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ЗА НАС
ЗДРАВЕЙТЕ! ПРИЯТНО МИ Е ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ
Преди 7 години Шипката като билка и като плод навлезе в живота ми като на шега. Потапяйки се в необятната вселена на
„Царицата на билките” аз и семейството ми, с лекота открихме алтернатива на традиционните методи за профилактика
и лечение.
От тогава до днес се отдадох на това да създам продукти, в основата на които стоят незаменимите полезни съставки на
шипковия плод и използвайки ги да накарам Теб да се чувстваш удовлетворен и щастлив.
Благодарение на многобройния екип от специалисти, които участваха в разработването на целия технологичен процес по
преработката на шипката днес имам възможността да Ти представя тези дарове от природата.
Създадохме малко бутиково предприятие за преработка на Шипки. Всички технологични процеси са разработени така, че
максимално да щадят полезните вещества в плодовете.
Процеса по сушене на шипката преминава при температура до 50 градуса, което гарантира запазването на всички
полезни съставки в плодовете.
Процесите по пресоване на семената и добиване на маслото, неговото съхранение и бутилиране за първи път в света
протича изцяло в азотна (безкислородна) среда, което елиминира възможността от протичане на окислителни процеси.
Нашето студено пресовано масло от семена на шипка изтича при температура до 28 градуса и ние гарантираме за
неговото качество 18 месеца след отваряне на опаковката.
Процеса по смилане на шипковото брашно протича при температура от 27 градуса, което гарантира запазване на
пъстрата палитра от натрупани витамини и минерали в „Царицата на билките”.
Загрижени за опазването на околната среда създадохме горивна инсталация с основен енергоизточник мъха от шипковия
плод. Топлоенергията, която използваме в сушилния процес е 100 % екологично чиста.
Суровината, която влагаме в нашето производство е 100 % биологична. Нашето предприятие е био сертифицирано.
Най-големите производители на шипка в света са Чили и Китай, но ние се доверяваме на българските производители на
култивирана шипка, защото сме убедени, че най-богатата на витамини шипка в света расте по нашите географски
ширини.
Имаме разработена система HACCP, както и интегрирана система за качество, опазване на околната среда и условия
на труд в съответствие със следните стандарти: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.; ISO 22000:2018.
Надявам се да продължим заедно с Вас това вълнуващо пътешествие в необятния свят на „Царицата на билките” - Шипката.

НЕЗАМЕНИМИ
„БАЛЕВСКИ И КИРОВ” ООД е българско дружество основано през 2015 година като семеен бизнес в чийто генезис са
заложени „зелени технологии и решения”. Това означава осъзнаване на необходимостта от използването на най-новите
технологии, на най-модерната техника и оборудване, които да щадят природата и да не и нанасят разрушителни
последици от една страна и от друга да създаваме Essential продукти, запазвайки в суровините дарените им от природата
полезни вещества.
Концепцията, философията и стратегията на нашата компания се крият в производството на Essential продукти с
гарантирана чистота по отношение на хербициди, пестициди, ГМО, консерванти и добавки, които осигуряват здравословно
хранене на потребителите.

НАШАТА КОНЦЕПЦИЯ

Неспособността на човешкото тяло да синтезира определени съединения, без които животът му ще бъде невъзможен,
изисква те да бъдат осигурени от околната среда и по-конкретно от консумираната храна.
Накратко човешкото тяло трябва да получи 40 основни вещества като:
• 8 основни аминокиселини /валин, левцин, изолевцин, треонин, метионин, фенилаланин, триптофан, лизин/
• 2 незаменими мастни киселини /линолова, линоленова/
• 13 витамина /В1, В2, В6, В12, РР, A, D, E, K, C, Н, фолиева киселина, пантотенова киселина/
• Около 20 минерала /K, Na, Cl, Mg, Ca, Fe, Cu, Mn, Mo, Zn, J, Cd, F и др./
Важно е храните да включват всички тези основни елементи и балансираният прием, по-специално на основните
компоненти като протеини, мазнини и въглехидрати, от които тялото се нуждае, за да произвежда енергия за жизнените си
функции.
Тези медицински постулати са отличителната основа за развитието на концепцията на „БАЛЕВСКИ И КИРОВ” ООД, за
създаването на нова категория храни, хранителни добавки и студено пресовани масла на основата на плодове от шипка,
които съчетават вещества, съществени за човешкото тяло, на естествена основа, използвайки иновативни технологии и
модерно производство на органично чисти, екологични и без ГМО продукти.

НАШАТА ФИЛОСОФИЯ: ЗАЩО ШИПКА?

Още в древността шипката е призната като ценно и лечебно средство. Бащата на медицината, Хипократ, а и други
древногръцки учени като Теофраст и Диоскорид са оценявали високо ползите от шипковия плод. Предписвали са го като
противовъзпалително средство за множество различни заболявания.
Шипковият плод е истински „поливитаминен концентрат“ – в природата не съществува друг естествен продукт, който да е
така богат на различни витамини – С, Е, В1, В2, К, D, А (каротин), РР, Р. По съдържание на витамин С шипковия плод няма
аналог в растителния свят (500-2500 мг) на 100 грама плод. По съдържания на витамин В1 и В2 тя се нарежда на първо място,
а по количествата каротин – на второ. Шипката е богат източник на пектин, флавоноиди и желязо, органични киселини
(лимонена и яблъчна), захари (предимно захароза, около 2.5%), дъбилни вещества и минерални соли (около 3.25%),
най-вече калиеви (около 512 мг%), калциеви (около 50 мг%), фосфорни (около 54 мг%), натриеви (около 47 мг%) и
магнезиеви (около 122 мг%) соли. Също така има високо съдържание на есенциални мастни киселини: линолова
киселина - омега 6 и линоленова киселина - омега 3, както и антиоксидант бета каротин.
От захарите в нея се срещат фруктоза, глюкоза, захароза. Богат е също така и съставът й на скорбяла, белтъчини, дъбилни
и пектинови вещества, азотни вещества.
Богатото съдържание на комплекса от полезни вещества прави шипката невероятен имуностимулатор и здравословна
добавка с мощно противовъзпалително действие, подпомага и поддържа костите и ставите здрави. Поради високото
съдържание на витамин С, шипките има диуретичен ефект и също така подобряват окислително-редукционните процеси
в клетките и пропускливостта на капилярите.

НАШАТА СТРАТЕГИЯ

Основното различие на Essential продуктите от конвенционалните продукти се състои в това, че в тях се съдържат
незаменимите за човешкия организъм вещества продуцирани и генерирани от плодовете и билките, чрез иновативните и
ноу- хау технологични решения на нашата компания.
Нашите Essential храни, хранителни добавки и студено пресовано масло са натурални и биологични продукти, получени по
природен път, богати на автентични природни вещества, полезни за човешкия организъм. Те са пълноценна храна с богата
и непроменена органична цялост, равновесна минералност и органолептична хармоничност, което ги прави отлична
съставна част на ежедневното меню.

Овладяната природа приложена в практиката на нашата компания еволюира
от изходната суровина до завършения готов продукт обогатена, полезна и
незаменима.
За да запазим в нашите Essential храни и хранителни добавки високото
съдържание на витамини С, Е, В1, В2, К, D, А (каротин), РР, Р и мастни киселини Омега 3, Омега 6 и Омега 9, процеса на
сушене протича първоначално в естествена среда и след това при температура от 40 до 50 градуса С в специално
проектирана автоматизирана еднолентова сушилня. Топлинната енергия създаваме изцяло с изгарянето на мъх от шипка,
който отделяме при сепарирането на люспата от семената.
За процеса по смилане използваме каменни мелници, което е най-стария и най-добрия метод за превръщането на
изсушените шипкови плодове в брашно. Каменната мелница смила сухите шипки бавно, без да ги загрява, запазвайки в
максимална степен всички Essential полезни вещества събрани в плодовете от природата.
Пресите за студено пресоване на масло са патентна разработка от последно поколение, с които процеса на пресоване
протича при значително по-ниска температура, при липса на кислород, в азотна среда и изпресованото масло изтича при
температура 26-28 градуса С, което гарантира запазването на полезните вещества съдържащи се в първичната суровина.
Това масло отговаря, а дори по определени показатели надминава показателите на рафинираните масла и в същото
време ги превъзхожда с напълно запазеното високо съдържание на витамините и антиоксидантите. Процеса на
филтроване се извършва в условията на азотна среда с модерна италианска филтърна система след предварително
охладено и кристализирало масло до 5 градуса С чрез винтеризиране. Чрез кристализацията на маслото целим
по-ефективно протичане на филтроването.
Съхранението на маслото се извършва в специално проектирани съдове, в които създаваме азотна среда с надналягане
от 0.5 Bar. Температурата на съхранение е от 5 до 13 градуса, което постигаме чрез автоматизирано периодично
винтеризиране.
Това овладяване на природата прави нашите Essential продукти подходящи за Теб, който държиш на здравето и външния си
вид, за Теб който познаваш истинските вкусове и натуралните продукти, за Теб за който да живееш здравословно е начин на
живот и разбира се, за Теб който за първи път ще се потопиш в необятния свят на „Царицата на билките” – Шипката.
Иво Балевски
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хранителни добавки

ШИПКА, ЕХИНАЦЕЯ, ЧЕРЕН БЪЗ И КРЪВЕН ЗДРАВЕЦ
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИМУННАТА СИСТЕМА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Mощно подпомага имунната система. Богатото съдържание на
комплекса от полезни вещества подсилва и активира имунните функции
и защита на организма през есенно-зимния сезон, подобрява
възстановителните процеси, има антиоксидантно действие, спомага за
повишаване на съпротивителните сили на организма, подпомага
нормалния метаболизъм на организма, подобрява дейността на
сърдечно-съдовата система и кръвообращението, подпомага работата
на кръвотворната система, подобрява обмяната на веществата, влияе
благоприятно
върху
дейността
на
стомашно-чревния
тракт,
благоприятства функционирането на дихателната система, допринася
за повишаване на тонуса, подобрява преноса на кислород, действа
антиканцерогенно.

60 капсули x 500 mg
СЪДЪРЖАНИЕ
Сушен плод от шипка 350 mg
Ехинацея екстракт (Ehinacea) 50 mg
Екстракт от цвят на Бъзак (Sambucus) 50 mg
Екстракт от Кръвен Здравец (Gerabium) 50 mg
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Препоръчва се прием на две капсули дневно - сутрин и вечер преди хранене.

ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ
1 доза - 1 капсула /500 mg/
kKaл
0,62
kJ
2,55
Общо мазнини
13,1 mg
Холестерол
0 mg
Общо въглехидрати
282 mg
Протеин
27,1 mg

O
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100% БИОЛОГИЧНА ШИПКА

ШИПКОВО МАСЛО С ОМЕГА 3-6-9
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕФИЦИТА НА НЕЗАМЕНИМИ
МАСТНИ КИСЕЛИНИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Спомага за преодоляване на дефицита на незаменими мастни киселини
Omega 3-6-9. Богатото съдържание на комплекса от полезни вещества
подсилва и активира имунните функции и защита на организма през
есенно-зимния сезон, мощно антиоксидантно действие, допринася за
ускоряването на метаболизма, подпомага преодоляването на стреса,
действа положително при психически разстройства, сезонни
неразположения, депресивни състояния, подтиснатост, подпомага
сърдечно-съдовата система, подпомага умствената дейност, допринася
за намаляване на умората и изтощението, подобрява усвояването на
желязото, спомага за предпазването на клетките от окислителен стрес,
допринася за възстановяването на редуцираната форма на витамин E.

СЪДЪРЖАНИЕ
Студено пресовано масло от шипкови семена 100 mg
Студено пресовано масло от гроздови семена 150 mg
Омега-3 мастни киселини от риба Треска 250 mg
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Препоръчва се прием на три капсули дневно - сутрин, обед и вечер
преди хранене.

90 меки капсули х 500 mg
ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ
1 доза - 1 капсула /500 mg/
kKaл
2,22
kJ
9,12
Общо мазнини
486 mg
От които:
Наситени
22 mg
Омега 3
285.5 mg
Омега 6
141.5 mg
Омега 9
37 mg
Холестерол
0 mg
Общо въглехидрати
0 mg
Протеин
0 mg
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100% БИОЛОГИЧНА ШИПКА

хранителни добавки

ШИПКА, ЦИНК, СЕЛЕН И ВИТАМИН Е
СПОМАГА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СЪПРОТИВИТЕЛНИТЕ СИЛИ
НА ОРГАНИЗМА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Мощно антиоксидантно действие. Спомага за повишаване на
съпротивителните сили на организма. Богатото съдържание на
комплекса от полезни вещества подсилва и активира имунните функции
и защита на организма през есенно-зимния сезон, стимулира имунната
система, подобрява възстановителните процеси, насърчава имунния
отговор, укрепва сърдечно-съдовата система, подобрява обмяната на
веществата, подобрява снабдяването с кислород, подпомага работата
на Централната нервна система, подмладява и тонизира кожата,
спомага при възстановяване от изгаряния, екземи и други кожни
проблеми, прави косата по-здрава, защитава мастните киселини в
организма, помага за оптималното усвояване на витамин А и желязо,
оказва превенция на клетъчните мембрани, подпомага хормоните,
необходими за нормален цикъл при жените.
60 капсули х 500 mg

СЪДЪРЖАНИЕ
Сушен плод от шипка 480 mg
Цинк (като Zinc Bisglycinate) 7.5mg (RI 50%)
Селен (като L-Selenomethionine) 50mcg (RI 50%)
Витамин Е (като dl-a-tocopheryl acetate) 12.5mg (RI 12%)
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Препоръчва се прием на две капсули дневно - сутрин и вечер преди хранене.

ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ
1 доза - 1 капсула /500 mg/
kKaл
0,80
kJ
3,28
Общо мазнини
18,46 mg
Холестерол
0 mg
Общо въглехидрати
382 mg
Протеин
39,7 mg

C

rose hip
vita C

100% БИОЛОГИЧНА ШИПКА

хранителни добавки

ШИПКОВО МАСЛО С ВИТАМИН C
МОЩНО ПОДПОМАГА ИМУНИТЕТА И СПОМАГА ЗА
ОСИГУРЯВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИЯ ЗА ОРГАНИЗМА ВИТАМИН С

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Подсилва имунните функции на организма и осигурява необходимия на
организма Витамин С. Мощно антиоксидантно действие, осигурява на
организма незаменимите Омега 3 и Омега 6 мастни киселини, допринася
за ускоряването на метаболизма, подобрява физическата и умствената
активност, подпомага и поддържа кожата, действа положително при
психически разстройства, сезонни неразположения, депресивни състояния,
подтиснатост, подпомага сърдечно-съдовата система, подпомага нервната
система, спомага за синтезирането на колаген за нормалното
функциониране на кръвоносната система, допринася за намаляване на
умората и изтощението, подобрява усвояването на желязото, спомага за
предпазването на клетките от окислителен стрес, допринася за
възстановяването на редуцираната форма на витамин E.
90 меки капсули х 500 mg

СЪДЪРЖАНИЕ
Студено пресовано масло от шипкови семена 50 mg
Студено пресовано масло от гроздови семена 250 mg
Витамин C, като аскорбинова киселина 200 mg
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Препоръчва се прием на три капсули дневно - сутрин, обед и вечер
преди хранене.

ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ
1 доза - 1 капсула /500 mg/
kKaл
2,74
kJ
11,26
Общо мазнини
286 mg
От които:
Наситени
28,5 mg
Омега 3
23 mg
Омега 6
188 mg
Омега 9
46,5 mg
Холестерол
0 mg
Общо въглехидрати
0 mg
Протеин
0 mg

D

rose hip
vita D

100% БИОЛОГИЧНА ШИПКА

хранителни добавки

ШИПКОВО МАСЛО С ВИТАМИН D3
ПОДПОМАГА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА И СПОМАГА ЗА
ОСИГУРЯВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИЯ ЗА ОРГАНИЗМА ВИТАМИН D3

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Подпомага дихателната система и спомага за осигуряването необходимия
на организма Витамин D. Витамин D3 подпомага производството на над 200
антимикробни пептида, най-важният от които е кателицидин, естествено
срещащ се широкоспектърен антибиотик. Витамин D3 помага на тялото да
абсорбира калция и фосфора. Подпомага дихателната система.
Осигурява необходимия на организма Витамин D. Мощно антиоксидантно
действие, богатото съдържание на комплекса от полезни вещества
подсилва и активира имунните функции и защита на организма през
есенно-зимния сезон, осигурява на организма незаменимите Омега 3 и
Омега 6 мастни киселини, допринася за ускоряването на метаболизма,
подобрява физическата и умствената активност, подпомага и поддържа
кожата, действа положително при психически разстройства, сезонни
неразположения, депресивни състояния, подтиснатост, подпомага сърдечно 90 меки капсули х 500 mg
съдовата система, подпомага нервната система, допринася за намаляване
ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ
на умората и изтощението, подпомага умствената дейност, подобряване на
1 доза - 1 капсула /500 mg/
инсулиновата чувствителност, повишава нивото на тестостерон при мъжете,
kKaл
4,55
подпомага регулирането нивата на инсулин.
kJ
18,69

СЪДЪРЖАНИЕ
Студено пресовано масло от шипкови семена 100 mg
Студено пресовано масло от гроздови семена 400 mg
Витамин D3 - 400 IU
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Препоръчва се прием на две капсули дневно - сутрин, обед и вечер
преди хранене.

Общо мазнини
От които:
Наситени
Омега 3
Омега 6
Омега 9
Холестерол
Общо въглехидрати
Протеин

476 mg
47 mg
43 mg
309 mg
77 mg
0 mg
0 mg
0 mg

V

rose hip
egan

100% БИОЛОГИЧНА ШИПКА

хранителни добавки

ШИПКА, ЖЕЛЯЗО, ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА И ВИТАМИН В12
СПОМАГА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ДЕФИЦИТА ОТ ЖЕЛЯЗО
В ОРГАНИЗМА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Мощна веган формула за преодоляване на дефицита от желязо в
организма. Богатото съдържание на комплекса от полезни вещества
подсилва и активира имунните функции и защита на организма през
есенно-зимния сезон, мощно антиоксидантно действие, спомага за
повишаване на съпротивителните сили на организма и имунната
система, насърчава имунния отговор, подпомага сърдечно-съдовата
система, подобрява обмяната на веществата, подпомага работата на
нервната система, спомага за набавянето на кислород до нервната
система, има огромно влияние върху мисловната функция и енергийния
метаболизъм, играе ключова роля в процесите на растеж в организма,
предотвратява умората и допринася за свеж вид на кожата и равномерен
тен, предпазва от пролетна и хронична умора, намалява риска от
депресия и тревожност, насърчава бдителността и способността за
концентрация, може да бъде от полза при проблеми със съня, подобрява
жизнения тонус.

60 капсули х 500 mg

СЪДЪРЖАНИЕ
Сушен плод от шипка 492,5 mg
Желязо (като Iron Bisglycinate) 7.5mg
(RI 50%), Фолиева Киселина 300mcg (RI 75%)
Витамин В12 (като Methylcobalamin) 50mcg (RI 2083%)
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Препоръчва се прием на две капсули дневно - сутрин и вечер преди хранене.

ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ
1 доза - 1 капсула /500 mg/
kKaл
0,81
kJ
3,33
Общо мазнини
18,46 mg
Холестерол
0 mg
Общо въглехидрати
382 mg
Протеин
39,7 mg

O

rose hip
oils

БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ
BG-BIO-03 Земеделие в ЕС

натурални масла

СТУДЕНО ПРЕСОВАНОТО МАСЛО ОТ ШИПКА
ИЗВЛЕЧЕНО ЧРЕЗ ИНОВАТИВЕН МЕТОД НА СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ НА СЕМЕНА
ОТ ШИПКА В БЕЗКИСЛОРОДНА СРЕДА И ТЕМПЕРАТУРА
НА ИЗТИЧАЩОТО МАСЛО 28 ГРАДУСА С
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студено пресованото масло от Шипка е подходящо за ежедневна грижа на
нормална, суха и мазна кожа. Абсорбира се бързо (1-во ниво по скалата за
абсорбация от 0 до 5 ), прониква мигновенно в дълбочина, хидратира и
балансира влажността на кожата.
ЗА КАКВО Е ПОДХОДЯЩО?

• Редуцира бръчките в ширина и дълбочина и изглажда фините линии;
• Предотвратява появта на стрии, подобрява еластичността и заздравява кожата;
• Изглажда белези и засилва регенеративните свойства на клетките на кожата;
• Тушира старчески петна и други следи върху кожата;
• Успокояващо действие при екзема, акне, псориазис;
• Подпомага синтезирането на нови колагенови връзки;
• Лекува хронична сухота на кожата и различни кожни алергии;
• Облекчава възпаленията на кожата и помага за заглаждането на спукани капиляри;
• Ефективно лекува розацея и акне;
• Подхранва скалпа, овлажнява косата и спира появата на бели коси.

Маслото от Шипки е източник на естествена ретиноева киселина - витамин А и токофероли витамин Е, което го прави мощен елексир против бръчките, изглажда фините линии, изсветлява
старческите петна, подпомага разтежа на нови клетки и подобрява състоянието на наранената
кожа, увеличава производството на колаген.
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БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ
BG-BIO-03 Земеделие в ЕС

натурални масла

СТУДЕНО ПРЕСОВАНОТО МАСЛО ОТ ШИПКА С МАСЛО ОТ БЕЗСМЪРТНИЧЕ
УНИКАЛНА КОМБИНАЦИЯ ЗА КРАСИВА И ЗДРАВА КОЖА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Kомбинацията между студено пресовано масло от Шипка и етерично масло
от Безсмъртниче ефективно подобрява общото състояние на кожата и е
гаранция за красива и здрава кожа.
Подходящо е за ежедневна грижа на нормална, суха и зряла кожа.
Абсорбира се бързо (1-во ниво по скалата за абсорбация от 0 до 5 ),
прониква мигновенно в дълбочина, хидратира и балансира влажността на
кожата, действа противовъзпалително.
ЗА КАКВО Е ПОДХОДЯЩО?

• Предпазва кожата от преждевременно стареене;
• Редуцира бръчките в ширина и дълбочина и изглажда фините линии;
• Предотвратява появта на стрии, подобрява еластичността и заздравява кожата;
• Изглажда белези и засилва регенеративните свойства на клетките на кожата;
• Тушира старчески петна и други следи върху кожата;
• Успокояващо действие при екзема, акне, псориазис;
• Подпомага синтезирането на нови колагенови връзки;
• Лекува хронична сухота на кожата и различни кожни алергии;
• Облекчава възпаленията на кожата и помага за заглаждането на спукани капиляри;
• Ефективно лекува розацея и акне;
• Ускорява заздравяването на раните;
• Подхранва скалпа, овлажнява косата и спира появата на бели коси.

Маслото от Безмъртниче е единственото етерично масло в света, което съдържа съставката
италидиони, на която се дължат по-голямата част от полезните свойства на билката. То се получава чрез
парна дестилация на свежи или изсушени цветчета на диворастящия вид многогодишно растение
Безсмъртниче (Helichrysum Italicum) от семейство Сложноцветни, познато още и като жълт смил.
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БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ
BG-BIO-03 Земеделие в ЕС

натурални масла

СТУДЕНО ПРЕСОВАНОТО МАСЛО ОТ ШИПКА С МАСЛО ОТ БЯЛ РАВНЕЦ
УНИКАЛНА КОМБИНАЦИЯ ЗА НЕЖНА И МЛАДА КОЖА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Kомбинацията между студено пресовано масло от Шипка и етерично масло
от Бял равнец ефективно поддържа кожата нежна и млада.
Подходящо е за ежедневна грижа на нормална, суха и мазна кожа.
Прониква мигновенно в дълбочина и поддържа балансирано количество
влага в нея. Запазва кожата без сухота, напуквания и видими неприятни
белези. Действа антимикробно и тонизиращо.
ЗА КАКВО Е ПОДХОДЯЩО?

• Редуцира бръчките в ширина и дълбочина и изглажда фините линии;
• Запазва кожата без сухота, напуквания, инфекции и видими неприятни белези;
• Защитава кожата от проникването на микроби, вируси и гъбички;
• Предотвратява появта на стрии, подобрява еластичността и заздравява кожата;
• Изглажда белези и засилва регенеративните свойства на клетките на кожата;
• Тушира старчески петна и други следи върху кожата;
• Успокояващо действие при екзема, акне, псориазис;
• Подпомага синтезирането на нови колагенови връзки;
• Лекува хронична сухота на кожата и различни кожни алергии;
• Облекчава възпаленията на кожата и помага за заглаждането на спукани капиляри;
• Ефективно лекува розацея и акне;
• Подхранва скалпа, овлажнява косата и спира появата на бели коси.

Основните активни съставки на етеричното масло от Бял равнец са алфа пинен, ацетат, борнеол,
бета пинен, цинеол, камфор, хамазулен, гама терпиен, лимонен, сабинен и рициклен. Съдържа
азулени, на които се дължат неговите противовъзпалителни и антисептични свойства. В Белия равнец са
идентифицирани повече от 100 биологично активни съставки.
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БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ
BG-BIO-03 Земеделие в ЕС

натурални масла

СТУДЕНО ПРЕСОВАНОТО МАСЛО ОТ ШИПКА С МАСЛО ОТ РИМСКА ЛАЙКА
УНИКАЛНА ФОРМУЛА С РЕГЕНЕРИРАЩО ДЕЙСТВИЕ, ХИДРАТИРА И ТОНИЗИРА КОЖАТА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Kомбинацията между студено пресовано масло от Шипка и етерично масло
от Римска лайка има успокояващ ефект върху кожата, поддържа
нормалното ниво на хидратация и подобрява общото и състояние.
Подходящо е за ежедневна грижа на нормална, суха и мазна кожа.
Прониква мигновенно в дълбочина и поддържа балансирано количество
влага в нея. Запазва кожата здрава, мека и нежна. Действа противовъзпалително и антибактериално.
ЗА КАКВО Е ПОДХОДЯЩО?

• Редуцира бръчките в ширина и дълбочина и изглажда фините линии;
• Запазва кожата без сухота, напуквания, инфекции и видими неприятни белези;
• Бори се с акне, екзема, обриви, дерматити и различни кожни алергии;
• Защитава кожата от проникването на микроби, вируси и гъбички;
• Предотвратява появта на стрии, подобрява еластичността и заздравява кожата;
• Изглажда белези и засилва регенеративните свойства на клетките на кожата;
• Тушира старчески петна и други следи върху кожата;
• Успокояващо действие при екзема, акне, псориазис;
• Подпомага синтезирането на нови колагенови връзки;
• Облекчава възпаленията на кожата и помага за заглаждането на спукани капиляри;
• Ефективно лекува розацея и акне;
• Подхранва скалпа, овлажнява косата и спира появата на бели коси.

Основните активни съставки на етеричното масло от Римска лайка са 4-метиламил ангелат,
изобутилангелат, изоамил тиглат. Съдържа хамазулен , бизаболен, вербазулен, кадинен, тиглат,
ангелат, пинен, камфен, сабинен, мирцен, 1,8-цинеол, терпинен, кариофилен, сескитерпенови
лактони, флавоноиди, на които се дължат неговите противовъзпалителни и антисептични свойства.

rose hip
oils

натурални масла

БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ
BG-BIO-03 Земеделие в ЕС

СТУДЕНО ПРЕСОВАНО МАСЛО ОТ ШИПКА С
ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА 10 ML
БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

СТУДЕНО ПРЕСОВАНО МАСЛО ОТ ШИПКА С
ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ РОЗМАРИН 10 ML
БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

Kомбинацията между студено пресовано масло от Шипка и масло от
Вечерна иглика има регенериращо действие, хидратира и тонизира кожата
Съдържание: 100% студено пресовано масло от биологична българска
Шипка (Rosa Canina L) и масло от Вечерна иглика (Oenothera biennis)
Начин на употреба: Нанася се върху добре почистена кожа на лицето и
тялото. Масажира се до попиване. Използвайте предимно вечер. Пазете от
директна слънчева светлина. Съхранявайте на сухо и хладно място.

Kомбинацията между студено пресовано масло от Шипка и етерично
масло от Розмарин има регенериращо действие, стимулира растежа на
косата и предотвратява косопада
Съдържание: 100% студено пресовано масло от биологична българска
Шипка (Rosa Canina L) и етерично масло от Размарин (Rosmarinium officinalis)
Начин на употреба: Нанася се върху добре почистена кожа на лицето и
тялото. Нанася се директно върху скалпа или се смесва с балсама за коса.
Масажира се до попиване. Използвайте предимно вечер. Пазете от директна
слънчева светлина. Съхранявайте на сухо и хладно място.

ЗА КАКВО Е ПОДХОДЯЩО?

• Предпазва кожата от преждевременно стареене;
• Регенерира кожните клетки;
• Подобрява общото състояние на косата и ноктите;
• Редуцира бръчките в ширина и дълбочина и изглажда
фините линии;
• Предотвратява
появта
на
стрии,
подобрява
еластичността и заздравява кожата;
• Изглажда белези и засилва регенеративните свойства
на клетките на кожата;
• Тушира старчески петна и други следи върху кожата;
• Подходящо при лечение на артрит.
• Успокояващо действие при екзема, акне, псориазис;
• Подпомага синтезирането на нови колагенови връзки;
• Лекува хронична сухота на кожата и различни кожни
алергии;
• Облекчава възпаленията на кожата и помага за
заглаждането на спукани капиляри;
• Ефективно лекува розацея и акне;
• Ускорява заздравяването на раните;
• Подхранва скалпа, овлажнява косата и спира появата
на пърхот;
• Спира появата на бели коси;
• Спомага за намаляване на болката при артрити.

ЗА КАКВО Е ПОДХОДЯЩО?

• Хидратира и тонизира кожата;
• Стимулира космените филикули;
• Подхранва косъма и стимулира растежа;
• Премахва пърхота и лющенето на скалпа;
• Намалява побеляването на косата;
• Регенерира кожните клетки;
• Предпазва кожата от преждевременно стареене;
• Редуцира бръчките в ширина и дълбочина и изглажда
фините линии;
• Предотвратява появта на стрии, подобрява еластичността и заздравява кожата;
• Изглажда белези и засилва регенеративните свойства
на клетките на кожата;
• Успокояващо действие при дерматити, екземи,
алергични обриви
• Тушира старчески петна и други следи върху кожата;
• Успокояващо действие при екзема, акне, псориазис;
• Подпомага синтезирането на нови колагенови връзки;
• Лекува хронична сухота на кожата и различни кожни
алергии;
• Ефективно се бори с розацея и акне;
• Ускорява заздравяването на раните;
• Подхранва скалпа, овлажнява косата и спира появата
на бели коси.
• Действа антисептично, противогъбично и антибактериално

rose hip
oils

натурални масла

БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ
BG-BIO-03 Земеделие в ЕС

СТУДЕНО ПРЕСОВАНО МАСЛО ОТ ШИПКА
С ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ ЛАВАНДУЛА 10 ML
БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

СТУДЕНО ПРЕСОВАНО МАСЛО ОТ ШИПКА
С ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ ЧАЕНО ДЪРВО 10 ML
БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

Kомбинацията между студено пресовано масло от Шипка с етерично
масло от Лавандула има успокояващо и антибактериално действие,
поддържа кожата хидратирана
Съдържание: 100% студено пресовано масло от биологична българска
Шипка (Rosa Canina L), Етерично масло от Лавандула
Начин на употреба: Нанася се върху добре почистена кожа на лицето и
тялото. Масажира се до попиване. Използвайте предимно вечер. Пазете от
директна слънчева светлина. Съхранявайте на сухо и хладно място.

Kомбинацията между студено пресовано масло от Шипка и етерично
масло от Чаено дърво има регенериращо действие, хидратира и
тонизира кожата
Съдържание: 100% студено пресовано масло от биологична българска
Шипка (Rosa Canina L), Етерично масло от Чаено дърво (Melaleuca)
Начин на употреба: Нанася се върху добре почистена кожа на лицето и
тялото. Масажира се до попиване. Използвайте предимно вечер. Пазете от
директна слънчева светлина. Съхранявайте на сухо и хладно място.

ЗА КАКВО Е ПОДХОДЯЩО?

• Действа антибактериално;
• Успокоява кожата след изгаряния, слънчеви изгаряния и
наранявания;
• Редуцира бръчките в ширина и дълбочина и изглажда
фините линии;
• Запазва кожата без сухота, напуквания, инфекции и
видими неприятни белези;
• Бори се с акне, екзема, обриви, дерматити и различни
кожни алергии;
• Защитава кожата от проникването на микроби, вируси
и гъбички;
• Предотвратява
появта
на
стрии,
подобрява
еластичността и заздравява кожата;
• Изглажда белези и засилва регенеративните свойства
на клетките на кожата;
• Тушира старчески петна и други следи върху кожата;
• Успокояващо действие при екзема, акне, псориазис;
• Подпомага синтезирането на нови колагенови връзки;
• Облекчава възпаленията на кожата и помага за
заглаждането на спукани капиляри;
• Ефективно лекува акне;
• Подхранва скалпа, овлажнява косата и стимулира
растежа на косъма.

ЗА КАКВО Е ПОДХОДЯЩО?

• Успокояващо действие след продължително излагане
на кожата на слънце;
• Редуцира бръчките в ширина и дълбочина и изглажда
фините линии;
• Запазва кожата без сухота, напуквания, инфекции и
видими неприятни белези;
• Защитава кожата от проникването на микроби,
вируси и гъбички;
• Предотвратява появта на стрии, подобрява
еластичността и заздравява кожата;
• Изглажда белези и засилва регенеративните свойства
на клетките на кожата;
• Тушира старчески петна и други следи върху кожата;
• Успешно се бори с акнето;
• Успокояващо действие при екзема, акне, псориазис;
• Подпомага синтезирането на нови колагенови връзки;
• Облекчава възпаленията на кожата и помага за
заглаждането на спукани капиляри;
• Подхранва скалпа, овлажнява косата и стимулира
растежа на косъма.

rose hip
oils

натурални масла

БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ
BG-BIO-03 Земеделие в ЕС

СТУДЕНО ПРЕСОВАНО МАСЛО ОТ ШИПКА
С ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ РИМСКА ЛАЙКА 10 ML
БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

СТУДЕНО ПРЕСОВАНО МАСЛО ОТ ШИПКА
С ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ БЯЛ РАВНЕЦ 10 ML
БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

Kомбинацията между студено пресовано масло от Шипка и етерично
масло от Римска лайка има успокояващо действие, хидратира и
подобрява общото състояние на кожата
Съдържание: 100% студено пресовано масло от биологична българска
Шипка (Rosa Canina L), Етерично масло от Римска лайка
Начин на употреба: Нанася се върху добре почистена кожа на лицето и
тялото. Масажира се до попиване. Използвайте предимно вечер. Пазете
от директна слънчева светлина. Съхранявайте на сухо и хладно място.

Уникална комбинация за нежна и млада кожа
Съдържание: 100% студено пресовано масло от биологична българска
Шипка (Rosa Canina L), Етерично масло от Бял равнец
Начин на употреба: Нанася се върху добре почистена кожа на лицето
и тялото. Масажира се до попиване. Използвайте предимно вечер.
Пазете от директна слънчева светлина. Съхранявайте на сухо и хладно
място.

ЗА КАКВО Е ПОДХОДЯЩО?

• Редуцира бръчките в ширина и дълбочина и изглажда
фините линии;
• Запазва кожата без сухота, напуквания, инфекции и
видими неприятни белези;
• Бори се с акне, екзема, обриви, дерматити и
различни кожни алергии;
• Защитава кожата от проникването на микроби,
вируси и гъбички;
• Предотвратява появта на стрии, подобрява
еластичността и заздравява кожата;
• Изглажда белези и засилва регенеративните
свойства на клетките на кожата;
• Тушира старчески петна и други следи върху кожата;
• Успокояващо действие при екзема, акне,
псориазис;
• Подпомага синтезирането на нови колагенови
връзки;
• Облекчава възпаленията на кожата и помага за
заглаждането на спукани капиляри;
• Ефективно лекува акне;
• Подхранва скалпа, овлажнява косата и стимулира
растежа на косъма.

ЗА КАКВО Е ПОДХОДЯЩО?

• Редуцира бръчките в ширина и дълбочина и изглажда
фините линии;
• Запазва кожата без сухота, напуквания, инфекции и
видими неприятни белези;
• Защитава кожата от проникването на микроби,
вируси и гъбички;
• Предотвратява появта на стрии, подобрява
еластичността и заздравява кожата;
• Изглажда белези и засилва регенеративните свойства
на клетките на кожата;
• Тушира старчески петна и други следи върху кожата;
• Успокояващо действие при екзема, акне, псориазис;
• Подпомага синтезирането на нови колагенови връзки;
• Лекува хронична сухота на кожата и различни кожни
алергии;
• Облекчава възпаленията на кожата и помага за
заглаждането на спукани капиляри;
• Ефективно лекува розацея и акне;
• Подхранва скалпа, овлажнява косата и стимулира
растежа на косъма.

rose hip
oils

натурални масла

БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ
BG-BIO-03 Земеделие в ЕС

СТУДЕНО ПРЕСОВАНО МАСЛО ОТ ШИПКА
С ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ ЖАСМИН 10 ML
БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

СТУДЕНО ПРЕСОВАНО МАСЛО ОТ ШИПКА
С МАСЛО ОТ АРГАН 10 ML
БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

Kомбинацията между студено пресовано масло от Шипка и етерично
масло от Жасмин има регенериращо действие, хидратира и тонизира
кожата
Съдържание: 100 % студено пресовано масло от биологична българска
Шипка (Rosa Canina L) и етерично масло от Жасмин
Начин на употреба: Нанася се върху добре почистена кожа на лицето и
тялото. Масажира се до попиване. Използвайте предимно вечер. Пазете от
директна слънчева светлина. Съхранявайте на сухо и хладно място.

Kомбинацията между студено пресовано масло от Шипка и масло от
Арган има регенериращо действие, хидратира и тонизира кожата
Съдържание: 100% студено пресовано масло от биологична българска
Шипка (Rosa Canina L), Масло от Арган
Начин на употреба: Нанася се върху добре почистена кожа на лицето и
тялото. Масажира се до попиване. Използвайте предимно вечер. Пазете
от директна слънчева светлина. Съхранявайте на сухо и хладно място.

ЗА КАКВО Е ПОДХОДЯЩО?

• Хидратира и тонизира кожата;
• Предпазва кожата от преждевременно стареене;
• Редуцира бръчките в ширина и дълбочина и изглажда
фините линии;
• Предотвратява
появта на стрии, подобрява
еластичността и заздравява кожата;
• Изглажда белези и засилва регенеративните свойства
на клетките на кожата;
• Успокояващо действие при дерматити, екземи,
алергични обриви
• Тушира старчески петна и други следи върху кожата;
Успокояващо действие при екзема, акне, псориазис;
• Подпомага синтезирането на нови колагенови връзки;
• Лекува хронична сухота на кожата и различни кожни
алергии;
• Облекчава възпаленията на кожата и помага за
заглаждането на спукани капиляри;
• Ефективно се бори с розацея и акне;
• Ускорява заздравяването на раните;
• Подхранва скалпа, овлажнява косата и спира
появата на бели коси.
• Действа
антисептично,
противогъбично
и
антибактериално

ЗА КАКВО Е ПОДХОДЯЩО?

• Действа антиоксидантно;
• Успокоява кожата след изгаряния, слънчеви изгаряния
и наранявания;
• Редуцира бръчките в ширина и дълбочина и изглажда
фините линии;
• Запазва кожата без сухота, напуквания, инфекции и
видими неприятни белези;
• Бори се с акне, екзема, обриви, дерматити и различни
кожни алергии;
• Защитава кожата от проникването на микроби,
вируси и гъбички;
• Предотвратява
появта на стрии, подобрява
еластичността и заздравява кожата;
• Изглажда белези и засилва регенеративните свойства
на клетките на кожата;
• Тушира старчески петна и други следи върху кожата;
• Успокояващо действие при екзема, акне, псориазис;
• Подпомага синтезирането на нови колагенови връзки;
• Облекчава възпаленията на кожата и помага за
заглаждането на спукани капиляри;
• Ефективно лекува акне;
• Подхранва скалпа, овлажнява косата и стимулира
растежа на косъма.
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БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ
BG-BIO-03 Земеделие в ЕС

СТУДЕНО ПРЕСОВАНО МАСЛО ОТ ШИПКА
С ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ САЛВИЯ 10 ML
БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

СТУДЕНО ПРЕСОВАНО МАСЛО ОТ ШИПКА
С ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ БЕЗСМЪРТНИЧЕ 10 ML
БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

Kомбинацията между студено пресовано масло от Шипка и етерично
масло от Салвия действа успокояващо, релаксиращо и тонизиращо
върху кожата
Съдържание: 100% студено пресовано масло от биологична българска
Шипка (Rosa Canina L), Етерично масло от Салвия (Salvia sclarea)
Начин на употреба: Нанася се върху добре почистена кожа на лицето и
тялото. Масажира се до попиване. Използвайте предимно вечер. Пазете от
директна слънчева светлина. Съхранявайте на сухо и хладно място.

Kомбинацията между студено пресовано масло от Шипка и етерично
масло от Безсмъртниче има регенериращо действие, хидратира и
задържа влагата в кожата
Съдържание: 100% студено пресовано масло от биологична българска
Шипка (Rosa Canina L), Етерично масло от Безсмъртниче
Начин на употреба: Нанася се върху добре почистена кожа на лицето и
тялото. Масажира се до попиване. Използвайте предимно вечер. Пазете
от директна слънчева светлина. Съхранявайте на сухо и хладно място.

ЗА КАКВО Е ПОДХОДЯЩО?

ЗА КАКВО Е ПОДХОДЯЩО?

• Успокоява кожата след продължително излагане на слънце;
• Тонизира кожата, като поддържа балансираната ѝ хидратация;
• Облекчава артритните симптоми.
• Редуцира бръчките в ширина и дълбочина и изглажда
фините линии;
• Запазва кожата без сухота, напуквания, инфекции и
видими неприятни белези;
• Бори се с акне, екзема, обриви, дерматити и различни
кожни алергии;
• Защитава кожата от проникването на микроби,
вируси и гъбички;
• Предотвратява
появта на стрии, подобрява
еластичността и заздравява кожата;
• Изглажда белези и засилва регенеративните свойства
на клетките на кожата;
• Тушира старчески петна и други следи върху кожата;
• Успокояващо действие при екзема, акне, псориазис;
• Подпомага синтезирането на нови колагенови връзки;
• Облекчава възпаленията на кожата и помага за
заглаждането на спукани капиляри;
• Ефективно лекува акне;
• Подхранва скалпа, овлажнява косата и стимулира
растежа на косъма.

• Хидратира кожата и задържа влагата в нея;
• Предпазва кожата от преждевременно стареене;
• Редуцира бръчките в ширина и дълбочина и изглажда
фините линии;
• Предотвратява появта на стрии, подобрява
еластичността и заздравява кожата;
• Изглажда белези и засилва регенеративните свойства
на клетките на кожата;
• Тушира старчески петна и други следи върху кожата;
• Успокояващо действие при екзема, акне, псориазис;
• Подпомага синтезирането на нови колагенови връзки;
• Лекува хронична сухота на кожата и различни кожни
алергии;
• Облекчава възпаленията на кожата и помага за
заглаждането на спукани капиляри;
• Ефективно лекува розацея и акне;
• Ускорява заздравяването на раните;
• Подхранва скалпа, овлажнява косата и спира
появата на бели коси.
• Спомага за намаляване на болката при артрити.
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БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ
BG-BIO-03 Земеделие в ЕС

СУШЕНИ ПЛОДОВЕ ОТ ШИПКА 0.250 КГ./0.500 КГ.
И ШИПКОВА ЛЮСПА БЕЗ СЕМЕНА 0.500 КГ.
КОНТРОЛИРАНО СУШЕНЕ, ПРОТИЧАЩО ПЪРВОНАЧАЛНО В ЕСТЕСТВЕНА
СРЕДА, А СЛЕД ТОВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРА ОТ 40 ДО 50 ГРАДУСА С

храни и чайове

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Богатото съдържание на комплекса от полезни вещества прави шипката
невероятен имуностимулатор и здравословна добавка с мощно
противовъзпалително действие, подпомага и поддържа костите и ставите
здрави. Поради високото съдържание на витамин С, шипките имат
антиоксидантен и диуретичен ефект и също така подобряват пропускливостта
на капилярите. Приема на плод от шипка намалява риска от инсулт и
инфаркт, подобрява сърдечната дейност, стимулира кръвообращението,
спомага за понижаването на кръвната захар, подпомага обмяната на
веществата.

Шипковият плод е истински „поливитаминен концентрат“ – в природата не съществува друг
естествен продукт, който да е така богат на различни витамини – С, Е, В1, В2, К, D, А (каротин), РР, Р. По
съдържание на витамин С шипковия плод няма аналог в растителния свят (500-2500 мг) на 100 грама
плод. По съдържания на витамин В1 и В2 тя се нарежда на първо място, а по количествата каротин –
на второ. Шипката е богат източник на пектин, флавоноиди и желязо, органични киселини (лимонена
и яблъчна), захари (предимно захароза, около 2.5%), дъбилни вещества и минерални соли (около
3.25%), най-вече калиеви (около 512 мг%), калциеви (около 50 мг%), фосфорни (около 54 мг%),
натриеви (около 47 мг%) и магнезиеви (около 122 мг%) соли. Също така има високо съдържание на
есенциални мастни киселини: линолова киселина - омега 6 и линоленова киселина - омега 3, както
и антиоксидант бета каротин.
От захарите в нея се срещат фруктоза, глюкоза, захароза. Богат е също така и съставът й на
скорбяла, белтъчини, дъбилни и пектинови вещества, азотни вещества.
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БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ
BG-BIO-03 Земеделие в ЕС

БРАШНО ОТ ИЗСУШЕНИ ШИПКОВИ ПЛОДОВЕ
НАСИПНО В DOY-PACK 0,250КГ./0,500 КГ. 120 МИКРОНА
БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

храни и чайове

ХАРАКТЕРИСТИКИ
За производството на шипковото брашно се
използват изсушени и
почистени от власинките плодове на шипката.
Богатото съдържание на витамин С, каротин
(провитамин А), ликопен, пектин, витамини В1, В2, PP,
К в плода правят брашното поливитаминозна
съставка към вашата храна.
В семената се
съдържат витамин Е и Омега 3-6-9 мастни киселини,
които допълват палитрата от активни съставки на
брашното. Шипката превъзхожда по съдържание на
минерали и елементи като калий, магнезий, натрий,
калций и фосфор много плодове и зеленчуци.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Шипковото брашно е подходящо за прибавяне
към основните съставки на сурови десерти,
кремове или топинги за придаване на
възбуждаща апетита кисела жилка. Прибавете 1
с.л. към смутита и шейкове, за да направите
състава им още по-хранителен. Подходящо за
приготвяне на топъл или студен чай, както и на
освежаващи напитки.
В печивата, смлените шипки внасят хранителна
плътност, билков аромат и приятен цвят. Смесете
ги към ядкови или зърнени брашна при
приготвянето на плодови хлебчета, кексове,
бисквити или каша. Поради високото си
съдържание на пектин лесно спойват сместта и
попиват част от влагата. Изключително подходяща
съставка за изпълняване на рецепти без
животински продукти.

ПОЛЗИ ОТ НАТУРАЛНОТО ШИПКОВО БРАШНО

• Укрепва имунната система;
• Облекчава болките при артрит и подобрява мобилността на ставите;
• Уникалната комбинация от витамин С и останалите съставки в
плодовете на шипката се оказва особено добра алтернатива при
лечение на авитаминоза и хиповитаминоза, тъй като тя повишава
жизнения тонус и работоспособността на организма;
• Спомага за пълноценното функциониране на кръвоносната система и
щитовидната жлеза;
• Добро помощно средство в терапията срещу песъчинки и камъни в
пикочните пътища;
• Влияе благотворно на черния дроб;
• Бори се срещу скарлатина, коклюш и пневмония;
• Понижава нивото на кръвната захар;
• Укрепва кръвоносните съдове;
• Подпомага храносмилането, намалява спазмите и усещането за
подуване на стомаха;
• Има силно антиоксидантно действие;
• Препоръчва се при лечение на грип, кашлица, язва, гастрит.
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БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ
BG-BIO-03 Земеделие в ЕС

БРАШНО ОТ ИЗСУШЕНИ ШИПКИ С БРАШНО ОТ АРОНИЯ
НАСИПНО В DOY-PACK 0,250КГ./0,500 КГ. 120 МИКРОНА
БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

храни и чайове

Синергичен ефект върху организма. Без глутен.
Съдържание: Сушен плод от биологична българска шипка и сушен плод от биологична българска
арония
Начин на употреба: Приготвяне на печива (самостоятелно или в комбинация с други брашна).
Добавка към шейкове, мюсли, мляко и смутита.

Богатото съдържание на комплекса от полезни вещества прави
шипката невероятен имуностимулатор и здравословна добавка с
мощно противовъзпалително действие, подпомага и поддържа
костите и ставите здрави. Поради високото съдържание на
витамин С, шипките имат антиоксидантен и диуретичен ефект и
също така подобряват пропускливостта на капилярите. Приема
на плод от шипка намалява риска от инсулт и инфаркт, подобрява
сърдечната дейност, стимулира кръвообращението, спомага за
понижаването на кръвната захар, подпомага обмяната на
веществата.
Брашното от арония подпомага укрепването на капилярните
стени. Аронията е мощен имуностимулант и спомага за подобряване метаболизма на организма..
Високото съдържание на флавоноиди нарежда аронията на първо място в растителния свят. Именно това
прави и синергичния ефект при приема на комбинацията шипка и арония. Виж: Protective effects of Aronia
melanocarpa juices either alone or combined with extracts from Rosa canina or Alchemilla vulgaris in a rat model
of indomethacin-induced gastric ulcers Stefka Valcheva-Kuzmanovaa,*, Petko Denevb, Miroslav Eftimova,
Antoaneta Georgievaa, Vasilena Kuzmanovac, Atanas Kuzmanovc, Krasimir Kuzmanovd, Maria Tzanevae
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31374297/)

rose hip
foods

храни и чайове
БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ
BG-BIO-03 Земеделие в ЕС

БРАШНО ОТ ИЗСУШЕНИ ШИПКИ С БРАШНО ОТ КОПРИВА
НАСИПНО В DOY-PACK 0,250 КГ. 120 МИКРОНА
БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

БРАШНО ОТ ИЗСУШЕНИ ШИПКИ С БРАШНО ОТ КУРКУМА
НАСИПНО В DOY-PACK 0,250 КГ. 120 МИКРОНА
БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

Смляно на каменна мелница. Без глутен.
Съдържание: Сушен плод от биологична българска шипка и сушена
българска коприва
Начин на употреба: Приготвяне на печива (самостоятелно или в
комбинация с други брашна). Добавка към шейкове, мюсли, мляко и
смутита.
Богатото съдържание на комплекса от полезни вещества прави
шипката невероятен имуностимулатор и здравословна добавка с
мощно противовъзпалително действие, подпомага и поддържа
костите и ставите здрави. Поради високото съдържание на витамин
С, шипките имат антиоксидантен и диуретичен ефект и също така
подобряват пропускливостта на капилярите. Приема на плод от
шипка намалява риска от инсулт и инфаркт, подобрява сърдечната
дейност, стимулира кръвообращението, спомага за понижаването
на кръвната захар, подпомага обмяната на веществата.
Брашното от коприва се характеризира с наличието на големи
количества желязо, на което се дължи кръвоспиращото, диуретичното
и противоревматично действие.
Приема на коприва влияе отлично
върху обмяната на веществата и
намаляването на съдържание на
захар в кръвта. Отличава се с
мощно
кръвопречиставщо
и
кровообразуващо действие.

Смляно на каменна мелница. Без глутен.
Съдържание: Сушен плод от биологична българска шипка и сушена
куркума
Начин на употреба: Приготвяне на печива (самостоятелно или в
комбинация с други брашна). Добавка към шейкове, мюсли, мляко и
смутита.
Богатото съдържание на комплекса от полезни вещества прави шипката
невероятен имуностимулатор и здравословна добавка с мощно
противовъзпалително действие, подпомага и поддържа костите и ставите
здрави. Поради високото съдържание на витамин С, шипките имат
антиоксидантен и диуретичен ефект и също така подобряват
пропускливостта на капилярите. Приема на плод от шипка намалява
риска от инсулт и инфаркт, подобрява сърдечната дейност, стимулира
кръвообращението, спомага за понижаването на кръвната захар,
подпомага обмяната на веществата.
Куркуминът е основната активна съставка на брашното от куркума, което
е предпоставка за неговото мощно противовъзпалително, антибактериално и антиоксидантно действие.
Куркумата действа диуретично и
детоксикиращо върху организма.
Куркуминът действа благоприятно
върху стомашно-чревния тракт и
жлъчката, подобрява обмяната на
веществата и пречиства черния дроб,
намалява кръвната захар, оказва
благоприятно влияние върху опорно
двигателния апарат.
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БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ
BG-BIO-03 Земеделие в ЕС

храни и чайове

ЧАЙ ОТ СУШЕН ШИПКОВ ПЛОД 0,250 КГ. 80 ДОЗИ
ЧАЙ ОТ СУШЕН ШИПКОВ ПЛОД 0,500 КГ. 160 ДОЗИ
БИОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Богатото
съдържание
на
витамин С, каротин (провитамин А), ликопен, пектин,
витамини В1, В2, PP, К в плода
правят чая поливитаминозна
съставка към вашата храна.
В семената се съдържат
витамин Е и Омега 3-6-9
мастни
киселини,
които
допълват
палитрата
от
активни съставки на чая.
Шипката превъзхожда по
съдържание на минерали и
елементи като калий, магнезий, натрий, калций и фосфор много плодове и зеленчуци.

ПОЛЗИ ОТ НАТУРАЛНИЯТ ШИПКОВ ЧАЙ

• Укрепва имунната система;
• Облекчава болките при артрит и подобрява мобилността на ставите;
• Уникалната комбинация от витамин С и останалите съставки в плодовете на шипката се оказва особено добра алтернатива при
лечение на авитаминоза и хиповитаминоза, тъй като тя повишава жизнения тонус и работоспособността на организма;
• Спомага за пълноценното функциониране на кръвоносната система и щитовидната жлеза;
• Добро помощно средство в терапията срещу песъчинки и камъни в пикочните пътища;
• Влияе благотворно на черния дроб;
• Бори се срещу скарлатина, коклюш и пневмония;
• Понижава нивото на кръвната захар;
• Укрепва кръвоносните съдове;
• Подпомага храносмилането, намалява спазмите и усещането за подуване на стомаха;
• Има силно антиоксидантно действие;
• Препоръчва се при лечение на грип, кашлица, язва, гастрит.
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ШИПКОВ МАРМАЛАД БЕЗ ЗАХАР - СУХА СМЕС 0,250 ГР./0,500 ГР.
100% БИОЛОГИЧНА ШИПКА BG-BIO-03,
ПОДСЛАДЕНО С ПЛОДОВА ФРУКТОЗА

храни и чайове

ХАРАКТЕРИСТИКИ
За производството на сухата смес за Шипковия мармалад са
използвани внимателно подбрани изсушени и почистени от
власинките и семената плодове на шипката. Плодчетата са
контролирано изсушени при ниска температура, след което
фино смлени в каменна мелница на бавни обороти и ниска
температура. Тези контролирани процеси, гарантират
съхранението на богатото съдържание на витамин С и всички
активни съставки натрупани от природата. Сместа е
подсладена с плодова фруктоза.

ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР
ПЛОВДИВ "ФУДТЕХ 2022"
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Най-добър продукт "Избор на
потребителя" Международен
панаир Пловдив "Фудтех 2022"

ШИПКОВ МАРМАЛАД БЕЗ ЗАХАР БУРКАН 290 ГР.
100 %БИОЛОГИЧНА ШИПКА BG-BIO-03,
ПОДСЛАДЕНО С ПЛОДОВА ФРУКТОЗА

храни и чайове

Произведен по иновативна технология от фино смляна българска
биологична шипкова люспа и плодова фруктоза под вакуум при
температура от 56 градуса C без захар, без глутен, без пектин, без
петмез, без консерванти. Подходящ за диабетици.
Съдържание: Плодове от шипки, плодова фруктоза
Начин на употреба: Отворете капачката, намажете на филийка
краве масло и мармалад и се насладете.

ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ
за 100 грама:
Енергийна стойност
Общо мазнини
oт които наситени мастни киселини
Белтъци
Общо въглехидрати
от които захари
Сол (натриев хлорид)

767 kJ/181 kCal
0,29 g
0,13 g
1,39 g
43.09 g
27,27 g
0,10 g

ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР
ПЛОВДИВ "ФУДТЕХ 2022"
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Най-добър продукт "Избор на
потребителя" Международен
панаир Пловдив "Фудтех 2022"

ШИПКОВ МАРМАЛАД СЪС СОК ОТ ЯБЪЛКА БЕЗ ЗАХАР
БУРКАН 290 ГР. 100% БИОЛОГИЧНА ШИПКА BG-BIO-03,
ПОДСЛАДЕНО СЪС СОК ОТ ЯБЪЛКА

храни и чайове

Произведен по иновативна технология
от
фино
смляна
българска
биологична шипкова люспа и сок от
ябълка под вакуум при температура
от 56 градуса C без захар, без глутен,
без
пектин,
без
петмез,
без
консерванти. Подходящ за диабетици.
Съдържание: Плодове от шипки,
натурален сок от ябълка
Начин на употреба: Отворете капачката, намажете на филийка краве
масло и мармалад и се насладете.

ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ
за 100 грама:
Енергийна стойност
Общо мазнини
oт които наситени мастни киселини
Белтъци
Общо въглехидрати
от които захари
Сол (натриев хлорид)

ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА
МЕЖДУНАРОДЕН
ПАНАИР ПЛОВДИВ
"ФУДТЕХ 2022"

885 kJ/211 kCal
0,19 g
0,07 g
1,17 g
51,04 g
44,55 g
0,11 g

ШИПКОВ МАРМАЛАД СЪС СОК ОТ ФУРМА БЕЗ ЗАХАР БУРКАН 290 ГР.
100% БИОЛОГИЧНА ШИПКА BG-BIO-03, ПОДСЛАДЕНО СЪС СОК ОТ ФУРМА
Произведен по иновативна технология
от
фино
смляна
българска
биологична шипкова люспа и сок от
фурма под вакуум при температура
от 56 градуса C без захар, без глутен,
без
пектин,
без
петмез,
без
консерванти. Подходящ за диабетици.
Съдържание: Плодове от шипки,
натурален сок от фурми
Начин на употреба: Отворете капачката, намажете на филийка краве
масло и мармалад и се насладете.

ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ
за 100 грама:
Енергийна стойност
Общо мазнини
oт които наситени мастни киселини
Белтъци
Общо въглехидрати
от които захари
Сол (натриев хлорид)

927 kJ/218 kCal
0,19 g
0,07 g
0,83 g
53,31 g
44,06 g
0,10 g

Присъединете се към нас за едно вълнуващо пътешествие
в необятния свят на „Царицата на билките” – Шипката!

+359 888 022 777
+359 884 951 761
www.balevski.bg
онлайн магазин www.balevski.eu
office@balevski.bg
общ. Трявна, с. Черновръх
Производствена сграда
„Балевски и Киров“

GPS: N42.8791242 E25.5118012

