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Приложения 

Кратко описание на най-често използваните от всички 788 вида 

произвеждани ЕЛИКСИРИ на акад. инж. Никола Хлебаров 

  

 

 
ЕЛИКСИР - 3 - Стимулиране и профилактика на имунната система 
Действие: ЕЛИКСИР - 3 е богат на витамин С, каротеноиди, флаваноиди, танини и етерични 
масла. Проявява имуномодулиращо и имуностимулиращо действие- стимулира имунната 
защита на организма, повишава имунния отговор и стимулира имунокомпетентните клетки- Т- 
и В-лимфоцити. ЕЛИКСИР - 3 притежава висок антибактериален ефект срещу Gram+ и срещу 
Gram- микроорганизми. Билковият извлек подпомага антивирусното действие срещу голям 
брой РНК- и ДНК- вируси и притежава защитно действие при лица, работещи в условия на 
йонизиращи лъчения. ЕЛИКСИР - 3 проявява висок антиоксидантен ефект и забавя процесите 
на стареене – доказаният aнтиоксидантен ефект (инхибиция на свободните радикали) е 87.5 %. 
 
ЕЛИКСИР - 6 - При заболявания и профилактика на кръвоносната система, разширени вени 
Действие: ЕЛИКСИР - 6 има благоприятен ефект върху функциите на кръвоносната система. 
Съдържа хиперицин, катехини, витамин С, каротиноиди, етерични масла, бета ситостерин. 
Съдейства за предотвратяване на образуването на атеросклеротични плаки в съдовете. 
Продуктът има антитромботичен ефект и подпомага вазодилатацията. Стимулира синтеза на 
колаген и укрепва кръвоносните стени. 
 
ЕЛИКСИР - 7 - При заболявания и профилактика на бъбреците 
Действие: ЕЛИКСИР - 7 проявява общо антивирусно, антибактериално и капиляроукрепващо 
действие. Продуктът оказва благоприятно въздействие върху състоянието на човешкия 
организъм като спомага за нормалното функциониране на бъбреците и пикочните пътища. 
 
ЕЛИКСИР - 9 - При вирусни заболявания 
Действие и приложение: ЕЛИКСИР - 9 се прилага при вирусни заболявания. Проведените 
научни изследвания показват, че екстрактът оказва благоприятно влияние при лечение на 
вирусни заболявания (и СПИН) и проявява общо антивирусно и антиоксидантно действие. 
ЕЛИКСИР - 9 благоприятства възстановителните процеси в организма и стимулира имунната 
система. Заключенията от тестовете на ЕЛИКСИР - 9 доказват, че продуктът може да се прилага 
както при хронични и акутни заболявания, така и при профилактика на вирусните инфекции. 
 
ЕЛИКСИР - 11 - При заболявания на белите дробове и дихателната система 
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Действие: Изследванията на ефекта на ЕЛИКСИР - 11 показват, че той притежава високи 
стойности на инхибиращ ефект върху растежа и развитието на патогенни педиатрични 
стафилокови и стрептококови щамове, изолирани от нелекувани с антибактериални 
лекарствени средства пациенти. Резултатите от изследванията показват, че ЕЛИКСИР - 11 
намалява страничните, неблагоприятни въздействия на химичните лекарствени средства. 
Оказва общоукрепващо и тонизиращо действие. 
 
ЕЛИКСИР - 15 - При диабет 
Действие: Съдържа биологичноактивни вещества, които оказват положително влияние върху 
метаболизма на глюкозата и проявява хипогликемичен ефект. Оказва диуретично и 
жлъчкогонно действие. Притежава антиоксидантни свойства и намалява риска от образуване 
на атеросклеротични плаки в кръвоносните съдове. 
 
ЕЛИКСИР - 23 - За женската полова система, при нередовен цикъл 
Действие и приложение: Оказва благоприятен ефект върху хормоналния статус на жените. 
Съдържа биологичноактивни вещества, които имат положителен ефект при нередовна 
менструация. 
 
ЕЛИКСИР - 24 
Действие: ЕЛИКСИР - 24 оказва благоприятно въздействие върху лигавицата на стомаха и 
червата. Има регенеративен, епителотоничен и противовъзпалителен ефект. Подкрепя 
регулирането на киселиннистта в стомаха и намалява условията за възникване на гастро-
езофагиален рефлукс. Оказва bлагоприятен ефект при подуване, газове, спазми и повишена 
киселинност на стомаха и червата. 
 
ЕЛИКСИР - 29 - За нервната система и профилактика на ежедневния стрес 
Действие и приложение: Има благоприятен ефект върху функциите на нервната система. 
Оказва успокояващо действие. Намалява безсънието и следствията от въздействията на 
ежедневния стрес. 
 
ЕЛИКСИР - 45 - За полова активност при мъже 
Действие и приложение: ЕЛИКСИР - 45 благоприятства сперматогенезата. Оказва положително 
въздействие върху ерекцията и сексуалното желание. Прилага се за подобряване на 
сперматогенезата и ерекцията. 
 
ЕЛИКСИР - 51 - При грип 
Действие и приложение: Има положителен ефект при грип, стимулира имунната система и 
проявява потогонно действие. Прилага се при грипни заболявания и възпалителни процеси. 
 
ЕЛИКСИР - 59 - При заболявания на черния дроб 
Действие: Съдържа етерични масла и танини, които имат антиоксидантно, 
противовъзпалително и антибактериално действие. Стимулира образуването на нови 
съединително-тъканни клетки. Оказва благоприятно въздействие върху структурата и 
функциите на черния дроб и елиминирането на токсините от организма. 
 
ЕЛИКСИР - 70 - При паразитози 
Действие: Оказва благоприятен ефект върху храносмилането и върху кръвотворните функции. 
Оказва бактерицидно и антипаразитно действие. 
 
ЕЛИКСИР - 105 - За тонус, красива кожа и добро самочувствие 
Действие: ЕЛИКСИР - 105 спомага за изхвърляне на натрупаните токсини в организма. Оказва 
благоприятен ефект върху структурата и функциите на кожата. Проявява антиоксидантен и 



антистресов ефект. 
 
ЕЛИКСИР - 112 - При повишени нива на холестерол 
Действие: Проявява антиоксидантен ефект. Съдържа биологично активни вещества, които 
въздействат благоприятно върху структурата и функциите на кръвоносната система и 
съдействат за забавяне на процесите на атерогенезата. 
 
ЕЛИКСИР - 148 - При нарушения на хормоналната активност на щитовидната жлеза 
Действие: Оказва благоприятен ефект върху функциите на щитовидната жлеза. Оказва 
диуретично и жлъкогонно действие. 
 
ЕЛИКСИР - 150 - При хъркане и сънна апнея 
Действие: Оказва благоприятен ефект върху функциите на дихателната система. Проявява 
противовъзпалително и спазмолитично действие по отношение на дихателните пътища. Има 
противобактериален и антиалергичен ефект. 
 
ЕЛИКСИР - 254 - За простатната жлеза 
Действие и приложение: Оказва благоприятен ефект върху функциите на простатната жлеза. 
Съдържа биологичноактивни вещества, които оказват съдосвиващо, капиляроукрепващо и 
противовъзпалително действие. Съдейства за намаляване на риска от нарушения във 
функциите на отделителната и половата система при мъжете. 
 
ЕЛИКСИР - 348 - При лениви черва (констипация) 
Действие и приложение: Съдържа биологичноактивни вещества, които усилват перисталтиката 
на червата и имат регулиращо въздействие върху дейността на храносмилателния тракт. 
Спомага за изхвърляне на токсините от организма. Прилага се при констипация (запек). 
 
ЕЛИКСИР - 630 - При гастрит и язвена болест с причинител Хеликобактер пилори 
 
ЕЛИКСИР - 746 - При стафилококус ауреус 
Действие: ЕЛИКСИР - 746 съдържа биоактивни вещества, които противодействат на развитието 
на Staphylococcus aureus (Златист стафилокок). Продуктът оказва благоприятно въздействие 
като спомага за защитата на организма от вредното въздействие на патогенните бактериални 
инфекции. 
 
ЕЛИКСИР - 774 - При бронхопневмония 
Действие: ЕЛИКСИР - 774 съдържа биологичноактивни вещества, които оказват благоприятен 
ефект върху функциите на дихателната система, подкрепят естествените защитни механизми на 
организма срещу възпалителни, вирусни и бактериални процеси. Билковият извлек проявава 
антибактериален и антивирусен ефект при клинични изследвания, подобрява общото 
състояние на организма и намалява страничните неблагоприятни въздействия на химическите 
лекарствени средства. 
 
ЕЛИКСИР - 783 - За тонус и енергия при активно спортуващи 
Действие: ЕЛИКСИР - 783 стимулира имунната система при физически натоварвания, 
благоприятства антивирусната, антибактериалната и антитоксичната ефективност на 
организма. Продуктът оказва благоприятен ефект върху синтеза на естествения интерферон, 
който тялото произвежда, за да унищожи бактериите и вирусите. Билковият извлек усилва 
синтеза на антителата и по този начин засилва защитната покривка на лигавиците на белите 
дробове. Благодарение на тези свои ефекти ЕЛИКСИР - 783 оказва благоприятен ефект върху 
издържливостта и тонуса, увеличава мускулната сила и ускорява регенерацията. 


