, които съдържат такива, са подходящи, а след консултация с личния лекар може да се
избере този, който отговаря на специфичните нужди на конкретния млад човек. Препоръчваме още:
Коластра, ненаситените мастни киселини Омега 3 рибено масло и Omega 3 – Perilla Oil, Био сокове от
Алое, Нони и Нар, Маслото от черен кимион, всички водорали от асортимента – Спирулина, Афа,
Хлорела, а също и Ликопен, 100% натурални мултивитамини и минерали от зеленчуци, Лецитин
гранулат, Амино-комплекс. За досадното акне са подходящи продуктите с Омега 3, Селен + А, С и Е,
Бирена мая + Витамини, Капсули за красота. И при тази възраст калцият и магнезият са изключително
важни за: обезпечаване на нормалното умствено развитие и растеж на скелета, подпомагане на паметта,
правилното фукциониране на нервната система и на множество хормони и ензими. Също така те
предпазват от: кожни проблеми, бързо изморяване, болки в мускулите и конвулсии в крайниците при
прекалено бързо израстване, особено в началото на половото съзряване (11-14 години). За младите хора
са подходящи и всички продукти от серията Витални гъби – мощен имуномодулатор. От серията
Царски билки са подходящи: За имунната, За дихателната и За храносмилателната системи, а при
необходимост може да се комбинират и с Царски билки За нервната система и/или За съня. Препоръчва
се и прием на Царски билки Златна формула – за хармонизиране на обмяната на веществата и
подсилване на основната адаптогенна ПНЕИ система, включваща психика, нервна, ендокринна и
имунна системи и клетъчни хормони.

Лица, които искат да имат здрава кожа, коса и нокти – особено характерно за младежи и
хора в активна възраст - здрав и красив външен вид се поддържа с подходящите хранителни добавки и
козметични продукти. Препоръчваме: Масло от черен кимион (чисто и с витамини), Витамин С + Цинк,
Калций + Витамин D3, Сила за нервната система, Чисти сокове от Алое и Нони, Омега 3 рибено масло,
Omega 3 – Perilla Oil, Колаген голд екстра, Колаген плюс, Коластра, Flax Oil – Омега 3-6-9, Омега 7 –
масло от облепиха, Масло от вечерна роза, Селен + А, С и Е, Бирена мая + Витамини, Капсули за
красота, Амино-комплекс, Каротин плюс, Супер калций от червени коралови водорасли. От серията
Витални гъби са подходящи всички продукти, но при наличие на кожни проблеми се препоръчва
REISHI+. Препоръчително е да се пречиства периодично организма с Царски билки Detoxin и Volcano
Zapper, тъй като същият ежедневно е подложен на замърсявания. При кожни проблеми е подходящ
периодичен цикъл с прием на Царски билки Златна формула 1 месец, последвани от прием на Царски
билки За жената или За мъжа.

Жени – голяма част от проблемите на жените в активна възраст са обусловени от стрес,
хормонален дисбаланс или хранителни дефицити. Подходящи са повечето добавки от асортимента на
Sanct Bernhard, като не трябва да се забравят редовните профилактични прегледи при личния лекар и
гинеколога. Важно е поддържането на нормална костна плътност с помощта на продуктите с Калций.
Коластрата има свойството да възстановя здравословния баланс на почти всички системи в организма
на жената. При проблеми с пикочните пътища и цистит са подходящи капсулите с Червена боровинка.
При предменструален синдром (ПМС) са подходящи капсулите с Масло от вечерна роза и Жълт
кантарион, Чист сок от Алое и Нони, Чисто масло от черен кимион, Спирулина, Лецитин Витал,
Лецитин гранулат, Омега 3 Рибено масло, Omega 3 – Perilla Oil, Таблетки с екстракт от върба. Найподходящият продукт от серията Витални гъби е MAITAKE+ - подпомага хормоналния баланс, жлезите
с вътрешна секреция, като е полезен и при ПМС. От Царските билки има специално създадени За
жената и За идеална фигура. При конкретна необходимост са подходящи и всички останали билки.

Жени, които се подготвят за забременяване – от изключително значение за бъдещите
майки е да са здрави. Необходимо е да имат силна имунна система – могат да изберат от богата гама
витамини, минерали, водорасли и био сокове, които подпомагат и плодовитостта (особено Селен и
Цинк). Коластрата подсилва имунитета и има свойството да възстановява здравословния баланс на
почти всички системи в организма на жената. Препоръчително е да се консумират и добавки със
съдържание на фолиева киселина – Масло от черен кимион с витамини, Алое вера + витамини, Коензим

Q 10 плюс, Мултивитамини и минерали A-Z, Бирена мая + витамини, Капсули за красота. Много важно
за развитието на бъдещия организъм (мозък, нервна система, ретина, тъкани) е ненаситените мастни
киселини - Омега 3 - да са в нормални нива. Подходящи са още и Масло от черен дроб на треска, FlaxOil - Омега 3-6-9, Omega 3 – Perilla Oil, Омега 7, както и Ликопен и 100% натурални мултивитамини и
минерали от зеленчуци. Всички Био сокове са препоръчителни за тези жени – Алое, Нони, Нар, Годжи,
Мангостийн, както и Чисто масло от черен кимион. Препоръчително е поне една година преди
планирано забременяване да се приемат хранителни добавки на 2-3 цикъла и организмът на бъдещата
майка да бъде подпомаган да функционира оптимално. След забременяване консумацията на
хранителни добавки задължително трябва да е под лекарски контрол. При дамите, които се подготвят да
стават майки, отново най-подходящи са MAITAKE+ от серията Витални гъби и Царски билки за жената.
Важно е да се пречиства периодично организма с Царски билки Detoxin и Volcano Zapper, тъй като
същият ежедневно е подложен на замърсявания, от които бъдещият плод трябва да бъде предпазен.
Препоръчва се и прием на Царски билки Златна формула – за хармонизиране на обмяната на веществата
и подсилване на основната адаптогенна ПНЕИ система, включваща психика, нервна, ендокринна и
имунна системи и клетъчни хормони.

Жени в менопауза – климаксът е период в живота на жената, в който настъпват големи
промени в хормоналния баланс на организма. Препоръчително е, още преди той да настъпи, тялото да
се подпомага с витамини, минерали и различни масла, за да се преодолее по-лесно. Има богат набор от
добавки, които подпомагат дамите през менопаузата – Калциий + витамин D3, Калций + Магнезий, Соя
и Калций, Супер калций от червени коралови водорасли, Масло от вечерна роза, Жълт кантарион, както
и всички останали добавки за подсилване на организма. Отново най-подходящи са Царски билки за
жената и MAITAKE+ от серията Витални гъби. Всички останали продукти от същата серия предпазват
от повишения риск от ракови заболявания в тази възраст. Препоръчителни са и Царски билки за
нервната система и за съня.

Мъже – все по-често и мъжете започват да поддържат здравето си с биологично-активни
добавки и то още в активна възраст. При тях натовареното ежедневие най-често води до сърдечносъдови проблеми, а с времето могат да настъпят проблеми със сексуалната активност, простатната
жлеза и плодовитостта. За подпомагане, подсилване и профилактика на последните са подходящи:
Масло от черен кимион, Коластра, Витамин С + Цинк, Селен + А, С и Е, Капсули витамини + пчелно
млечице, Био сок от Нони, Нар, Годжи, Мангостийн, а също и Бял трън, Жен-Шен, Омега 3 рибено
масло, Omega 3 – Perilla Oil, Чесън, Био сок от Ехинацея, Дяволски нокът, Масло от тиквени семки, Див
чесън плюс селен. Силен сексуален стимулатор е и CORDYCEPS+. Подобряване в тази сфера дават и
Царските билки за истинско удовоствие. Има и специални Царски билки за мъжа, които подобряват
дейността и нормализират функциите на „второто сърце на мъжа“ – простатната жлеза. Всички добавки
за подсилване на организма и снабдяването му с нутриенти са подходящи, като изборът им зависи от
конкретното здравословно състояние на мъжа.

Лица над 50 години – дългогодишните проучвания са установили, че с възрастта се променя
нуждата от витамини и минерали. Особено за хората над 50 години е установено, че организмът изисква
по-високи дози от В-комплекс, Витамин Е, както и калций, желязо и хром. Много подходящи за тази
цел са: Мултивитамини и минерали A-Z 50+, Капсули витамини + пчелно млечице, Сила за нервната
система, Бирена мая + Витамини, Калциий + Витамин D3, Калций и Магнезий, Соя и Калций, Креатин и
Магнезий, Супер калций от червени коралови водорасли. Като цяло възрастните хора се хранят помалко и според изследванията по тази причина мнозинството от тях не успяват да приемат дори
минималните количества нутриенти. Затова е необходимо да се консумират: Коластра, Афа, Аминокомплекс, Омега 7 - Масло от облепиха, Ликопен, 100% натурални мултивитамини и минерали от
зеленчуци. За подпомагане на ставите и кръвоносните съдове са подходящи АктиВен капсули,
Зеленоуста мида, Колаген Голд Екстра и Колаген плюс. За отлагане на настъпващите с възрастта
проблеми са подходящи: Лецитин Витал, Лецитин гранулат, Гинко Билоба, Коензим Q 10 плюс,

Дяволски нокът, Лутеин Мега Комплекс, Капсули за подобряване на слуха, както и всички Био сокове –
Алое, Нони, Нар, Годжи, Мангостийн, съответните им варианти на каспули и Чистото масло от черен
кимион. Всеки един продукт от серията Витални гъби е подходящ за лица над 50 години, тъй като е
мощен имуномодулатор и периодичният им прием предпазва от сърдечно-съдови и ракови заболявания,
които са най-характерни за тази възраст. Изборът на конкретен продукт зависи от предразположеността
към тези заболявания. Препоръчително е периодично да се приемат и Златна формула, както и всеки
друг продукт от серията Царски билки за подсилване на даден орган или система в тялото.

Лица с наднормено тегло – наднорменото тегло е един от многото негативни резултати от
съвременния начин на живот. Липсата на достатъчно движение и разходки сред природата,
нездравословното хранене и замърсената околна среда, както и стресът, водят до това неестествено
състояние на организма, което, освен че е неестетично и хората не изглеждат добре, води и до редица
заболявания. Най-важното при избрания режим за отслабване е той да се прави плавно и с помощта на
добавки, които да осигуряват необходимите нутриенти на организма. Подходящи са: Редукта фигура
фит, L-карнитин, Редукта-Плюс (ванилия и шоколад), CLA-капсули за отслабване, Спирулина, Ябълков
оцет, Био сок от Нар (+капсули), Годжи (+капсули) и Мангостийн. За подпомагане на ставите и
кръвоносните съдове на краката, които носят по-голяма тежест, са подходящи АктиВен капсули,
Зеленоуста мида, Колаген Голд Екстра и Колаген плюс. Важно е също така да се консумират достатъчно
витамини, минерали и аминокиселини, както и продукти, които предпазват от сърдечно-съдови
заболявания и проблеми с опорно-двигателния апарат, които са пряк резултат от наднорменото тегло.
Препоръчва се MAITAKE+, както и всички други продукти от серията Витални гъби за лицата, които са
с наднормено тегло, тъй като съдържащите се в тях съставки подпомагат намаляването му. От Царските
билки има специален продукт – За идеална фигура, но и всички останали са подходящи като
съпътстващи, в зависимост от състоянието на конкретния организъм.

Вегетарианци или провеждащи диети – колкото и да са здравословни безмесното хранене и
диетите, разнообразието от храни е винаги ограничено и може да доведе до недостиг на витамини (В12
и Д) и минерали (калций, желязо, цинк). Затова е необходимо подсилване на организма с енергия от
водорасли, които са „храната на бъдещето“, защото съдържат най-високи концентрации на хранителни
вещества – Спирулина, Афа, Хлорела, както и капсулите с полезни вещества от зеленчуци – Ликопен и
100% натурални мултивитамини и минерали от зеленчуци. Подходящи са всички добавки с витамини и
минерали и особено Коластрата. За подпомагане на жизнената енергия е добре да се използва и Коензим
Q 10 плюс. За планирано отслабване са подходящи: Редукта фигура фит, L-карнитин, Редукта-Плюс
(ванилия и шоколад), CLA-капсули за отслабване, Спирулина, Ябълков оцет, Био сок от Нар (+капсули),
Годжи (+капсули) и Мангостийн. Препоръчва се MAITAKE+, както и всички други продукти от серията
Витални гъби за лицата, които са вегетарианци или спазват диета, тъй като съдържащите се в тях
съставки подсилват организма и подпомагат намаляването на телесното тегло. От Царските билки има
специален продукт – За идеална фигура, но и всички останали са подходящи като съпътстващи, в
зависимост от състоянието на конкретния организъм.

Лица, които често боледуват или настиват – препоръчително е да правят профилактични
цикли преди началото на всеки сезон с прием на имуностимулиращи и общоукрепващи добавки като:
Масло от черен кимион (чисто масло и капсули с витамини), Коластра, Витамин С, Ацерола капсули,
Витамин С + Цинк, Селен плюс А, С и Е, Чисти сокове от Алое и Нони, Био сок от Ехинацея, Био сок от
Нар (+капсули), Годжи (+капсули) и Мангостийн, Алое вера + витамини, Капсули витамини + пчелно
млечице, Хлорела, Коензим Q 10 плюс, Чесън и Див чесън плюс селен, Мултивитамини и минерали AZ, Имунокомплекс Sanct Bernhard, Таблетки с екстракт от върба, Ликопен и 100% натурални
мултивитамини и минерали от зеленчуци. Всички продукти от серията Витални гъби са подходящи при
такива лица, тъй като основният ефект тяхното действие е имуномодулиращият, а Германор 132 е и
супер антиоксидант. От серията Царски билки са подходящи: Златна формула, За имунната система и За
дихателната системи.

За да се предпази организмът в периоди на грипни и вирусни зарази, е много важно също: 1) да
се пие вода, заредена със сребърни йони от уредите Dr. Silver или най-новата модификация Dr.Silver
Universal, тъй като те са най-висoкоактивни към няколкостотин микроби и бактерии; 2) да се използва
няколко пъти на ден Dr. Silver – гел за чисти ръце; 3) да се почистват дръжките на врати, хладилници и
всички употребявани уреди с кърпи от ултрамикровлакна за предпазване от замърсяване и заразяване;
4) да се правят по 2-3 процедури с Volcano Zapper за предпазване от вируси или премахването на вече
съществуващи в организма.

Лица, възстановяващи се след заболяване – лицата, прекарали заболяване, най-често са в
дефицит на нутриенти и пробиотици. Небалансираното хранене и приемането на силни лекарства (найчесто антибиотици) допълнително е изтощило организма. Необходими са големи дози витамини,
минерали, пробиотици и аминокиселини за подсилване на организма. Всички добавки от асортимента
на Sanct Bernhard, съдържащи тези нутриенти са подходящи, а изборът зависи от конкретното състояние
на всеки човек. Изключително важно е да се вземе поне един подсилващ имунната система и
същевременно прочистващ от страничните ефекти на лекарствата продукт: Масло от черен кимион,
Коластра, Ацерола капсули, Витамин С + Цинк, Селен плюс А, С и Е, Чист сок от Алое или Нони, Био
сок от Нар (+капсули), Годжи (+капсули) и Мангостийн, Чесън, Афа, Хлорела, Коензим Q 10 плюс, Био
сок от Ехинацея, Омега 7, Див чесън плюс селен, Lacto Pro – Пробиотик, Имунoкомплекс Sanct
Bernhard, Капсули витамини + пчелно млечице, Ликопен и 100% натурални мултивитамини и минерали
от зеленчуци. Всички продукти от серията Витални гъби са подходящи при такива лица, тъй като
основният ефект тяхното действие е имуномодулиращият, а Германор 132 е и супер антиоксидант.
Особено подходящ е MAITAKE+, защото предпазва от евентуални алергии, вследствие на страничните
ефекти от лекарства и най-добре да е в комбинация с SHIITAKE+, която потиска патогенната
микрофлора и подпомага възстановяването на стомашно-чревния тракт. От серията Царски билки са
подходящи: Златна формула, За имунната, За дихателната и За храносмилателната системи.
Препоръчително е да се пречисти организмът с Царски билки Detoxin и Volcano Zapper.

За активиране на имунната система и предпазване от настинки и грип препоръчително е да се правят цикли преди началото на всеки сезон с прием на имуностимулиращи и
противовъзпалителни добавки като: Масло от черен кимион (чисто масло и капсули с витамини),
Коластра, Витамин С, Ацерола капсули, Витамин С + Цинк, Селен плюс А, С и Е, Чисти сокове от Алое
и Нони, Био сок от Ехинацея, Нар (+капсули), Годжи (+капсули), Мангостийн, Алое вера + витамини,
Капсули витамини + пчелно млечице, Хлорела, Ликопен, 100% натурални мултивитамини и минерали
от зеленчуци, Коензим Q 10 плюс, Чесън и Див чесън плюс селен, Мултивитамини и минерали A-Z,
Имунокомплекс Sanct Bernhard, Таблетки с екстракт от върба. Всички продукти от серията Витални
гъби са подходящи при разглежданата ситуация, тъй като основният ефект тяхното действие е
имуномодулиращият, а Германор 132 е и супер антиоксидант. От серията Царски билки са подходящи:
Златна формула, За имунната и За дихателната системи.

Лица със сърдечно-съдови проблеми и такива с кръвоносната система – сърдечносъдовите заболявания са едни от най-често срещаните в съвременните общества, а България е на челно
място в статистиките по смъртност от тях. За профилактика и предпазване от този вид заболявания са
подходящи регулярни цикли с прием на различни комбинации от хранителни добавки, като едни от найпопулярните са: Масло от черен кимион (чисто масло и с витамини), Колаген плюс, Витамин С,
Ацерола капсули, Калций + Магнезий, Соя + Калций, Супер калций от червени коралови водорасли,
АктиВен капсули, Чист сок от Алое и Нони, Алое вера витамини, Гинко Билоба, Коензим Q 10 плюс,
Чесън, Омега 3 рибено масло, Канела с хром и цинк, Масло от вечерна роза, Flax-Oil - Омега 3-6-9,
Omega 3 – Perilla Oil, Омега 7, Масло от черен дроб на треска, Див чесън плюс селен, Капсули витамини
+ пчелно млечице. Всички продукти от серията Витални гъби също са подходящи за профилактика и
подобряване на тези състояния, но най-препоръчвани са REISHI+ и CORDYCEPS+. От Царските билки
най-подходящи са: За кръвоносната система, Билкоглюконорм и Златна формула.

Лица с проблеми на дихателната система – най-голяма част от енергията, необходима ни,
за да живеем, се осигурява от дихателната система. Много от хората дори не дишат правилно, а като
добавим и недостатъчно дълбокото дишане, пагубното действие на градския смог и замърсената околна
среда, резултатът е плашещ. Много лесно можете да проверите дали дишате нормално – засечете колко
вдишвания правите за 1 минута. Най-добрият резултат е 15, между 15 и 18 все още е в рамките на
нормалното, но ако дишате по-често – рискът от заболявания и настинки е по-голям. Обяснението е
следното – честите вдишвания не са достатъчно дълбоки, а приетото количество въздух не може да
попадне пълноценно във всички части на белите дробове. В тях не се извършва достатъчен обмен на
въздуха и в резултат на неговото застояване се създава по-благоприятна среда за развитието на
бактерии и възпаления в дихателната система. За профилактика или подобряване на състоянието при
астма, бронхити и кашлица препоръчваме: Масло от черен кимион (чисто и с витамини), Чесън, Масло
от вечерна роза, Масло от евкалипт, L-карнитин, Био сок от Ехинацея, Див чесън плюс селен, Бонбони с
балсам от градински чай, Пастили с лечебна ружа и евкалипт. Подходящи са и Коластра, Капсули
витамини + пчелно млечице и Ацерола капсули. От серията Витални гъби най-подходящ е
CORDYCEPS+, а от Царските билки – За дихателната система. Хора, които имат подобни проблеми и
имат лоша битова или работна въздушна среда, е подходящо да използват Йонизатор на въдуха –
Sistema Aeroion. Той обогатява кислорода във въздуха, който дишаме.

Лица с проблеми на храносмилателната система – първата система на нашия организъм,
която страда от неправилното и небалансирано хранене, е храносмилателната. За подпомагане на
нормалната й функция са подходящи: Храносмилателна билкова горчивка, Gastrocuma, Артишок и
Папая, Minesan – Алкално-минерални таблетки, Таблетки за киселини, Коластра, Lacto Pro –
Пробиотик, Витамин С + Цинк, Хлорела, Чесън, както и Масло от черен кимион, Био сок от Алое, Нони
и Нар (+капсули), Алое вера + витамини, Капсули витамини + пчелно млечице. Витамините от група В
също са важни за доброто функциониране на тази система – Сила за нервната система. Важни за
поддържане на лигавицата на органите й са ненаситените мастни киселини – Омега 3 рибено масло или
Perilla oil, Flax-Oil - Омега 3-6-9, Омега 7 – Масло от облепиха, Масло от черен дроб на треска. А
капсулите със съдържание на Калций и Minesan – алкално-минерални таблетки - помагат при
храносмилателни проблеми и киселини в стомаха. От серията Витални гъби най-подходяща е
SHIITAKE+, а от Царските билки – За храносмилателната система.

Лица с проблеми на бъбреците и пикочния мехур. Китайците наричат бъбрека второ
сърце или корени на дървото „човек“. И това не е случайно – всеки ден през нашите бъбреци
преминават около 1500 – 2000 литра кръв (т.е. 1/5 от изтласкваната от сърцето). От тях бъбреците
филтрират около 200 литра първична урина, която впоследствие се концентрира до около 1,5 литра.
Същевременно те помагат за поддържане на нормално кръвно налягане, в производството на червените
кръвни клетки, както и в поддържането на здрава костна система. Най-предразположени към бъбречни
проблеми са: хората, които не се хранят здравословно и не консумират достатъчно вода, тези над 50-60
години, със сърдечно-съдови проблеми, диабет и белтък в урината. България е на едно от челните места
по тази заболеваемост сред населението – около 25% от лицата над 18 години имат някакво бъбречно
увреждане. Много често възпалителният процес в бъбреците е свързан с камъни или провокира
образуването им. Недостигът на калций в костите и целия организъм води до бъбречнокаменната
болест. Когато в организма не достига калций за осигуряване на мускулните съкращения, той започва да
се измива от костите и да се отлага във вид на пясък, а в последствие и на камъни в бъбреците или
жлъчката. За лицата, които искат да се предпазят или да подобрят състоянието си при наличие на
подобни проблеми, е подходящо да приемат: Калций + Магнезий, Калций + Витамин D3, Витамин С +
Цинк, Коластра, Био сок от Нони, Мангостийн и Нар (+капсули). Отделителната система е пряко
свързана с половата и проблеми в едната могат да доведат до такива и в другата, затова при цистит и
простатит препоръчваме съответно: Червена боровинка и Масло от тиквени семки, както и Царски
билки За жената и Царски билки За мъжа. Виталната гъба CORDYCEPS+ има свойството да
възстановява функцията на бъбреците и бъбречната тъкан.

Лица с проблеми на опорно-двигателната система – за съжаление над 50% от хората над
40 годишна възраст страдат от проблеми, свързани с опорно-двигателния апарат и ставите, а при помладите процентът застрашително расте. Sanct Berhard предлага изключително добри формули за
подпомагане на нормалното функциониране на този важен компонент от човешкото тяло – Зеленоуста
мида, Колаген голд екстра, Колаген плюс, Gelenkfit – капсули за опорно-двигателната система,
Дяволски нокът, Таблетки с екстракт от върба, Био сок Мангостийн. За ставите и костите са много
важни и нормалните нива на ненаситени мастни киселини в организма, които могат да се поддържат с
Омега 3 рибено масло, Flax-Oil - Омега 3-6-9, Omega 3 – Perilla Oil, Омега 7 – Масло от облепиха и
Масло от черен дроб на треска. Нормалната костна плътност се осигурява с продуктите, богати на
калций: Калций + витамин D3, Калций + Магнезий, Соя и Калций, Супер калций от червени коралови
водорасли. При наличие на остеопороза или за нейната профилактика при лица над 50 години много
подходяща е комбинацията от MAITAKE+ с Калций + Витамин D3, както и Царските билки за опорнодвигателната система.

Лица, консумиращи алкохол и цигари – консумацията на алкохол и цигари може да доведе
до сърдечно-съдови заболявания, а за да неутрализирате или намалите негативния ефект от това, е
добре да консумирате редовно някои от добавките, изброени в параграфа за лица с тези проблеми, като
е важно да знаете, че чесънът има свойството да изтегля катрана от белите дробове. Подходящи за
профилактика при тези навици също са: Бял трън (подпомага функциите на черния дроб), Лецитин
Витал, Лецитин гранулат, Био сок от Нар (+капсули), Годжи (+капсули) и Мангостийн, 100% натурални
мултивитамини и минерали от зеленчуци и Дяволски нокът. За подпомагане на дихателната система
препоръчваме: Масло от евкалипт и Пастили с лечебна ружа и евкалипт, които подпомагат
отхрачването. За подобряване на дишането от серията Витални гъби най-подходящ е CORDYCEPS+, а
от Царските билки – За дихателната система. За подпомагане функциите и защитата на черния дроб
най-подходящи са: REISHI+ в комбинация с MAITAKE+, а CORDYCEPS+ има свойството да
възстановява чернодробната тъкан. За проблеми с черния дроб препоръчваме Царски билки за
дихателната система и Detoxin.

Лица, занимаващи се с усилена физическа и/или психическа дейност. Натовареният
начин на живот е свързан с нередовно хранене и непрекъснато изтощение и преумора на организма.
Такива хора имат нужда от продукти, които да компенсират нередовния прием на нутриенти и бързо да
възстановяват изразходваната енергия, а такива са: Масло от черен кимион (чисто масло и капсули с
витамини), Коластра, Витамин С, Ацерола капсули, Витамин С + Цинк, Чист сок от Алое и Нони, Био
сок от Ехинацея, Сила за нервната система, Афа, Лецитин Витал, Лецитин гранулат, Жен-Шен, Лутеин
Мега Комплекс, Коензим Q 10 плюс, Мултивитамини и минерали A-Z, Капсули витамини + пчелно
млечице, Бирена мая + витамини, Креатин и Магнезий, Гуарана таблетки, Родиола плюс, Ликопен,
100% натурални мултивитамини и минерали от зеленчуци. От серията Витални гъби са подходящи
всички, тъй като подсилват имунната система и организма като цяло, а специалистите препоръчват да се
започне с CORDYCEPS+, SHIITAKE+ и/или REISHI+, в зависимост от цялостното състояние. От
серията Царски билки са подходящи Златна формула, За жената, За мъжа, За нервната система.

Спортисти и лица, които се движат активно - освен гореспоменатите добавки, за хората,
подложени на физически натоварвания, са подходящи и Спирулина, АктиВен капсули, Зеленоуста
мида, Колаген голд екстра, Колаген плюс, L-карнитин, Gelenkfit – капсули за опорно-двигателната
система, Амино-комплекс, Креатин и Магнезий, Коластра, Капсули витамини + пчелно млечице,
Гуарана таблетки, Родиола плюс. От серията Витални гъби са подходящи всички, тъй като подсилват
имунната система и организма като цяло, а специалистите препоръчват да се започне с CORDYCEPS+,
SHIITAKE+ или REISHI+, в зависимост от цялостното състояние на организма. От серията Царски
билки са подходящи Златна формула, За жената, За мъжа.

Лица, занимаващи се с усилена психическа дейност и/или подложени на постоянен
стрес – ученици, учители, студенти, преподаватели, мениджъри, лица за контакт с клиенти и др. За тях

са подходящи: Масло от черен кимион (чисто масло и капсули с витамини), Коластра, Витамин С,
Ацерола капсули, Витамин С + Цинк, Витамини за деца, Калций + Магнезий, Калций + витамин D3,
Соя и Калций, Чист сок от Алое и Нони, Био сок от Нар (+капсули), Годжи (+капсули) и Мангостийн,
Био сок от Ехинацея, Сила за нервната система, Афа, Лецитин Витал, Лецитин гранулат, Жен-Шен,
Гинко Билоба, Лутеин Мега Комплекс, Коензим Q 10 плюс, Мултивитамини и минерали A-Z, Капсули
витамини + пчелно млечице, Бирена мая + витамини, Креатин и Магнезий, Гуарана таблетки, Родиола
плюс, Ликопен, 100% натурални мултивитамини и минерали от зеленчуци. От серията Витални гъби са
подходящи всички, а специалистите препоръчват да се започне с MAITAKE+ в комбинация с REISHI+,
а може и с CORDYCEPS+ или SHIITAKE+, в зависимост от цялостното състояние на организма. От
серията Царски билки са подходящи Златна формула, За детето, За жената, За мъжа, За нервната
система, За съня.

Лица, склонни към безсъние, избухливост, неврози, депресии – освен повечето от
споменатите продукти за лица, подложени на стрес (особено Сила за нервната система, Афа, Лецитин
Витал, Лецитин гранулат, Коензим Q10 плюс), са подходящи и Калций + Магнезий, Масло от вечерна
роза, Жълт Кантарион, Омега 3 рибено масло, Omega 3 – Perilla Oil, Flax-Oil - Омега 3-6-9, Масло от
черен дроб на треска, Био сок Мангостийн, Капсули витамини + пчелно млечице. От серията Витални
гъби са подходящи всички, а специалистите препоръчват да се започне с MAITAKE+ в комбинация с
REISHI+, а може и с CORDYCEPS+ или SHIITAKE+, в зависимост от цялостното състояние на
организма. От серията Царски билки са подходящи Златна формула, За жената, За мъжа, За нервната
система, За съня.

Лица, които често пътуват – хората, които често пътуват, обикновено не се хранят редовно и
здравословно, така че е добре да се подсилват с енергия от водорасли, които са „храната на бъдещето“,
защото съдържат най-високи концентрации на хранителни вещества – Спирулина, Афа, Хлорела.
Подходящи са също всички добавки с витамини и минерали. За подпомагане на жизнената енергия и
преодоляване на стреса от пътуването е добре да се използва Коензим Q 10 плюс. Препоръчително е да
се правят и редовни цикли с имуностимулиращи добавки, тъй като смяната на климата, надморската
височина или часовия пояс, както контактите с много хора и невинаги добрата хигиена на хотели и
ресторанти, могат да доведат до настинки или вирусни заболявания. Консумацията на храна и течности,
към които организмът не е привикнал, може да доведе до храносмилателни проблеми и/или
разтройства, затова е подходящо да имат налични: Коластра, Храносмилателна билкова горчивка,
Gastrocuma, Артишок и Папая или Minesan – Алкално-минерални таблетки, Lacto Pro – Пробиотик,
Ликопен, 100% натурални мултивитамини и минерали от зеленчуци, Гуарана таблетки. За подобряване
на адаптационните способности на организма и издръжливостта препоръчваме REISHI+ и Царски билки
Златна формула. Подходящи са и останалите продукти от сериите Витални гъби и Царски билки, в
зависимост от цялостното здравословно състояние.
За съжаление в днешните училища не учим една от най-важните дисциплини – Как да се грижим
за здравето си, за да бъдем силни и щастливи. Профилактиката е най-добрата грижа за нашето здраве и
това на нашите близки. Съзнателната и планирана грижа помага на нашия организъм да бъде
„истинският лечител“ и подкрепя самовъзстановителните му способности. Превантивната грижа за
нашето здраве не е еднократно действие, а продължителен процес и начин на живот. Затова ние
избираме да не сме като хората, които „ ... цял живот увреждат здравето си, за да изкарат много пари, а
после са готови да дадат всичките, за да го върнат.“ Проучванията на световно известни учени
показват, че 10% от населението умират от старост, 20% - загиват при нещастни случаи и във войни, а
70% умират от различни болести.
Ние вярваме, че като увеличим годините, през които се чувстваме силни и щастливи, ще имаме
възможност да постигнем това, което желаем. Ние знаем, че нашият организъм е самонастройваща се и
самовъзстановяваща се система, която има нужда от ежедневни грижи. Ние сме в бизнеса на
БЛАГОДЕНСТВИЕТО, защото непрекъснато се интересуваме и споделяме това, което знаем за грижата

за здравето. Елате с нас и разпространявайте и Вие това знание, което е жизненоважно за всеки човек, за
да вървим заедно към Света на Новия успех!

X. Tаблица с над 250 състояния и заболявания и с препоръчителните биологично
активни хранителни добавки за подобряване на конкретното състояние на организма или
за профилактика на определеното заболяване
Всички от посочените продукти от Sanct Bernhard са подходящи за конкретното състояние или за
профилактика на определеното заболяване. Изборът зависи от цялостното състояние на организма.
Моля, преди да предпочетете някой от тях, прегледайте подбробното описание на продукта в нашия
каталог. Продуктите, които предлагаме във две форми - течна (сок/масло) и суха (капсули/таблетки) са
взаимозаменяеми в повечето случаи и може да не са записани в двата варианта в таблицата. Там, където
са посочени два или повече монопродукта от серията “Витални гъби” за конкретно състояние или
профилактика на определено заболяване, може да се заменят и с “Мегавитал комплекс”.
Съдържанието на таблицата не претендира за изчерпателност по темата за хранителните добавки.
Хранителните добавки не са лекарства. Изнесената информация няма за цел да предписва терапия или
лечение. Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар, прочетете внимателно етикета и спазвайте
препоръките за приемане. Някои състояния или заболявания имат по 2-3 наименования и можете да ги
срещнете на едно или няколко места в таблицата.
Екипът на Green Master
Състояния и
заболявания

Продукти от Sanct Bernhard

Витални
гъби

Царски билки

1

Авитаминоза

Вит. за деца; Мултивит. и минерали А-Z; Lacto Pro - Пробиотик; Коластра;
Капсули витамини+ пчелно млечице; Ацерола; Коензим Q10+;
Имунокомплекс Sanct Bernhard; Каротин плюс; 100% натурални
мултивитамини и минерали от зеленчуци.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

2

Аденома на
простатата

Масло от тиквени семки; Ликопен; Селен +А,С,Е; Червена боровинка; Био
сок Нар; Вит.С+ Цинк; Нони био сок; Ехинацея - био сок.

Maitake+

ЦБ За мъжа

3

Акне

Бирена мая+ витамини; Lacto Pro - Пробиотик; Вит.С+ Цинк; Коластра;
Био сок Мангостийн; Алое чист сок; Алое+ витамини; Омега 3.

Megavital
complex

ЦБ Детоксин

4

Активни спортисти

Колаген Голд Екстра; Колаген+; Амино-комплекс; Креатин и магнезий;
Коластра; Капсули витамини+ пчелно млечице; Гуарана таблетки;
Лецитин витал; Лецитин гранулат; Бял трън; Коензим Q10+.

Maitake+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ Детоксин
ЦБ Златна
Формула

5

Алергии

Черен кимион; Чисто масло от черен кимион; Алое чист сок; Lacto Pro Пробиотик; Коластра; Супер калций от червени коралови водорасли;
Вит.С; Вечерна роза; Flax Oil - Омега 3-6-9.

Shiitake+
Reishi+

ЦБ Златна
формула

6

Алергични
дерматити

Черен кимион; Чисто масло от черен кимион; Вечерна роза; Omega 3
Perilla oil; Био сок Мангостийн; Сила за нервната с-ма; Алое+ витамини;
Flax Oil - Омега 3-6-9.

Shiitake+
Reishi+

ЦБ Златна
формула

7

Алкално-киселинен
дисбаланс

Minesan - алкално-минерални таблетки; Таблетки за киселини; Lacto Pro Пробиотик; Калций+ Магнезий.

Megavital
complex

ЦБ За
храносмилателната
система

8

Алкохол/
алкохолизъм
(черен дроб профилактика)

Лецитин витал; Лецитин гранулат; Бял трън; Omega 3 Perilla oil; Родиола
плюс; Био сок Мангостийн; Вит.С+ Цинк; Алое чист сок; Афа.

Shiitake+
Reishi+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ Детоксин

9

Алцхаймер

Гинко Билоба; Масло от черен дроб на треска; Flax Oil - Омега 3-6-9; Афа;
Див чесън плюс селен.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

Ангина

Имунокомплекс Sanct Bernhard; Бонбони с балсам от градински чай;
Пастили с лечебна ружа и евкалипт; Масло от евкалипт; Ехинацея - био
сок; Мултивит. и минерали А-Z; 100% натурални мултивитамини и
минерали от зеленчуци.

Shiitake+
Maitake+
Germanor
132

ЦБ За имунната
система
ЦБ За дихателната
система

10

11

Анемия

Нони био сок; Вит.С; Афа; Капсули витамини+ пчелно млечице; Ацерола;
Алое+ витамини; Жен-Шен; Коензим Q10+.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

12

Анорексия

Храносмилателна билкова горчивка; Имунокомплекс Sanct Bernhard;
Амино-комплекс; Капсули витамини+ пчелно млечице; Ацерола; Вит.С+
Цинк; Жен-Шен; Масло от черен дроб на треска.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

13

Антираково
въздействие

Нони био сок; Ехинацея - био сок; Коластра; Масло от тиквени семки;
Ацерола; Ликопен; Черен кимион; Чисто масло от черен кимион; Чесън;
Селен +А,С,Е; Био сок Мангостийн.

Shiitake+
Reishi+
Maitake+
Germanor
132

ЦБ Златна
формула

14

Артрит

Омега 3; Зеленоуста мида; Дяволски нокът капсули; Коластра; Ацерола;
Omega 3 Perilla oil; Био сок Мангостийн; Колаген Голд Екстра; Колаген+;
Gelenkfit - капсули за опорно-двиг.с-ма; Таблетки с екстракт от върба.

Shiitake+
Germanor
132

ЦБ За опорно–
двигателната
система

15

Артроза

Зеленоуста мида; Колаген Голд Екстра; Дяволски нокът - капсули;
Колаген+; Ацерола; Omega 3 Perilla oil; Био сок Мангостийн; Омега 3;
Gelenkfit - капсули за опорно-двиг.с-ма; Масло от черен дроб на треска.

Shiitake+
Germanor
132

ЦБ За опорно–
двигателната
система

16

Астма

Черен кимион; Flax Oil - Омега 3-6-9; Коластра; Коензим Q10+; Дяволски
нокът - капсули; Чисто масло от черен кимион; Масло от евкалипт;
Пастили с лечебна ружа и евкалипт.

Shiitake+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ За дихателната
система

17

Атеросклероза

Масло от черен дроб на треска; Чесън; Flax Oil - Омега 3-6-9; Родиола
плюс; Omega 3 Perilla oil; Био сок Мангостийн; Спирулина актив 3; Lкарнитин; Див чесън плюс селен.

Shiitake+
Reishi+
Germanor
132

ЦБ Златна
формула

18

Ахиличен гастрит

Омега 7 - Масло от облепиха; Коластра; Omega 3 Perilla oil; Алое чист сок;
Афа; Gastrocuma.

Shiitake+

ЦБ За
храносмилателната
система

19

Афти

Омега 7 - Масло от облепиха; Бонбони с балсам от градински чай;
Коластра; Родиола плюс; Вит.С+ Цинк; Селен +А,С,Е.

Maitake+

ЦБ Златна
формула

20

Ацидоза (прекалено
подкисляване на телесни
течности)

Minesan - алкално-минерални таблетки; Таблетки за киселини.

Megavital
complex

ЦБ За
храносмилателната
система

21

Бактериални
инфекции

Чесън; Ехинацея - био сок; Lacto Pro - Пробиотик; Коластра; Капсули
витамини+ пчелно млечице; Био сок Нар; Вит.С+ Цинк; Селен +А,С,Е;
Масло от евкалипт; Див чесън плюс селен.

Reishi+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ За имунната
система

22

Бедно на витамини
хранене

Коензим Q10+; Мултивит. и минерали А-Z; Каротин плюс; Капсули
витамини+ пчелно млечице; Ацерола; Нони био сок; Жен-Шен; Коластра;
Lacto Pro - Пробиотик; 100% натурални мултивитамини и минерали от
зеленчуци.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

23

Безапетитие

Жен-Шен; Храносмилателна билкова горчивка; Амино-комплекс; Капсули
витамини+ пчелно млечице; Ацерола; Мултивит. и минерали А-Z; Бирена
мая+ витамини; 100% натурални мултивитамини и минерали от
зеленчуци; Lacto Pro - Пробиотик.

Megavital
complex

ЦБ За
храносмилателната
система

24

Безплодие

Селен +А,С,Е; Омега 3; Масло от тиквени семки; Био сок Годжи; Нони био
сок; Жен-Шен; Био сок Нар; Капсули Нар; Родиола +.

Maitake+
Germanor
132

ЦБ За истинско
удоволствие

25

Безпокойство

Сила за нервната с-ма; Афа; Жълт кантарион; Лецитин витал; Жен-Шен;
Вечерна роза.

Shiitake+
Reishi+
Germanor
132

ЦБ За нервната
система
ЦБ За съня

26

Безсъние

Сила за нервната с-ма; Афа; Жълт кантарион; Лецитин витал; Лецитин
гранулат; Соя и калций; Калций+ Магнезий.

Reishi+

ЦБ За нервната
система
ЦБ За съня

27

Болки

Зеленоуста мида; Дяволски нокът - капсули; Таблетки с екстракт от
върба; Био сок Нар; Omega 3 Perilla oil; Био сок Мангостийн; Омега 3;
Gelenkfit - капсули за опорно-двиг.с-ма; Flax Oil - Омега 3-6-9.

Reishi+

ЦБ За нервната
система

Болки в гърба

Gelenkfit - капсули за опорно-двиг.с-ма; Дяволски нокът - капсули;
Таблетки с екстракт от върба; Колаген+; Omega 3 Perilla oil; Био сок
Мангостийн; Колаген Голд Екстра; Черен кимион; Чисто масло от черен
кимион; Flax Oil - Омега 3-6-9.

Reishi+

ЦБ За опорно–
двигателната
система

28

29

Болки в ставите

Зеленоуста мида; Gelenkfit - капсули за опорно-двиг.с-ма; Таблетки с
екстракт от върба; Колаген+; Omega 3 Perilla oil; Био сок Мангостийн;
Черен кимион; Чисто масло от черен кимион; Колаген Голд Екстра; Flax
Oil - Омега 3-6-9.

Reishi+
Germanor
132

ЦБ За опорно–
двигателната
система

30

Болки в сухожилия
и мускули

Колаген Голд Екстра; Gelenkfit - капсули за опорно-двиг.с-ма; Таблетки с
екстракт от върба; Колаген+; Супер калций от червени коралови
водорасли; Био сок Мангостийн; Черен кимион; Чисто масло от черен
кимион; Масло от черен дроб на треска; Калций+ Магнезий.

Reishi+

ЦБ За опорно–
двигателната
система

31

Болки в костите

Калций+ D3; Gelenkfit - капсули за опорно-двиг.с-ма; Соя и калций;
Колаген+; Супер калций от червени коралови водорасли; Масло от черен
дроб на треска; Дяволски нокът - капсули; Калций+ Магнезий.

Germanor
132

ЦБ За опорно–
двигателната
система

32

Болки в стомаха

Храносмилателна билкова горчивка; Gastrocuma; Артишок и Папая;
Хлорела; Жълт кантарион; Minesan - алкално-минерални таблетки.

Shiitake+
Germanor
132

ЦБ За
храносмилателната
система

33

Бременност и
раждане

Вечерна роза; Калций+ Магнезий; Масло от черен дроб на треска; Омега
3; Коластра; Вит.С; Ацерола; Flax Oil - Омега 3-6-9; Бирена мая+
витамини.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

34

Бронхити

Масло от евкалипт; Ехинацея - био сок; Пастили с лечебна ружа и
евкалипт; Коластра; Ацерола; Био сок Годжи; Родиола плюс; Селен
+А,С,Е; Нони био сок; Чисто масло от черен кимион.

Reishi+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ За имунната
система
ЦБ За дихателната
система

35

Бръчки

Афа; Вечерна роза; Капсули за красота; Колаген+; Ацерола; Omega 3
Perilla oil; Черен кимион; Чисто масло от черен кимион; Алое+ витамини;
Коензим Q10+.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

36

Бурсит

Черен кимион; Дяволски нокът - капсули; Таблетки с екстракт от върба;
Колаген+; Нони био сок; Flax Oil - Омега 3-6-9; Омега 7 - Масло от
облепиха.

Shiitake+

ЦБ За опорно–
двигателната
система

37

Бъбреци, бъбречни
заболявания

Омега 3; Масло от тиквени семки; Червена боровинка; Коластра; Био сок
Годжи; Био сок Нар; Био сок Мангостийн; Нони био сок; Дяволски нокът капсули; Омега 7 - Масло от облепиха.

Cordyceps+

ЦБ Детоксин
ЦБ За имунната
система

38

Бъбречна литиаза

Червена боровинка; Био сок Мангостийн; Нони био сок; Масло от тиквени
семки; Омега 7 - Масло от облепиха.

Cordyceps+

ЦБ Детоксин

39

Вагинални
инфекции

Омега 7 - Масло от облепиха; Lacto Pro - Пробиотик; Чесън; Коластра;
Селен +А,С,Е; Ехинацея - био сок; Червена боровинка; Соя и калций.

Cordyceps+

ЦБ За имунната
система

40

Варикозни
разширени вени

Нони био сок; АктиВен; Каротин плюс; Чесън; Колаген+; Био сок Годжи;
Селен +А,С,Е; Афа; Червена боровинка.

Germanor
132

ЦБ За
кръвоносната
система

41

Венци (възпаление)

Бонбони с балсам от градински чай; Вит.С; Lacto Pro - Пробиотик;
Коластра; Ацерола; Родиола плюс; Коензим Q10+; Омега 7 - Масло от
облепиха; Вечерна роза.

Cordyceps+

ЦБ Златна
формула

42

Вирусни инфекции

Ехинацея - био сок; Имунокомплекс Sanct Bernhard; Див чесън плюс
селен; Коластра; Капсули витамини+ пчелно млечице; Ацерола; Вит.С+
Цинк; Чесън; Lacto Pro - Пробиотик; Таблетки с екстракт от върба.

Reishi+
Maitake+
Germanor
132

ЦБ За имунната
система

43

Високо кръвно
налягане

Гинко Билоба; Чесън; Омега 3; Див чесън плюс селен; Omega 3 Perilla oil;
Био сок Мангостийн; Спирулина актив 3; АктиВен.

Shiitake+
Reishi+
Germanor
132

ЦБ За
кръвоносната
система

44

Възпалено гърло

Бонбони с балсам от градински чай; Пастили с лечебна ружа и евкалипт;
Вит.С+ Цинк; Коластра; Ацерола; Масло от евкалипт; Ехинацея - био сок;
Омега 7 - Масло от облепиха; Таблетки с екстракт от върба.

Cordyceps+

ЦБ За имунната
система

45

Възстановяване
след боледуване

Жен-Шен; Мултивит. и минерали А-Z; Амино-комплекс; Капсули
витамини+ пчелно млечице; Родиола плюс; Вит.С; Ацерола; Спирулина
актив 3; Хлорела; Афа; 100% натурални мултивитамини и минерали от
зеленчуци.

Reishi+
Germanor
132

ЦБ Детоксин
ЦБ Златна
формула

46

Възстановяване
след инфаркт

Гинко Билоба; Омега 3; Масло от черен дроб на треска; Omega 3 Perilla
oil; Чесън; Див чесън плюс селен; Селен +А,С,Е; Лецитин витал; Лецитин
гранулат; Коензим Q10+; Черен кимион.

Shiitake+
Reishi+
Cordyceps+

ЦБ За идеална
фигура

47

Газове

Gastrocuma; Храносмилателна билкова горчивка; Артишок и Папая; Черен
кимион; Коластра; Lacto Pro - Пробиотик.

Megavital
complex

ЦБ За
Храносмилателната
система

48

Гастрити,
гастроентерити

Lacto Pro - Пробиотик; Омега 7 - Масло от облепиха; Gastrocuma;
Коластра; Бял трън; Черен кимион; Жълт кантарион.

Megavital
complex

ЦБ За
Храносмилателната
система

49

Гинекологични
заболявания

Червена боровинка; Вечерна роза; Омега 7 - Масло от облепиха;
Коластра; Вит.С; Алое чист сок; Био сок Мангостийн; Нони био сок; Соя и
калций; Черен кимион.

Shiitake+
Germanor
132

ЦБ За
жената

50

Главоболие

Таблетки с екстракт от върба; Вечерна роза; Нони био сок; Чесън (при
запек); Сила за нервната с-ма.

Germanor
132

ЦБ За нервната
система

51

Глаукома

Лутеин Мега Комплекс; Гинко Билоба; Био сок Годжи.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

52

Горещи вълни

Соя и калций; Вечерна роза; Бирена мая+ витамини; Omega 3 Perilla oil;
Жълт кантарион; Мултивит. и минерали А-Z.

Maitake+

ЦБ За нервната
система
ЦБ За
жената

53

Грип

Таблетки с екстракт от върба; Чесън; Див чесън плюс селен; Коластра;
Капсули витамини+ пчелно млечице; Ацерола; Пастили с лечебна ружа и
евкалипт; Масло от черен дроб на треска; Вит.С; Вит.С+ Цинк.

Reishi+
Cordyceps+

ЦБ За имунната
система

54

Гъбични инфекции

Lacto Pro - Пробиотик; Вит.С; Чесън; Коластра; Ацерола; Вит.С+ Цинк;
Червена боровинка; Ехинацея - био сок.

Shiitake+
Reishi+
Cordyceps+

ЦБ Детоксин
ЦБ За имунната
система

55

Дегенеративни
процеси в ставите

Колаген Голд Екстра; Gelenkfit - капсули за опорно-двиг.с-ма; Зеленоуста
мида; Колаген+; Коластра; Омега 3; Дяволски нокът - капсули; Масло от
черен дроб на треска.

Germanor
132

ЦБ За опорно–
двигателната
система

56

Декубитивни рани

Чисто масло от черен кимион; Алое чист сок; Афа; Коластра; Алое+
витамини; Таблетки с екстракт от върба; Дяволски нокът - капсули.

Reishi+
Cordyceps+

ЦБ За имунната
система

57

Депресия

Жълт кантарион; Мултивит. и минерали А-Z; Жен-Шен; Афа; Коензим
Q10+; Сила за нервната с-ма; Спирулина актив 3; Каротин плюс; 100%
натурални мултивитамини и минерали от зеленчуци; Родиола +.

Shiitake+
Germanor
132

ЦБ Златна
формула

58

Депресия преди и
след раждане

Калций+ D3; Омега 3; Лецитин витал; Спирулина актив 3; Бирена мая+
витамини; Жен-Шен, Родиола +.

Germanor
132

ЦБ За
жената

59

Дерматити

Омега 7 - Масло от облепиха; Алое+ витамини; Алое чист сок; Колаген+;
Ацерола; Сила за нервната с-ма; Афа; Черен кимион; Каротин плюс.

Reishi+

ЦБ За имунната
система

60

Диабет

Канела+ Хром+ Цинк; Хлорела; Flax Oil - Омега 3-6-9; Алое чист сок; Нони
био сок; Капсули за красота; АктиВен.

Shiitake+
Reishi+
Maitake+
Germanor
132

ЦБ Билко
Глюконорм

61

Диария

Lacto Pro - Пробиотик; Див чесън плюс селен; Коластра; Вит.С; Ацерола;
Био сок Мангостийн; Мултивит. и минерали А-Z; Бял трън; Хлорела.

Shiitake+

ЦБ За
храносмилателната
система

62

Диетично хранене

Редукта плюс; Мултивит. и минерали А-Z; Амино-комплекс; Спирулина;
Капсули витамини+ пчелно млечице; CLA- капсули за отслабване; Lкарнитин; Редукта фит; Ябълков оцет; 100% натурални мултивитамини и
минерали от зеленчуци.

Reishi+

ЦБ За идеална
фигура

63

Дисбактериоза

Lacto Pro - Пробиотик; Хлорела; Вит.С+ Цинк; Жълт кантарион; Бирена
мая+ витамини; Червена боровинка.

Megavital
complex

ЦБ За
храносмилателната
система

64

Деца

Вит. за деца; Плодови бонбони за деца; Алое чист сок; Коластра; Масло
от черен дроб на треска; Амино-комплекс; Омега 3.

Megavital
complex

ЦБ За
детето

65

Дихателни
проблеми,
заболявания,
емфизем

Пастили с лечебна ружа и евкалипт; Масло от евкалипт; Масло от черен
дроб на треска; Flax Oil - Омега 3-6-9; Дяволски нокът - капсули; Вечерна
роза.

Shiitake+
Reishi+

ЦБ За дихателната
система

66

Доброкачествена
хиперплазия на
простатата (ДХП)

Масло от тиквени семки; Червена боровинка; Хлорела; Ацерола; Ликопен;
Био сок Нар; Вит.С+ Цинк; Омега 7 - Масло от облепиха; Нони био сок.

Maitake+
Germanor
132

ЦБ За мъжа

67

Дрезгав глас

Ехинацея - био сок; Бонбони с балсам от градински чай; Вит.С; Пастили с
лечебна ружа и евкалипт; Жълт кантарион; Алое чист сок.

Megavital
complex

ЦБ За дихателната
система

68

Еднообразно и
нездравословно
хранене

Мултивит. и минерали А-Z; Амино-комплекс; Хлорела; Супер калций от
червени коралови водорасли; Био сок Годжи; Спирулина актив 3; Калций+
Магнезий; Имунокомплекс Sanct Bernhard; 100% натурални
мултивитамини и минерали от зеленчуци.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

69

Екземи

Алое чист сок; Омега 7 - Масло от облепиха; Черен кимион; Коластра;
Omega 3 Perilla oil; Афа; Чесън; Коензим Q10+.

Reishi+
Cordyceps+

ЦБ Златна
формула

70

Ентероколити

Lacto Pro - Пробиотик; Омега 7 - Масло от облепиха; Хлорела; Чесън;
Коластра.

Shiitake+
Cordyceps+

ЦБ За
храносмилателната
система

71

Епилепсия

Афа; Flax Oil - Омега 3-6-9; Масло от черен дроб на треска, Лецитин
витал; Лецитин гранулат.

Reishi+
Germanor
132

ЦБ За нервната
система

72

Еректилна
дисфункция

Селен +А,С,Е; Масло от тиквени семки; Жълт кантарион; Коензим Q10+;
Вит.С+ Цинк; Жен-Шен; Био сок Нар; Капсули Нар; Био сок Годжи;
Родиола +.

Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ За истинско
удоволствие

73

Жлъчка (проблеми)

Артишок и Папая; Храносмилателна билкова горчивка; Бял трън; Лецитин
витал; Лецитин гранулат; Гинко Билоба; Дяволски нокът - капсули;
Ехинацея - био сок.

Shiitake+
Germanor
132

ЦБ За
храносмилателната
система

74

Жълтеница

Бял трън; Вит.С; Ехинацея - био сок; Био сок Годжи; Родиола плюс; Омега
7 - Масло от облепиха; Нони био сок; Афа; Omega 3 Perilla oil.

Shiitake+
Maitake+
Germanor
132

ЦБ Детоксин

75

Забравяне,
деменция

Гинко Билоба; Жен-Шен; Сила за нервната с-ма; Лецитин витал; Лецитин
гранулат; Родиола плюс; Коензим Q10+.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

76

Задържане на
течности

Редукта фит; Нони био сок; АктиВен; Вит.С; Червена боровинка; Канела+
Хром+ Цинк.

Germanor
132

ЦБ Детоксин

77

Запек

Алое чист сок; Чисто масло от черен кимион; Редукта фит; Чесън; Омега
3; Коластра; Lacto Pro - Пробиотик; Жълт кантарион.

Germanor
132

ЦБ За
храносмилателната
система

78

Затлъстяване

Редукта плюс; Редукта фит; CLA- капсули за отслабване; Био сок Годжи;
Био сок Нар; Гуарана таблетки; Родиола плюс; Ябълков оцет; Flax Oil Омега 3-6-9; L-карнитин; Канела+ Хром+ Цинк.

Reishi+
Maitake+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ Детоксин
ЦБ За идеална
Фигура

79

Заушка

Вит.С; Ехинацея - био сок; Имунокомплекс Sanct Bernhard; Lacto Pro Пробиотик; Масло от черен дроб на треска.

Cordyceps+

ЦБ За имунната
система

80

Защита от UV
лъчите

Каротин плюс; Алое+ витамини; Ликопен; Био сок Нар; Вечерна роза.

Germanor
132

ЦБ За имунната
система

81

Зъби

Калций+ Магнезий; Калций+ D3; Бонбони с балсам от градински чай;
Вит.С; Супер калций от червени коралови водорасли; Gelenkfit - капсули
за опорно-двиг.с-ма; Соя и калций.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

82

Изгаряния

Алое чист сок; Вечерна роза; Селен +А,С,Е; Колаген+; Капсули витамини+
пчелно млечице; Омега 7 - Масло от облепиха; Гинко Билоба; Капсули за
красота.

Cordyceps+

ЦБ Златна
формула

83

Изкълчвания

Колаген Голд Екстра; Колаген+; Таблетки с екстракт от върба; Зеленоуста
мида; Супер калций от червени коралови водорасли; Ацерола; Gelenkfit капсули за опорно-двиг.с-ма; Нони био сок; Калций+ D3.

Megavital
complex

ЦБ За опорно–
двигателната
система

84

Изнервеност

Жълт кантарион; Афа; Жен-Шен.

Shiitake+

ЦБ За нервната
система

85

Импотентност

Вит.С+ Цинк; Масло от тиквени семки; Жълт кантарион; Био сок Нар; Био
сок Годжи; Капсули витамини+ пчелно млечице; Жен-Шен; Коензим Q10+;
Селен +А,С,Е.

Cordyceps+

ЦБ За истинско
удоволствие

Shiitake+
Reishi+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ За имунната
система

86

Имунитет

Ехинацея - био сок; Имунокомплекс Sanct Bernhard; Вит.С+ Цинк;
Коластра; Капсули витамини+ пчелно млечице; Ацерола; Коензим Q10+;
Масло от черен дроб на треска; Див чесън плюс селен; Био сок
Мангостийн; Био сок Годжи; Нони био сок.

87

Инсулт

Омега 3; Див чесън плюс селен; Гинко Билоба; Био сок Годжи; Био сок
Нар; Лецитин витал; Лецитин гранулат; Сила за нервната с-ма.

Shiitake+
Reishi+
Germanor
132

ЦБ Златна
формула

88

Интоксикация

Бял трън; Хлорела; Вит.С; Алое чист сок; Ацерола; Родиола плюс; Селен
+А,С,Е; Редукта фит; Коластра.

Germanor
132

ЦБ Детоксин

Омега 3; Масло от черен дроб на треска; Калций+ Магнезий; Био сок
Годжи; Чесън; Чесън плюс селен; Жълт кантарион; Креатин + Магнезий.

Shiitake+
Reishi+
Maitake+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ За
кръвоносната
система

Инфаркт

89

(прединфарктно и
слединфарктно
състояние)

90

Инфекции

Ехинацея - био сок; Черен кимион; Червена боровинка; Коластра;
Ацерола; Био сок Нар; Lacto Pro - Пробиотик; Таблетки с екстракт от
върба; Нони био сок; Био сок Мангостийн.

Shiitake+
Reishi+
Cordyceps+

ЦБ За имунната
система

91

Инфекциозни
ентероколити

Lacto Pro - Пробиотик; Хлорела; Омега 7 - Масло от облепиха; Чесън;
Коластра; Нони био сок; Ехинацея - био сок.

Shiitake+
Cordyceps+

ЦБ За
храносмилателната
система

92

Исхемична болест
на сърцето

Омега 3; Масло от черен дроб на треска; Калций+ Магнезий; Био сок
Годжи; Био сок Нар; Чесън; Чесън плюс селен; Креатин + Магнезий.

Shiitake+
Reishi+
Cordyceps+

ЦБ За
кръвоносната
система

93

Ишиас

Сила за нервната с-ма; Дяволски нокът - капсули; Омега 3; Gelenkfit капсули за опорно-двиг.с-ма; Лецитин витал; Лецитин гранулат.

Germanor
132

ЦБ За опорно–
двигателната
система

94

Камъни в
бъбреците

Червена боровинка; Био сок Мангостийн; Нони био сок; Масло от тиквени
семки; Омега 7 - Масло от облепиха.

Cordyceps+

ЦБ Детоксин

95

Кандидоза

Lacto Pro - Пробиотик; Омега 7 - Масло от облепиха; Алое чист сок;
Чесън; Селен+А,С,Е; Коластра; Чесън плюс селен.

Shiitake+
Cordyceps+

ЦБ За имунната
система

96

Катар

Пастили с лечебна ружа и евкалипт; Масло от евкалипт; Нони био сок;
Коластра; Капсули витамини+ пчелно млечице; Черен кимион; Алое чист
сок.

Germanor
132

ЦБ За имунната
система
ЦБ За дихателната
система

97

Катаракта

Лутеин Мега Комплекс; Каротин плюс; Вит.С; Селен +А,С,Е.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

98

Кашлица, катари на
горните дихателни
пътища

Пастили с лечебна ружа и евкалипт; Масло от евкалипт; Нони био сок;
Ехинацея - био сок; Вит.С; Коластра; Черен кимион; Алое чист сок.

Reishi+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ За имунната
система
ЦБ За дихателната
система

99

Киселини

Minesan - алкално-минерални таблетки; Таблетки за киселини.

Megavital
complex

ЦБ За
храносмилателната
система

100

Климактериум

Соя и калций; Афа; Калций+ D3; Вечерна роза; Капсули витамини+
пчелно млечице; Супер калций от червени коралови водорасли;
Мултивит. и минерали А-Z.

Maitake+
Germanor
132

ЦБ За нервната
система
ЦБ За
жената

101

Кожни проблеми

Омега 7 - Масло от облепиха; Вечерна роза; Бирена мая+ витамини;
Колаген+; Коластра; Лецитин витал; Алое чист сок; Колаген Голд Екстра.

Reishi+
Мегавитал
Комплекс

ЦБ Златна
формула

102

Костно-ставни
проблеми

Колаген Голд Екстра; Калций+ D3; Зеленоуста мида; Колаген+; Супер
калций от червени коралови водорасли; Нони био сок; Гинко Билоба;
Калций+ Магнезий; Омега 3; Flax Oil - Омега 3-6-9.

Germanor
132

ЦБ За опорно–
двигателната
система

103

Колики, колити

Gastrocuma; Нони био сок; Lacto Pro - Пробиотик; Коластра; Алое чист сок;
Омега 7 - Масло от облепиха.

Reishi+

ЦБ За
храносмилателната
система

104

Копривна треска

Черен кимион; Вечерна роза; Вит.С.

Germanor
132

ЦБ За имунната
система

105

Коронароспазъм,
коронарна
недостатъчност

Гинко Билоба; Омега 3; Чесън; Био сок Годжи; Масло от черен дроб на
треска; Flax Oil - Омега 3-6-9; Таблетки с екстракт от върба; Див чесън
плюс селен; Калций+ Магнезий; Креатин+ Магнезий.

Maitake+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ За
кръвоносната
система

106

Коса (проблеми)

Вечерна роза; Капсули за красота; Амино-комплекс; Сила за нервната сма; Супер калций от червени коралови водорасли; Omega 3 Perilla oil;
Бирена мая+ витамини; Омега 7 - Масло от облепиха; Спирулина актив 3.

Megavital
complex

ЦБ За
жената

107

Косопад

Вечерна роза; Капсули за красота; Амино-комплекс; Супер калций от
червени коралови водорасли; Omega 3 Perilla oil; Бирена мая+ витамини;
Омега 7 - Масло от облепиха; Спирулина актив 3.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

108

Кошмарни сънища

Жълт кантарион; Афа; Жен-Шен; Сила за нервната с-ма.

Shiitake+

ЦБ За нервната
система
ЦБ За съня

109

Крампи (мускулни
спазми)

Калций+ Магнезий; Сила за нервната с-ма; Калций+ D3; Гинко Билоба;
Креатин и магнезий; Омега 3.

Germanor
132

ЦБ За опорно–
двигателната
система

110

Кръвоносна
система - проблеми

Flax Oil - Омега 3-6-9; Див чесън плюс селен; Гинко Билоба; Omega 3
Perilla oil; Таблетки с екстракт от върба; Омега 3; АктиВен.

Shiitake+
Maitake+
Cordyceps+

ЦБ За
кръвоносната
система

111

Лениви черва

Lacto Pro - Пробиотик; Чисто масло от черен кимион; Коластра;
Gastrocuma; Чесън; Артишок и Папая; Редукта фит.

Cordyceps+

ЦБ За
храносмилателната
система

112

Ларингит

Бонбони с балсам от градински чай; Пастили с лечебна ружа и евкалипт;
Lacto Pro - Пробиотик; Коластра; Таблетки с екстракт от върба; Вит.С+
Цинк.

Cordyceps+

ЦБ За имунната
система
ЦБ За дихателната
система

113

Левконихия (бели
петна по ноктите)

Капсули за красота; Амино-комплекс; Вечерна роза; Вит.С+ Цинк; Супер
калций от червени коралови водорасли; Омега 7 - Масло от облепиха;
Бирена мая+ витамини; Lacto Pro - Пробиотик.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

114

Липса на апетит

Храносмилателна билкова горчивка; Артишок и Папая; Мултивит. и
минерали А-Z; Капсули витамини+ пчелно млечице; Ацерола; Lacto Pro Пробиотик; Плодови бонбони за деца; Вит. за деца; 100% натурални
мултивитамини и минерали от зеленчуци.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

115

Липса на движение

Мултивит. и минерали А-Z; Gelenkfit - капсули за опорно-двиг.с-ма; Аминокомплекс; Ябълков оцет; Креатин и магнезий; Колаген Голд Екстра; Гинко
Билоба; 100% натурални мултивитамини и минерали от зеленчуци.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

116

Липса на енергия

Амино-комплекс; Жен-Шен; Коензим Q10+; Капсули витамини+ пчелно
млечице; Мултивит. и минерали А-Z; Креатин и магнезий; Вит.С; Гуарана
таблетки; Спирулина актив 3; 100% натурални мултивитамини и минерали
от зеленчуци.

Shiitake+
Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

117

Лош дъх

Бонбони с балсам от градински чай; Lacto Pro - Пробиотик; Gastrocuma;
Артишок и Папая; Вечерна роза; Пастили с лечебна ружа и евкалипт.

Cordyceps+

ЦБ За имунната
система

Гинко Билоба; Лецитин витал; Лецитин гранулат; Каротин плюс; Омега 3;
Гуарана таблетки; Жен-Шен; Сила за нервната с-ма; Жълт кантарион.

Germanor
132

ЦБ За нервната
система

Лумбаго

Зеленоуста мида; Дяволски нокът - капсули; Омега 3; Колаген Голд
Екстра; Колаген+; Нони био сок; Таблетки с екстракт от върба.

Germanor
132

ЦБ За опорно–
двигателната
система

120

Лъчетерапия

Чесън; Хлорела; Масло от черен дроб на треска; Ликопен; Алое чист сок;
Ехинацея - био сок; Селен +А,С,Е; Нони био сок; Био сок Мангостийн;
Родиола +; Черен кимион.

Shiitake+
Megavital
complex
Germanor
132

ЦБ Златна
формула

121

Мазна кожа

Вечерна роза; Капсули за красота; Соя и калций; Omega 3 Perilla oil; CLAкапсули за отслабване; Сила за нервната с-ма; Афа.

Megavital
complex

ЦБ За
жената

118 Лоша концентрация

119

122

Мазни коси

123 Мазнини (изгаряне)

Капсули за красота; Вечерна роза; Афа; Omega 3 Perilla oil; Омега 7 Масло от облепиха; Нони био сок; Алое+ витамини.

Megavital
complex

ЦБ За
жената

CLA- капсули за отслабване; Редукта плюс; L-карнитин; Био сок Нар;
Гуарана таблетки; Ябълков оцет; Редукта фит; Flax Oil - Омега 3-6-9; Бял
трън.

Cordyceps+
Megavital
complex

ЦБ За идеална
фигура

124

Макулна
дегенерация

Лутеин Мега Комплекс; Алое+ витамини; Нони био сок; Ацерола; Био сок
Годжи; Гинко Билоба; Каротин плюс; Хлорела.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

125

Меланхолия

Жълт кантарион; Мултивит. и минерали А-Z; Лецитин витал; Лецитин
гранулат; Афа; Нони био сок; Жен-Шен; Гуарана таблетки; 100%
натурални мултивитамини и минерали от зеленчуци.

Cordyceps+

ЦБ Златна
формула

126

Менструални
смущения и
кръвотечения

Вит.С; Калций+ Магнезий; Нони био сок; Вечерна роза; Соя и калций;
Gastrocuma.

Maitake+

ЦБ За
жената

127

Менопауза

Соя и калций; Омега 3; Калций+ Магнезий; Вечерна роза; Колаген+;
Капсули витамини+ пчелно млечице; Супер калций от червени коралови
водорасли; Калций+ D3; Нони био сок; Жълт кантарион.

Maitake+

ЦБ За
жената

128

Метаболизъм
(забавяне,
проблеми)

Канела+ Хром+ Цинк; Flax Oil - Омега 3-6-9; L-карнитин; Био сок Нар;
Родиола плюс; Ябълков оцет; Артишок и Папая; Редукта плюс; Редукта
фит; Спирулина актив 3; Гуарана таблетки.

Shiitake+

ЦБ Златна
формула

129

Метеоризъм

Gastrocuma; Артишок и Папая; Коластра; Lacto Pro - Пробиотик;
Храносмилателна билкова горчивка; Нони био сок; Черен кимион.

Megavital
complex

ЦБ За
храносмилателната
система

130

Мигрена

Нони био сок; Таблетки с екстракт от върба.

Shiitake+
Мегавитал
Комплекс

ЦБ За нервната
система

Масло от черен дроб на треска; Таблетки с екстракт от върба; Хлорела;
Био сок Нар; Спирулина актив 3; Лецитин витал; Лецитин гранулат; Гинко
Билоба.

Shiitake+
Cordyceps+

ЦБ За
кръвоносната
система

131 Миокардиосклероза

132

Мозъчна (умствена)
умора

Лецитин витал; Лецитин гранулат; Жен-Шен; Гинко Билоба; Гуарана
таблетки; Родиола плюс; Сила за нервната с-ма; Коензим Q10+; Афа;
Гинко Билоба.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

133

Мускулна слабост

Креатин и магнезий; Амино-комплекс; Мултивит. и минерали А-Z; ЖенШен; Калций+ Магнезий; Гуарана таблетки.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

134

Мускулни спазми
(крампи)

Калций+ Магнезий; Сила за нервната с-ма; Калций+ D3; Колаген Голд
Екстра; Колаген+; Креатин и магнезий; Гинко Билоба.

Germanor
132

ЦБ За опорно–
двигателната
система

135

Наднормено тегло

Редукта плюс; CLA- капсули за отслабване; L-карнитин; Гуарана таблетки;
Ябълков оцет; Канела+ Хром+ Цинк; Редукта фит; Био сок Нар; Капсули
Нар; Спурулина актив 3; Flax Oil - Омега 3-6-9.

Reishi+
Maitake+
Cordyceps+

ЦБ За идеална
фигура

136

Нарушен
киселинно-алкален
баланс

Minesan - алкално-минерални таблетки; Калций+ Магнезий; Таблетки за
киселини.

Megavital
complex

ЦБ За
храносмилателната
система

137

Нарушено
кръвоснабдяване

Масло от черен дроб на треска; Гинко Билоба; Нони био сок; Omega 3
Perilla oil; Омега 3; Чесън; Вечерна роза; Див чесън плюс селен.

Reishi+
Germanor
132

ЦБ За
кръвоносната
система

138

Нарушено
оросяване

Гинко Билоба; Лецитин витал; Лецитин гранулат; Нони био сок; Родиола
плюс; Вечерна роза; Омега 3; Чесън.

Reishi+
Germanor
132

ЦБ За
кръвоносната
система

139

Нарушена
микрофлора на
храносмилателния
тракт

Lacto Pro - Пробиотик; Коластра; Хлорела; Чесън.

Megavital
complex

ЦБ За
храносмилателната
система

140

Нарушен сън

Афа; Жен-Шен; Сила за нервната с-ма; Жълт кантарион.

Shiitake+
Germanor
132

ЦБ За нервната
система
ЦБ За съня

141

Нарушено
храносмилане

Артишок и Папая; Храносмилателна билкова горчивка; Gastrocuma;
Коластра; Чесън; Хлорела; Lacto Pro - Пробиотик.

Megavital
complex

ЦБ За
храносмилателната
система

142

Настинка

Таблетки с екстракт от върба; Чесън; Имунокомплекс Sanct Bernhard;
Коластра; Капсули витамини+ пчелно млечице; Масло от черен дроб на
треска; Ехинацея - био сок; Масло от евкалипт.

Cordyceps+
Megavital
complex

ЦБ За имунната
система

143

Натравяне

Бял трън; Див чесън плюс селен; Хлорела; Родиола плюс; Нони био сок;
Алое чист сок; Вит.С.

Shiitake+
Germanor
132

ЦБ Детоксин

144

Неврологични
проблеми,
невралгия

Афа; Черен кимион; Дяволски нокът - капсули; Жен-Шен; Сила за
нервната с-ма; Нони био сок; Масло от черен дроб на треска; Жълт
кантарион; Лецитин витал; Лецитин гранулат.

Shiitake+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ За нервната
система

145

Намалена
концентрация

Афа; Лецитин витал; Лецитин гранулат; Жен-Шен; Калций+ Магнезий;
Гуарана таблетки; Родиола плюс; Гинко Билоба; Коензим Q10+.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

146

Невроза

Афа; Сила за нервната с-ма; Лецитин витал; Лецитин гранулат; Жен-Шен;
Капсули витамини+ пчелно млечице; Омега 3; Жълт кантарион; Вечерна
роза.

Shiitake+

ЦБ За нервната
система

147

Нервно
напрежение

Афа; Лецитин витал; Омега 3; Капсули витамини+ пчелно млечице; Сила
за нервната с-ма; Жълт кантарион; Вечерна роза.

Shiitake+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ За нервната
система

148

Нервно-психически
разтройства

Афа; Лецитин витал; Лецитин гранулат; Коензим Q10+; Сила за нервната
с-ма; Жълт кантарион; Вечерна роза.

Shiitake+
Cordyceps+

ЦБ За нервната
система

149

Нефрити

Нони био сок; Червена боровинка; Дяволски нокът - капсули; Коластра;
Био сок Мангостийн; Ехинацея - био сок; Омега 7 - Масло от облепиха.

Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ Златна
формула

150

Нервен стомах

Gastrocuma; Lacto Pro - Пробиотик; Коластра; Артишок и Папая; Жълт
кантарион.

Germanor
132

ЦБ За нервната
система
ЦБ За
храносмилателната
система

151

Остри
респираторни
заболявания

Таблетки с екстракт от върба; Нони био сок; Имунокомплекс Sanct
Bernhard; Чесън; Евкалипт; Коластра; Ехинацея - био сок; Селен +А,С,Е;
Див чесън плюс селен.

Reishi+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ За имунната
система

152

Обриви

Алое чист сок; Черен кимион; Калций+ D3; Бял трън; Вечерна роза; Омега
7 - Масло от облепиха.

Shiitake+

ЦБ Златна
формула

153

Опорно-двигателна
система - проблеми

Дяволски нокът - капсули; Зеленоуста мида; Омега 3; Колаген+; Коластра;
Супер калций от червени коралови водорасли; Калций+ Магнезий;
Калций+ D3; Био сок Мангостийн; Нони био сок; Колаген Голд Екстра;
Gelenkfit - капсули за опорно-двиг.с-ма.

Germanor
132

ЦБ За опорно–
двигателната
система

154

Остеоартрити

Дяволски нокът - капсули; Омега 3; Нони био сок; Omega 3 Perilla oil.

Germanor
132

ЦБ За опорно–
двигателната
система

155

Остеопороза

Калций+ D3; Калций+ Магнезий; Соя и калций; Колаген+; Супер калций от
червени коралови водорасли; Lacto Pro - Пробиотик.

Maitake+

ЦБ За опорно–
двигателната
система

156

Отит

Капсули за подобряване на слуха; Нони био сок; Ехинацея - био сок;
Omega 3 Perilla oil; Масло от черен дроб на треска; Таблетки с екстракт от
върба.

Shiitake+
Cordyceps+

ЦБ Златна
формула

157

Отоци, натежали
крака

АктиВен; Алое чист сок; Редукта фит; Див чесън плюс селен.

Reishi+
Megavital
complex

ЦБ Детоксин

158

Отпадналост

Мултивит. и минерали А-Z; Жен-Шен; Амино-комплекс; Гуарана таблетки;
Родиола плюс; Коензим Q10+; Омега 3; Спирулина актив 3; 100%
натурални мултивитамини и минерали от зеленчуци.

Reishi+
Cordyceps+

ЦБ Златна
формула

159

Отравяне с тежки
метали

Бял трън; Хлорела; Вит.С; Чист сок алое; Ацерола; Био сок Годжи; Селен
+А,С,Е; Редукта фит.

Shiitake+
Reishi+
Cordyceps+

ЦБ Детоксин

160

Отслабване

Редукта плюс; CLA- капсули за отслабване; L-карнитин; Гуарана таблетки;
Ябълков оцет; Редукта фит; Спирулина актив 3; Flax Oil - Омега 3-6-9.

Reishi+
Maitake+
Cordyceps+

ЦБ За идеална
фигура

161

Отслабена имунна
система

Масло от черен дроб на треска; Чесън; Имунокомплекс Sanct Bernhard;
Коластра; Капсули витамини+ пчелно млечице; Ехинацея - био сок;
Спирулина актив 3; Мултивит. и минерали А-Z; 100% натурални
мултивитамини и минерали от зеленчуци; Вит.С; Вит.С+ Цинк.

Shiitake+
Maitake+
Cordyceps+

ЦБ За имунната
система

162

Отслабване на
паметта

Гинко Билоба; Лецитин витал; Лецитин гранулат; Омега 3; Родиола плюс;
АктиВен; Нони био сок; Афа; Жен Шен.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

163

Отхрачване

Масло от евкалипт; Алое чист сок; Пастили с лечебна ружа и евкалипт;
Вит.С+ Цинк; Ехинацея - био сок.

Cordyceps+

ЦБ За дихателната
система

164

Очи (проблеми)

Лутеин Мега Комплекс; Каротин плюс; Вит.С; Колаген+; Колаген Голд
Екстра; Ацерола; Био сок Годжи; Гинко Билоба.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

165

Панкреатит

Храносмилателна билкова горчивка; Нони био сок; Gastrocuma; Омега 7 Масло от облепиха; Алое чист сок; Лецитин витал; Лецитин гранулат.

Shiitake+
Reishi+
Cordyceps+

ЦБ Златна
формула

166

Пареза

Афа; Сила за нервната с-ма; Лецитин витал; Лецитин гранулат; Каротин
плюс; Коензим Q10+; Бирена мая+ витамини.

Germanor
132

ЦБ За нервната
система

167

Паразитни болести

Черен кимион; Чисто масло от черен кимион; Чесън; Вит.С; Чист сок алое;
Ехинацея - био сок.

Cordyceps+

ЦБ Детоксин

168

Паркинсон

Афа; Лецитин витал, Лецитин гранулат.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

169

Пародонтоза

Бонбони с балсам от градински чай; Нони био сок; Алое чист сок; Коензим
Q10+; Вит.С; Коластра.

Cordyceps+

ЦБ Златна
формула

170

Памет

Лецитин витал; Гинко Билоба; Омега 3; Родиола плюс; АктиВен; Афа;
Жен Шен.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

171

Пиелонефрит

Нони био сок; Червена боровинка; Дяволски нокът - капсули; Коластра;
Био сок Годжи; Био сок Мангостийн; Ехинацея - био сок; Омега 7 - Масло
от облепиха.

Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ Златна
формула

172

Пикочен мехур

Червена боровинка; Нони био сок; Ехинацея - био сок; Коластра; Омега 7
- Масло от облепиха; Дяволски нокът - капсули; Lacto Pro - Пробиотик.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

173

Пикочокаменна
болест

Червена боровинка; Нони био сок; Lacto Pro - Пробиотик; Био сок
Мангостийн Омега 7 - Масло от облепиха.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

174

Плеврит

Масло от черен дроб на треска; Хлорела; Нони био сок; Коластра; Вит.С;
Ехинацея - био сок.

Germanor
132

ЦБ За нервната
система

175

Плодовитост

Алое чист сок; Афа; Селен +А,С,Е; Капсули витамини+ пчелно млечице;
Черен кимион; Био сок Годжи; Био сок Мангостийн; Био сок Нар; Flax Oil Омега 3-6-9; Жълт кантарион.

Germanor
132

ЦБ За истинско
удоволствие

176

ПМС (предменструален

Нони био сок; Таблетки с екстракт от върба; Афа; Вечерна роза; Ацерола;
Omega 3 Perilla oil; Вит.С; Спирулина актив 3.

Maitake+

ЦБ За
жената

177

Пневмония

Масло от евкалипт; Пастили с лечебна ружа и евкалипт; Масло от черен
дроб на треска; Коластра; Родиола плюс; Ехинацея - био сок; Хлорела;
Нони био сок.

Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ За имунната
система
ЦБ За дихателната
система

178

Повишена кръвна
захар

Канела+ Хром+ Цинк; Спирулина актив 3; Алое чист сок; Ябълков оцет;
Flax Oil - Омега 3-6-9.

Shiitake+
Reishi+

ЦБ Билко
Глюконорм

179

Повишено кръвно
налягане
(хипертония)

Омега 3; Алое чист сок; Нони био сок; Чесън; Див чесън плюс селен;
Спирулина актив 3; Био сок Мангостийн; Редукта фит.

Shiitake+
Reishi+
Germanor
132

ЦБ За
кръвоносната
система

180

Повишен
холестерол

Чесън; Спирулина актив 3; Омега 3; Био сок Годжи; Родиола плюс;
Ябълков оцет; Див чесън плюс селен; L-карнитин; Артишок и Папая.

Shiitake+
Reishi+
Germanor
132

ЦБ За идеална
фигура

181

Понижена костна
плътност

Калций+ D3; Калций+ Магнезий; Соя и калций; Коластра; Колаген Голд
Екстра; Колаген+; Супер калций от червени коралови водорасли; Lacto
Pro - Пробиотик; Вит.С.

Megavital
complex

ЦБ За опорно–
двигателната
система

182

Подагра

Нони био сок; Дяволски нокът - капсули; Коластра.

Germanor
132

ЦБ Детоксин

183

Подобряване
работоспособност

Алое+ витамини; Амино-комплекс; Креатин и магнезий; Гуарана таблетки;
Родиола плюс; Калций+ Магнезий; Афа; Мултивит. и минерали А-Z; 100%
натурални мултивитамини и минерали от зеленчуци; Жен Шен.

Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ Златна
формула

184

Подрастващи

Вит. за деца; Калций+ Магнезий; Калций+ D3; Коластра; Амино-комплекс;
Алое чист сок; Жен-Шен.

Germanor
132

ЦБ За
детето

синдром)

185

Подуване на
стомаха

Gastrocuma; Артишок и Папая; Lacto Pro - Пробиотик; Коластра; Чесън;
Омега 7 - Масло от облепиха.

Megavital
complex

ЦБ За
храносмилателната
система

186

Полови инфекции

Lacto Pro - Пробиотик; Червена боровинка; Масло от тиквени семки;
Коластра; Омега 7 - Масло от облепиха; Вит.С; Ехинацея - био сок; Био
сок Мангостийн.

Reishi+
Cordyceps+

ЦБ За имунната
система

187

Проблеми на
кръвообращението

АктиВен; Чесън; Омега 3; Родиола плюс; Гинко Билоба; Спирулина актив
3; Жен Шен.

Reishi+
Germanor
132

ЦБ За
кръвоносната
система

188

Проблеми със
зрението

Лутеин Мега Комплекс; Каротин плюс; Гинко Билоба; Ацерола; Био сок
Годжи; Родиола плюс; Вит.С; Масло от черен дроб на треска.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

189

Проблеми с
концентрацията

Афа; Лецитин витал; Лецитин гранулат; Гинко Билоба; Гуарана таблетки;
Жен-Шен.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

190

Проблеми с
лигавиците

Омега 7 - Масло от облепиха; Lacto Pro - Пробиотик; Коластра; Алое чист
сок; Колаген+; Omega 3 Perilla oil.

Maitake+

ЦБ Златна
формула

191

Проблеми с
нервната система

Сила за нервната с-ма; Лецитин витал; Лецитин гранулат; Афа; Жен-Шен;
Omega 3 Perilla oil; Коензим Q10+.

Reishi+

ЦБ За нервната
система

192

Проблеми с
ноктите (изтъняване,

Капсули за красота; Амино-комплекс; Вечерна роза; Вит.С+ Цинк; Супер
калций от червени коралови водорасли; Ацерола; Омега 7 - Масло от
облепиха; Бирена мая+ витамини; Коластра; Lacto Pro - Пробиотик.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

193

Проблеми със
слуха

Капсули за подобряване на слуха; Гинко Билоба.

Reishi+
Cordyceps+

ЦБ Златна
формула

194

Проблемна кожа

Капсули за красота; Вечерна роза; Бирена мая+ витамини; Колаген+;
Коластра; Omega 3 Perilla oil; Био сок Мангостийн; Соя и калций; Афа.

Reishi+

ЦБ Златна
формула

195

Продължителна
работа на
компютър

Лутеин Мега Комплекс; Gelenkfit - капсули за опорно-двиг.с-ма; Бирена
мая+ витамини; Лецитин витал; Лецитин гранулат; Гуарана таблетки;
Селен +А,С,Е; Каротин плюс.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

196

Простатит

Масло от тиквени семки; Масло от черен дроб на треска; Червена
боровинка; Коластра; Ацерола; Ликопен; Био сок Нар; Био сок
Мангостийн; Омега 7 - Масло от облепиха; Афа; Нони био сок.

Maitake+
Cordyceps+

ЦБ За мъжа

197

Простатна
хипертрофия

Масло от тиквени семки; Масло от черен дроб на треска; Нони био сок;
Ацерола; Ликопен; Био сок Нар; Червена боровинка; Хлорела; Вит.С+
Цинк.

Maitake+
Germanor
132

ЦБ За мъжа

198

Простудни
заболявания

Ехинацея - био сок; Вит.С+ Цинк; Нони био сок; Коластра; Ацерола;
Таблетки с екстракт от върба; Имунокомплекс Sanct Bernhard; Масло от
евкалипт; Био сок Нар; Био сок Мангостийн.

Reishi+
Cordyceps+

ЦБ За имунната
система

199

Преумора

Амино-комплекс; Креатин и магнезий; Мултивит. и минерали А-Z; Капсули
витамини+ пчелно млечице; Гуарана таблетки; Лецитин витал; Жен-Шен;
Колаген Голд Екстра; Колаген+; 100% натурални мултивитамини и
минерали от зеленчуци.

Shiitake+
Reishi+

ЦБ Златна
формула

200

Психично
натоварване

Сила за нервната с-ма; Лецитин витал; Лецитин гранулат; Афа; Капсули
витамини+ пчелно млечице; Гуарана таблетки; Коензим Q10+.

Shiitake+

ЦБ За нервната
система

201

Псориазис

Вечерна роза; Бирена мая+ витамини; Алое+ витамини; Омега 3; Omega 3
Perilla oil; Черен кимион; Омега 7 - Масло от облепиха.

Germanor
132

ЦБ За имунната
система

202

Пубертет

Вит. за деца; Калций+ Магнезий; Калций+ D3; Коластра; Имунокомплекс
Sanct Bernhard; Масло от черен дроб на треска.

Germanor
132

ЦБ За
Детето

203

Пушене,
детоксикация

Коензим Q10+; Алое+ витамини; Сила за нервната с-ма; Чесън; Бял трън;
Коластра; Родиола плюс; Селен +А,С,Е; Вит.С.

Megavital
complex

ЦБ Детоксин

204

Пърхут

Вечерна роза; Сила за нервната с-ма; Омега 7 - Масло от облепиха; Алое
чист сок.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

205

Рани (за по-бързо
зарастване)

Алое чист сок; Масло от черен дроб на треска; Вит.С; Колаген+; Коластра;
Коензим Q10+; Алое+ витамини; Жълт кантарион; Черен кимион.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

206

Разширени вени

АктиВен; Вит.С; Ликопен; Био сок Годжи; Див чесън плюс селен; Чесън;
Омега 3.

Germanor
132

ЦБ За
кръвоносната
система

207

Ревматизъм

Дяволски нокът - капсули; Таблетки с екстракт от върба; Омега 3;
Ликопен; Колаген Голд Екстра; Колаген+; Див чесън плюс селен.

Shiitake+
Cordyceps+

ЦБ За опорно–
двигателната
система

чупене, бели петна)

208

Ревматоиден
артрит

Дяволски нокът - капсули; Омега 3; Нони био сок; Omega 3 Perilla oil; Био
сок Мангостийн; Таблетки с екстракт от върба; Вит.С; Чисто масло от
черен кимион.

Shiitake+
Reishi+

ЦБ За опорно–
двигателната
система

209

Рак (превенция,
лъче и
химиотерапия)

Хлорела; Див чесън плюс селен; Коластра; Lacto Pro - Пробиотик; Селен
+А,С,Е; Ликопен; Био сок Нар; Био сок Мангостийн; Вит.С; Каротин плюс;
Био сок Годжи; Черен кимион; Омега 7 - Масло от облепиха; Нони био сок.

Shiitake+
Reishi+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ Златна
формула

210

Рахит

Калций+ D3; Коластра; Супер калций от червени коралови водорасли.

Reishi+

ЦБ За опорно–
двигателната
система

211

Себорея

Вечерна роза; Сила за нервната с-ма; Омега 7 - Масло от облепиха;
Omega 3 Perilla oil; Алое чист сок.

Cordyceps+

ЦБ Златна
формула

212

Сексуална
дисфункция

Масло от тиквени семки; Вит.С+ Цинк; Селен +А,С,Е; Афа; Хлорела; Flax
Oil - Омега 3-6-9; Био сок Нар; Био сок Годжи; Гуарана таблетки; Родиола
+; Жен Шен.

Maitake+
Cordyceps+

ЦБ За истинско
удоволствие

213

Синузит

Черен кимион; Нони био сок; Ацерола; Таблетки с екстракт от върба;
Масло от евкалипт; Пастили с лечебна ружа и евкалипт.

Megavital
complex
Cordyceps+

ЦБ За имунната
система
ЦБ За дихателната
система

214

Слънчево изгаряне

Алое чист сок; Алое+ витамини; Омега 7 - Масло от облепиха; Колаген+;
Ацерола; Био сок Нар; Вечерна роза; Каротин плюс.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

215

Спазми на
мозъчните съдове

Гинко Билоба; Омега 3; Чесън; Див чесън плюс селен; Колаген+; Лецитин
витал; Лецитин гранулат; Калций+ магнезий.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

Срив на имунната
система

Ехинацея - био сок; Вит.С; Имунокомплекс Sanct Bernhard; Коластра;
Капсули витамини+ пчелно млечице; Ацерола; Спирулина актив 3; Селен
+А,С,Е; Див чесън плюс селен; 100% натурални мултивитамини и
минерали от зеленчуци; Био сок Годжи; Био сок Нар; Био сок Мангостийн;
Черен кимион; Нони био сок.

Shiitake+
Reishi+
Maitake+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ За имунната
система

217

Стареене

Капсули за красота; Коластра; Капсули за подобряване на слуха;
Мултивит. и минерали А-Z; Коензим Q10+; Колаген+; Ликопен; Био сок
Нар; Lacto Pro - Пробиотик; Масло от тиквени семки; Имунокомплекс
Sanct Bernhard; 100% натурални мултивитамини и минерали от
зеленчуци.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

218

Старческа
деменция

Гинко Билоба; Афа; Лецитин витал; Лецитин гранулат; Био сок Годжи; Био
сок Мангостийн; Коензим Q10+; Жен Шен.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

219

Стенокардия

Омега 3; Масло от черен дроб на треска; Коензим Q10+; Био сок Годжи;
Чесън; Див чесън плюс селен.

Shiitake+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ За
кръвоносната
система

220

Стерилитет

Селен +А,С,Е; Flax Oil - Омега 3-6-9; Афа; Капсули витамини+ пчелно
млечице; Ацерола; Био сок Нар; Био сок Годжи; Хлорела; Вит.С; Вит.С+
Цинк.

Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ За истинско
удоволствие

221

Стоматит

Бонбони с балсам от градински чай; Коластра; Lacto Pro - Пробиотик.

Cordyceps+

ЦБ Златна
формула

222

Стомашно-чревни
заболявания

Lacto Pro - Пробиотик; Коластра; Хлорела; Чесън; Gastrocuma;
Храносмилателна билкова горчивка.

Megavital
complex

ЦБ За
храносмилателната
система

223

Стрес

Афа; Жълт кантарион; Ехинацея - био сок; Родиола плюс; Сила за
нервната с-ма; Бирена мая+ витамини; Лецитин витал; Лецитин гранулат.

Germanor
132

ЦБ За
нервната
система
ЦБ За
жената

224

Суха кожа

Омега 7 - Масло от облепиха; Капсули за красота; Соя и калций;
Колаген+; Flax Oil - Омега 3-6-9; Бирена мая+ витамини.

Reishi+

ЦБ Златна
формула

225

Счупвания

Калций+ D3; Калций+ Магнезий; Вит.С; Колаген+; Супер калций от
червени коралови водорасли; Омега 3; Gelenkfit - капсули за опорнодвиг.с-ма; Зеленоуста мида.

Germanor
132

ЦБ За опорно–
двигателната
система

216

226

Сърдечен удар

Омега 3; Чесън; Био сок Годжи; Гинко Билоба; Див чесън плюс селен;
Коензим Q10+; Нони био сок; Био сок Мангостийн; Черен кимион.

Shiitake+
Reishi+

ЦБ За
кръвоносната
система

227

Сърдечно-съдови
проблеми

Омега 3; АктиВен; Чесън; Био сок Годжи; Omega 3 Perilla oil; Био сок
Мангостийн; Див чесън плюс селен; Черен кимион; Коензим Q10+; Нони
био сок.

Shiitake+
Reishi+
Germanor
132

ЦБ За
кръвоносната
система

228

Технологична
среда

Алое+ витамини; Алое чист сок; Афа; Каротин плюс; Капсули за красота;
Лутеин Мега Комплекс.

Germanor
132

ЦБ Златна
формула

229

Токсини

Бял трън; Хлорела; Нони био сок; Ябълков оцет; Био сок Мангостийн;
Вит.С; Селен +А,С,Е; Редукта фит.

Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ Детоксин

230

Трахеит

Ехинацея - био сок; Пастили с лечебна ружа и евкалипт; Масло от
евкалипт; Капсули витамини+ пчелно млечице; Черен кимион; Масло от
черен дроб на треска.

Cordyceps+

ЦБ За имунната
система
ЦБ За дихателната
система

231

Травми

Калций+ D3; Калций+ Магнезий; Алое чист сок; Колаген+; Omega 3 Perilla
oil; Таблетки с екстракт от върба; Колаген Голд Екстра.

Reishi+

ЦБ Златна
формула

232

Тревожност

Афа; Жълт кантарион; Жен-Шен.

Germanor
132

ЦБ За нервната
система

233

"Трета" възраст поддържане на
здравето

Мултивит. и минерали А-Z 50+; Калций+ Магнезий; Гинко Билоба;
Колаген+; Био сок Мангостийн; Коластра; АктиВен; Зеленоуста мида; Див
чесън плюс селен; Черен кимион; Нони био сок; Био сок Годжи; Алое+
витамини; Алое чист сок.

Cordyceps+
Reishi+
Maitake+
Shiitake+
Germanor
132

ЦБ Златна
формула

234

Тромбофлебит

АктиВен; Вит.С; Чесън; Таблетки с екстракт от върба.

Germanor
132

ЦБ За
кръвоносната
система

235

Трудно зарастващи
рани

Нони био сок; Вечерна роза; Черен кимион; Коластра; Вит.С+ Цинк;
Колаген+; Капсули витамини+ пчелно млечице; Омега 7 - Масло от
облепиха.

Megavital
complex

ЦБ Златна
формула

236

Тютюнопушене

Коензим Q10+; Сила за нервната с-ма; Алое+ витамини; Ацерола;
Ликопен; Био сок Нар; Селен +А,С,Е; Вит.С; Чесън; Див чесън плюс
селен; Пастили с лечебна ружа и евкалипт.

Megavital
complex

ЦБ Детоксин

237

Увреден ставен
хрущял

Колаген Голд Екстра; Зеленоуста мида; Калций+ D3; Колаген+; Супер
калций от червени коралови водорасли; Omega 3 Perilla oil; Gelenkfit капсули за опорно-двиг.с-ма; Омега 3; Масло от черен дроб на треска.

Germanor
132

ЦБ За опорно–
двигателната
система

238

Ужилване

Черен кимион; Алое чист сок; Омега 7 - Масло от облепиха; Алое+
витамини.

Cordyceps+

ЦБ Златна
формула

239

Умора

Амино-комплекс; Креатин и магнезий; Мултивит. и минерали А-Z;
Ацерола; Гуарана таблетки; Родиола плюс; Лецитин витал; Лецитин
гранулат; Жен-Шен; Колаген Голд Екстра; Колаген+; 100% натурални
мултивитамини и минерали от зеленчуци.

Shiitake+
Reishi+
Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ Златна
формула

240

Урологични
инфекции

Червена боровинка; Lacto Pro - Пробиотик; Омега 7 - Масло от облепиха;
Чесън; Коластра; Био сок Мангостийн; Нони био сок; Алое чист сок.

Megavital
complex
Germanor
132

ЦБ За имунната
система
ЦБ За мъжа

241

Устна кухина

Бонбони с балсам от градински чай; Lacto Pro - Пробиотик; Вит.С+ Цинк;
Коластра; Пастили с лечебна ружа и евкалипт.

Cordyceps+

ЦБ За имунната
система

242

Ухапване от
насекоми

Черен кимион; Алое чист сок; Омега 7 - Масло от облепиха; Алое+
витамини; Вит.С.

Cordyceps+

ЦБ Златна
формула

243

Уши (болки и шум)

Капсули за подобряване на слуха

Reishi+
Cordyceps+

ЦБ Златна
формула

244

Фарингит

Бонбони с балсам от градински чай; Нони био сок; Коластра; Вит.С;
Пастили с лечебна ружа и евкалипт.

Cordyceps+
Germanor
132

ЦБ За имунната
система
ЦБ За дихателната
система

245

Фебрилни
състояния

Таблетки с екстракт от върба; Вит.С; Ехинацея - био сок; Ацерола;
Имунокомплекс Sanct Bernhard; Нони био сок; Масло от черен дроб на
треска.

Cordyceps+

ЦБ За дихателната
система

246

Фибромиалгия

Афа; Жълт кантарион; Омега 7 - Масло от облепиха; Мултивит. и
минерали А-Z.

Reishi+

ЦБ Златна
формула

247

Фрактури

Калций+ D3; Калций+ Магнезий; Колаген Голд Екстра; Колаген+; Omega 3
Perilla oil; Gelenkfit - капсули за опорно-двиг.с-ма; Зеленоуста мида.

Germanor
132

ЦБ За опорно–
двигателната
система

248

Хемороиди

Алое чист сок; АктиВен; Вит.С; Чесън; Омега 3; Ацерола.

Reishi+

ЦБ За
храносмилателната
система

249

Хепатит

Бял трън; Омега 7 - Масло от облепиха; Лецитин витал; Лецитин
гранулат; Ацерола; Био сок Годжи; Omega 3 Perilla oil; Хлорела; Нони био
сок; Алое чист сок.

Shiitake+
Reishi+
Germanor
132

ЦБ Детоксин

250

Херпес

Бирена мая+ витамини; Алое чист сок; Ехинацея - био сок; Алое+
витамини; Чесън; Вит.С; Коластра; Био сок Нар.

Cordyceps+

ЦБ За имунната
система

251

(прекалено отделяне на
стомашна киселина)

Minesan - алкално-минерални таблетки; Таблетки за киселини.

Megavital
complex

ЦБ За
храносмилателната
система

252

Хипертонична
болест

Омега 3; Чесън; Див чесън плюс селен; Omega 3 Perilla oil; Хлорела;
Черен кимион; Чисто масло от черен кимион.

Shiitake+
Reishi+
Germanor
132

ЦБ За
кръвоносната
система

253

Хламидии

Lacto Pro - Пробиотик; Омега 7 - Масло от облепиха; Чесън; Селен
+А,С,Е; Див чесън плюс селен; Алое чист сок.

Cordyceps+

ЦБ За имунната
система

254

Хормонални
проблеми/
дисбаланс

Афа; Соя и калций; Канела+ Хром+ Цинк; Жълт кантарион; Редукта плюс;
Мултивит. и минерали А-Z; 100% натурални мултивитамини и минерали
от зеленчуци.

Megavital
complex
Germanor
132

ЦБ Билко
Глюконорм

255

Храносмилателни
проблеми

Артишок и Папая; Gastrocuma; Коластра; Хлорела; Чесън; Капсули
витамини+ пчелно млечице; Lacto Pro - Пробиотик; Храносмилателна
билкова горчивка.

Megavital
complex

ЦБ За
храносмилателната
система

256

Хрема

Черен кимион; Чисто масло от черен кимион; Вит.С; Чесън; Селен +А,С,Е;
Коластра; Ацерола; Нони био сок; Масло от евкалипт; Пастили с лечебна
ружа и евкалипт.

Reishi+

ЦБ За дихателната
система

257

Целулит

Редукта фит; CLA- капсули за отслабване; L-карнитин; Био сок Нар; Био
сок Годжи; Ябълков оцет; Гуарана таблетки; Редукта плюс; Вит.С.

Reishi+
Maitake+

ЦБ Детоксин
ЦБ За идеална
фигура

258

Цирей

Алое чист сок; Вечерна роза; Чесън; Вит.С.

Cordyceps+

ЦБ Златна
формула

259

Цироза

Бял трън; Нони био сок; Лецитин витал; Лецитин гранулат; Omega 3 Perilla
oil; Омега 7 - Масло от облепиха; Хлорела.

Reishi+
Germanor
132

ЦБ Детоксин

260

Цистит

Червена боровинка; Lacto Pro - Пробиотик; Омега 7 - Масло от облепиха;
Коластра; Ацерола; Био сок Годжи; Селен +А,С,Е; Ехинацея - био сок;
Нони био сок.

Cordyceps+

ЦБ За имунната
система

261

Чернодробни
проблеми

Бял трън; Нони био сок; Лецитин витал; Лецитин гранулат; Био сок Годжи;
Омега 7 - Масло от облепиха; Omega 3 Perilla oil; Хлорела.

Shiitake+
Reishi+
Germanor
132

ЦБ Детоксин

262

Чревни паразити

Черен кимион; Чисто масло от черен кимион; Чесън; Див чесън плюс
селен.

Cordyceps+

ЦБ Детоксин

263

Щитовидна жлеза

Жълт кантарион; Афа; Селен +А,С,Е.

Reishi+

ЦБ Златна
формула

264

Язва

Омега 7 - Масло от облепиха; Алое чист сок; Черен кимион; Коластра;
Алое+ витамини; Чисто масло от черен кимион.

Shiitake+

ЦБ За
храносмилателната
система

Хиперацидитет

За повече информация за нашите програми Козметика за здраве и
Козметика за красота се обърнете към Вашия консултант.

www.green-master.eu

