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 Съвременната наука за хранене подчертава значението 

на хранителните традиции за профилактиката и 

лечението на редица заболявания – северна диета, 

средиземноморска диета, балканска диета 



 У нас са създадени две хранителни добавки, които 

притежават редица елементи на традициите на 

нашето хранене 

 

 Sv. Handjiev, Ann.Nutr.Metab.,2017,7,(supl.2),1194-1195 

 Sv. Handjiev, 21IUNS, Buenos Aeres 2017 

 SV. Handjiev Beneficial Effect of Resvirol for Prevention 

and Treatment, 5Intern. Conf. on Cardio Metabolic 

Syndrome, Venice, 2018 



КОМФОРТЕКС 

 Съдържа множество билки познати в 

нашето хранене от преди 200 години 

 

 (Предимно в т.нар. ТАРХАНА, използвана 

за закуска) 

 

 



 Комфортекс таблетки за смучене e хранителна 

добавка от  естествен (природен) произход за 

симптоматично повлияване на оплакванията 

при пациенти с подуване на корема и тежест 

след нахранване, метеоризъм, спастични 

болки в корема с функционален характер при 

липса на органично заболяване на 

храносмилателната система , лошо 

храносмилане. 

 



Комбинацията от билки в пастилите 

Комфортекс води до синергизиране на 

тяхното действие, а с това и до 

постигане на желания ефект. 
 

 



Функционални нарушения 

на храносмилателната 

система 



Растенията, които влизат в състава 

на ComFortex са ароматни, 

карминативни(газогонни) и богати на 

етерични масла, известни със своите 

спазмолитични свойства 
 



ComFortex – предимства  

    

  Газогонно действие  

 поради наличието на 
карминативни масла 

  Спазмолитично действие поради 
наличието на етерични масла 

  Подобрява храносмилането 

 поради наличиета на ароматни 
масла 

 



ComFortex – свойства на 

лечебните растения 

Zingiber officinale  

 

 е растение с антиоксидантни свойства, 
считана за карминатив (газогонно 
средство). 

  

 Има благоприятно действие при 
чувство на тежест и препълване в 
областта на стомаха, както и при 
диспепсия. Джинджифиловото масло е 
смес от 24 съставки, основна от които е 
джинджерол. 

 



ComFortex – предимства 

 Благоприятният ефект настъпва в рамките на 5 до 
15 минути след приема на ComForteх.  

 

 Използваните концентрирани екстракти са с 
гарантирана ефикасност 

 

 Липсват ефекти на оригване или рефлукс 

 



ComFortex – предимства 

Не са използвани синтетични 
оцветители за производството на 
меката желатинова обвивка 

 

  Липсва седативен ефект 

 



Resvirol Ecopharm 

 



 Ресвирол съдържа РЕСВЕРАТРОЛ, който 

е най-мощния хранителен антиоксидант. 

 

 Познат на българското население още от 11 век 

(В Боянската черква при изографисването на 

Тайната Вечеря художникът поставя пред всеки 

от апостолите лук, чесън и чаша червено вино) 



 Редица проучвания сочат връзка между 

антиоксиданти и намаляване на риска от 

рак, както и значението им за 

възпрепятстване на ранната 

атеросклероза. 

 



Resveratrol is naturally produced 

by plants as a defense system 

against 

infection and oxidative stress due 

to external attacks. 
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 В природата ресвератролът защитава растенията от 

бактерии и гъбички 

 

 Противораково 

 

 Противовъзпалително 

 

 Противоатерогенно 



Ресвирол – действия: 

 

 Естествено химично съединение, полифенол, 

открит в гроздето, червеното вино и редица други 

храни и напитки.  

 



 Резултатите от редица изследвания сочат, че 

силните антиоксидантни свойства  на Ресвирола 

предпазват от образуването на ракови клетки. 

 

 Ресвиролът има действие, което не допуска 

възникване и развитие на възпалителни процеси. 

 



 За разлика от синтетичните лекарства 

субстанциите като Ресвирол не действат директно 

срещу болестта или фактора стрес, а стартират 

процеси в клетките и органите, които атакуват 

болестта или предпазват от неблагоприятните 

фактори на околната среда. 



 Знае се че възпалението играе ключова роля в 

автоимунните заболявания като артрит, алергии, 

множествена склероза, сърдечно-съдови болести, 

диабет и Алцхаймер.  

 



Ресвирол –  как действа?  

 
 Противораково 

 Антибактериално 

 Противоалергично 

 Противовъзпалително 

 Предпазва черния дроб от цироза 

 Подобрява работоспособността  

 Подобрява паметта 

 Понижава нивото на кръвната захар 

 



Ресвирол и Кардиология 

• Ресвератрол  препятства окислението на „лошия“ ( 

LDL ) холестерол -  частиците, които увреждат 

ендотела на кръвоносните съдове в организма - 

Fremont L и сътр. Ресвератрол  оказва благоприятно 

влияние като намаляват  и полиненаситените мастни 

киселини. 64 (26) :2511-21, 1999. Belguendouz, L.,  

 



Resvirol Ecopharm – благодаря за вниманието! 

 


