
ЗДРАВЕ и СПОКОЙСТВИЕ в 
ПЕРИОДИ на СТРЕС 

Природни решения 
за цялото 
семейство



Независимо какъв вирус атакува, има утвърдени златни правила, 
които намаляват риска от разболяване. 

Припомняме някои от тях:

КАК да се ПРЕДПАЗИМ от ВИРУСИТЕ 
в ПЕРИОДИ на ЕПИДЕМИЯ

  Отлична лична хигиена. Честото и правилно миене на 
ръцете е един от най-сигурните начини да се предпа-
зим от инфекция. Трябва да ги мием със сапун и вода 
най-малко 20 секунди. Задължително да ги мием след 
прибиране вкъщи, винаги след като сме използвали об-
ществен транспорт, преди хранене и т.н. За оптима-
лен ефект е добре след измиване да дезинфектираме 
ръцете си и с предназначен за целта дезинфекциращ 
гел.

  Обичайно вирусите навлизат в тялото през очите, 
носа и устата, ето защо е опасно да ги докосваме с не-
мити ръце. 

 Не трябва да използваме общи кърпи за баня и лице.

  Хигиена на дома и офиса. Редовно дезинфектиране на 
повърхностите – мебели, дръжки, брави, ключове на 
лампи, компютърни мишки и клавиатури и т.н. Често 
проветряване на помещенията. 

  Хигиена на храната – добре да измиваме плодовете и 
зеленчуците преди тяхната консумация. 
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  Избягване на контакт с болни лица – кихащи, кашлящи, 
с хрема.

  Ако нямаме възможност да ограничим такива контак-
ти, е препоръчително да използваме предпазни маски и 
ръкавици.

  Прием на много вода – дехидратираният организъм е 
по-уязвим към инфекции. Важно: алкохолът и кафето 
имат диуретично и обезводняващо действие.

 Достатъчно сън и почивка.

 Повече време на чист въздух.  

  Стимулиране на имунната система – чрез рационал-
но хранене и прием на подходящи за целта препарати. 
Силният имунитет е най-добрата защита срещу ви-
руси от всякакъв тип! 

А още полезни съвети и материали можете да намерите на 
нашите ИНТЕРНЕТ и ФЕЙСБУК СТРАНИЦИ:

Шуслерови соли

Инфлуцид и приятели

Семейство, природа и здраве

Немска хомеопатия от DHU

Мама Натура

alergii.bg 

alpenpharma-bulgaria.bg 

klein.bg  

dhu-globuli.bg

mama-natura.com

shuslerovi-soli.bg  
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https://www.facebook.com/schusslersalts.bg/
https://www.facebook.com/influcidbg/
https://www.facebook.com/Dr.GustavKlein.products/
https://www.facebook.com/dhuglobulibg/
https://www.facebook.com/mamanaturabg/
http://alergii.bg
https://alpenpharma-bulgaria.bg/
http://klein.bg
http://dhu-globuli.bg
http://mama-natura.com
https://shuslerovi-soli.bg/


*Таблетките могат да се приемат едновременно. Комбинацията е подходяща за цяло-
то семейство, включително за деца над 1 г., бременни и кърмещи жени, хора с хронични 
заболявания. Може да се приема успоредно с всеки друг вид профилактика и лечение. 

ЗАЩИТИ СЕБЕ СИ и СВОЕТО СЕМЕЙСТВО 
от АТАКУВАЩИТЕ ВИРУСИ!

МОЩНА КОМБИНАЦИЯ 
за ЗАЩИТА и 

СИЛЕН ИМУНИТЕТ! *

 
Първа линия на защита от 

вируси 
 Доказано повишава имунитета
  Предпазва от проникването и раз-

множаването на вируси в клетката 
  Широка антивирусна активност 

спрямо грипни А и В щамове, ОРВИ 
вируси: аденовируси, коронавируси, 
RSV вируси и парагрип

Шуслерова сол №3
За „железен” 
имунитет 

  Доказано стимулира 
клетките на имунната 
система

  Подготвя организма за      
по-бърз имунен отговор    
при възникване на вирусна 
или бактериална инфекция

Дозировка ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ:  
3х1 т. дневно за 1 месец

Дозировка ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ: 
3х2 т. дневно за 1 месец
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Мощна комбинация при ВИРУСНИ 
ИНФЕКЦИИ, придружени с ТЕМПЕРАТУРА

    Как действат Шуслеровите соли? 

 ШС №3 спира възпалителния процес в на-
чална фаза, пречи на размножаването на 
бактерии и вируси и подпомага защитна-
та реакция на имунната система

 ШС №5 извежда токсините от клетките, 
образувани вследствие на възпалението, и 
така се регулира температурата

 ШС №8 предпазва организма от дехидрата-
ция

При температура НАД 38,5°C     

Шуслерови соли №5 и №8 – редуват се по 1 
т. от солите през 5-10 мин. до настъпване 
на подобрение + намазване на гърдите и 
гърба в областта на плешките с Шуслеров 

мехлем №3 , 2-3 пъти дневно. 

При температура ДО 38,5°C   

Шуслерова сол №3 – по 1 т. на всеки 5-10 
мин. до настъпване на подобрение + на-
мазване на гърдите и гърба в областта на 
плешките с Шуслеров мехлем №3 , 2-3 пъти 
дневно. 

Прилаган в лечебна 
дозировка, :

  Лекува симптомите на 
настинка и грип – хрема, 
кашлица, главоболие, 
висока температура, 
втрисане, мускулни болки, 
отпадналост

  Значително намалява 
общата тежест 
на заболяването и 
предпазва от усложнения

  Предотвратява 
постгрипен астеничен 
синдром

Дозировка ЗА ЛЕЧЕНИЕ

деца 1–11 г. 1 т. на всеки 2 часа 
до 8 т. на ден

деца от 12 г. 
и възрастни

1 т. на всеки час 
до 12 т. на ден

След острия период: 
3х1–2 т. на ден поне 1 седмица
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Овладей алергията естествено и 
безопасно!

Немският хомеопатичен съюз препоръч-
ва 6-8 седмици преди началото на очак-
вания алергичен период* да се започне 
ПРОФИЛАКТИКА с 3х1 табл. Ринитал на 
ден. 
За лечение на остри симптоми – 
по 1 табл. на всеки час до 12 табл. днев-
но (за възрастни) и по 1 табл. на всеки 2 
часа до 8 табл. на ден (за деца под 12 г.). 
След острия период – 3х1 табл. 3-4 сед-
мици.

Ринитал  е доказано ефективна терапия за профилактика и лечение на 
сенна хрема. Той няма никакви нежелани ефекти, а успешното му действие е 
потвърдено в редица клинични изследвания. Ринитал:

� Облекчава алергичните симптоми – спира хремата, сълзенето и кихане-
то, отстранява сърбежа в носа и очите, възстановява носовото диша-
не, без да предизвиква сънливост и забавени реакции;

� Предотвратява обострянето на оплакванията при профилактична упо-
треба;

� Постепенно намалява честотата на алергичните прояви;

� Подходящ е и за деца над 1 г., бременни и кърмещи жени.

Сенната хрема може истински да вгорчи живота на болния през пролетта 
или лятото. Тя е и петата най-честа причина за липсата на сън през полено-
вия сезон. Освен това, ако не я лекувате правилно, рискът да се сдобиете със 
синузит, отит, дори бронхиална астма не е изключен. 

В КАПАНА на СЕННАТА ХРЕМА!
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Знаете ли, че…
Когато мисълта ни е концентрирана в една болест, е много вероятно другите ни забо-
лявания да не се проявят през този период? Ето защо, ако страдате от сенна хрема, а 
все още не усещате алергични оплаквания, както обикновено по това време на година-
та, причината може да е паниката от настоящата вирусна пандемия. 

Страхът няма да продължи вечно, затова той не тряб-
ва да бъде причина да пренебрегвате ежегодната 

профилактика срещу сезонната алергия. При-
емете я като една необходима инвести-

ция за дългосрочно здраве и комфорт. 

*Годишният ПОЛЕНОВ КАЛЕНДАР ще ви насочи за периода на цъфтеж на 
съответните растителни видове, към чиито полени сте алергични.

www.alergii.bg можете да откриете още полезни съвети за 
справяне със сенната хрема.На

Поленов календар 2020

Ниска  Умерена  Висока   Мн. висока   въздушна концентрация на полени

ФЕВР. МАРТ АПРИЛ МАЙ ЮНИ ЮЛИ АВГ. СЕПТ. ОКТ.
ДЕСЕТДНЕВКА 1-14 15-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31

Сем. Брезови � � � � � � � �

Сем. Кипарисови � � � � � � � � � �

Ясен � � � � � �

Сем. Букови � � � �

Липа � � � � � �

Сем. Житни � � � � � � � � � � � �

Живовляк � � � � � � � � �

Сем. Копривови � � � � � � � � � �

Сем. Щирови � � � � � � � � � �

Пелин � � � � � � � �

Амброзия � � � � � � �
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КОМБИНИРАНОТО ПРИЛАГАНЕ на  и Инфлуназал  

за лечение на алергичната хрема ускорява овладяването на алергичното 
възпаление и на неприятните локални симптоми.

3 пъти по 
1-2 впръсквания 

във всяка 
ноздра

по 1 т. на всеки 
час (на всеки 

2 часа при деца 
под 12 г.)

+

Лечение на алергичната хрема спрямо вида й

При ЦЕЛОГОДИШНА алергична хрема                 
комбинирайте 

 с  ШС №2  и ШС №8

Дозировка: 3 пъти дневно по 1-2 табл. 

При СЕЗОННА алергична хрема 
(сенна хрема) комбинирайте 

 с  ШС №3  и ШС №8

Дозировка: редуват се по 1 т. от всяко на 30 
мин. до облекчаване на симптомите (2-3 дни); 
след което 3 пъти дневно по 1-2 т. от всяко

Неприятната хрема много често води до разраняване на носа
и кожата около него. За да се справите бързо с проблема,
нанасяйте върху засегнатите области няколко 
пъти дневно Шуслеров мехлем №8

КОМБИНАЦИИ ЗА ПО-БЪРЗО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ:
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БЕЗ ХРЕМА в ТОПЛОТО ВРЕМЕ!

Алергията е една от причините за течащия и запушен нос. Но през пролет-
та и лятото ни атакуват и различни вируси, като един от най-честите 
симптоми, с които протичат, е хремата. Обикновено я подценяваме и не-
глижираме, а това е грешка. Нелекуваното възпаление в носната лигавица 
може да засегне и синусите. Адекватната терапия, приложена навреме, е 
ключова както за по-бързото справяне с дискомфорта в носа, така и за пре-
дотвратяване на усложнения. 

� Доказано намалява възпалението и отока на носната лигавица

� Облекчава носовото дишане

� Втечнява и изчиства секретите

� Възстановява локалния имунитет на лигавицата

� ДОКАЗАНО притежава и антивирусно действие

  ПРИ ОСТРО СЪСТОЯНИЕ 

възрастни приемат – по 1 т. на всеки час, 
а деца под 12 год. – по 1 т. на всеки 2 часа. 

СЛЕД ПОДОБРЕНИЕ – 3х1 т. дневно в продъл-
жение на още 1 седмица.

  – 
изпитаното 
средство при

ХРЕМА и СИНУЗИТ!
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ЛОКАЛНО ЛЕЧЕНИЕ на ХРЕМАТА

БЕБЕТА от 0-1 г. – 2х1 впръскване във всяка ноздра на ден

ДЕЦА от 1-11 г. – 3х1 впръскване във всяка ноздра на ден

ДЕЦА над 12 г. и ВЪЗРАСТНИ – 3х2 впръсквания във всяка ноздра на ден

Хрема вследствие на 
НАСТИНКА и ГРИП

по 1 табл. на 
всеки 1-2 часа

АЛЕРГИЧНА 
хрема

по 1 табл. 
на всеки 1-2 часа

�  Повлиява възпалението и отока на носната лига-
вица, овлажнява я

� Намалява обилната водниста секреция при хрема
�  Улеснява отделянето на образуваните в носа ко-

рички 
� Подходящ за продължителна употреба
�  Подходящ за бременни и кърмещи жени, бебета 

на възраст 0+ 

 – хомеопатичният спрей за нос!

Според ПРОИЗХОДА на ХРЕМАТА в комбинация с:
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Знаете ли, че сред най-честите заболявания, за кои-
то се предписва антибиотично лечение, е ангината? 
На пръв поглед, тази статистика може да ви се сто-
ри естествена. Но научни данни от 2019 г. показват, 
че при 59% от прегледите, в които е установена 
остра ангина, е назначен антибиотик, като реално 
само в 13% от случаите такова лечение е било нало-
жително. 

Най-честата причина за ангините са вируси. Само 
при около 20-30% от случаите в началото може да е налице бактериална 
инфекция. Ето защо поне през първите 3-4 дни не трябва да се стартира 
с прием на антибиотик. Нужно е адекватно лечение, 
което да овладее възпалението, да намали 
болката, да стимулира имунитета и да ни 
предпази от усложнения. И да е доста-
тъчно безопасно. Всички тези ефекти 
съчетава в себе си .

Възпаленото гърло НЕ означава лечение с 
АНТИБИОТИЦИ
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Тонзилотрен е уникална комбинация от 5 отделни 
природни съставки, благодарение на които изпъл-
нява важна роля при терапията на ангина:

�  Успокоява възпалението в гърлото, което води 
до бързо облекчаване на симптомите. 

�  Бързо елиминира болката и възстановява засег-
натата тъкан в областта на сливиците. 

�  Има имуностимулиращо действие, с което пред- 
пазва от бактериални усложнения. 

Клинични изследвания доказват, че Тонзилотрен предлага високоефективно 
лечение на ОСТРИ АНГИНИ и е единственото лекарство в България за лечение 
на ХРОНИЧНО-РЕЦИДИВИРАЩИТЕ възпаления на гърлото. Употребата му при 
хроничен тонзилит води до впечатляващи резултати - 3 пъти по-малко ос-
три инфекции на гърлото, 3 пъти по-малка необходимост от антибиотич-
но лечение и 3 пъти по-добро качество на живот. 

Тонзилотрен може да се комбинира с всички лекарствени средства, включи-
телно с антибиотик. Установено е, че Тонзилотрен подобрява кръвообра-
щението и увеличава насищането на тъканите с антибиотика. Освен това 
намалява гнойното възпаление на сливиците.

При гнойна ангина  в комбинация с назначения антибиотик – 
ДЕЦА и ВЪЗРАСТНИ приемат по 3х1 табл. дневно за 7-21 дни. 

СТАБИЛНА ПОДКРЕПА за ГЪРЛОТО 

  ПРИ ОСТРО СЪСТОЯНИЕ 

възрастни приемат – по 1 т. на всеки час, а деца под 12 год. – по 1 т. на 
всеки 2 часа. СЛЕД ПОДОБРЕНИЕ на симптомите – 3х1 т. дневно в про-
дължение на 1 седмица.

При хроничен тонзилит   – 3х1 табл. дневно за 2 месеца, независи-
мо от възрастта на болния. Провеждат се 3 курса в годината с интер-
вали между тях 2 месеца. 
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Винаги в домашната аптечка трябва да разполагаме 
с Шуслерова сол №3. Шуслеровите соли са подходящи 
и за бременни, кърмачки и бебета на възраст 0+.
 

За повишаване на ИМУНИТЕТА  
Ефективността й за подсилване на имунитета е до-
казана  в изследване на екип български учени от Кате-
драта по биохимия, молекулна медицина и нутриге-
номика в Медицински университет, Варна. 
Те проучват свойствата на Шуслерова сол №3 върху 
здрави клетки и откриват, че: 

ШУСЛЕРОВА СОЛ №3

БЪРЗО РЕШЕНИЕ за МНОГО ПРОБЛЕМИ

�  Активира най-бързите елементи на имунната система – NK-килърите 
и макрофагите, като увеличава тяхната енергия и унищожителна мощ 
спрямо вирусите.

�  По този начин клетките стават по-добре подготвени за по-бърз и адек-
ватен имунен отговор в случай на среща с вируси, както и в случай на 
развила се вирусна или бактериална инфекция.

За първа помощ при НАСТИНКА и ГРИП

Прилага се още при първите симптоми на настинка и грип, защото подпо-
мага имунния отговор на организма спрямо болестния причинител. Освен 
това с нейна помощ се овладява размножаването на вирусите и бактерии-
те. Затова винаги при поява на: втрисане, температура, отпадналост, бол-
ки в гърлото, хрема – прием по 1 табл. ШС №3 на 10-15 мин. до настъпване 
на подобрение. 

За първа помощ при СПЕШЕН СЛУЧАЙ  
Помага при всякакви наранявания, облекчава болката и действа противо-
възпалително – непосредствено след инцидент се приемат по 1-2 табл. ШС 
№3 на всеки 15 мин. до подобрение, а с Шуслеров мехлем №3 се намазва кон-
тузената област (при открита рана - областта около нея), 4-6 пъти дневно. 
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Програмата е разработена от най-популярния немски натуропат и Шусле-
ров терапевт графиня Ангелика Волфскийл. Целта й е да намали възможни-
те „пробойни” в защитата на клетките срещу атаката на всякакви вируси. 

НАПРАВЕТЕ ПРОГРАМА за 
АНТИВИРУСНА ЗАЩИТА на КЛЕТКИТЕ 

Шуслерова сол №2 – за укрепване на 
клетъчната мембрана срещу всякакви 
вируси и на клетъчното ядро, за предо-
твратяване на вирусното репликира-
не вътре в клетката. 

Шуслерова сол №3 – за активиране 
и правилна реакция на клетките на 
имунната защита при среща с вируси, 
както и в случай на развила се вирусна 
инфекция. 

Шуслерова сол №5 – за баланси-
ране на нервната система в пери-
оди на епидемия и когато сме изло-
жени на хроничен стрес; зарежда 
клетките с енергия. 

Шуслерова сол №8 – за баланси-
ране на натриевото равновесие 
в клетката, което е важно за за-
щитата й срещу проникване на 
вируси. 

Програмата е изключително под-
ходяща и при пролетна умора с от-
падналост, липса на концентрация 
и депресивни настроения. Същите 
оплаквания се забелязват и при про-
дължителен домашен престой под 
карантина. Нужна е и за подпомага-
не на възстановяването след теж-
ко, продължително боледуване. 

Прием
ШС №5 сутрин

ШС №3 на обед

ШС №8 следобед

ШС №2 вечер

По 5 т. от всяка сол дневно, раз-
творени в чаша вода. Програ-
мата се изпълнява за период от 
4-8 седмици (при необходимост 
може и повече). 
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ЗДРАВЕН НАРЪЧНИК с 
утвърдени комбинации Шуслерови соли на DHU

Симптоми Комбинация ШС Препоръчителен прием

Настинка, 
втрисане ШС №3 +  мехлем №3

По 1 т. на 15 мин. и намазване с мех-
лем №3 на гърба и гърдите.

Хрема с бистър, 
воднист секрет ШС №3 + ШС №8

Редуват се по 1 т. от всяка сол на 15 
мин. При подобрение – 3-5 т. от вся-
ка сол дневно до пълно излекуване. В 
допълнение: намазване около носа и 
в началото на ноздрите с Шуслеров 
мехлем №3.

Хрема с 
белезникав 
секрет

ШС №3 + ШС №4 

Хрема с жълто-
зеленикав секрет ШС №3 + ШС №6

Болки в гърлото, 
ангина ШС №3 + ШС №4

Редуват се по 1 т. от всяка сол през 
15 мин. При подобрение – 3-5 т. от 
всяка сол дневно до пълно излекува-
не.

Суха, дразнеща 
кашлица ШС №3 + ШС №7 + ШС №8

По 1 т. от ШС №3 и №8 се редуват 
на 15 мин., а ШС №7 се приема като 
„Гореща 7” – 10 т. в чаша гореща 
вода, на малки глътки. След подобре-
ние – по 5 т. от всяка сол дневно до 
оздравяване.

Схващане и болки 
в областта на 
врата и гърба

ШС №1 + ШС №3 + ШС №7

мехлем №7

3 пъти по 2 т. от всяка сол дневно и 
намазване с Шуслеров мехлем №7 – 
нанася се с потупване в областта 
на врата и раменете.

Укрепване на 
имунитета

ШС №3 + ШС №6 + ШС №7
  сутрин     на обед      вечер

По 3 табл. от всяка сол дневно 
(2 табл. за деца), поне за 1 месец

Детокс при прием 
на антибиотици ШС №6 + ШС №12

Успоредно с антибиотика –
2 пъти дневно по 3 т. ШС №6; 
след спирането на антибиотика – 
5 т. на ден ШС №12, за 10 дни

Антистрес; 
паник атаки

ШС №2 + ШС №5 + ШС №7
сутрин       обед          вечер

По 5 табл. от всяка сол дневно за ня-
колко месеца.
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ШУСЛЕРОВА СОЛ №7

ключът към живот БЕЗ БОЛКА и СТРЕС

В ОСТРА СИТУАЦИЯ:

При всякакви спастични болки, крампи, главоболие и безсъние – прием като 
„Гореща 7” - 10 табл. ШС №7 се разтварят в гореща вода и разтворът се пие 
бавнo, на малки глътки с жабуркане/„дъвчене” на водата. 
При необходимост – повторение на дозата след 15-30 мин. 

При силни менструални болки 
или колики

„Гореща 7” + Шуслеров мехлем №7, нанася се с 
лек масаж няколко пъти дневно.

При мускулни крампи и 
схващания, болки в областта 
на врата и раменете

мехлем №7 се нанася с лек масаж, няколко 
пъти дневно.

Магнезиевият дефицит е широко разпространен проблем, макар че голяма 
част от хората дори не подозират, че страдат от него. За да може обаче ор-
ганизмът да усвои нужния му магнезий (чрез храната или чрез допълнителни 
магнезиеви добавки), той се нуждае от помощта на Шуслерова сол №7. 

Сол №7 безпрепятствено преминава през клетъчната мембрана и помага на 
клетките успешно да усвоят внесения в организма магнезий и да го разпреде-
лят на точните места. Регулира дефицита на магнезий без риск от предозира-
не. Намалява дозата и прекомерния прием на болкоуспокояващи и др. химически 
лекарства.

16



Шуслеровите соли на пролетта и лятото

Време е да се преборим с изтощението, натрупаните килограми и нарушеното 
алкално-киселинно равновесие заради дългия период на карантина, липса на дос-
татъчно движение и небалансирано хранене. 

Масаж 1-2 пъти дневно в областта на корема с 
 Шуслеров мехлем №10  за локално въздействие и раз-

граждане на висцералните мазнини (при видимо напъл-
няване в областта на талията и особено на корема). 

Дозировка: По 5 табл. от всяка сол дневно за 6-8 седмици. 
Следва пауза от 1-2 седмици и може да се повтори (може 
да се прилага целогодишно с кратки паузи). 

За подобряване на метаболизма при наднормено тегло

ШС №10 сутрин ‒ 
солта на детоксикацията

ШС №5 преди обяд ‒ 
солта на нервната система

ШС №9 вечер ‒ 
солта на метаболизма

В допълнение

Да се отървем от ЦЕЛУЛИТА!

ШС №1, 8 и 11  се приемат по 5 т. от всяка сол днев-
но. Комбинират се с Шуслерови мехлеми №10 и №12 ,
които се нанасят с нежен масаж в зоните с целулит, 
като се редуват всеки ден. Комбинираното приложе-
ние на ШС таблетки и ШС мехлеми усилва и ускорява 
лечебния процес. Продължителност на терапията – 
два пъти годишно по 3 месеца, а може и непрекъснато.  
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В допълнение към Шуслеровата комбинация за детоксикация, 
е добре областта на черния дроб да се намазва вечер с Шусле-
ров мехлем №10. За още по-силно въздействие веднъж седмично 
може да се прави компрес с мехлем №10 (или да се редуват ком-
преси с мехлеми №10 и №6). 

Начин на приложение:   
Областта под ребрата вдясно се намазва с мехлема. Завива се с 
кърпа и отгоре се поставя бутилка с топла вода или термофор. 
Компресът се държи около 1 час, през което време се лежи и се 
почива.

Дозировка: По 5 табл. от всяка сол дневно за 4 седмици. Програмата може да 
се прилага 3-4 пъти в годината с паузи между тях. 

ШС №6 сутрин ‒ извеждане на токсините от клетката 

ШС №10 на обяд ‒ извеждане на токсините от междуклетъчното прос-
транство и подобряване на функцията на черния дроб

ШС №9 вечер ‒ регулиране на алкално-киселинното равновесие

КОМПРЕС на ЧЕРНИЯ ДРОБ с   Шуслеров мехлем №10  

В допълнение

Натоварили сте организма и особено черния си дроб с мно-
жес-тво лекарства през изминалата зима? Без значение дали 
причината е била нуждата от повишаване на имунитета, 
дали сте лекували грип или чести вирусни инфекции, сега 
е най-добрият момент за експресен детокс! 

ПРОГРАМА за ДЕТОКСИКАЦИЯ
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ПРОЛЕТНИ 
СТОМАШНО-ЖЛЪЧНИ неразположения

Хомеопатичният монопрепарат Нукс вомика D6 на DHU подобрява функци-
ята на черния дроб и червата, помага при повишена киселинност и нарушен 
метаболизъм, както и при смущения на   храносмилателната система. 

      Ако имате следните оплаквания: 

 � Кисел, горчив вкус в устата, с обложен език в задната част; 

 � Изразен стомашен дискомфорт, болки,      
метеоризъм след хранене;

 � Обострен гастрит от преяждане или      
злоупотреба с алкохол;

 � Запек с постоянни, но неефективни позиви                    
за дефекация (обратна перисталтика);

 � При киселини, тежест, подуване на корема.

Нукс вомика D6 

по 1 доза 
(10 глобули), 
2 – 3 пъти дневно.

Шуслерова сол №10 - по 3 табл. преди обед. Солта на 
детоксикацията, стимулира чревната перистал-
тика и извеждането на излишните течности.

Шуслерова сол №9 - по 3 табл. вечер. Солта на алкал-
но-киселинното равновесие, подпомага метаболит-
ните и храносмилателните процеси. 

Нукс вомика  D6 Шуслеровa сол №9

Шуслеровa сол №10
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Окубака D6  – за ПЪРВА ПОМОЩ при 
ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ 

Окубака D6
  

За ПЪРВА ПОМОЩ при:

�  Остри гастроентерити с повръщане      
и/или диария

�  Храносмилателни проблеми след прием  
на храна, която не е била прясна

�  Непоносимост към непознати             
храни, особено по време на път 

� Хранително натравяне 
�  За детоксикация при прием на
 антибиотици или друго 
 лекарствено натоварване 

При остри симптоми: 

по 1 доза (10 глобули) Окубака D6 – първоначално на всеки час, 
след подобрение - на всеки 2 часа. На втория ден – на всеки 2    
до 3 часа, а от третия – 3 пъти дневно до пълно оздравяване.

Превантивно:

Може да се взема профилактично (3 пъти дневно по 10 
глобули за 1 седмица преди предстоящо пътуване) или преди 
хранене навън (еднократно по 1 доза), когато не сте сигурни в 
качеството на храната или поносимостта си към нея.

За детокс при медикаментозно натоварване:

2 пъти дневно по 1 доза Окубака D6. Стандарт в немската 
хомеопатична школа е приемът на Окубака да започне заедно 
с антибиотичното лечение и да продължи поне 10 дни след 
спиране на приема на антибиотик.

Окубака D6 действа ефективно при оплаквания като: гадене, повръщане, 
диария, стомашна и коремна болка с подуване на корема или киселини в сто-
маха. 
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Около 80% от имунните ни клети се 
намират в стомашно-чревния тракт.  
Честата употреба на силни химически 
лекарства и най-вече на антибиотици, 
неправилното хранене през зимата во-
дят до нарушение на баланса на полез-
ните и лошите бактерии в стомаха. 
И през пролетта често страдаме от 
стомашни проблеми. Основна част от 
комплексната терапия е приемът на 
пробиотици, които да населят червата 
с полезни бактерии и да възвърнат изгу-
беното равновесие. 

ДЕЦА от 0 до 12 г.: 6 капки дневно по време на хранене

ДЕЦА над 12 г. и ВЪЗРАСТНИ: 12 капки дневно по време на хранене

Той е единственият течен пробиотик в България с 
толкова голямо количество на ценната бактерия 
Lactobacillus rhamnosus GG – 1 доза съдържа 6-12 мили-
арда живи активни бактерии. 

Това го прави доказано ефективен при:
� диария вследствие на антибиотична терапия 
� инфекциозна диария с различен произход
� хранителни алергии и атопични екземи
� колики и метеоризъм

Актив Флора бейби съдържа и маслиново масло с 
мастни киселини, подобни на тези в кърмата. 
Приложим е от първия ден на антибитичната 
терапия. Действието настъпва веднага.

ИМУНИТЕТЪТ ЗАПОЧВА от СТОМАХА

Актив Флора бейби
МОЩЕН ПРОБИОТИЧЕН ЕФЕКТ за малки и големи
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 НАЧИН НА ПРИЕМ: 

Възрастни и деца над 12 г. 
3х20-30 капки дневно, 

разтворени в топла вода 

Знаете ли, че стомашно-чревният тракт е подвластен на централната 
нервна система? И когато сме в ситуация на стрес, страх и тревожност, 
на каквато сме подложени в момента, често реагираме с болки и спазми в 
стомаха и червата, диария, запек и други функционални стомашно-чревни 
оплаквания. 

СТРЕСЪТ и СТОМАХЪТ

– природната грижа за добро 
храносмилане и здрав стомах в периоди на стрес! 

 болка

 подуване и тежест в стомаха

 метеоризъм

 киселини

 стомашно-чревни спазми

 нарушена чревна перисталтика

Гастритол е немско растително лекарство, което действа на централна-
та нервна система. Той прекъсва връзката мозък-черва, подпомага храно-
смилането и повлиява симптомите:
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В периода на пандемия силният имунитет е изключително важен, за да се 
справим със заобикалящите ни вируси. В този момент особено голяма нужда 
от подкрепа на организма имат най-малките, които са и сред най-уязвими-
те групи. 
Специално за укрепване на имунната система на бебета и децата от 0 до 
6 г. е създадено природното лекарствено средство Имунокинд. Неговият 
уникален дизайн го прави единствен по рода си в най-ранна и предучилищна 
детска възраст, което е доказано чрез сериозни клинични изследвания. 

Имунокинд доказано ефективно подпомага имунната система на детето 
в периода на нейното съзряване. Препаратът защитава и лигавиците, кое-
то понижава риска от разболяване. Клинично потвърдено е, че приемът му 
значително разрежда проявата на инфекциите и намалява нуждата от ан-
тибиотично лечение.

ЗДРАВЕ и ЗАЩИТА за НАЙ-МАЛКИТЕ!

Избран от Българския фармацевтичен                             
съюз за Хомеопатичен лекарствен                                  
продукт за 2018 г.

Подкрепен от 22-ма водещи педиатри в страната 
като ефективно средство за профилактика на 
честите респираторни инфекции в ранна детска 
възраст.

ДЕЦА от 0 до 6 г.    – 3х1 табл. на ден за 1-3 месеца
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Дентокинд е специално създаден за бебета и малки деца, повлиява 
комплексно всички придружаващи симптоми на физиологичния пробив 
на зъбите – болка, оток, температура, раздразнителност и безпо-
койство, диария, прекалено слюноотделяне. Има имуностимулиращо 
действие и не позволява на възпалението, съпътстващо никненето на 
млечните зъби, да се задълбочи.

Периодът може да премине много по-леко и 
безболезнено с помощта на хомеопатичното лекарство

Дентокинд   Дентокинд ГЕЛ  

за никнещи зъбки. 

ЕФЕКТИВНА ПОМОЩ при  
ПРОБЛЕМНО НИКНЕНЕ на ЗЪБКИ!

При много бебета периодът на никнене 
на млечните зъбки е съпроводен с уве-
личено слюноотделяне, подути и болез-
нени венци, болка в ушите, раздразни-
телност, стомашно-чревни нарушения, 
липса на апетит. Този процес води и до 
спадане на общия имунитет. Ето защо 
често детето има хрема, кашлица, тем-
пература и е по-податливо на простуд-
ни заболявания. 

Деца от 1 до 6 години

За лечение 2 т. през час 
до 12 т. на ден

След острия 
период 3 x 2 т. дневно

Деца от 0 до 1 години

За лечение 1 т. през час 
до 6 т. на ден

След острия 
период 3 x 1 т. дневно

24



Дентокинд гел 
за поникващи зъбчета

Нежна грижа от природата за венците на бебето

Комбинира действието на 2 ак-
тивни съставки. Едната е екс-
тракт от листа на слез, който 
действа успокояващо и обезболя-
ващо на възпалената лигавица. 
Пантенолът, наричан още и „Про-
витамин В5”, подобрява хидрата-
цията на лигавицата, действа 
успокояващо и спомага за регене-
рирането на тъканите. 
Дентокинд гел може да се използ-
ва още от деня на раждането. Той 
е напълно безопасен и подходящ за 
продължителна употреба.

Начин на употреба:
Гелът се нанася в количество колкото 
грахово зърно върху пръста и нежно се 
масажират венците по няколко пъти 
на ден, но не повече от 4 пъти за 24 
часа. Препоръчително е детето да не 
яде или пие 15 мин. след използване на 
гела.

Дентокинд гел  
се препоръчва при:

 � Чувствителни и болезнени 
венци

 � Твърди и възпалени венци

Локално действие:
 � Обезболяващо и противовъз-

палително действие
 � Успокоява и хидратира венци-

те
 � Регенерира и защитава лига-

вицата в устната кухина
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Едно от тях е бъбречно-каменната болест. Основните при-
чини за това са резките промени във времето, заради които 
тялото лесно се преохлажда, и сезонните простуди, които 
водят до интоксикация на организма. Тя, от своя страна, се 
отразява негативно върху бъбреците и пикочните пъти-
ща. Малките камъни, образувани в тях, могат да останат 
незабелязани и да не предизвикат особен дискомфорт. Но 
ако са по-големи, се стига до силно изразени оплаквания. 

ПРОЛЕТТА ОБОСТРЯ 
БЪБРЕЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

При бъбречно-каменна болест – 

Доказан ефект като част от комплексната терапия 

 Овладява възпалението
  Отмива песъчинки и камъчета и улеснява изхвърлянето им
 Подпомага разтварянето на песъчинки 
  Стимулира и подпомага безболезнено и спонтанно 

изхвърляне на камъни
  Предпазва от образуването на песъчинки и камъчета
 Възстановява лигавицата, спира кървенето
  Увеличава кръвообращението на бъбреците, а 

така се стимулират техните функции

Дозировка 
при 

БЪБРЕЧНА 
КОЛИКА:

ПЪРВИ ДЕН – 3x40 капки, разтворени в чаша топла вода. 
ВТОРИ ДЕН – 3x30 капки, разтворени в чаша топла вода. 
От 3-ти до 10-ти ден – 3x20 капки, разтворени в чаша топла 
вода. След което 3x10 капки в продължение на 2 месеца. 
ПРОФИЛАКТИКА на образуване на конкременти – 3x10 капки, 
за 2-3 месеца два пъти в годината.



Простамед  е комбинация от 
прах от семена на тиква, специално 
патентован тиквен глобулин, златен
енчец и трепетлика. Той е:

  Подходящ при възпаление и инфекции на 
простатата (простатит), доброкачест-
вено разрастване на простатната жлеза, 
хиперактивен пикочен мехур, стрес инконтиненция

  Подсилва функцията на пикочния мехур

  Облекчава типичните за увеличената простата симптоми като чести 
позиви за уриниране, трудно начало и намалена струя на отделяната 
урина, усещане за непълно изпразване на пикочния мехур

  Възпрепятства разрастването на простатната тъкан

  Възстановява сексуалната функция

Лица над 18 г. – 2-4 табл., 3 пъти дневно, минимум 3 месеца

НЕЩАТА, за КОИТО МЪЖЕТЕ 
НЕ ОБИЧАТ да ГОВОРЯТ

Ако има част от мъжкото тяло, която предизвиква сме-
сени чувства сред кавалерите, това е простатата. 
От една страна, тя е свързана с еякулацията, което 
я асоциира с приятни изживявания. От друга, пробле-
мите с простатата засягат почти всеки втори мъж 
след определена възраст. Те безспорно са сред нещата, 
които ги карат да се чувстват неловко, понижават 
самочувствието, либидото, самооценката им. И 
които със сигурност не са сред любимите им 
теми за разговор. И то не само с близките 
им хора, а и с лекари. А дългото неглижи-
ране на проблема може да има неблаго-
приятни последици.

деликатният помощник на простатата
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Респираторното 
АНТИВИРУСНО 
ЛЕКАРСТВО


