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“Нека храната бъде лекарство и лекарството да бъде 
храна.“   /Хипократ/ 

 

НУТРИГЕНОМИКА 
 
1.Същност 
Нутригеномиката  е  наука, изучаваща функционалните връзки между 

храната и човешкия геном на молекулярно, клетъчно , органно и системно ниво. 

Нутригеномиката  проучва“хранителните белези” на  клетките,  тъканите 

и органите и се  опитва да  разкодира как храненето повлиява на хомеостазата 

им . Съчетанието между определен генотип,  начина на хранене и начина на 

живот има отношение към профилактиката или респективно към развитието на 

повечето съвременни хронични заболявания. 

Нутригеномиката е най-новото направление в науката за хранене с 

важно значение за здравословното и диетично хранене. Тя е резултат от 

натрупването на нови познания за това как нутриентите действат на молекулно 

ниво. Редица епидемиологични проучвания показват, че съществува връзка 

между диетата и някои хронични заболявания – диабет, сърдечно-съдови 

болести, затлъстяване. Нутригеномиката се фокусира върху въздействието на 

нутриентите върху генома, протеома и метаболома. 
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Добре известно, че перфектният здравословен хранителен режим 

трябва да бъде съобразен с индивидуалните особености на конкретния 

индивид, с неговото състояние, цели и навици. Тези индивидуални особености 

са продиктувани в голяма степен от гените – тези малки структури, 

разположени в ядрото на клетката, носещи цялата информация за нашата 

„същност”. 
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Що е геном? 
* Геномът е писание на цялото  ДНК в жив организъм.Едно нещо 

което е общо за всички организми е ДНК. ДНК е организирано в думи, наричат 

се гени и хромозони. Вътре в ДНК има език , който определя характеристиките , 

нашите черти, какво наследяваме, какви болести можем да развием. Геномът в 

действителност е ръководството с инструкции, той е програмата, той е кодът на 

живота. Той е това,което ни кара да функционираме. Геномът е 

последователност от базисни двойки, всичко е скрито в този код. 

В нутригеномиката, хранителните вещества се възприемат като 

сигнали, които подсказват на  определена клетка в тялото за наличието на  

диета. Хранителни вещества са открити от сензорната система в клетката. 

Такава сетивна система работи като сензорна екология, при която клетката 

получава информация чрез сигнал- хранително вещество, за неговата среда, 

която е на диета. Сензорна система, която интерпретира информация от 

хранителни вещества за хранителна среда включват транскрипционни фактори 

заедно с много допълнителни протеини. След като хранително вещество 

взаимодейства с такава сензорна система, тя се променя на ген, израз на 

протеини и метаболит в съответствие с нивото на хранителни сетивата. В 

резултат на различни диети трябва да предизвика различни модели на генната 

експресия в протеини и метаболит. Нутригеномиката се стреми да опише 

моделите на тези ефекти, които са посочени като хранителни подписи. Тези 

хранителни подписи са разгледани в специфични клетки, тъкани и организми и 

по този начин се изследва начина, по който храненето влияе на хомеостаза. 

Гените, които са засегнати от различните нива на хранителни вещества, трябва 

първо да бъдат идентифицирани и след това се изучава тяхното регулиране. 

 

 
2.Цел на нутригеномиката 
Едни от основателите  на науката-професори от Илинойс определят,че 

целта на нутригеномиката е да се изследва връзката между храната,околната 

среда и генетичните процеси,които протичат в клетката,за да се определи как 

компонентите на храната могат да въздействат положително или отрицателно 

върху здравето. 
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3.История на нутригеномиката 
В началото на 20 в. са съществували само няколко лаборатории по 

нутригеномика,в които работели малък брой учени.В последните години 

интересът към науката се увеличи.Трябва да отбележим,че най-заинтерсовани 

са хранително-вкусовата проомишленост и медицината. 

По данни от 2007 изследователските центрове по нутригеномика 

наброяват 22- в Бразилия,Финландия,Канада,Южна 

Корея,Дания,Швеция,Испания,Тайван,Нова Зеландия и Австралия. 

NuGO-европейска организация по нутригеномика 
Днес съществува NuGo –сдружение на университети и изследователски 

центрове,акцентиращо върху изследванията в нутригеномиката.NuGoсе разви 

благодарение на ЕС-Шеста рамкова програма. Nutrigenomicsorganization(NuGO) 

епревърната вюридическо лице, коетоможе да бъдепълноправен партньор 

визследователски проекти. По този начин, даден проект може да се 

възползваотсерия отрезултатиNuGO. 

На втория международен симпозиум на асоцияциата на Диетолозите  

Джордж Гилбрайт споделил необходимостта от стратегически план за 

навлизането на нутригеномиката в диетиката.Така в списанието на асоцияцията 

започнали да се публиккуват статии по темата;представители на 

университетите в страната започнали да организират специални курсове за 

студенти,професионални диетолози,инженери от ХВП. 

Така се появило вярването,че науката ще допринесе за промяната на 

производствения процес на много от хранителните продукти. 

Днес някои по-големи компании,отделят средства за определени 

изследвания в центровете по нутригеномика,които могат да помогнат на 

развитието им. 

 

*В България: 
Биологичен паспорт на пациентите може да бъде направен в новата 

лаборатория по нутригеномика, която бе открита в Медицинския университет 

във Варна. 

 

Центърът по нутригеномика, който е единствен в България и на 

Балканите, проучва как храната влияе върху гените и каква е 



7 
 

предразположеността на всеки човек към развитието на социално-значимите 

зaболявания - затлъстяване, остеопороза, сърдечно-съдови болести. Всеки, 

който се изследва, ще получи насоки как да се предпази от "отключване" на 

болестта или, ако вече я е развил, кое е най-удачното за него лечение. 

 

Лабораторията разполага със съвременна апаратура за ДНК-

анализ.Центърът е сертифициран по ИСО, а от началото на 2008-ма вече 

работи с клиенти. 

 

Лабораторията във Варна е изградена по специален проект от Шеста 

рамкова програма чрез фонд "Научни изследвания" към Министерството на 

образованието. Стойността й е 750 хиляди лева, като Медицинският 

университет е осигурил съфинансиране от 250 хиляди лева. 

 

 

4.Трудности  пред нутригеномиката 
- Има и някои трудности при оценката на съединения, образувани по 

време на процеса на производството на храни и кулинарното готвене. Така 

например, съществуват доказателства, че високата температура води до 

образуването на канцерогенни и токсични компоненти. 

- Трудности в прилагането на индивидуални диети-те идват от 

необходимостта за генетичен анализ при всеки пациент,  което изисква 

неговото съгласие.  Понастоящем най-лесно достъпният начинначин за 

изолиране и изследване на ДНК е чрез изолирането й от моноцитите на кръвта. 

5. Значими проучвания в областта на нутригеномиката 
- Силно нерационалното хранене на бременната жена повлиява изявата 

(експресия) на гените на плода още по време на бременност посредством 

т.нар. инсулиноподобен растежен фактор (IGF). 
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- Подобна е и ситуацията в зряла възраст – храненето основно влияе 

върху здравословното състояние, като променя генната експресия, което пък 

води до промяна в произведените от тялото протеини, отговорни за възникване 

на определено състояние или заболяване. 

- Деца на майки, които преди и по време на бременността са с 

поднормено или наднормено тегло, са със завишен риск от сърдечносъдови 

заболявания (ССЗ) и диабет тип 2 в зряла възраст. 

- Рискът от развитие на тези заболявания нараства неколкократно, ако в 

зряла възраст индивидът води нездравословен начин на живот. 

- Ниското тегло при раждане на детето, ниският БМИ до 2-годишна 

възраст, както и бързото наддаване на тегло след тази възраст и високият БМИ 

на 11 години са независими рискови фактори, които се свързват с развитието 

на ССЗ, както при мъже, така и при жени. 

6. Предизвикателства пред нутригеномиката 
- Разработване на определен стандарт за определяне на 

индивидуалния генотип и т.нар. „метаболитен подпис” на всеки един човек, 

който ще даде възможност бързо и лесно да се съставят индивидуални 

хранителни режими, на базата на генетичните особености при всеки един 

човек. 

- Определяне на индивидуалния риск за развитието на дадено 

заболяване и даване на указанията, свързани с храненето, които да го понижат. 

- Възможност за предотвратяване и развитието на основните 

мултифакторни заболявания на съвремието преди клиничната им изява. 

- По-голямо участие на храненето в лечението на заболяванията. 

- Нов и по-точен метод за определяне на безопасните горни и долни 

нива за прием на есенциалните хранителни вещества за организма. 

7.Какво трябва да знаят майките? 
Името нутригеномика звучи екзотично и непознато. То  е важно преди 

всичко за бъдещите майки. Нутригеномиката е наука, която изучава влиянието 

на храните върху гените и предразположението към развитие на социално 

значимите болести като диабет, сърдечно-съдови заболявания, остеопороза, 

дори рак. Вече има доказателства, че чрез специфична диета през 

бременността и дори преди зачеването жената може така да пренареди гените 
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на своето дете, че в бъдеще то да е защитено и да не се разболява от едни от 

най-опасните болести на съвремието. 

Новости в храненето 

- Вече има категорични доказателства, че храненето през бременността 

определя здравето на детето в зряла възраст. Генетичният код на бебето се 

формира точно през 9-те месеца. Ако бременната похапва повече пици и 

банички, тлъсти меса, пържени и панирани храни, много вероятно е, като 

порасне, детето й да страда от затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания, 

диабет тип 2, остеопороза, рак на гърдата, на простатата, на яйчниците, дори 

шизофрения. 

-„Храненото на жената е изключително важно. Вече е доказано, че ако 

през пубертета момичето е имало някакво хранително разстройство, спазвало 

е строги диети, не е доставяло на организма си всички необходими хранителни 

вещества, менюто му е било небалансирано, това може да повлияе негативно 

върху здравето на бъдещото му бебе”, обяснява проф. Попов. 

- Знае се също така, че деца, родени с поднормено тегло, са много по-

склонни да развият сърдечно-съдови заболявания и диабет тип 2, отколкото 

родените с нормални килограми. Същият е рискът и за деца, появили се на бял 

свят с ниско тегло, които в кърмаческия период не могат да наваксат. Други 

проучвания показват, че дори детето да е родено с по-ниско тегло, ако то 

наддава добре през първата година, няма опасност от сърдечно-съдови 

заболявания, като порасне. 

• Правилната диета 

- Погрешно е схващането бъдещата майка да се храни за двама. „През 

първите три месеца тя трябва да увеличи приема на калории само със 100, 

през вторите три месеца – с 200–250, а през последните три месеца – с 500 

калории”, съветва специалистът.  

Млякото и млечните продукти са много важни през бременността. Бъдещата 

майка задължително трябва да включва в менюто си кисело и прясно мляко, 

сирене, кашкавал. Те доставят на организма полезни белтъци, калций, 

магнезий и фосфор. Подпомагат формирането на костната система на бебето. 

Важно е да се консумират и нетлъсто месо, риба и яйца, които са източник на 

животински белтък и не са много калорични. В менюто на бременната трябва 

да преобладават плодовете и зеленчуците. Те са основният източник на 
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витамини. Едни от най-нужните са витамините С, А, Е, D, B12, както и B 9 

(фолиева киселина). Те помагат за правилното развитие на плода в утробата и 

предпазват от появата на някои малформации. Препоръчителни са и 

пълнозърнестите храни, тъй като съдържат фибри и помагат за профилактика 

на констипацията, която е много честа през бременността. 

„Бременната трябва да избягва консумацията на тестени продукти, тъй 

като те товарят организма й с много калории, а не са полезни. Не бива да 

прекалява с пържените и панираните храни, захарните изделия, 

безалкохолните напитки и тлъстите меса. Те доставят наситени мастни 

киселини, които са вредни за организма”, съветва проф. Попов. 

Важно също така е в началото на бременността жената да се храни 4 

пъти дневно, а след 4-ия месец – поне 5 пъти на ден, като прави 2 малки 

закуски. Правилото на диетичното хранене е: по малко и начесто.  

„За жалост много жени пренебрегват двигателната активност, особено в края на 

бременността. Така те не могат да изгорят калориите от поетото количество 

храна, защото не се движат. Обездвижването и качването на повече килограми 

са много опасни. Важно е бременната да не се лишава от любимите си храни, 

но и да не прекалява. 9-те месеца са период, в който тя трябва да мисли за 

здравето на бъдещото си бебе и как нейното поведение ще му се отрази. 

• Поглед в бъдещето 

Разшифроването на генетичния код на човека е бавно и скъпо 

изследване. Засега учените го прилагат само за да разберат защо определена 

група хора са по-предразположени към диабет или рак. Оказва се, че има някои 

гени, които са причина някои хора да са по-податливи на дадени заболявания. 

В бъдеще ще се разшифрова генетичният код на всеки индивид. Така 

най-вероятно ще се направи класификация на хората по близки генотипи. След 

време специалистите ще са наясно кои диети или лекарства ще действат най-

бързо на хората от групата с определен генотип и при кои няма да има никакъв 

резултат. 

8.Връзка с други научни направления 
- Транскриптомика–изучава по какъв начин експозицията на 

определена диета, повлиява експресията  на някои гени от клетъчния геном. 

Това дава възможност да се групират гените, отговарящи за определен 
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метаболитен процеси да се проследи как функционират клетките в даден 

момент. 

- Протеомика–наука за протеомите, които са съвкупността от всички 

протеини в клетките и които детерминират тяхната функция. 

- Метаболомика–наука за метаболитите, които са в дадена клетка или 

тъкани тяхните вариации при промяна в диетата. 

 

 

-Епигенетика–наука за  модификациите на генома,  копиращи се от 

едно в следващо клетъчно поколение.  Тези промени регулират генната 

експресия в съответствие с начина на хранене. Данни от наши проучвания, в 

този аспект след прилагане на небалансирани хранителни режими при опитни 

животни в продължение на  10 и 45 дни. 

9.Данни за научни изследвания в областта на Нутригеномиката 
Най-значими постижения в областта на нутригеномиката има Дейвид  

Баркер, основоположник за ранния произход на хроничните заболявания или 

т.нар.  “фетална хипотеза”. 

Според него съществуват неоспорими   доказателства,че 

затлъстяването,ССЗ,  хроничните белодробни  болести,диабет,възникват 

пренатално,  но има  и доказателства, че заболявания като рак на гърдата, на 

яйчниците,на простатата,остеопороза,  някои ментални разстройства като 
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шизофрения се детерминират по време на вътреутробното развитие на детето.  

Тези данни са на базата на обширни епидемиологични проучвания в Европа, 

Азия,  Африка и Северна Америка. 

По-важниданниоттезипроучвания: 
*Децанамайки, 

коитопредииповременабременносттасасподнорменоилинаднорменотегло, 

сасъсзавишенрискотССЗидиабеттип 2 взрялавъзраст. 

* Рискътотразвитиенатезизаболяваниянарастванеколкократно, 

аковзряла възраст индивидът води нездравослове нначи на живот. 

* Ниското тегло при раждане на детето, ниският БМИдо2-годишна  

възраст, както и бързото наддаване на тегло след  тази възраст и високият 

БМИна 11 години са независими фактори и всеки един от тях сесвързва с 

появата на ССЗ в зряла възраст, както при мъже,  така и при жени. 

* Деца родени с ниско тегло, но бързо наддаващи на тегло  първата си 

година от живота, не повишават, а редуцират риска от ССЗ в зряла възраст. 

*Недостатъчнотоинебалансиранохранененабременнатаженаповлияваге

номапосредствомIGF-инсулиноподобниярастежен фактор,още във фетуса. 

*В зряла възраст храненето основно повлиява здравето чрез промяна 

на генната експресия на генома , след това чрез промяна в новосинтезираните 

протеини и съответно чрез появата на нови метаболити,  отговорни за 

възникване на определено заболяване. 

10.Нутригеномика и  превенцията на съвременните заболявания 
А. Хранене и рак 
- Счита се, че на клетъчно ниво, ракът е генетична болест,  а 

епидемиологични данни посочват, че гените са податливи на промени в начина 

на хранене. Пример е японската популация, в която до 1960г. ракът на 

дебелото черво е бил много рядък, но след това непрекъснато нараства,  във 

връзка с възприемане на „западната диета”. 

-  Съществуват данни,  че прекалената консумация на червено месо,  

повишава риска от рак на дебелото черво,  която се обяснява с канцерогенните 

нитрозо- съединения в гастро-интестиналния тракт,  които индуцират 

соматични мутации в ключови гени. 

- Доказана е различна честота  на ССЗ при различни етноси, въпреки 

сходните им модели на хранене.От друга страна същестуват  етноси,  при които 
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традиционния модел на хранене не повишава честотата на ССЗ, докато същият 

модел , приложен за други етноси, е изключително рисков за тяхното 

възникване. 

- Понастоящем проучванията са насочени към маркиране на 

възприемчивите гени спрямо променени диети 

- Понякога прилагането на антиатерогенна диета няма очаквания ефект,  

което се дължи на различия в генотипа .Например, хора с  генотип А, поставени 

на диети с ниско съдържание на мазнини, реагират реагират обикновено с 

понижаване на общия холестерол , LDL-холестерола и триглицеридите  . Има 

обаче и хора с генотип В,  които поставени на същата диета не реагират с 

понижаване на посочените показатели,  а дори е възможно и да ги повишат. 

Б. Гени, затлъстяване, диабет 
- Затлъстяването и диабетът са заболявания , за които се счита,  че 

връзката между диетата и генотипа е твърде вероятна 

- Понастоящем непрекъснато се увеличава броят на проучените 

кандидат-гени , отговорни за диабета, но се счита,  че че всеки един от тях сам 

по себе си не е в състояние да предизвика диабет тип 2. 

11.Обещаващи перспективи пред нутригеномиката и клетъчната 
нутрициология: 

- Понастоящем усилията са насочени  към разработването на точно 

определен стандарт за определяне на индивидуалния генотип. 

- Задачата на близко бъдещее да се регистрира т.нар .“метаболитен 

подпис”на всеки един човек.  Това би дало възможност бързо и лесно да се 

съставят индивидуални хранителни режими,  на базата на генетичните 

особености при всеки един човек. 

- Нутригеномиката и ортомолекулярната нутрициология ще са особено 

необходими при определянето на безопасните горни и долни нива за прием на 

есенциалните макро- и микро нутриенти 

- Нутригеномиката ще има всепо-голяма роля за общественото 

здравеопазване , клиничната практика и в не по-малка степен за развитие на 

хранителната индустрия и за разкодиране биологичните основи на 

хомеостазата и заболяванията. 

- Използвайки данните за човешкия геном и възможността за 

определянена на индивидуалния генотип,  в близко  бъдеще е възможно да се 
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предотврати появата и развитието на основните мултифакторни заболявания 

преди клиничната им изява,  така че  разгледанотонаправление от науката за 

хранене предстои да реализира своите потенциали в свръхранната 

диагностика,  превенция и лечение на болестите. 

12.Относно нашия продукт,направените изследвания и конкретните 
резултати 

Направихме изследвания в  Геномният център и Центъра по 
Нутригеномика към Медицинския университет във Варна. 

Запознавайки се с това, какво е геномиката и колко е важен за хората ни 

става ясно , че геномът е голямо богатство. Тъй като в днешния ден в храната 

на човека се използват около 80 вида. От тях 4 вида съставляват повече от 60 

% от храната на човека – пшеницата, оризът, царевицата и соята. Липсата на 

баланс и хармония вътре в живите организми води до промени, които 

застрашават живота. Самото земеделие определя повече от 12% от тях. Всеки 

нарушен баланс на екосистемата влияе върху живота като цяло. 

Колкото повече научаваме за генома, разбираме, че клетките, 

независимо към кой организъм принадлежат, са като малка фабрика, която 

може да произвежда неограничен брой природни съединения. Все повече сме в 

състояние да кажем какъв е пътят да се презапише дадена информация в 

генома. При хората нещата не са по-различни, защото ако вземем за пример 

двама близнаци, поставени в различни условия, те могат да се развият по 

съвършено разнороден начин. Факторите на околната среда могат да влияят и 

в крайна сметка това да е основното за развитието.Еволюцията е обективен 

процес, развитието на организмите зависи от условията, в които са поставени. 

При определени условия част от гена може да бъде блокирана, а друга част да 

бъде задействана. Нашата храна може да бъде комбинирана по хиляди начини 

с цел да бъде наистина полезна на човешкия организъм.  

Съществува определена връзка между храната и човешкия геном и тя се крие в 

това, че колкото по-естествена е храната, толкова е по-полезна и по-вкусна. Би 

трябвало да се постигне такова качество на храната, което отговаря най-добре 

на човешкото ДНК. Промяната днес се извършва от два паралелни процеса – 

естественото взаимодействие на фактори и човешкото въздействие като 

двигател на трансформацията на генома. Нашият организъм е атакуван от 

много външни агенти и ако има някаква генетична предразположеност, може да 
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заболее. Необходимо е да се развиват онези сортове, които влияят най-

благотворно върху него, като се спазва балансът и между другите живи 

организми. Но все пак ние не сме еднакви и за всеки човек е подходящ 

различен хранителен режим. 

Чистата природа, билковото богатство, киселото мляко, редица, 

присъщи само на България видове, могат да бъдат изследвани в Геномни 

центрове и в Центъра по нутригеномика, както направихме и с нашият продукт, 

в резултат на което той се оказа полезен и оригинален. 

Геномния център е регистриран като съвместно дружество между 
Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Селскостопанска 
академия . Идеята  на центъра е да обслужва в максимална степен интересите 

на всички научни и бизнес звена в страната. Целта е в България да се запълни 

със стойностни продукти, които никой не предлага поради  причината, че са 

неповторими при други климатични условия на нашата планета. 

С помощта на Геномния център става ясно каква е  хранителна и 
медицинска стойност на билките(нашите продукти). Разбирайки  причините, 

които ги обуславят, може да се определи следващата стъпка в развитието и 

отглеждането на всяка една от тях, именно да се  премине към тяхното 

изкуствено отглеждане при контролирани условия на хранене и околна среда . 

По този начин косвено ще се окаже влияние върху запазването на околната 

среда и биологичното разнообразие.  За тази цел ще бъде създаден плантации  

в пещерите на Родопите, които да спомогнат за качесвеното развитие на 

продукта, както и за тяхното дълготрайно съхранение. 

Балкански зановец 
Балканският зановец расте в Югозападна България (Най-вече в 

Родопите, 2000-2500 м.н.в).Сред народа той не е много познат.А тези,които 
го познават,знаят,че той помага на пушачите в борбата им с 
тютюнопушенето.Но никой  не е предполагал,че Балканският  занивец е 
мощно лекарство за бъбречни заболявания.(Това установиха 
изследванията на специалистите от центровете).Според 

статистиката,бъбречните заболявания са на второ място след 

белодробните.Така,че виждаме,че нашето откритие идва в най-точното време. 
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Още статистика: 
 
- 5.2 на сто от децата имат наличие на белтък в урината, което също е 

симптом за бъбречни проблеми. 

- 15% от възрастното население страда от латентни бъбречни 

заболявания. 

- 850 българи чакат за бъбречна трансплантация 

Функции на бъбреците: 
!!!   Hашите бъбреци са втори по значение след сърцето. 
- Изхвърлят отровните отпадъци от тялото 

-Запазват нужните белтъци,глюкоза и минерали 

-Регулират кръвното налягане 

-Произвеждат витамин D 

Всяка минута през тях минават около 1,3 л кръв, всяко денонощие - 

около 180 л, като за това време те произвеждат около 1,5 л урина. 

Продуктът ни е насочен главно към: 
- Възпалителни процеси 

- Песъчинки в бъбреците 

- Камъни в бъбреците 

Билкта няма негативни странични ефекти,но изисква постоянствои 
сериозно отношение! 
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Друг факт,който се откри в лабораториите на Геноминия център и 
Центъра по нутригеномика е ,че лечебната сила на Зановеца в пъти се 
увеличава ако,той бъде комбиниран с мурсалски чай. 

Мурскалски чай (Sideritis scardica) - представлява уникална билка, 

международно призната с лечебните си свойства. Установено е ,че 

Мурсалският чай е здравословно чудо. И че само една чаша от ароматната й 

отвара ще направи организма ви по-силен и по-устойчив на болести. 

 
Същност и местонахождение: 
Мурсалският чай е многогодишно тревисто растение, 

което цъфти през юни – юли, има жълти цветове и приятен 

силен аромат. Билката  е разпространена само на няколко 

места на балканският полуостров. Най-големите находища са 

на територията на България на около 1800-1900 м. надморска 

височина - местността Мурсалица в Родопите. 

Предназначение: 
Мурсалският чай осигурява здраве и дълголетие, и забавя процеса на 

стареене на организма. Тя действа като естествена защита срещу микроби и 

вируси, облекчава възпаленията, действа тонизиращо, укрепващо и 

антианемично, намалява кръвното налягане (съответно и риска от инфаркт и 

инсулт), предотвратява развитието на ракови клетки, на атеросклероза и 

остеопороза,дори в повечето случаи лекува безплодие. Предпазва още от 

настинка и грип, използва се за лечение на чернодробни и бъбречни 
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заболявания, на кашлица и бронхит, при възпаление на сливиците и астма, 

стимулира умствената дейност и подобрява еластичността и гладкостта на 

кожата. 

Мурсалският чай няма странични ефекти и може да се пие целогодишно 

без прекъсване. 

Многостранното действие на Мурсалския чай се дължи на палитрата от 

полезни вещества, които съдържа - 22 микроелементи и минерали (сред които 

натрий, калий, калций, магнезий, цинк, фосфор, силиций, кобалт, мед, желязо, 

селен и сяра), флаваноиди, антиоксиданти, танини и етерични масла. 

В резултат на няколкогодишни изследвания е установено, че местните 

хора, които пият мурсалски чай, почти не страдат от бъбреци и камъни в тях. 

Българските учени са установили и благотворното влияние  при чернодробни 

заболявания.Поради масовото и безразборно бране, находищата са 

застрашени и брането на дивата билка е забранено. За това има създаден 

култивиран сорт, подходящ за промишлено отглеждане в плантации. 

На база на всичката тази информация,ние излъчваме нашия продукт – 

хранителна добавка,чието съдържание е  билките-основно Зановец,но и 

Мурсалски чай. 
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Обобщение 
Основавайки се на изследванията,определяме нашия продукт като 

мощно лекарство за бъбречни заболявания,а и в комбинация с добра 
диета-е превантивна мярка срещу такива. 

В 21-ви век все по- актуална става темата за здравословното хранене, 

за това как да се храним правилно и какви полезни вещества ни осигуряват 

определени продукти.Всеки е наясно с благоприятното влияние на пшеницата, 

царевицата, млякото,оризът и соята върху организма, но много малко хора 

знаят, че пиенето на билки съчетано с определен хранителен режим, може да 

доведе до чудеса. Именно така се зароди и нашия продукт Зановец. Нашата 
е идея е чрез този продукт да помогнем на много хора страдащи от 
бъбречни заболявания, тъй като много хора лекувайки се с лекарства, 
които имат странични ефекти- лекуват едно , но в същото време 
усложняват друго. Преминавайки през задълбочено проучване и 
изследване в Геномен център и Центъра по Нутригеномика, бе 
подвърдена хранителната и медицинаска стойност на нашия продукт. 
Също така се доказа и подвърди , че билката Зановец по никакъв начин не 
предизвиква странични ефекти.Дори обратното-поради съдържанието си 
може да окаже благоприятно въздействие върху проблеми с 
бронхиалните пътища,укрепване на имунната система и др.Както почти  

всички индустрии  инвестиращи в областта на здравето печелят , ако спечелят 

доверието на своите клиенти , така и ние силно вярваме и сме сигурни, че 

благодарение на доказаното качесвто на продукта от специалисти, ще 

спечелим не само ние, но и хората които го използват. 
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Извод 

 
• Продуктът ни е свързан с доста наболял,актуален 

проблем.Ние съзряхме конкретната нужда,видяхме че търсенето на 
потребителите в тази насока е голямо и пристъпихме към конкретни 
действия! 

• Всеки детайл на нашия продукт е предварително изследван от 
истински,доказани специалисти.Нашата цел по този начин е да премахнем 
всяко притиснение и страх в клиентите ни,достигайки до него! 

• Качествен, натурален продукт 
• На приемлива цена 
• С доказано действие 
Инвестицията в нашето здраве никога не е напразна,дори в по-

късен етап тя може да ни бъде върната с големи,положителни резултати! 
Бъбречните заболявания са чести, опасни и лечими...но само ако 

бъдат открити навреме- за това на помощ се притичваме ние с Балканския 
зановец! 
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Използвана литература 
 

http://www.topshop.bg/mursalski_chai-2484536-1084-

pc.html?ils=10&irp=34&pcs=2 

http://www.moetodete.bg/Alternativno/mursalski-chaj-zdravoslovno-chudo.html 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D

1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D0%B9 

http://mursalskitea.alle.bg/ 

http://trade.indiamart.com/details.mp?offer=3035300588( Евраматин) 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/202343_%D0%90%D0%BA%D0%B0%

D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA+%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%B

D%D0%B0%D1%81+%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0

%BE%D0%B2,+%D1%81%D1%8A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2

%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D1%8A%D0

%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD+%D0%B3%D0%B5

%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1

%82%D1%8A%D1%80%3A+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1

%8A%D1%82+%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE

+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%

BE+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0 ( геномът 

е новото богатство на света) 

http://focalpointbg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=233%3

A2009-10-19-15-05-48&catid=37%3Asabitia&Itemid=73&lang=bg( геномен център) 

http://www.nugo.org/everyone 

http://www.lsro.org/ceis/ceis_report.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nutrigenomics 

http://www.folindex.com/folat/global.html 

http://zdravennavigator.bg/article/laboratoriiata-nutrigenomika/14457 

http://www.med-

practic.com/rus/78/556/%D0%9D%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D

0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-

%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%

20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE/article.more.html 
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http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=190256 

http://news.ibox.bg/news/id_1293494808 

http://nutrsoc.dir.bg/PlenarenDoklad-ProfPopov.pdf 

http://www.9m-bg.com/index.php?p=cat_inner&sub=1&id=3131 

http://zdravbadi.com/hranene/zdravoslovno/835-nutrigenetika-nutrigenomika 

 

 

 

 

 


