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От 2003 година Доктор Биомастер (Dr. Biomaster) е един от най-големите 
вносители на природни имуномодулатори в България. Компанията 
предлага висококачествени продукти с доказан ефект от Германия, 

Австрия, Холандия, Италия, Канада и САЩ. 

Dr. Biomaster използва суровините на германската компания Hawlik 
Gesundheitsprodukte за производството на своите препарати от лекарствени 
гъби. Използваните суровини са от плодното тяло на гъбата, а не от нейния 
мицел, което гарантира по-високата ефикасност на продуктите. Качеството на 
суровините се контролира от германската лаборатория AGROLAB.

Отличителни качества на суровините от лекарствени гъби на Dr. Biomaster:
•  Лекарствените гъби се отглеждат в екологично чисти райони в провинция 

Фуджиан, Китай, където е естествения им хабитат;
•  На всяка стъпка от производствения процес – от отглеждане на гъбите, през 

сушене до достигане до готовия продукт – се извършва качествен контрол;
•  Процесът на сушене и екстракция е щадящ и се осъществява според 

изискванията на Традиционната китайска медицина, а процесът на стриване 
на прах използва технологията “шел брокън”, чрез която се повишава 
биоусвоимостта на активните вещества;

•  Използва се само най-модерната техника и оборудване, което гарантира 
чисти процеси и чиста продукция;

•  Подготовката на суровините се извършва в Германия и Австрия, в 
производствени площи със сертификат ISO 22000. Капсулирането на 
суровините в България се осъществява в предприятие с комбинираната 
система за контрол на качеството и безопасността на храните НАССР-
ISO22000/2005, което също се намира в екологично чист район.

Един от най-известните препарати от лекарствени гъби на Dr. Biomaster 
е „Имюн Модулатор“. Продуктът е създаден по специална формула и 
представлява смес от екстракти на лекарствени гъби с изключително висока 
концентрация на активните вещества – полизахариди (бета-глюкани и др). 
Благодарение на своите отлични качества, „Имюн Модулатор“ се счита за 
един от най-силните натурални имуномодулиращи препарати в света.

От 2016 година Доктор Биомастер разпространява на българския 
пазар продукти, съдържащи КАНАБИДИОЛ (CBD). 

Маслото от коноп се извлича от промишлени конопени растения 
Cannabis Sativa. Използваните растения са специално отглеждани, за да 
съдържат високи концентрации на естествено срещащи се канабиноиди, 
измежду които най-ценният за човешкото здраве, без психотропен ефект, е 
канабидиолът (CBD).

Dr. Biomaster е официален вносител на световноизвестния канадски 
билков препарат  ЕСИАК® (ESSIAC®), използван в много страни по света 
като мощно природно средство за подкрепа на хора, които водят борба 
с рака. ЕСИАК® е разработен през 1922 г. от Риин Кейс, медицинска сестра от 
Канада, която има съществен принос в областта на алтернативната медицина.

Dr. Biomaster официално представлява за България и фирма Deca Aloes 
Arborescens. Това е известна компания от Италия, която притежава лиценза за 
производство на уникалния продукт с Алое Арборесценс. Продуктът ползва 
световноизвестната рецепта на Падре Романо Заго от Бразилия. Той осигурява 
мощна подкрепа на имунната система и спомага за прочистване на организма 
от токсини. 

В кабинетите на Dr. Biomaster в цялата страна клиентите могат да направят 
консултация с опитни лекари-фитотерапевти и микотерапевти. Лекарите 
са преминали специални курсове по натурална медицина с лектори от Русия 
и Германия и могат да препоръчат природни терапии, даващи оптимални 
резултати при различни здравословни проблеми. 

Те изготвят индивидуални протоколи за възстановяване на имунитета чрез:
• Приемането на имуномодулатори от лекарствени гъби и билки;
• Унищожаването на канцерогенните микроорганизми и паразити;
• Нормализирането на алкално-киселинния баланс;
• Премахване на психо-емоционалните проблеми;
•  Извеждането на токсините от организма.

В магазините на фирмата се предлагат и книги с информация за 
действието на продуктите.



СПЕЦИАЛНА СМЕС ОТ ЕКСТРАКТИ (40% ПОЛИЗАХАРИДИ)  
И ПРАХОВЕ ОТ ПЛОДНОТО ТЯЛО НА 6 ЛЕКАРСТВЕНИ ГЪБИ

ИМЮН МОДУЛАТОР
Immune Modulator еxtract 40% polysaccharides

Гъбени продукти

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.

ИМЮН МОДУЛАТОР е направен така, че да бъде един 
от най-силните природни имуномодулатори в света. 
Желанието на неговите създатели е било той да бъде 

от полза на хората, които боледуват от злокачествени и 
доброкачествени тумори, както и на хора с отслабена 
имунна система. 

С неговата употреба може да се повиши ефекта от 
терапиите, които са предложени от официалната медицина. 
Препаратът няма регистриран страничен ефект.

Формулата на ИМЮН МОДУЛАТОР е създадена, ползвайки 
опита на древната Китайска и Японска медицина и резултатите 
на съвременните учени-изследователи на лекарствените гъби.

За ИМЮН МОДУЛАТОР са използвани висококонцентрирани 
екстракти, които съдържат някои от най-активните гъбени 
полизахариди (полизахаридите са активната субстанция в 
лекарствените гъби) в концентрация 40%.

Препоръчва се като допълващо средство при възстанови-
телни следоперативни терапии; при химио- и лъчетерапия.

За повече информация прочетете книгата: „Лечебни гъби 
против рак и други заболявания“.

Съдържа:  Агарикус (Agaricus Blazei Murill) 40% екстракт - 51 mg 
и прах - 51 mg, Кордицепс (Cordyceps sinensis) 40% екстракт - 51 
mg, Мейтаке (Grifola frondosa) 40% екстракт - 51 mg и прах - 51 
mg, Рейши (Ganoderma lucidum) 40% екстракт - 51 mg и прах - 
51 mg, Шийтаке (Lentinula edodes) 40% екстракт - 51 mg и прах 
- 51 mg и Кориолус (Coriolus versicolor) 40% екстракт - 51 mg. 

Начин на употреба:  по 1-3 капсули 2-3 пъти дневно с храната. 
До 9 капсули дневно.
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СПЕЦИАЛНА СМЕС ОТ ГЪБЕНИ ПРАХОВЕ  
И ЕКСТРАКТ ОТ КОРДИЦЕПС

ИМЮНИТИ 365
Immunity 365

Гъбени продукти

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.

ИМУНИТЕТ 365 съдържа смес от лекарствените гъби 
Рейши, Шийтаке, Агарикус, Мейтаке и Кордицепс, които 
имат доказано действие в посока подкрепа на имунната 

система при хората.

Благоприятно повлиява функциите на всички органи и 
системи. Действа като антиоксидант. Подходящ и за деца.

За повече информация прочетете книгата: „Лечебни гъби 
против рак и други заболявания“.
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Съдържа:  смес от пет лечебни гъби: Рейши (прах), Шийтаке 
(прах), Агарикус (прах), Мейтаке (прах), Кордицепс (екстракт). 

Начин на употреба: За възрастни и деца над 12 години  
по 1-2 капсули 1-2 пъти дневно с голяма чаша вода.
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НАЙ-ДОБРАТА СМЕС  
ОТ ГЪБЕНИ ПРАХОВЕ
Best Mushroom Powder Mix

Гъбени продукти

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.

Съдържа:  смес от гъбени прахове на лекарствени гъби, 
фино смлени за повишаване на биоусвоимостта. 
Контролирано качество на суровините. 

Начин на употреба: по 1 чаена лъжичка (3 g),  3 пъти дневно 
преди храна, разтворена в чаша с леко топла вода. 

ПРАХ ОТ ДЕСЕТ ВИДА ЛЕКАРСТВЕНИ ГЪБИ  
С НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО

10
0 

g,
 ц

ен
а:

 3
5 

лв

НАЙ-ДОБРАТА СМЕС ОТ ГЪБЕНИ ПРАХОВЕ 
е естествен, природен имуномодулатор. 
Антиоксидант. Забавя стареенето. 

Продуктът е съставен от десетте най-известни и 
широко използвани лекарствени гъби в света: 
Агарикус блазеи, Шийтаке, Мейтаке, Кордицепс, 
Рейши, Кориолус, Херициум, Полипорус, 
Аурикулария, Копринус.  
Източник на полизахариди. 

Действа благоприятно на всички органи 
и системи в човешкото тяло. 

Използваните гъбени прахове съдържат 
множество физиологично ценни витамини, 
минерали и олигоелементи, между които 
витамини от B-групата, ниацин, биотин, фолиева 
киселина, калий, желязо, магнезий, фосфор, цинк.

За повече информация прочетете книгата: „Ле-
чебни гъби против рак и други заболявания“.
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Гъбени продукти

30% ПОЛИЗАХАРИДИ

КОРИОЛУС  
ЕКСТРАКТ 
Coriolus versicolor extract 30% polysaccharides

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.

КОРИОЛУС е богата на специфични за гъбата полизахариди 
(бета-глюкани). Имуномодулатор, който повишава 
защитните сили, подобрява качеството на живот и общото 

здраве.

Действа благоприятно на следните системи и органи: имунна 
и храносмилателна система (стомах, хранопровод), бял 
и черен дроб, панкреас, яйчници, гърда, маточна шийка. 
Допълваща природна терапия в борбата с вируси, бактерии 
и гъбички.

Има благоприятно въздействие върху половата система - 
матката и половите органи. Благоприятно повлиява нервната 
система, намалява усещането за физическа и психическа 
умора. Антиоксидант.

Препоръчва се като допълващо средство при възстанови-
телни следоперативни терапии; при химио- и лъчетерапия.

За повече информация прочетете книгата: „Лечебни гъби 
против рак и други заболявания“.

Съдържа:  висококачествен екстракт 
от плодното тяло на гъба Кориолус  
(Coriolus versicolor) с 30% полизахариди; 
2% антислепващ агент: магнезиев стеарат; 
капсули от растителна целулоза.

Начин на употреба: по 2 капсули 2 пъти 
дневно с вода.
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Гъбени продукти
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30% ПОЛИЗАХАРИДИ

ХЕРИЦИУМ  
ЕКСТРАКТ 
Hericium Erinaceus extract 30% polysaccharides

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.

ХЕРИЦИУМ е богата на калий, цинк, желязо, германий, 
фосфор и селен, съдържа всички есенциални 
аминокиселини. Специфичните за гъбата Херициум 

полизахариди (бета-глюкани) и полипептиди имат изразен 
имуномодулиращ ефект - подобряват защитните сили на 
организма. 

Оказва благоприятен ефект върху храносмилателната система 
– хранопровод, стомах, тънко и дебело черво. Поддържа 
нормалните нива на LDL холестерола и триглицеридите 
в кръвта. Повлиява благоприятно здравето на сърцето и 
сърдечно-съдовата система. 

Стимулира мозъчната функция и растежния фактор на 
невроните, повлиява благоприятно периферните нерви. 
Силен антиоксидант.

Препоръчва се като допълващо средство при възстановител-
ни следоперативни терапии; при химио- и лъчетерапия.

За повече информация прочетете книгата: „Лечебни гъби 
против рак и други заболявания“.

Съдържа:  висококачествен екстракт от плодното тяло на гъба 
Херициум (Hericium Erinaceus) с 30% полизахариди.

Начин на употреба: по 2 капсули 2 пъти дневно с вода.

60
 к

ап
су

ли
 п

о 
30

0 
m

g,
 ц

ен
а:

 6
0 

лв

24
0 

ка
пс

ул
и 

по
 3

00
 m

g,
 ц

ен
а:

 1
80

 л
в



8

30% ПОЛИЗАХАРИДИ

КОРДИЦЕПС  
ЕКСТРАКТ 
Cordyceps sinensis еxtract 30% polysaccahrides

Гъбени продукти

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.

КОРДИЦЕПС е известна като „Гъба-гъсеница”.

Подкрепя дейността на белите дробове, засилва 
имунитета, повишава потентността. Повишава 

естествената защита на организма срещу инфекции.

Кордицепсът е богат на белтъци, баластни вещества и 
минерали. Действа благоприятно на следните системи и 
органи: дихателна, имунна, кръвоносна и кръвотворна, 
сърдечно-съдова, пикочно-полова, черен дроб.

Имуностимулатор. Антиоксидант. Дава енергия.

Препоръчва се като допълващо средство при възстано-
вителни следоперативни терапии; при химио- и лъчете-
рапия.

За повече информация прочетете книгата: „Лечебни 
гъби против рак и други заболявания“.
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Съдържа:  висококачествен екстракт от гъба Кордицепс  
(Cordyceps sinensis) с 30% полизахариди.

Начин на употреба: по 1-3 капсули 2-3 пъти дневно с вода.
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ОТ ПЛОДНО ТЯЛО

АГАРИКУС БЛАЗЕИ 
ПРАХ 
Agaricus brazei Murrill powder

Гъбени продукти

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.
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Съдържа: 100% прах от плодното тяло на 
гъба Агарикус Блазеи (Agaricus blazei Murrill), 
с много фина консистенция за повишаване  
на биоусвоимостта.

Начин на употреба: по 1 чаена лъжичка (3 g)  
1-3 пъти дневно в чаша леко топла вода.

АГАРИКУС БЛАЗЕИ е наричана от ацтеките 
„Гъбата на Бога”.

Агарикус Блазеи е една от гъбите с  най-високо 
съдържание на полизахариди измежду 
най-известните видове. 

Изключително силен природен имуномодулатор. 
Антиоксидант. 

Гъбата Агарикус е богата на физиологично ценните 
витамини, минерали и олигоелементи, между които 
витамини от B-групата, ниацин, биотин, фолиева 
киселина, калий, желязо, магнезий, фосфор, цинк. 

Продуктът действа благоприятно на следните системи 
и органи: имунна, дихателна, полова, нервна и кожа. 

За повече информация прочетете книгата: „Лечеб-
ни гъби против рак и други заболявания“.
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Гъбени продукти

30% ПОЛИЗАХАРИДИ

АГАРИКУС БЛАЗЕИ  
ЕКСТРАКТ 
Agaricus blazei Murrill extract 30% polysaccharides

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.
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Съдържа:  висококачествен екстракт от плодното тяло на гъба 
Агарикус Блазеи (Agaricus blazei Murrill) с 30% полизахариди.

Начин на употреба: по 1-3 капсули 2-3 пъти дневно с вода.

АГАРИКУС БЛАЗЕИ ЕКСТРАКТ 
помага при хронична умора и 
отпадналост, забавя процеса на 

стареене. Модулира имунната система. 

Гъбата Агарикус е богата на физиологично 
ценните витамини, минерали и 
олигоелементи, между които витамини 
от B-групата, ниацин, биотин, фолиева 
киселина, калий, желязо, магнезий, 
фосфор и цинк. 

Препоръчва се и като допълващо 
средство при възстановителни 
следоперативни терапии; при химио- и 
лъчетерапия.

За повече информация прочетете кни-
гата: „Лечебни гъби против рак и други 
заболявания“.
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ОТ ПЛОДНО ТЯЛО

ШИЙТАКЕ ПРАХ 
Lentinula edodes powder

Гъбени продукти

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.

ШИЙТАКЕ е известна и с наименованията: „Императорската 
гъба“ и „гъба жен-шен“.

Силен модулатор на имунната система, с изразено 
антивирусно действие.

Антиоксидант. Източник на полизахариди. 

Благоприятства контрола над телесното тегло.

От над 2000 години Шийтаке е обичана и високо ценена гъба в цяла 
Азия! Гъбата е богата на минерали, олигоелементи и витамини, между 
които желязо, калий, калций, цинк, витамини от B-групата, фолиева 
киселина.

Продуктът действа благоприятно на следните системи и органи: 
ендокринна, панкреас, сърдечно-съдова, имунна, храносмилателна, 
черен дроб. 

За повече информация прочетете книгата: „Лечебни гъби против 
рак и други заболявания“.
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Съдържа: 100% прах от плодното тяло 
на гъба Шийтаке (Lentinula edodes),  
с много финна консистенция за повишава-
не на биоусвоимостта.

Начин на употреба: по 1 чаена лъжичка (3 
g) 1-3 пъти дневно в чаша леко топла вода.
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30% ПОЛИЗАХАРИДИ

ШИЙТАКЕ  ЕКСТРАКТ 
Lentinula edodes extract 30% polysaccharides

Гъбени продукти

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.

ШИЙТАКЕ е имуномодулатор и антиоксидант. Подкрепя 
имунната система.  Благоприятства контрола над телесното 
тегло. 

Шийтаке съдържа изключително сложно разнообразие на биовитални 
вещества. В допълнение към витамините от група „B“, които са 
жизненоважни, но почти никога не се срещат в растенията, Шийтаке 
съдържа ергостерол (провитамин D), минерали като калий, калций, 
фосфор, желязо и цинк! 

От аминокиселините гъбата съдържа също 7 от 8-те с най-голямо 
значение за човека. 

В допълнение към витамините и минералите, Шийтаке съдържа голям 
брой органични вещества като нуклеотиди, аминокиселини, пептиди, 
органични киселини и захари.

Препоръчва се и като допълващо средство при възстановителни 
следоперативни терапии; при химио- и лъчетерапия.

За повече информация прочетете книгата: „Лечебни гъби против 
рак и други заболявания“.
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Съдържа:  висококачествен екстракт от плодното тяло на гъба 
Шийтаке  (Lentinula edodes) с 30% полизахариди.

Начин на употреба: по 1-3 капсули 2-3 пъти дневно с вода.
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ОТ ПЛОДНО ТЯЛО

РЕЙШИ ПРАХ 
Ganoderma lucidum powder 

Гъбени продукти

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.

РЕЙШИ е известна като  
„Божествената гъба на дълголетието“  
и „гъбата на безсмъртието“. 

Рейши е един от най-силните природни имуномодулатори и би 
могла да подпомогне за намаляването на алергичните и въз-
палителните реакции. Рейши повлиява благоприятно цир-
кулацията на кръвта и повишава жизнената енергия. 

Гъбата е богата на високо концентрирани полизахариди, както 
и на витамини B1, B2, B6, ниацин, биотин, фолиева киселина, 
висококонцентрирани полизахариди, есенциални аминокисе-
лини, минерални вещества, олигоелементи.

Действа благоприятно на следните системи и органи: имунна, 
сърдечно-съдова, дихателна, централна нервна, кожа. 

Антиоксидант. Благоприятства контрола над телесното 
тегло.

За повече информация прочетете книгата: „Лечебни гъби 
против рак и други заболявания“.
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Съдържа: 100% прах от плодното тяло 
на гъба Рейши (Ganoderma lucidum),  
с много финна консистенция за повишаване на 
биоусвоимостта.

Начин на употреба: по 1 чаена лъжичка (3 g) 1-3 
пъти дневно в чаша леко топла вода.
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30% ПОЛИЗАХАРИДИ

РЕЙШИ  ЕКСТРАКТ 
Ganoderma lucidum extract 30% polysaccharides 

Гъбени продукти

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.

РЕЙШИ е мощен имуномодулатор. Антиоксидант.  
Благоприятства контрола над телесното тегло.

Гъбата Рейши е богата на витамини B1, B2, B6, ниацин, 
биотин, фолиева киселина, висококонцентрирани полизахариди, 
есенциални аминокиселини, минерални вещества, олигоелементи.  
Продуктът действа благоприятно на следните системи и органи: имунна, 
сърдечно-съдова, дихателна, централна нервна, кожа. 

Препоръчва се и като допълващо средство при възстановителни 
следоперативни терапии; при химио- и лъчетерапия.

За повече информация прочетете книгата: „Лечебни гъби против 
рак и други заболявания“.
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Съдържа:  висококачествен екстракт от плодното тяло на гъба 
Рейши (Ganoderma lucidum) с 30% полизахариди.

Начин на употреба: по 1-3 капсули 2-3 пъти дневно с вода.
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ОТ ПЛОДНО ТЯЛО

МЕЙТАКЕ ПРАХ 
Grifola frondosa powder 

Гъбени продукти

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.

МЕЙТАКЕ е наричана още  
„Танцуващата гъба“. 

Мощен имуномодулатор и антиоксидант.  
Източник на полизахариди. 

Гъбата съдържа ценни витамини, минерали и олигоелементи, между които 
витамини от B-групата, селен, желязо, калий, магнезий.

Продуктът действа благоприятно на следните системи и органи:  
имунна, сърдечно-съдова, полова, ендокринна. 

Благоприятства контрола над телесното тегло.

За повече информация прочетете книгата: 
„Лечебни гъби против рак и други заболявания“. 

10
0 

g;
 ц

ен
а:

 3
5 

лв
Съдържа: 100% прах от плодното тяло 
на гъба Мейтаке (Grifola frondosa),  
с много финна консистенция за повишаване 
на биоусвоимостта.

Начин на употреба: по 1 чаена лъжичка (3 g)  
1-3 пъти дневно в чаша леко топла вода.
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30% ПОЛИЗАХАРИДИ

МЕЙТАКЕ  ЕКСТРАКТ 
Grifola frondosa extract 30% polysaccharides 

Гъбени продукти

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.

МЕЙТАКЕ е една от гъбите, към която в Азия проявяват силен 
интерес от няколко стотин години насам, заради своя 
висок потенциал и множество полезни свойства. Мейтаке 

съдържа редица биовитални вещества. 

Особено забележително при нея е високото съдържание на 
ергостерол, който е предшественик на витамин D. Един от най-
силните природни имуномодулатори на имунната система.

Препоръчва се като допълващо средство при възстановителни 
следоперативни терапии; при химио- и лъчетерапия.

За повече информация прочетете книгата: „Лечебни гъби про-
тив рак и други заболявания“.

Съдържа:  висококачествен екстракт от плодното тяло на гъба 
Мейтаке (Grifola frondosa) с 30% полизахариди.

Начин на употреба: по 1-3 капсули 2-3 пъти дневно с вода.
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СМЕС ОТ ПРАХОВЕ ОТ ПЛОДНОТО ТЯЛО  
НА 3 ЛЕКАРСТВЕНИ ГЪБИ

ДИАФУНГИ  
Diafungi

Гъбени продукти

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.

ДИАФУНГИ подпомага функцията на панкреаса. Препаратът 
спомага за регулирането на нивата на кръвната захар.

Изцяло натуралният продукт „ДИАФУНГИ” съдържа балансирана смес 
от  лекарствените гъби Копринус, Мейтаке и Шийтаке. Направени 
изследвания в Япония и Китай показват, че прахът от плодните тела 
на тези гъби „демонстрира активност при контрола на високата 
кръвна захар“.
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Съдържа: висококачествен гъбен прах от плодно тяло на 
гъбите: Копринус (Coprinus comatus) – 165 mg, Мейтаке (Grifola 
frondosa) – 82,5 mg, Шийтаке (Lentinula edodes) – 82,5 mg.

Начин на употреба: За възрастни и деца над 12 години  
по 1-3 капсули 1-3 пъти дневно с голяма чаша вода.
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НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ ЗА ПОДКРЕПА  
НА ФИЗИОЛОГИЧНОТО ОТСЛАБВАНЕ

ЯМАКИРО +  
Jamakiro +

Гъбени продукти

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.

ЯМАКИРО+ спомага за изгарянето на мазнините от 
тялото.  Подпомага черния дроб и естествените 
процеси на прочистване на организма.

Опитът с гладуване, диета и спорт показва, че мастната тъкан 
се възстановява твърде бързо, ако черният дроб не работи 
правилно. 

Древната традиция на микотерапията (лечение с лекарствени 
гъби) е това, което помага на японските жени в тяхната 
грижа за тялото и днес. Тайната на ненапълняващите японки 
е в използването на специални гъби, които способстват за 
регулиране на теглото. 

Съществува цяло изкуство, наречено „Ямакиро”, на което 
са се обучавали в древността японските гейши. Изкуството 
се състои в това как гейшата да не напълнява, въпреки че 
опитвала по задължение всяко блюдо от обилното меню на 
госта. В сандъчето с козметика на всяка гейша винаги имало 
флакончета с лекарствени гъби.
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Съдържа: гъбен   екстракт от Кордицепс (Cordyceps sinensis 
extract) с 30% полизахариди - 75 mg; гъбен прах от Мейтаке 
(Grifola frondosa powder) - 75 mg; гъбен прах от Шийтаке 
(Lentinula edodes powder) - 75 mg; гъбен прах от Рейши 
(Ganodermalucidum powder) - 75 mg.

Начин на употреба: 2-3 пъти дневно по 2 капсули с чаша 
вода.
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Конопени продукти

19
КОНОПЪТ е едно от най-старите растения, 

култивирани някога. В днешно време, съставките 
на конопа са изследвани научно и показват 

забележителни характеристики. Конопените канабиноиди 
имитират ефектите на ендоканабиноидите и подпомагат 
процесите в основните органи, които ни поддържат 
здрави.

•  Проучвания показват, че CBD може да подкрепи 
функциите на имунната система;

• CBD действа като антиоксидант за намаляване 
на свободните радикали, които причиняват 
невродегенеративните състояния;

• Спомага за облекчаване на възпалителната болка, 
свързана с различни дегенеративни състояния на опорно-
двигателния апарат;

• CBD оказва благоприятно действие върху мозъка, 
спомага за намаляване на хроничната тревожност;

• Учените твъртят, че CBD показва неврозащитно 
действие и би могло да се използва за подкрепа в борбата 
срещу  сърдечно-съдови проблеми и инвалидизиращи 
симптоми;

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ КАНАБИМАКС

CANNABIMAX Medium съдържа: Масло от семената на 
индустриален коноп (Cannabis sativa), 1000 mg CBD.

Начин на употреба: Приемайте 2-3 пъти на ден по 4-5 
капки.

CANNABIMAX
DR. BIOMASTER SOFT, MEDIUM, EXTRA STRONG
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БИО КОНОП 
КЪМПЛИЙТ

Щадящият метод на екстракция с въглероден диоксид 
допринася за много богат екстракт от коноп, съдържащ 
множество полезни натурални съставки. Пълноценният 
състав на това био масло подкрепя нервната, сърдечно-
съдовата и кръвоносната система и спомага за осигуряване 
на нормална функция на имунната система. При 
болезнени състояния на ставите.

5% CBD съдържа: масло от семената на индустриален 
коноп (Cannabis sativa): 81%; eкстракт от коноп: 19%. 
Количество CBD/CBDa (канабидиол/канабидиол-
киселина): 500 mg. Съдържа под 0,2% THC.
Богат на флавоноиди, терпени, феноли, CBN, CBV, CBG, 
ненаситени мастни киселини, витамини, минерали.

Начин на употреба на 5% CBD: 2 пъти на ден по 2 капки.

Конопени продукти
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20 М EDIHEMP е регистрирана и защитена търговска марка на Deep 
Nature Project GmbH (Австрия). Това е марка натурални продукти 
от коноп с изключително високо качество. Всички продукти 

са произведени чрез биологично устойчиво земеделие и съдържат         
най-доброто от това, което цялото растение коноп може да предложи.
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MEDIHEMP COMPLETE 5%, 10% and 18% CBD

ПЪЛЕН СПЕКТЪР 5%, 10% И 18% CBD



БИО КОНОП 
ПЮЪР   

БИО КОНОП ПЮЪР е с най-високото качество чист CBD 
екстракт от био коноп, без THC. Продуктът е с мек, приятен 
вкус. Може да се употребява от бременни и деца, както и от 

по-чувствителни хора. 

Спомага за поддържането на нормални нива на холестерол и 
кръвна захар; за здрава и красива кожа. 

Способства за намаляване на нервното напрежение и стреса.         
За по-добър, пълноценен сън. Перфектното съпътстващо средство 
за вътрешна хармония, здраве и самочувствие.  

10% CBD съдържа: био масло от семената на индустриален 
коноп (Cannabis sativa): 87%; eкстракт от био коноп: 13%.
Общо количество CBD (канабидиол) в опаковката:
(10% CBD): 1000 mg.
Богат на ненаситени мастни киселини, витамини и 
минерали.

Начин на употреба на 10% CBD: 2 пъти на ден по 5 капки. 

Конопени продукти
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MEDIHEMP PREMIUM EXTRACT 5% and 10% CBD

ПРЕМИУМ ПРЕЧИСТЕН ЕКСТРАКТ - 5% И 10% CBD



ПРЕМИУМ
ЕКСТРАКТ ОТ КОНОП
ENECTA 10% CBD and 24% CBD HEMP EXTRACT

КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ ПРОДУКТИ С КАНАБИДИОЛ           
ОТ КОНОП -10% И 24% CBD

Конопени продукти

22

24% CBD съдържа: Масло от конопено семе, екстракт от 
коноп (от които - 2400 mg CBD), естествени токофероли 
(Е306), Витамин Е. Съдържа под 0,2% THC.

Начин на употреба на 24% CBD: 2 пъти на ден по 2 капки. 

ЕКСТРАКТЪТ ОТ КОНОП на ЕНЕКТА се произвежда 
от внимателно подбрани конопени растения, 
отглеждани в Италия. 

Компанията предлага 100% безопасни продукти, 
с възможно най-високо качество на екстракта, на 
достъпна цена. При клиничните изпитания компанията 
си партнира с университетски изследователи от 
Италия, за да докаже ползите за здравето, които носи 
приемът на канабидиол (CBD). 

В продукта е включен пълен спектър от канабиноиди и 
терпени, които се съдържат в растението.

Продуктът допринася за поддържане на нормални: 
имунна и нервна система, кожа, мозък и сърдечно-
съдова система; подпомага опорно-двигателния 
апарат.
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БАЛСАМ ЗА УСТНИ
С КАНАБИДИОЛ
50 MG CBD, 5.5 ML

Козметични продукти
Съдържа:  Caprylic/capric triglyceride, Ricinus communis (Castor) 
seed oil, Cera Alba [Beeswax], Glyceryl Behenate, Oryza sativa 
cera, Cannabis sativa seed oil, Cannabidiol, Aroma [flavor], 
Glyceryl laurate, Hellanthus annus seed oil, [Sunflower (Heliantus 
Annus) Seed oil], Tocopherol, Beta-sitosterol, Squalene*. 

Начин на употреба: Нанася се на устните. Подходящ за 
ежедневна употреба.

ДЪЛБОКА ХИДРАТАЦИЯ НА УСТНИТЕ.

CBD балсамът за устни е продукт, който може да се използва 
както през зимата, така и през лятото. Благодарение на ос-

новата си от масла, восъци и антиоксиданти като канабидиол и то-
кофероли, той защитава устните, като създава защитен филм, който 
предотвратява напукването и раздразнението на кожата. 

Подходящ за използване по всяко време на деня, самостоятелно 
или като основа за червило, за удължаване на продължителността 
на цвета и хидратацията, той е полезен и като емолиент, в случай на 
възпалени устни. Продуктът не е мазен и има неутрален вкус, подхо-
дящ както за мъжка, така и за женска аудитория.

Съставки:

• 50 mg CBD;

• Пчелен восък: осигурява защитен слой върху устните;

• Масло от конопено семе:  има успокояващи свойства. Не е 
мазно и лъщящо.;

• Рициново масло: маслото, получено при пресоване на студени 
рицинови зърна; има успокояващ ефект.
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Козметични продукти ХИДРАТИРАЩ КРЕМ
 ЗА ЛИЦЕ С КАНАБИДИОЛ

350 MG CBD, 50 ML 

ДЪЛГОТРАЙНА ХИДРАТАЦИЯ.

Изключителната формула на крема за лице с масло от 
конопено семе и CBD укрепва епидермиса и дълбоко 

овлажнява кожата. 

Съставки:

• 350 mg CBD;

• Хиалуронова киселина от растителен произход: има 
хидратиращи и изглаждащи бръчките свойства; 

• Екстракт от цвекло:  стимулира ендогенното производ-
ство на хиалуронова киселина;

• Фруктоолигозахариди: захар, извлечена от силно хидра-
тиращи плодове; 

• Естествено срещащ се витамин Е: смес  от  антиоксидант-
ни токофероли, получени от слънчогледово масло, което 
е богато на натурален сквален.

Съдържа:  Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Coconut alkanes, Cetearyl 
alcohol, Glyceryl stearate citrate, Glyceryl stearate, Cannabis sativa seed oil, 
Cannabidiol, Sodium hyaluronate, Fructooligosaccharides, Beta vulgaris (Beet) 
root extract, Tocopherol, 1,2-Hexanediol, Coco caprylate/Caprate, Caprylyl 
glycol, Sodium stearoyl lactylate, Sodium lauroyl glutamate, Acacia senegal gum, 
Xanthan gum, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Tetrasodium glutamate 
diacetate, Potassium lactate, Lactic acid, Parfum [Fragrance], Benzyl salicylate, 
Linalool, Hexyl cinnamal, Tropolone, Alpha-isomethyl ionone, Squalene*, 
Geraniol, Beta-sitosterol. *from sunflower oil

Начин на употреба: Нанася се на почистена кожа с 
леки масажни движения. Не се отмива. За ежедневна 
употреба.
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Козметични продуктиАНТИ ЕЙДЖ КРЕМ
ЗА ЛИЦЕ С КАНАБИДИОЛ
700 MG CBD, 50 ML

ЕЖЕДНЕВНА ЗАЩИТА ЗА ПО-МЛАДА КОЖА.

Предотвратява и намалява признаците на стареене, 
благодарение на комплекса от антиоксиданти, 

включително CBD и витамин С. За по-млада и сияйна кожа. 

Съставки:

• 700 mg CBD;

• Масло от жожоба: подобно на себум, маслото от жожоба 
поддържа хидратацията на кожата и я предпазва от външ-
ни фактори на околната среда (бактерии, слънце, вятър и 
химически вещества, присъстващи във въздуха); 

• Кокосово масло: е богато на хранителни вещества и при-
тежава свойства, които възстановяват себума. Използва 
се във формули против стареене и за суха, чувствителна 
кожа. Възстановява мекотата на кожата; 

• Етерифициран витамин С:  антиоксидант, който стимули-
ра производството на нов колаген, благодарение на сти-
мулирането на фибробластите. Блокира образуването на 
кафяви петна; 

• Олигозахариди: въглехидрати, извлечени от силно хи-
дратиращи плодове; 

Съдържа:  Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Simmondsia chinensis 
(Jojoba) seed oil, Cetearyl glucoside, Cetearyl alcohol, Cocos nucifera (Coconut) 
oil, Myristyl alcohol, Cannabidiol, Cannabis sativa seed oil, 3-o-Ethyl ascorbic acid, 
Tocopherol, Palmitoyl proline, 1,2-Hexanediol, Caprylyl glycol, Myristyl glucoside, 
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Cera alba [Beeswax], Xanthan gum, 
Magnesium palmitoylglutamate, Sodium palmitoylsarcosinate, Tetrasodium 
glutamate diacetate, Tromethamine, Parfum [Fragrance], Benzyl salicylate, 
Linalool, Hexyl cinnamal, Glucose, Tropolone, Alpha-isomethyl ionone, Squalene*, 
Geraniol, Beta-sitosterol. (*from sunflower oil)

Начин на употреба: Нанася се на почистена кожа с 
леки масажни движения. Не се отмива. За ежедневна 
употреба.
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Козметични продукти ЛОСИОН ЗА ТЯЛО
 С КАНАБИДИОЛ

ЛОСИОН ЗА ТЯЛО С 200 MG CBD  

Съдържа:  Aqua [Water], Prunus 
amygdalus dulcis (Sweet almond) 
oil, Ethylhexyl stearate, Propylheptyl 
caprylate, Butyrospermum parkii 
(Shea) butter, Polyglyceryl-3 
methylglucose distearate, Ricinus 
communis (Castor) seed oil, Glyceryl 
stearate, Cetearyl alcohol, Cannabis 
sativa seed oil, Cannabidiol, 
Copernicia cerifera (Carnauba) wax, 
Tocopherol, 1,2-Hexanediol, Caprylyl 
glycol, Hydrogenated castor oil, Acacia 
senegal gum, Helianthus annuus 
(Sunflower) seed oil, Xanthan gum, 
Tetrasodium glutamate diacetate, 
Parfum [Fragrance], Benzyl salicylate, 
Linalool, Hexyl cinnamal, Alpha-
isomethyl ionone, Tropolone, Geraniol, 
Squalene*, Citronellol, Beta-sitosterol. 

*from sunflower oil

МЛАДА И ЖИЗНЕНА КОЖА.

Хидратиращ лосион за тяло, който е богат на CBD, 
подходящ за всички типове кожа, дори и най-

чувствителната. Той е богат на естествени масла, включително 
масло от конопено семе, което е особено подхранващо. 
Антиоксидантното действие на CBD кристалите поддържат 
кожата млада и сияйна.

Съставки:

• 200 mg CBD;

• Масло от сладък бадем и масло от ший:  възстановяват 
липидите в епидермиса. Имат хидратиращо действие;

• Естествено срещащ се витамин Е: смес  от  антиоксидант-
ни токофероли, получени от слънчогледово масло, което 
е богато на натурален сквален.

Начин на употреба: Подходящ 
за ежедневна употреба. 
Нанесете върху кожата на 
тялото и масажирайте, докато 
се абсорбира напълно.
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Козметични продуктиЛОСИОН
ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ 
С КАНАБИДИОЛ
200 MG CBD, 200 ML

ПРЕМАХВА НЕСЪВЪРШЕНСТВАТА.

Изключителната формула на лосиона за лице с масло 
от конопено семе и CBD укрепва епидермиса и дълбоко 

овлажнява кожата. 

Съставки:

• 200 mg CBD;

• Алое: успокояващо, минерализиращо, овлажняващо 
действие;

• Хамамелис:  стягащо, пречистващо действие;

• Градински чай: бактериостатичен ефект, регулатор на се-
бума, осигурява епидермален баланс;

• Деликатни почистващи вещества от естествен произ-
ход: почистващи вещества на растителна основа, които 
не променят нивото на pH на кожата.

• Естествено срещащ се витамин Е: смес  от  антиоксидант-
ни токофероли, получени от слънчогледово масло, което 
е богато на натурален сквален.

Съдържа:  Aqua [Water], 
Acrylates copolymer, Sorbitol, 
Betaine, Glycerin, Sodium cocoyl 
glycinate, Triethanolamine, Prunus 
amygdalus dulcis (Sweet almond) 
oil, Sodium PCA, Cannabis sativa 
seed oil, Aloe barbadensis leaf juice, 
Salvia officinalis (Sage) leaf extract, 
Hamamelis virginiana (Witch hazel) 
leaf extract, Cannabidiol, Coco-
betaine, 1,2-Hexanediol, Caprylyl 
glycol, Tocopherol, Parfum [Fragrance], 
Tetrasodium glutamate diacetate, 
Citric acid, Benzyl salicylate, Linalool, 
Helianthus annuus (Sunflower) seed 
oil, Hexyl cinnamal, Tropolone, Sodium 
benzoate, Alpha-isomethyl ionone, 
Potassium sorbate, Squalene*, Beta-
sitosterol. *from sunflower oil

Начин на употреба: Намокрете 
лицето си, нанесете малко 
количество от продукта върху 
лицето си с кръгови движения. 
Изплакнете добре с хладка 
вода.
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КУРКУМИН Х40  
Curcumin x40

Билкови продукти
Съдържа: Активно вещество КАВАКУРМИН, атислепващ агент: 
магнезиев стеарат, капсули от растителна целулоза (HPMC).

Начин на употреба: по 1 капсула 2 пъти дневно по време на 
хранене.

КУРКУМИН х40 представлява екстракт от куркумин (КАВАКУРМИН® 
- CAVACURMIN®), който се отличава от другите подобни продукти 
на пазара с това, че притежава много висока бионаличност, 

която е около 40 пъти по-висока в сравнение с други водещи марки 
продукти с куркумин на Европейския пазар.

Куркуминът има широко приложение в азиатските държави от векове 
и е добре известно вещество, използвано в Аюрведа медицината. 
Съвременната наука е предоставила солидни доказателства за ползите 
от неговата употреба. Наличните клинични проучвания правят 
куркумина едно от най-добре изследваните природни съединения 
досега.

Последните научни доказателства показват, че куркуминът има 
антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.

Спомага за регулирането на:

Стомашно-чревната система;

Имунната функция;Имунната система;

Подкрепя:

ЕКСТРАКТ ОТ КУРКУМА С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКА 
БИОНАЛИЧНОСТ

28

Нервната система;

Опорно-двигателния апарат; Нивата на липидите в кръвта;



ЕКСТРАКТ ОТ КАЙСИЕВИ ЯДКИ

АМИГДАЛИН  
Amygdalin

АМИГДАЛИН (екстракт от кайсиеви ядки), с друго 
наименование: Витамин B17 и Лаетрил, е силен 
антиоксидант, който допринася за нормалната функция 

на имунната система.

Амигдалин се съдържа в костилките на много плодове, най-вече 
кайсии, праскови, сливи, горчиви бадеми и др.

Подпомага имунната система. Подсилва защитата на организма 
срещу вредни агенти. Изцяло натурален, вегетариански продукт.

Препоръчва се и като допълващо средство при възстановителни 
следоперативни терапии; при химио- и лъчетерапия.
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Съдържа: екстракт от кайсиеви ядки (Amygdalin) >98 %.

Начин на употреба: по 1 капсула 2 пъти дневно след храна.

Билкови продукти
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Съдържа:  Корен от репей на прах (Burdock root) – Arctium 
lappa L.; листа от киселец на прах (Sheep sorrel leaves) 
– Rumex acetosella; кора от бряст на прах (Slippery elm 
bark) – Ulmus fulva;  корени от индийски ревен на прах 
(Indian rhubarb root) – Rheum officinale.

Начин на употреба: От капсулите: два пъти дневно по 2 до 
4 капсули, 1 час преди хранене, или както е препоръчал 
специалист.  От праха, който се вари на отвара: два пъти 
на ден от 60 до 120 ml от приготвената отвара, или както 
е препоръчал специалист. 

Билкови продукти
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ПО ОРИГИНАЛНАТА, СВЕТОВНО ИЗВЕСТНА БИЛКОВА 
РЕЦЕПТА ОТ 1922 Г. НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА РИЙН КЕЙС 
ОТ КАНАДА.

ЕСИАК®   
ESSIAC® Capsules & ESSIAC® Powder 

ЕСИАК® може да бъде използван за подкрепа на имунната 
система, за прочистването и детоксикацията на кръвта и 
на жизненоважните органи. 

ЕСИАК е натурална и безопасна билкова формула.

Препоръчва се като допълващо средство при възстановителни 
следоперативни терапии; при химио- и лъчетерапия. 

С неговата употреба може да се повиши ефекта от 
терапиите, които са предложени от официалната медицина.   
Препаратът няма регистриран страничен ефект. 

• Не съдържа никакви други добавки или консерванти;

• Билките, използвани за продукта, не са третирани с 
хербициди или пестициди.

Интересна информация, свързана с продукта, 
ще намерите в книгата: „Мост на надеждата“. 



НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ ОТ МЛЯН КАРАМФИЛ  
НА КАПСУЛИ 

КАРАМФИЛ   
Cloves capsules
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Съдържа:  100% Карамфил (Syzygium aromaticum) на прах.

Начин на употреба: За възрастни и деца над 12 години, 3 пъти 
дневно по 1-4 капсули с голяма чаша вода.

Билкови продукти

31 КАРАМФИЛЪТ подпомага имунната система.

Продуктът е абсолютно чист – към него не са 
добавяни консерванти или други съставки.

Създаден е като част от схемата на д-р Хулда Кларк за 
прочистване на организма.

Прочистването повишава естествените защитни 
сили на организма, като по този начин се създават 
неблагоприятни условия за съществуването на вредни 
микроорганизми, които окупират човешкото тяло. 

Правилното прочистване създава баланс между 
човешкия организъм и микроорганизмите в него.



ТИНКТУРА ОТ МЕЗОКАРП НА ОРЕХ (JUGLANS REGIA),  
СУПЕР СИЛНА

ОРЕХ ТИНКТУРА   
Walnut hull tincture, extra strong

ТИНКТУРАТА от орех подпомага имунната система в 
борбата срещу вредни агенти.

Продуктът е създаден като част от схемата на д-р 
Хулда Кларк за прочистване на организма от патогенни 
микроорганизми.

Правилното прочистване създава баланс между човешкия 
организъм и микроорганизмите в него.
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Съдържа:  100% тинктура от мезокарп на орех (Juglans regia). 
Разтворител: Е1510 - етилов алкохол (40% vol).

Начин на употреба: За възрастни и деца над 12 години. 
Винаги започвайте с 1 капка дневно, като увеличавате дозата 
с по 1 капка първите 5 дни,  до 2 чаени лъжички в 60 ml вода 
веднъж дневно; или както е препоръчал специалист. 

Билкови продукти
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ДЕТОКС ФОРМУЛА  
Dr. Biomaster Detox formula

Съдържа: Агарикус (Agaricus blazei Мurrill) – прах; Аурикулария (Auricularia polytricha) – 
прах, Копринус (Coprinus comatus) – прах; Кордицепс (Cordyceps sinensis) – прах; Кориолус 
(Coriolus versicolor) – прах; Мейтаке (Grifola frondosa) – прах; Полипорус (Polyporus 
umbellatus) – прах; Рейши (Ganoderma lucidum) – прах; Херициум (Hericium erinaceus) – прах; 
Шийтаке (Lentinula edodes) – прах; Маточина (Melissa officinalis) – лист; Слез (Malva vulgaris) 
– цвят; Розмарин (Rosmarinus officinalis) – лист; Турта (Tagetes erecta) – цвят; Градински чай 
(Salvia officinalis) – лист; Овчарска торбичка (Caspella bursa-pastoris) – стрък; Обикновена 
смрадлика (Cotinus coggygria) – лист; Еньовче (Galium verum) – стрък; Великденче (Veronica 
officinalis) – стрък; Мокреш (Nasturtium officinalis) – стрък; Роза (Rosa damascena mill.) – лист; 
Камшик (Agrimonia eupatoria) – стрък; Анасон (Pimpinella anisum) – плод; Балканска чубрица 
(Satureja montana) – стрък.

Билкови продукти

Начин на употреба:  до 3 пъти по 3 капсули дневно с голямо 
количество вода.

СМЕС ОТ БИЛКОВИ ЕКСТРАКТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ ГЪБИ НА ПРАХ

ДЕТОКС ФОРМУЛАТА помага за пречистване на тялото и стимулира 

неговите естествени оздравителни процеси, благодарение на 

комбинацията от 10 лекарствени гъби и екстракт от 14 български 
билки. 

Допринася за нормалната работа и функциите на черния дроб, жлъчния мехур, 
жлъчните пътища и панкреаса, като по този начин способства за изчистването 
на организма от вредни отпадни продукти на метаболизма и замърсители 
на околната среда. 

Допринася за поддържане нормалната концентрация на холестерола в кръвта.  
Спомага за нормалната обмяна на веществата. 

Препоръчва се при вредни производства, тютюнопушене,                 
злоупотребяване с нездравословни храни.
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ЕКСТРАКТ ОТ КОРА НА МРАВЧЕНО ДЪРВО

ПАУ Д‘ АРКО   
Pau D’ Arco

ПАУ Д‘ АРКО съдържа фитохимикали като бета-каротин, 
бета-ситостерол, химикал наречен “лапахол”, който 
подпомага действието на имунната система и е мощен 

антиоксидант. 

Помага при борбата срещу бактериални и вирусни инфекции, 
прочиства кръвта, полезен е срещу алергии, подобрява 
сърдечно-съдовата дейност, помага при проблеми с опорно-
двигателния апарат.

Редовната употреба на Мравчено дърво поддържа добра чревна 
перисталтика и улеснява изхождането, без да води до неприятни 
странични ефекти, като диария.
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Съдържа:  Екстракт от Пау Д‘ Арко (кора от Мравчено 
дърво) 8:1.

Начин на употреба: по 2-3 капсули 3 пъти на ден с голяма 
чаша с вода.

Билкови продукти
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Билкови продукти
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АНТИСТРЕС  
Dr. Biomaster Antistress

ТИНКТУРА ОТ БИЛКИ
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Начин на употреба: По 20 капки 3 пъти дневно с чаша вода, 
30 минути преди хранене.

АНТИСТРЕС подкрепя функциите на нервната система. Способства 
за намаляване на нервното напрежение, стреса, чувството за 
тревога и безпокойство.

Подкрепя функциите на всички органи и системи, имунитета, 
физическата издръжливост и работоспособност. Подпомага паметта и 
функционирането на цялостната нервна система. Оказва благоприятен 
ефект върху сърдечно-съдовата система.

Натуралният състав на продукта не предизвиква зависимост или 
пристрастяване и е особено подходящ при възстановяване от леки до 
средни емоционални разстройства. Въздейства положително върху 
обмяната на вещества в мозъка, което подпомага емоционалния баланс.

Съдържа:  Елеутерокок-корен (Eleuterococcus senticosus); Пресечка-стрък (Cnicus 
benedictus); Евкалипт-лист (Eucalyptus globulus leaf extr.); Ветрогон-стрък (Еryngium 
Campestre); Гръмотрън-корен (Ononis Spinosa); Сладък корен-корен (Glycyrrhiza 
Glabla); Астрагал-корен (Astragalus Merabranaceus); Глухарче-корен (Taraxacum 
officinale); Овес-плод (Avena sativa); Метла-плод (Sorghum seed); Портокал-корa (Citrus 
sinensis peel extr.); Пау Д‘Арко-кора (Tabebuia impetiginosa). Водно-спиртен екстракт 

1:5 (етанол 35 об. %)



22 БИЛКИ В ОТЛИЧНА КОМБИНАЦИЯ

СУПЕР ФОРМУЛА  
ЗА СЪРЦЕ И  
КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ  
Super Formula For Heart And Blood Vessels

СУПЕР ФОРМУЛА ЗА СЪРЦЕ И КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ е изцяло 
натурален продукт, подпомагащ сърцето и кръвоносните съдове. 
Съдържа 22 билки в отлична комбинация.

Способства за нормализиране на кръвното налягане, повишено 
поради стесняване на кръвоносните съдове. Допринася за защита на 
клетките от оксидативен стрес. 

Билките в състава на „Супер формулата“ са специално подбрани според 
техните свойства.

• Продуктът спомага за поддържането на нормалния тонус на 
сърдечния мускул и ритъм на сърдечната дейност, както и за нормалния 
тонус на коронарните, мозъчните и периферните кръвоносни съдове;
• Повлиява благоприятно сърдечната и мозъчната дейност;
•  Спомага за намаляването на склеротичните плаки и способства за 

поддържане на нормалната здравина и проходимост на кръвоносните 
съдове;

•  Поддържа нормалната течливост на кръвта и циркулацията на 
периферната кръв и лимфа;

• Спомага за поддържането на нормалните нива на холестерола в 
кръвта.

Билкови продукти
Съдържа: Валериана (Valeriana officinalis) – корен; Кръвен здравец 
(Geranium sanguineum) – корен; Хвойна (Juniperus communis) – плод; 
Трънка (Prunus spinosa) – плод; Глог (Crataegus monogyna) – плод; 
Анасон (Pimpinella anisum) – плод; Синап (Sinapis arvensis) – плод; 
Пъпеш (Cucumis melo) – плод; Овчарска торбичка (Capsella busa 
pastoris) – стрък; Теменуга трицветна (Viola tricolor) – стрък; Пача трева 
(Polygonum aviculare) – стрък; Леска (Corylus avellana) – лист; Коприва 
обикновена (Urtica dioica) – лист; Боровинка (Vaccinium myrtillus) – 
плод; Мечо грозде (Arctostaphylos uva-urs) – лист; Малина (Rubus 
idaeus) – лист; Глог (Crataegus monogyna) – цвят; Лайка (Chamomila 
recutita) – цвят; Невен (Calendula officinalis) – цвят; Липа (Tilia cordata) 
– цвят; Бял равнец (Achillea millefolium) – цвят; Маточина (Melissa 
officinalis) - лист. Разтворител: етанол (20% vol.)

Начин на употреба: По 15-20 ml 3 пъти на ден 30 минути преди или 
след хранене. Може да се употребява без прекъсване от 8 до 10 
месеца. Може да се приема с чай, сок или подсладена с мед вода.



DrBiomaster.com
Национален телефон за заявки:  0700 11 016

Онлайн магазин: Herbs-Doctor.com

СОФИЯ: 02/ 952 51 99; 0877 231 599
Руски паметник, ул. Лайош Кошут № 24 (вътрешен двор)

Сточна гара, ул. Родопи № 68 (вход в дясно, ет. 2)

ПЛОВДИВ: 0878 780 742
ул. Филип Македонски № 37, ет. 2, кабинети 1 и 2

(в сградата на “Медлайн клиник”)

БУРГАС: 0878 950 397
ул. Трайко Китанчев № 23

СТАРА ЗАГОРА: 0878 780 306
ул. Цар Калоян № 30

(до сградата на Електроснабдяване)

ВАРНА: 0878 105 476
Магазин “Лапакъ”, ул. Юрий Венелин № 14, 

(вход откъм ул. Пейо Яворов)

КЮСТЕНДИЛ: 0889 326 758
ул. Любен Каравелов № 8

ВЕЛИКО ТЪРНОВО: 0898 466 376
ул. Чумерна 7

РУСЕ: 0896 831 580
ул. Рига №7

ХАСКОВО: 0879 233 933
ШУМЕН: 0889 789 939


