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Алергии… 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при алергични заболявания с 

помощта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - очистване на червата, възстановяване на нарушената обмяна и на 

имунната система. 

1."ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене сдъвчете или стрийте и 

разбъркайте с вода 2 хапчета и изпийте с 200мл пречистена вода в продължение на една 

седмица, след това по 3 хапчета - седмица и още една седмица - по 4 хапчета. В 

рамките на деня приемайте по 2-3 л течности с оглед на приеманото количество течна 

част с храната. Противопоказан прием: при деца до 6 години, бременни и при кървящи 

язви на стомашно-чревния тракт. Курсова доза - 2 седмици. 

2."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 1-1,5 часа след приемането на храна, пийте с 

250 мл вода в продължение на 7 дни, след това по 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 

капсули. 

3."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 2 пакетчета чай 

с 500 мл вряла вода, оставете да престои 15 мин и пийте на малки глътки в 

продължение на 10-15 мин. Повторно запарете същите пакетчета с 500 мл вода и 

изпийте през втората половина на деня. Противопоказан прием: за деца до 12 години, 

бременни и кърмачки. Курсова доза - 1 месец. 

Втори етап - възстановяване на нарушената обмяна на микроелементите и витамините. 

4."БИОКАЛЦИЙ": по 1 кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин преди 

закуска, на малки глътки. 5."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след хранене, 

пият се с 250 мл вода. 6."ВЕЙКАН": по 1 капсула преди обедното хранене, пие се с 250 

мл вода. Курсова доза - 1 месец. 
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Продължителност на базовата програма за коригиране - 2 месеца.  

 
 

 

 
 
 
 
 
Анемия 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на кръвотворенето с 

помощта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - очистване на червата и провеждане на дезинтоксикация. 

1."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 1 пакетче чай с 

250 мл вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-15 

мин. Повторно запарете същото пакетче и изпийте през втората половина на деня. 

Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

2."ХИТОЗАН": по 2 капсули преди лягане вечер, пият се с 250 мл вода. Курсова доза - 

1,5 месеца. 

Втори етап - възстановяване функциите на червата за сметка на регенерирането 

/възстановяването/ на власинчестата част. 

3."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. 

4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. 

5."ИКАН": по 4 капсули, 30 мин преди обяда, пият се с 250 мл вода.  

Курсова доза - 1 месец. Tpemu emaп - въвеждане на препарати, съдържащи желязо. 

6."СПИРУЛИНА": по 2 капсули три пъти дневно след хранене. Курсова доза - 2 

седмици. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3 месеца.  

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ангина 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при ангина, ринит, ларинго-

фарингит с помощта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - провеждане на детоксикация, борба с инфекцията и стимулиране на 

имунните процеси. 

1."КОРДИЦЕПС": за възрастни - по 2 капсули сутрин и вечер, 30 мин преди хранене, 

пият се с 250 мл вода; за подрастващи - по 1 капсула 2 пъти дневно; за деца от 7 години 

нататък - по 1/2 капсула 2 пъти дневно. На деца от 2 до 7 години, особено отслабени и 

често боледуващи от простудни заболявания /повече от 4 пъти годишно/, да се изписва 

вместо КОРДИЦЕПС "СПИРУЛИНА" по 1/2 капсула 3 пъти дневно, пие се със 100 мл 

топла отвара от шипки. Дозата може да се увеличи до 1 капсула 3 пъти дневно. Да не се 

изписва при бъбречни патологии. Курсова доза - 1 месец. 

Втори етап - възстановяване на слизестите обвивки на носоглътката. 

2."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка, пие се сутрин 30 мин преди хранене с 

отвара от шипки. Вечер залейте 1 супена лъжица плодове от шипка с 250 мл вряла вода 

и оставете да престои поне 12 часа. Използвайте 50 мл от отварата, а след това долейте 

с вряла вода до 250 мл и пийте заедно с прахчето БИОКАЛЦИЙ. 

За деца да се използва "БИОКАЛЦИЙ ЗА ДЕЦА" по 1 кафеена лъжичка с шипкова 

отвара. 3."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. 

Дозата за деца е от Уг до 1 капсула в зависимост от възрастта им. 

4."ИКАН": по 4 капсули преди обедното хранене се пият с 250 мл вода. 

Препоръчителна доза за деца: 1-2 капсули в зависимост от възрастта. 

Курсова доза - 1 месец. 

Общата продължителност на базовата програма за коригиране при хронични процеси е 

2 месеца. При остри състояния се прилагат всички горепосочени препарати и 

дозировки в рамките на един етап от 2 седмици.  

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Артеросклероза 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ на дисметаболиите и 

нарушените функции при атеросклероза с помощта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - очистване на червата. 

1. "ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене, сдъвчете или стрийте и 

разбъркайте с вода 3 хапчета и изпийте с 250 мл пречистена вода. В рамките на деня 

приемайте 2-3 л течности с оглед на приеманото количество течна част с храната. 

Другите БАД се приемат 1,5-2 часа преди или след приема на ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА. 

Противопоказан прием: за деца до 5 години, бременни и при кървящи язви на 

стомашно-чревния тракт. Курсова доза - 2 седмици.  

Втори етап - очистване на съдовете. 

2."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене залейте 1 пакет чай с 250 

мл вряла вода и оставете да се задуши 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение 

на 10-15 мин. Повторно запарете същото пакетче и изпийте през втората половина на 

деня. Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни жени и кърмачки. 

3."ХИТОЗАН": по 2 капсули преди лягане, пият се с 250 мл вода. 

Курсова доза - 1,5 месеца.  

Трети етап - възстановяване нарушената обмяна на липидите. 

4."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода се пие сутрин, 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. 

5."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. 

6."ХОЛИКАН": по 2 капсули, 30 мин преди обяда, пият се с 250 мл вода. 

Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3 месеца.  

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Артрит 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при ревматоиден артрит с 

помощта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - борба с инфекцията, възпалението и стимулиране на имунните процеси.  

1."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 1-1,5 часа след хранене, пият се с вода в 

продължение на 7 дни, след това по 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 капсули. 

2."ХИТОЗАН": по 2 капсули вечер, 30 мин преди хранене, пият се с не по-малко от 250 

мл пречистена вода в продължение на 7 дни, след това 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 

капсули. При деца от 12 години нататък дозата се намалява двойно. Курсова доза - 1 

месец. 

Втори етап - възстановяване на микроциркулацията, коригиране на метаболизма на 

костната и хрущялната тъкан. 

3."БИОКАЛЦИЙ": по 1 кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин преди 

закуска, на малки глътки.  

4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след хранене, пият се с 250 мл вода. 

5."ВЕЙКАН": по 1 капсула преди обедното хранене, пие се с 250 мл вода. Курсова доза 

- 1 месец. 

Трети етап - очистване на съдовете, подобряване на обменните процеси. 

6."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ":сутрин, един час преди закуска, залейте 1 пакетче чай с 250 

мл вряла вода и оставете да престои 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 

10-15 мин. Повторно запарете същото пакетче и изпийте през втората половина на 

деня. 

Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

7."ХОЛИКАН": по 2 капсули сутрин, 30 мин преди хранене, изпийте с 250 мл 

АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ. 

Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3 месеца.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Артроза 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при деформираща артроза с 

помощта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - борба с инфекцията, възпалението и стимулиране на имунните процеси. 

1."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 1-1,5 часа след хранене, пият се с вода в 

продължение на 7 дни, след това по 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 капсули. 

2."ХИТОЗАН": по 2 капсули вечер, 30 мин преди хранене, пият се с не по-малко от 250 

мл пречистена вода в продължение на 7 дни, след това 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 

капсули. При деца от 12 години нататък дозата се намалява двойно. Курсова доза - 1 

месец. 

Втори етап - възстановяване на микроциркулацията, коригиране на метаболизма на 

костната и хрущялната тъкан. 

3."БИОКАЛЦИЙ": по 1 кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин преди 

закуска, на малки глътки. 

4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след хранене, пият се с 250 мл вода. 

5."ВЕЙКАН": по 1 капсула преди обедното хранене, пие се с 250 мл вода. Курсова доза 

- 1 месец. 

Трети етап - очистване на съдовете, подобряване на обменните процеси. 

6."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди закуска, залейте 1 пакетче чай с 250 

мл вряла вода и оставете да престои 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 

10-15 мин. Повторно запарете същото пакетче и изпийте през втората половина на 

деня. 

Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

7."ХОЛИКАН": по 2 капсули сутрин, 30 мин преди хранене, изпийте с 250 мл 

АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ. 

Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3 месеца.  

 
 

 



 
 
 
 
 
Безсъние 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при нарушения в съня и 

безсъние с помощта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - очистване на червата. 

1."ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене сдъвчете или стрийте и 

объркайте с вода 3 хапчета и изпийте с 250 мл пречистена вода. През целия ден 

приемайте 2-3 л течности с оглед на приеманото количество течна част с храната. 

Противопоказан прием: за деца до 5 години, бременни и при кървящи язви на 

стомашно-чревния тракт. Курсова доза - 2 седмици. 

Втори етап - възстановяване на нарушената обмяна и микроциркулирането на 

мозъчната тъкан. 

2."БИОКАЛЦИЙ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА МОЗЪКА": по 1 капсула се 

пие сутрин, 30 мин преди закуска, с 250 мл вода. Съдържа фолиева киселина. 

3."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. Курсова 

доза - 1 месец. 

Трети етап - поддържане на хормоналния метаболизъм на нервната тъкан, защита на 

организма от влиянието на стреса, успокояващо въздействие. 

4."ИКАН": по 3 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пийте с 250 мл вода. 

5."ВЕИКАН": по 1 капсула по обедно време, 1-1,5 часа след приемане на храната, 

изпийте с 250 мл вода. 

Курсова доза - 1,5 месеца. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3 месеца. 

При безсъние помага и натуралното приспивателно.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

нарушените функции при бронхит, плеврит и пневмония с помощта на 

БАД "Тянши": 

 

Енергийният меридиан на белите дробове е активен от 3 до 5 часа. 

Първи етап - провеждане на детоксикация, борба с инфекцията и стимулиране на 

имунните процеси. 

1."КОРДИЦЕПС": за възрастни - по 2 капсули сутрин и вечер, 30 мин преди 

приемането на храна, пият се с 250 мл вода; за подрастващи - по 1 капсула 2 пъти 

дневно; за деца от 7 години нататък - по 1/2 капсула 2 пъти дневно. На деца от 2 до 7 

години, особено отслабени или често боледуващи от простудни заболявания /повече от 

4 пъти в годината/, се изписва вместо КОРДИЦЕПС "СПИРУЛИНА" по 1/2 капсула 3 

пъти дневно със 100 мл топла отвара от шипки. Дозата може да се увеличи до 1 капсула 

3 пъти дневно. Да не се изписва при бъбречни патологии. Курсова доза - 1,5 месеца. 

Втори етап - възстановяване слизестите обвивки на дихателните пътища, подобряване 

вентилирането на белите дробове и притока на кислород. 

2."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка се пие сутрин 30 мин преди закуска с 

отвара от шипки. Вечер залейте 1 супена лъжица плодове от шипки с 250 мл вряла 

вода, оставете да престои поне 12 часа. Използвайте 50 мл от отварата, а след това 

долейте вряла вода до 250 мл и използвайте заедно с прахчето БИОКАЛЦИЙ. 

За деца се препоръчва "БИОКАЛЦИЙ ЗА ДЕЦА" по 1 кафеена лъжичка с отвара от 

шипки. 

3."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. Дозата 

за децата е от 1/2 до 1 капсула в зависимост от възрастта им. 

4."ИКАН": по 4 капсули преди обедния прием на храна се пият с 250 мл вода. 

Препоръчителна доза за деца: 1-2 капсули в зависимост от възрастта. 

Курсова доза - 1 месец. 

Продължителността на базовата програма за коригиране е 2,5 месеца.  

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Бели дробове  

ББАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ нарушените функции на 

белите дробове с помощта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - очистване на бронхите, алвеолите на белите дробове и премахване на 

възпалителните явления. 

1."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 30 мин преди хранене, пият се с 250 мл вода. 

Приемат се 7 дни, след това по 3 капсули - 10 дни, и след това по 4 капсули - 14 дни. 

2."ХИТОЗАН": в продължение на 7 дни по 2 капсули вечер, 30 мин преди хранене, пият 

се с 250 мл пречистена вода, след това по 3 капсули - 10 дни и по 4 капсули - 14 дни. 

Курсова доза - 1 месец. 

Втори етап - противоалергично действие. 

3."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. 

4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер. 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. 

5."ХОЛИКАН": по 2 капсули, 30 мин преди обяда, пият се с 250 мл вода. Курсова доза - 

1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 2 месеца.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безплодие 

Програми с Тянши при безплодие 

 

Женско и мъжко безплодие  

Женско безплодие. 
Бракът се смята за безплоден, ако при нормален полов живот не настъпва бременност в 

рамките на една година. Около 14% от съпружеските двойки изпитват трудности при 

зачеването на дете, като в 60% от случаите това е свързано с женското безплодие. 

Докато причините за мъжкото безплодие са съвсем ясни, не можем да кажем същото за 

женското безплодие, при което проблемите със зачеването могат да бъдат обусловени 

от нарушение във функциите на половите органи в резултат на инфекциозни 

заболявания на органите в тазовата кухина, на кисти или тумори на яйчниците, 

ендометриоза или хормонален дисбаланс. Тъй като безплодието при жените възниква 

вследствие различни причини, много често тяхното изясняване е доста сложна задача. 

Като допълнение към лекарствените препарати, които са необходими за отстраняване 

на функционалните и хормоналните разстройства и възстановяването на детеродната 

функция, са необходими и биологически активни хранителни вещества. Недостигът на 

фолиева киселина може да повлияе върху способността за зачеване. Ако при вас се 

наблюдават симптоми на фолиева недостатъчност, помолете лекаря да провери кръвта 

ви за наличие на дефицит на фолиева киселина /признак за това са увеличените размери 

на еритроцитите и ниското съдържание на фолиева киселина в кръвта/. Ако кръвното 

изследване покаже дефицит, трудностите със зачеването могат да се преодолеят с 

допълнително приемане на витамини. При взимането на фолиева киселина трябва да се 

контролира съдържанието на витамин В12 в кръвта. Витамините от група В действат в 

комплекс, затова всяко приемане на фолиева киселина трябва да се комбинира с 50 мг 

В-комплекс. Препаратите с витамин В6 подпомагат повишаването нивото на 

прогестерона - най-важния женски полов хормон. Ако анализът на кръвта е показал 

ниско съдържание на желязо, неговият недостиг е в състояние да усложни 

настъпването на бременност. Правилното телосложение, под което се разбира правилно 

съотношение на мазнините и мускулите в тялото, е важен фактор, влияещ на 



способността за зачеване. Данни от медицинските изследвания показват, че при 

половината жени, изпитващи трудност със зачеването, силното отслабване може да 

бъде съпроводено от прекъсване на менструацията. Ако телесното тегло е под 85% от 

нормалното, съответстващо на растежа тегло, рискът от поява на безплодие нараства 5 

пъти. При тегло, надвишаващо нормалното със 120%, вероятността от безплодие е два 

пъти по-голяма. Злоупотребата с алкохол е способна да предизвика увеличаване на 

секретирането на хормона пролактин (в нормата той стимулира секретирането на мляко 

по време на бременността и в следродовия период), което може да попречи на 

забременяването. Ако имате проблеми със зачеването, трябва изпяло да се откажете от 

алкохолните напитки. 

Мъжко безплодие. 
Мъжкото безплодие (неспособност за оплождане, въпреки възможността за извършване 

на полов акт) обикновено е свързано с една от двете причини: образуване на твърде 

малко количество сперматозоиди или тяхната недостатъчна подвижност (когато 

сперматозоидите са неспособни енергично да "плуват"). И едната, и другата намалява 

вероятността от оплождане на яйцеклетката. Проблемите със зачеването в 30% от 

случаите са обусловени от мъжкото безплодие. За да се изясни каква е причината, 

пречеща за зачеването, трябва да се обърнете към специалист по безплодие, който 

изследва и двамата партньори. Обикновено от мъжете се взима проба от спермата, 

определя се количеството на сперматозоидите в нея и се оценява тяхната подвижност. 

Препаратите с витамин В12 дават добър резултат както при ниско съдържание на 

сперматозоиди, така и в случая на недостатъчната им подвижност. Витамин С, 

притежавайки антноксидантни свойства, предпазва сперматозоидите от увреждане в 

неблагоприятната /кисела/ среда на женските полови органи. Той също така помага по 

не дотам добре изяснени причини да се увеличи количеството и подвижността на 

сперматозоидите. Ниското съдържание на селен в спермата, недостатъчно за 

синтезирането на глутатионпероксидаза, може за доведе до намаляване нивото на този 

важен антиоксидант, което според една от теориите може да стане причина за 

безплодие. Глутатионпероксидазата предпазва сперматозоидите от увреждане в 

неблагоприятната среда на женските полови органи. Причина за безплодието може да 

бъде и недостигът на цинк, водещ до намаляване количеството и подвижността на 

сперматозоидите, както и до намаляване секретирането на мъжкия полов хормон - 

тестостерон. Приемайте комплексни цинкови съединения до 50 мг един-два пъти 

дневно. Алкохолът влияе негативно върху потентността. Хроничният алкохолизъм или 

честата употреба на големи дози може да доведе до нарушаване на половата функция. 

Степента на разстройство зависи от количеството употребен аакохол и от това колко 

дълго имате този вреден навик. Ако страдате от безплодие (вследствие намаляване броя 

или подвижността на сперматозоидите), трябва да избягвате да злоупотребявате с 

алкохол. Отказът от спиртните напитки ще помогне за възстановяването на половата 

функция. 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ на безплодие с помощта на БАД 

"Тянши":  
Първи етап - очистване на червата и съдовете. 

1."ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене, сдъвчете или стрийте и 

объркайте с вода 3 хапчета и изпийте с 250 мл пречистена вода. В рамките на деня 

пийте 2-3 л течности с оглед на приеманото количество течна част с храната 

Противопоказан прием: за деца до 5 години, бременни и при кървящи язви на 

стомашно-чревния тракт. KуpcoBa доза - 2 седмици. 

2."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 1 пакетче чай с 500 

мл вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-15 мин. 

Повторно запарете същото пакетче в 500 мл вода и изпийте през втората половина от 

деня. Противопоказен прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 



3."ХИТОЗАН": по 2 капсули сутрин на гладно - 7 дни, след това 3 капсули 10 дни, по-

нататък 4 капсули - 2 седмици, като се пият с 250 мл вода. Курсова доза - 1 месец. 

Втори етап - възстановяване на нарушената обмяна. 

4."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. За спазване на питейния режим по-добре да се пие с 

отвара от шипки. 

5."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. Курсова 

доза - 1 месец. 

Трети етап - възстановяване на нарушените ендокринни функции. 

6."ИКАН": започнете с 2 капсули - 7 дни, след това 3 капсули - 7 дни, останалите 15 по 

4 капсули сутрин 30 минути преди закуска, пийте с 250 мл вода. 

Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3,5 месеца. 

 

Друга програма при безплодие: 

1."БИОКАЛЦИЙ" - по едно пакетче на ден. 

2."БИОЦИНК" - 3 пъти по 3 капсули за мъже и 3 пъти по 2 капсули за жени. 

Курсова доза - 3 месеца. 

3."ИКАН" - 2 пъти по 1 капсула. 

4."ВЕЙКАН" - по 1 капсула на ден.  

 
 

 

 
 
 
 
Бъбреци и пикочен мехур 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при пикочокаменна болест с 

помощта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - борба с възпалението и извеждане на пикочната киселина от организма 

чрез бъбреците. 

1."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 1 пакетче чай с 500 

мл вряла вода и оставете да се запари 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 

10-15 мин. Повторно запарете същото пакетче с 500 мл вода и изпийте през втората 



половина на деня. Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

2."ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене, сдъвчете или стрийте и 

объркайте с вода 3 хапчета и изпийте с 250 мл пречистена вода. В продължение на 

целия ден изпийте 2-3 л течност с оглед на приетото количество течна част от храната. 

Другите БАД се пият 1,5-2 часа преди или след приемане на ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА. 

Противопоказан прием: за деца до 5 години, бременни и при кървящи язви на 

стомашно-чревния тракт. 

3."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 1-1,5 часа след хранене, пийте с 250 мл вода в 

продължение на 7 дни, след това по 3 капсули - 10 дни и 14 дни Курсова доза - 1 месец. 

Втори етап - възстановяване на микроциркулацията, коригиране на метаболизма в 

бъбреците. 

4."БИОКАЛЦИЙ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МОЗЪЧНАТА ДЕЙНОСТ": по 2 капсули се 

пият сутрин, 30 мин преди закуска, с 250 мл вода. Съдържа фолиева киселина. 

5."БИОЦИНК": по 3 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл Курсова доза 

- 18-20 дни. 

Трети етап - очистване на съдовете, подобряване на обменните процеси. 

6."ХИТОЗАН": по 2 капсули вечер, 30 мин преди хранене, пият се с не по-малко от 250 

мл пречистена вода в продължение на 7 дни, след това 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 

капсули. За деца от 12 години нататък дозата се намалява двойно. 

7."ХОЛИКАН": по 2 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пият се с 250 мл 

АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ. 

Курсова доза- 1 месец. 

Обшд продължителност на базовата програма за коригиране - 2 месеца и 20 дни.  

 
 

 

 
 
 
 
 
Вени 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И КОРИГИРАНЕ при 

варикозноразширени вени и тромбофлебити с помощта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - предотвратяване на вътресъдовото съсирване на кръвта, премахване на 

възпалителния процес и подобряване на периферното кръвообращение. 



1."ХИТОЗАН": по 2 капсули вечер, преди сън, пият се с вода. Пийте в продължение на 

7 дни, след това 3 капсули - 10 дни и 4 капсули - 14 дни. 

2."БИОКАЛЦИЙ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МОЗЪЧНАТА ДЕЙНОСТ": прахчето от 1 

капсула добавете в 200 мл отвара от шипки и пийте сутрин, 30 мин преди закуска, на 

малки глътки. За един курс са нужни 2 опаковки. 

3."БИОЦИНК": по 1 капсула на обад и вечер, 1,5 часа след хранене, изпийте с 250 мл 

АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ. Курсова доза - 1 месец.  

Втори етап - възстановяване на микроциркулацията, укрепване на съдовите стени и 

клапанния апарат на вените. 

4."ИКАН": по 3 капсули, 30 мин преди обяд, изпийте с 250 мл вода. 

5."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": ситрун, един час преди закуска, сварете 1 пакетче в 500 мл 

вряла вода и оставете да престои 15 мин. Пийте намалки глътки 1,5 часа след закуска 

по 250 мл в продължение на 10-15мин.Повторно сварете същия пакет чай и изпийте 

през втората половина на деня. 

Курсова доза - 1,5 месеца. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 2,5 месец  

 
 

 

Грип 

БАЗОВА ПРОГРАМА при простудни заболявания и грип с помощта на 

БАД "Тянши": 

 

Провеждане на детоксикация, борба с вирусите и стимулиране на имунните процеси. 

1."КОРДИЦЕПС": за възрастни - по 2 капсули сутрин и вечер, 30 мин преди хранене, 

пият се с 250 мл вода; за подрастващи - по 1 капсула 2 пъти дневно; за деца от 7 години 

нататък - по 1/2 капсула 2 пъти дневно. На децата от 2 до 7 години, които са особено 

отслабени или често боледуват от простудни заболявания /повече от 4 пъти в година/ се 

изписва вместо "КОРДИЦЕПС" "СПИРУЛИНА"по 1/2 капсула 3 пъти дневно и се пие с 

топла отвара от шипки до 100 мл. Дозата може да се увеличи до 1 капсула 3 пъти 

дневно. Не се изписва при бъбречни патологии. 

2."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка се пие сутрин 30 мин преди закуска с 

отвара от шипки. Вечер залейте 1 супена лъжица шипки с 250 мл вряла вода, оставете 

да престои не по-малко от 12 часа. Изпийте 50 мл от отварата, след това долейте вряла 

вода до 250 мл и използвайте заедно с праха от БИОКАЛЦИЙ. За децата се прилага 

"БИОКАЛЦИЙ ЗА ДЕЦА" по 1 кафеена лъжичка с отвара от шипки. 

3."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. Дозата 



за деца е от 1/2 до 1 капсула в зависимост от възрастта им. 

Продължителност на базовата програма за поддържка - 2 седмици. 

При първи симптоми на настинка или грип препоръчвам по 2 капсули Кордицепс и 4 

капсули Биоцинк на ден.По личните ми наблюдения организмът се възстановява до 2-3 

дни.  

 
 

 

Главоболие или мигрена 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при главоболие и мигрена с 

площта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - възстановяване на нарушената обмяна и микроциркулацията на 

мозъчната тъкан. 

1."БИОКАЛЦИЙ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА МОЗЪКА": по 1 капсула се 

пие сутрин, 30 мин преди хранене, с 250 мл вода. Съдържа фолиева киселина. 

2."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, изпийте с 250 млвода. 

3."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 1 пакетче чай с 500 

мл вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-15 мин. 

Повторно запарете същото пакетче чай с 500 мл вода и изпийте през втората половина 

от деня. Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. Курсова 

доза - 1 месец.  

Втори етап - поддържане на нормален метаболизъм на нервната тъкан, защита на 

организма от влиянието на стреса и успокояващо въздействие. 

4."СПИРУЛИНА": по 2 капсули 2 пъти дневно, 1,5 часа след обяда и вечерята, пийте с 

300 мл топла отвара от шипки, в рамките на една седмица, след това дозата трябва да се 

увеличи до 5 таблетки един път дневно след обеяда. Да не се прилага при остра и 

хронична бъбречна недостатъчност и при гломерулонефрит. 

5."ВЕЙКАН": по 1 капсула по обедно време, 1-1,5 часа след хранене, пийте с 250 мл 

вода. 

Курсова доза - 2 месеца. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3 месеца.  

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
Гастрит, гастродуоденит  

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при гастрит, гастродуоденит с 

помощта на БАД "Тянши": 

 

Остър гастрит, гастродуоденит - острото възпаление на слизестата обвивка на стомаха 

и дванадесетопръстника възниква при натравяния с алкохол, гъби, отрови от 

хранителни продукти, лекарства /аспирин, кортизон, цитостатици/ и силен стрес. 

Особено опасно е, когато възпалението прониква дълбоко навътре в стените на стомаха 

и се появява кръвотечение - остър ерозивно-язвен гастрит. 

Над половината от всички хора над 50 години имат хроничен гастрит, който в повечето 

случаи не предизвиква неразположения. 

Хроничният гастрит е възпалително заболяване на слизестата обвивка на стомаха, при 

което изразеността и дълбочината на нарушенията във функциите на стомаха 

/секреторна, моторна, инкреторна/ до голяма степен зависят от причината, 

предизвикала заболяването. 

Различават се три форми на хроничен гастрит: автоимунен гастрит /например при В12 

дефицитна анемия/, хроничен гастрит, свързан с инфектиране с микроби /астрални 

хеликобактерии/ и смесена форма. 

Сравнително доскоро стомахът се смяташе за чист откъм бактерии. Но не толкова 

отдавна бе открита една бактерия - хелиобактер пилори, която прекрасно се адаптира в 

киселата среда на стомаха и подпомага дегенерирането на слизестата обвивка, което 

води до намалена изработка на стомашна киселина и веществото /вътрешен фактор/, 

важно за усвояването на витамин В12, което на свой ред води до анемии. Развитието на 

хроничен гастрит се провокира от следните причини: нарушения в храненето, 

злоупотреба с алкохол, пушене, професионални вредности, хранителна алергия, 

възпалителни заболявания на органите в коремната кухина и ендокринната система, 

недостиг на желязо и др.Хроничният гастрит може да протече с повишена, нормална 

или понижена киселиннообразуваща функция. 

При хроничен гастрит с нормална или повишена секреторна функция се появяват 

киселини, тъпи болки в епигастралната област, оригване, склонност към запек. При 

понижена секреторна функция - тежест и тъпи болки в епигастралната област, гадене, 

оригване на развалено, подуване на корема, диария. 

Най-голяма е активността на енергийния меридиан на стомаха от 7 до 9 часа. 

Първи етап - борба с микроорганизмите, нормализиране на киселиноотделянето. 



1. „Дайджест” - 2т. 2 пъти дневно ( сутрин и по обед) след хранене- сдъвкват се добре. 

Пие се 1 чаша вода минимум. 

2."ХИТОЗАН": вечер изсипете съдържанието на 2 капсули в 250мл пречистена вода, 

добавете една кафеена лъжичка натурален лимонов сок и пийте на малки глътки в 

продължение на 10-15 мин. 

Не се препоръчва да се изписва на деца до 12 години, както и едновременно с ДВОЙНА 

ЦЕЛУЛОЗА. 

Курсова доза - 1,5 месеца. 

Втори етап - регенериране /възстановяване/ на стомашните клетки повишаване на 

тяхната функционална активност и нормализиране на нарушените обменни процеси. 

3. "КОРДИЦЕПС": 2 капсули сутрин, изпиват се 1,5 часа след закуска с 250 мл 

пречистена вода. Не се препоръчва на деца до 6 години, бременни и кърмачки. 

4. Икан – 3капсули през първата половине на деня с вода. 

Курсова доза – 50 дни 

Трети етап 
5."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода се пие сутрин 30 мин преди 

закуска на малки глътки. 

6."БИОЦИНК" се приема по 2 капсули вечер, 1,5 след вечеря, изпива се с 250 мл вода 

/забавя отделянето на хистамин, което помага да се предотврати образуването на 

стресови рани/. 

7."ВЕЙКАН": по 2 капсули, желателно от 21 до 23 часа, около 1,5 след хранене, 

изпийте с 250 мл пречистена вода /витамин А предотвратява развитието на язва на 

почва стрес, витамин Е оказва регенериращо въздействие върху повредените тъкани/. 

Внимавайте: витамин Е, който влиза в състава на ВЕЙКАН, при продължително 

прилагане - над 1 месец при някои хора може да предизвика повишаване на 

артериалното налягане. Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма - 3 месеца. 

Годишно се правят минимум 2 курса.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Диабет 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ на захарния диабет с помощта 

на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - възстановяване нарушената обмяна и микроциркулация, повишаване 

нивото на усвояване на глюкозата. 

1."БИОКАЛЦИЙ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВОТО НА ЗАХАРТА В КРЪВТА": по една 

чаена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин преди закуска, на малки глътки. За 

спазване на питейния режим най-добре е да използвате отвара от шипки. 

2."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. 

3."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 1-1,5 часа след хранене, пийте с вода /250 мл/ в 

продължение на 7 дни, след това по 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 капсули. 

КОРДИЦЕПС се прилага в програмата, когато имаме налице инсулинозависим захарен 

диабет 1 тип. Курсова доза - 1 месец. 

Втори етап - поддържане на нормалния метаболизъм и повишаване активността на 

собствения инсулин. 

4."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене залейте 1 пакетче чай с 500 

мл вряла вода и оставете да се запари 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 

10-15 мин. Повторно запарете същото пакетче с 500 мл вода и изпийте през втората 

половина от деня. 

Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 5."ИКАН": по 4 

капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пият се с 250 мл вода. 

6."СПИРУЛИНА": по 2 капсули 2 пъти на ден, 1,5 часа след обяда и вечерята, пият се с 

300 мл топла отвара от шипки в продължение на една седмица, след това дозата трябва 

да се увеличи до 5 капсули 1 пъти на ден след обяд. Да не се прилага при бъбречна 

патология /бъбречна недостатъчност, громелуронефрит/. 

Курсова доза - 1,5 месеца. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 2,5 месеца  

 
 

 

 
 



 
 
 
 
Дисплазия на маточната шийка 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при дисплазия на матката с 

помощта на БАД "Тянши": 

ЛЕЧЕНИЕ НА ДИСПЛАЗИЯТА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 

В случая ако ерозията на маточната шийка не спре в рамките на 6 месеца се прилага 

изгаряне с електрически ток /диатермокоагулация/ или се използва методът на дълбоко 

замразяване с помощта на течен азот. Препарати за възстановяване нормалната 

микрофлора на влагалището. Тъй като заболяването се отнася към предраковите 

състояния и сигнализира за повишен риск от рак на маточната шийка, програмата за 

коригиране трябва да бъде насочена към предотвратяването на рака и да се прилага в 

продължение на 2-3 месеца. 

Първи етап - извеждане на шлаките, противовъзпалително действие и стимулиране на 

имунната система. 

1. "АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 2 пакетчета чай с 

500 мл вряла вода и оставете да се запарят 15 мин. Пийте на малки глътки в 

продължение на 10-15 мин по 150 мл през първата половина от деня. Повторно 

запарете същите пакетчета и изпийте през втората половина от деня. Противопоказан 

прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

2."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 1-1,5 часа след хранене, пият се с 250 мл вода в 

продължение на 7 дни, след това по 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 капсули. 

3."ХИТОЗАН": по 3 капсули вечер, 1,5 часа след хранене, пият се с 250 мл вода. 

Компреси с ХИТОЗАН през нощта - след стриване на прах 1 капсула се добавя в 10 

капки чиста вода, а получената гелообразна маса се прилага като компрес в 

продължение на 10 дни. Капсулата може да се обърка и с АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ от 

втората запарка на 1 пакетче с 200 мл вряла вода. Курсова доза - 1 месец. 

Втори етап - възстановяване на ендокринните нарушения и процесите на регенериране 

на маточната шийка. 

4."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин 

преди хранене, на малки глътки. 

5."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. 

6."ВЕЙКАН": по 1 капсула, 30 мин преди обеда, пият се с 250 мл вода. 

Курсова доза - 1 месец. 

Обща продължителност на базовата програма за коригиране - 2 месеца.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Депресия 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ на неврози и депресии с 

помощта на БАД "Тянши":  

 

Първи етап - възстановяване на нарушената обмяна и на микроциркулацията на 

мозъчната тъкан. 

1."БИОКАЛЦИЙ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МОЗЪЧНАТА ДЕЙНОСТ": по 1 капсула се 

пие сутрин, 30 мин преди закуска, с 250 мл вода. Съдържа фолиева киселина. 

2."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. Курсова 

доза - 1 месец. 

Bтopи етап - поддържане на нормален метаболизъм на нервната тъкан, повишение на 

умствената активност, засилено предаване на нервни импулси, защита на организма от 

въздействието на стреса и успокояващо действие. 

3."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 1 пакетче чай с 500 

мл вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-15 мин. 

Повторно запарете същото пакетче чай с 500 мл вода и изпийте през втората половина 

на деня. 

Противопоказан прием: за деца до 12 години бременни и кърмачки. 4."ИКАН": по 3 

капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пият се с 250 мл вода. 

5."ВЕЙКАН": по 1 капсула по обедно време, 1-1,5 часа след хранене, изпийте с 250 мл 

вода. 

Курсова доза - 1,5 месеца. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 2,5 месеца.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Епилепсия 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при епилепсия с помощта на 

БАД "Тянши": 

 

Първи етап - възстановяване нарушената обмяна и микроциркулацията на мозъчната 

тъкан. 

1."БИОКАЛЦИЙ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА МОЗЪКА": по 1 капсула се 

пие сутрин, 30 мин преди закуска, с 250 мл вода. Съдържа таурин и фолиева киселина. 

2."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, изпийте с 250 мл вода. 

Курсова доза - 1 месец.  

Втори етап - поддържане нормалния метаболизъм на нервната тъкан. 

3."ИКАН": по 3 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, изпийте с 250 мл вода. 

4."ВЕЙКАН": по 1 капсула по обедно време, 1-1,5 часа след приемане на храна, 

изпийте с 250 мл вода. 

Курсова доза - 1,5 месеца. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 2,5 месеца.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Жлъчен мехур  

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ нарушените функции на 

жлъчния мехур с помощта на БАД "Тянши": 

 

Жлъчният мехур представлява резервоар, в който се натрупва изработената от черния 

дроб жлъч. Тъй като тя съдържа голямо количество холестерин, при застояването и 

сгъстяването й, както и при повишаването на холестерина, "кристалите" му започват да 

се натрупват в нея. Обединявайки се, те образуват "камъни", които се състоят от 

холестерин и жлъчни соли. Хранителните влакна подпомагат намаляването 

съдържанието на холестерин в жлъчта. Замяната на млечния белтък със соя намалява 

вероятността от образуване на жлъчни камъни. Хората, които не закусват, а се 

ограничават сутрин само с чашка кафе, по-често страдат от жлъчнокаменна болест. 

Недостигът на витамин С подпомага появата на камъни в жлъчката, а витамин Е 

намалява риска от образуването им. Потреблението на захар, бобови /фасул, грах/, 

голямо количество кафе и животински мазнини влошават протичането на 

жлъчокаменната болест. Жлъчнокаменната болест е заболяване, свързано с нарушения 

в обменните процеси в черния дроб, проявяващо се в образуването на камъни в 

жлъчния мехур и жлъчните канали. Това става най-вече при пресищане на жлъчта с 

холестерин. Заболеваемостта е най-висока сред жените и с възрастта съществено се 

увеличава. Факторите, които предразполагат към жлъчнокамениа болест, са 

затлъстяването, диабетът, бременността, наследствената предразположеност, 

възпалителните процеси в жлъчния мехур и жлъчните пътища. Механизмът на 

образуване на камъните е свързан с натрупването на утайка от съставни части на 

жлъчта в резултат на промени в състава й и застояването й в жлъчния мехур. По своя 

състав жлъчните камъни се делят на три групи: -еднородни /холестеринови, 

билирубинови, варовикови/; -смесени /най-често срещащите се/, които се състоят от 

холестерин, билирубин и калциеви соли; -сложни - многопластови, включващи същите 

компоненти, които и камъните от първите две групи. Жлъчнокаменната болест може 

определено време да протича безсимптомно, но по-често болните изпитват тъпи болки 

в дясното подребрие, а типичният пристъп на "жлъчна колика" се проявява с 

интензивни болки, свързани със запушването с камъни на шийката на жлъчния мехур 

или жлъчните канали. . Заболяването се усложнява от остър холецистит, 

механична/чернодробна/ жълтеница, перфорация на жлъчния мехур и други 

заболявания. Холециститът е заболяване, обусловено от възпаление на стените на 

жлъчния мехур. Има остър и хроничен холецистит. При наличието на камъни /най-

честата форма на заболяване/ се говори за калкулозен /каменен/, а при липсата им - за 



безкаменен холецистит. Острият холецистит възниква преди всичко в резултат на 

запушване с жлъчен камък на канала на мехура. Острото възпаление е съпътствано от 

треска и болести, нерядко се развива жълтеница. Заболяването може да се усложни от 

остро гнойно възпаление или перфорация на жлъчния мехур. Хроничният безкаменен 

холецистит по-често се развива в резултат на бактериална инфекция. Източник на 

такава могат да бъдат възпалителни процеси в пикочополовата система, инфекциозни 

заболявания на червата и др. Причина за възпалението могат да бъдат също така 

паразитни инвазии - глисти, тении и др. Предразполагат към развитието на холецистит 

нарушенията в храненето, застояването на жлъчта, възпалителните процеси в 

коремната кухина, дисбактериозата на червата. Болките в дясното подребрие като 

правило възникват след приемане на мазна, пържена храна и алкохол. Хроничният 

калкулозен холецистит много напомня жлъчнокаменната болест. Образуването на 

камъни при това заболяване подпомага възпалението на мехура и задържането на 

жлъчта. Съществени фактори също са прекалената употреба на мазна, богата на 

холестерин храна, наследствена предразположеност, хиповитаминоза А, бременност, 

излишно тегло, слабо подвижен начин на живот, прекаран хепатит, захарен диабет. 

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР Корекция на храненето. 

Противовъзпалителни средства, спазмолитици /но-шпа/, жлъчогонни /холагол/. Най-

висока е активността на енергийния меридиан на жлъчния мехур от 23 до 1 часа. 

Първи етап - провеждане на детоксикация и свързване на чревния холестерин.  

1."ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене сдъвчете или стрийте и 

разтворете във вода 3 хапчета и изпийте с 250 мл пречистена вода. В рамките на един 

ден пийте 2-3 л течности с оглед на приеманото количество течна част с храната. Не се 

препоръчва да се изписва в обострен период на язвена болест на стомаха и 

дванадесетопръстника, язвен колит и ентероколит, на деца до 6 години, едновременно с 

ХИТОЗАН. Внимателно да се изписва на деца от 7 до 12 години. Курсова доза - 14 дни. 

Втори етап - възстановяване нарушените обменни процеси на холестерина и 

нормализиране функцията на черния дроб. 

2."БИОКАЛЦИЙ": по кафеена лъжичка на 250мл вода, пие се сутрин, 30 мин преди 

закуска, на малки глътки. 

3."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. 

4."ВЕЙКАН": 1 капсула 1 час след обяда се пие с 250 мл вода. Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 1,5 месеца.  

 
 

 

Запек 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ нарушените функции на 

червата с помощта на БАД "Тянши": 



 

Коригиране на храненето. 

Включете в менюто си повече вода, плодове и зеленчуци. 

Първи етап - очистване на червата. 

1."ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене сдъвчете или стрийте и 

разбъркайте с вода 3 хапчета и изпийте с 250мл пречистена вода. В рамките на деня 

приемайте по 2-3 л течности. Други БАД се приемат 1,5-2 часа преди или след приема 

на ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА. Противопоказан прием: при деца до 6 години, бременни и 

при кървящи язви на стомашно-чревния тракт. Курсова доза - 20 дни. 

Втори етап - възстановяване на слизестата обвивка на червата за сметка на 

регенерирането /възстановяването/ на власинчестата част. 

2."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250мл вода, пийте сутрин 30 мин преди 

закуска на малки глътки. 

3."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пийте с 250 мл вода. 

4."ИКАН": по 4 капсули 30 мин преди обяда пийте с 250 мл вода. 

Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 1 месец и 20 дни.  

 
 

 

Зъби 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ на зъбите и заобикалящите ги 

тъкани с помощта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - укрепване на зъбния емайл, противовъзпалително действие. 

1."ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ С БИОКАЛЦИЙ": по 2 таблетки сутрин /7-9 часа/ след 

измиване на зъбите трябва да се сдъвчат или изсмучат. За деца от 1 до 3 г. - 1 таблетка, 

от 3 до 7 г. - 2 таблетки. 



2."БИОЦИНК": по 2 капсули 30 мин преди закуска се изпиват с 250 мл пречистена 

вода. Децата от 3 до 10 години да приемат по 1 капсула или прахчето от капсулата да се 

добави в топли продукти(каша). В определени случаи /при занемарен кариес при 

децата, бавно опадане на млечните зъби, забавяне в растежа на постоянните зъби, 

изразена парадонтоза/ програмата се обогатява с БИОКАЛЦИЙ ЗА ДЕЦА по 1/2 прахче 

веднъж дневно сутрин, 20 дни, а след приемането в рамките на две седмици на 

хапчетата за дъвчене (по 4 таблетки дневно вместо 2) дозата на БИОЦИНК се 

увеличава двойно. 

3."ХИТО3АН" при гингивити, парадонтити, флус. Прахчето от една капсула се обърква 

с една супена лъжица мед и след хранене три пъти на ден 1/3 от сместа се маже върху 

поразения участък от слизестата обвивка. ХИТОЗАНЪТ неутрализира киселинността 

на стомаха и затова се пие с вода с лимон или с кисел сок. Преди лягане вечер се 

приемат 2 таблетки ХИТОЗАН с 250мл пречистена вода. На деца след 3 години се 

предписва местно. Курсова доза - 1 месец. 

Втори етап - повишаване на обменните процеси в зъбната пулпа, подобряване на 

кръвоснабдяването, отстраняване на миризмата от устата. 

4.Икан за запазване нормалното състояние на зъбите. По 4 капсули се приемат между 

храненията с 250мл топла вода. На деца след 6 години ИКАН се предписва по 2 

капсули. 

Да се прилага много внимателно при високо артериално налягане и след 16 часа, 

особено при нарушения в съня. 

Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма - 2 месеца. 

Брой на курсовете за година - не по-малко от 2.  

 
 

 

Инсулт  

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И КОРИГИРАНЕ в остър 

период на инсулт с помощта на БАД "Тянши": 

 

Първият етап започва 7-14 дни след излизане от мозъчна кома или веднага след 

отстраняване на острите признаци на заболяването, ако процесът е преминал без загуба 

на съзнанието - очистване на съдовете, намаляване агрегацията на тромбоцити /процеса 

на образуване на кръвни съсиреци/. 

1."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, запарете 1 пакет чай в 1 л 

вряла вода и оставете да престои 15 мин. Пийте на малки глътки 1,5 часа след закуска 

по 250 мл в продължение на 10-15 мин. Повторно запарете същото пакетче чай и 

изпийте през втората половина от деня. 

2."БИОКАЛЦИЙ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МОЗЪЧНАТА ДЕЙНОСТ": прахчето от 1 

капсула добавете в 200 мл топла отвара от шипки и пийте сутрин, 30 мин преди 



закуска, на малки глътки. За един курс трябва да имате поне 2 опаковки. 

3."БИОЦИНК": по 1 капсула на обяд и вечер, 1,5 часа след хранене, пие се с 250 мл 

АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ. Курсова доза - 1 месец. Втори етап - възстановяване на 

микроциркулацията и нарушената чувствителност и движенията в долните крайници. 

При липса на парези и паралич вторият етап се прилага за профилактика на възможен 

повторен инсулт. 

4."ХИТОЗАН": по 2 капсули, 30 мин преди обяда, пият се с 250 мл вода. 

5."ХОЛИКАН": по 2 капсули вечер, 30 мин преди хранене, пият се с 250 мл 

АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ. 

Курсова доза - 1 месец. 

Трети етап - възстановяване на нарушената обмяна на липидите и поддържане 

функциите на мозъка. 

6."ВЕЙКАН": по 1 капсула сутрин, 30 мин преди закуска, изпийте с 250 мл вода. 

Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3 месеца.  

 
 

 

Изтръпвания и бодежи 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при изтръпвания и бодежи, 

синдром на неспокойните крака с БАД "Тянши": 

Първи етап - възстановяване нарушената обмяна и микроциркулацията на нервните 

коренчета и стволове. 

1."БИОКАЛЦИЙ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА МОЗЪКА": по 1 капсула се 

пие сутрин, 30 мин преди закуска, с 250 мл вода. Съдържа фолиева киселина. 

2."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, изпийте с 250 млвода. 

3. "АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 1 пакетче чай с 

500 мл вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-15 

мин. Повторно запарете същото пакетче чай с 500 мл вода и изпийте през втората 

половина от деня. Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

Курсова доза - 1 месец. 

Bтoри eтап - противовъзпалително действие и поддържане нормалния метаболизъм на 

нервните проводници. 

4."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пийте с 250 мл вода в 

продължение на една седмица, след това 10 дни - 3 капсули и 14 дни- 4 капсули. 

5."ВЕЙКАН": по 1 капсула по обедно време, 1-1,5 часа след приемането на храната, 

изпийте с 250 мл вода. Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 2 месеца.  

 
 

 

Изгаряния 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при изгаряния с помощта на 

БАД "Тянши": 

Първи етап - възстановяване нарушената обмяна и имунната система. 

1."КОРДИЦЕПС": по 3 капсули сутрин, 1-1,5 часа след хранене, изпийте с 250 мл вода. 



За деца до 6 години - 1 капсула, от 12 години нататък - 2 капсули. 

2."ХИТОЗАН": по 3 капсули вечер, 30 мин преди хранене, пийте с не по-малко от 250 

мл пречистена вода. За деца до 6 години - 1 капсула, след 12 години 12 капсули. 

Външно приложение на ХИТОЗАН: 1 капсула сух прашец се разтваря в 30 мл стерилен 

воден разтвор за инжекции и се нанася върху изгорялата кожа след обработката й 1-3 

пъти на ден в зависимост от фазата на изгарянето с разчет - 1% от повредената от 

изгарянето повърхност на площта на тялото. Курсова доза - 1 месец. 

Втори етап - възстановяване нарушената обмяна на микроелементите и витамините и 

хранителна поддръжка на кожните клетки. 

3."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. За спазване на питейния режим най-добре да пиете 

отвара от шипки. 

4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пийте с 250 мл вода. 

5."ВЕЙКАН": по 1 капсула по обедно време, 1-1,5 часа след хранене, пийте с 250 мл 

вода. Курсова доза - 1 месец. 

Обща продължителност на базовата програма за коригиране - 2 месеца.  

 
 

 

Имунитет 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ имунната защита на 

възрастните с помощта на БАД "Тянши": 

Първи етап - възстановяване и стимулиране дейността на имунната система. 

1."КОРДИЦЕПС": по 3 капсули сутрин, 1-1,5 часа след хранене, пийте с 250 мл вода. За 

деца до 6 години се препоръчва 1 капсула, над 12 години - 2 капсули. 

2."ХИТОЗАН": по 3 капсули вечер. 30 мин преди хранене, изпийте с 250 мл пречистена 

вода. За деца до 6 години - 1 капсула, над 12 години - 2 капсули. Курсова доза - 1 месец. 

3."СПИРУЛИНА": по 2 капсули 2 пъти дневно, 1,5 часа след обяда и вечерята, пийте с 

300 мл топла отвара от шипки в продължение на една седмица. след това трябва да 

увеличите дозата до 5 хапчета веднъж дневно след обяда. Да не се прилага при 

бъбречна патология /остра и хронична бъбречна недостатъчност, гломерулонефрит . 

Курсова доза - 2 месеца. 

Втори етап - възстановяване на нарушената обмяна за микроелементите и витамините.  

4."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. За спазване за питейния режим използвайте отвара от 

шипки. 

5."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1.5 часа след вечеря, пийте с 250 мл вода. 

6."BEЙKAH": по 1 капсула по обедно време, 1-1,5 часа след хранене, пийте с 250 мл 

вода. Курсова доза - 1 месец. 

Обща продължителност на базовата програма за коригиране - 3 месеца.  

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инфаркт, исхемична болест 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА ПОДДРЪЖКА И КОРИГИРАНЕ при 

исхемична болест, стенокардия и инфаркт на миокарда с помощта на 

БАД "Тянши": 

 

Енергийният меридиан на кръвоносната система е активен от 19 до 21 часа. Първи 

етап - очистване на съдовете, намаляване агрегацията на тромбоцити /процеса на 

образуване на кръвни съсиреци/. 1."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди 

хранене, залейте една пакетче чай с 250 мл вряла вода и оставете да престои 15 мин. 

Пийте на малки глътки в продължение на 10-15 мин. Повторно запарете същото 

пакетче чай и изпийте през втората половина от деня. Противопоказан прием: за деца 

до 12 години, бременни и кърмачки. 2."ХОЛИКАН": по 2 капсули сутрин, 30 мин преди 

хранене, пият се с 250 мл АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ. Курсова доза - 1 месец. Втори етап - 

възстановяване микроциркулацията и нарушената обаяна налипиди. 3."БИОКАЛЦИЙ" 

по 1 кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин преди хранене, на малки 

глътки. 4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. 

5."ХИТОЗАН": по 3 капсули, 30 мии преди обяда, пият се с 250 мл вода. Курсова доза - 

1 месец. Трети етап - укрепване на сърдечния мускул и повишаване реологичните 

свойства на кръвта. 6."ИКАН": по 4 капсули, 30 мин преди закуска, пият се с 250 мл 

вода. Курсова доза - 1 месец. Продължителност на базовата програма за коригиране - 3 

месеца.  

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при ендомиокардити и 



кардиомиопатии с помощта на БАД Тянши": 

Първи етап - провеждане на детоксикация, борба с инфекцията и стимулиране на 

имунните процеси. 

1."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 1-1,5 часа след хранене, пият се с 250 мл вода в 

продължение на 7 дни, след това по 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 капсули. При деца 

от 5 години нататък дозата се намалява двойно.  

2."ХИТОЗАН": по 2 капсули вечер, 30 мин преди хранене, пият се с не по-малко от 250 

мл пречистена вода в продължение на 7 дни, след това по 3 капсули -10 дни и 14 дни по 

4 капсули. При деца от 12 години нататък дозата се намалява двойно. Курсова доза - 1 

месец. 

Втори етап - възстановяване на микроциркулацнята и подобряване на обменните 

процеси в сърдечния мускул. 

3."БИОКАЛЦИЙ": по 1 кафеена лъжичка на 250 мл вода, сутрин, 30 мин преди 

хранене, пие се на малки глътки. 

4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. 

5."ИКАН": по 4 капсули преди обеяда, пият се с 250 мл вода. Курсова доза - 1 месец. 

Трети етап - очистване на съдовете, намаляване на агрегацията на тромбоцити 

/процеса на образуване на кръвни съсиреци/. 

6."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене залейте 1 пакетче чай с 250 

мл вряла вода и оставете да престои 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 

10-15 мин. Повторно запарете същия пакет и изпийте през втората половина от деня. 

Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

7."ХОЛИКАН": по 2 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пият се с 250 мл 

АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ. Курсова доза - 1 месец. 

Обща продължителност на базовата програма за подръжка и коригиране - 3 месеца.  

 
 

 

Кости 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при лумбаго, радикулит, 

счупвания на костите и сколиоза с помощта на БАД "Тянши":  

 

Първи етап - коригиране на метаболизма в костната и хрущялната тъкан. 

1."БИОКАЛЦИЙ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МОЗЪЧНАТА ДЕЙНОСТ": по 1 капсула се 

пие сутрин, 30 мин преди закуска, с 250 мл вода. 2."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 

1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. Курсова доза - 1 месец. Втори етап - борба 

с възпалението. 1."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 1-1,5 часа след приемане на 

храна, пийте с 250 мл вода в продължение на 7 дни, след това по 3 капсули - 10 Дни и 



14 дни по 4 капсули. 2."ХИТОЗАН": по 2 капсули вечер, 30 мин преди прием на храна, 

пият се с не по-малко от 250 мл пречистена вода в продължение на 7 дни, след това по 3 

капсули - 10 дни и 14 дни по 4 капсули.За деца от 12 години нататък дозата се намалява 

двойно. Курсова доза - 1 месец. Трети етап - очистване на съдовете, подобряване на 

обменните процеси. 3."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, 

залейте 1 пакетче чай с 250 мл вряла вода и оставете да престои 15 мин. Пийте на 

малки глътки в продължение на 10-15 мин. Повторно запарете същия пакет и изпийте 

през втората половина на деня. Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни 

и кърмачки. Курсова доза - 1 месец. Продължителност на базовата програма за 

коригиране - 3 месеца. При счупвания на костите препоръчвам - "Биокалций Гай Бао".  

 
 

 

 
 
Колит 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ нарушените функции на 

червата с помощта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - очистване на червата и провеждане на дезинтоксикация. 

1."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди приемане на храна залейте 1 

пакетче чай с 250 мл вряла вода и оставете да престои 15 мин Пийте на малки глътки в 

продължение на 10-15 мин. Повторно залейте cъщото пакетче и изпийте през втората 

половина от деня. Противопоказан прием: при деца до 12 години, бременни и 

кърмачки. 

2."ХИТОЗАН": по 2 капсули вечер преди лягане, пият се с 250мл вода Курсова доза - 

1,5 месеца. Втори етап - възстановяване функциите на червата за сметка на 

регенериране /възстановяване/ на власинчестата част. 

3."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250мл вода, пие се сутрин 30 мин преди 

закуска на малки глътки.  

4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пие се с 250мл вода. 

5."ИКАН": по 4 капсули, 30 мин преди обяд, пият се с 250мл вода. Курсова доза - 1 

месец. Продължителност на базовата програма за коригиране - 2,5 месеца. Корекция на 

храненето. 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ нарушените функции на червата с 



помощта на БАД "Тянши": Най-високата активност на енергийния меридиан на 

дебелото черво е от 5 до 7 часа, а на тънкото - от 13 до 15 часа. 

Първи етап - очистване на червата. 

1."ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене, сдъвчете или стрийте и 

объркайте с вода 3 хапчета и изпийте с 250мл пречистена вода. В рамките на деня 

приемайте по 2-3 л течности с оглед на приеманото количество течна част с храната. 

Другите БАД се приемат 1,5-2 часа преди или след приемането на ДВОЙНА 

ЦЕЛУЛОЗА. Противопоказан прием: при деца до 6 години, бременни; при кървящд 

язви на стомашно-чревния тракт се приема едновременно с ХИТОЗАН.  

2."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин един час преди закуска залейте 2 пакетчета чай с 

500 мл вряла вода и оставете да престои 15 мин. Пийте намалки глътки в продължение 

на 10-15 мин по 150 мл през първата половина на деня. Повторно залейте същите 

пакетчета чай и пийте през втората половина на деня. Противопоказан прием: при деца 

до 12 години, бременни и кърмачки. Курсова доза - 20 дни. Втори етап - възстановяване 

функциите на червата за сметка на регенерирането /възстановяването/ на власинчестата 

част. 

3."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250мл вода, пие се сутрин 30 мин преди 

закуска на малки глътки. 

4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250мл вода. 

5."ИКАН": по 4 капсули, 30 мин преди обяда, пият се с 250 мл вода. Курсова доза - 1 

месец. 

Общата продължителност на базовата програма за коригиране - 1 месец и 20 дни.  

 
 

 

Менструални смущения 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при нарушения на цикличните 

процеси при жените с помощта на БАД "Тянши": 

Първи етап - очистване на червата, нормализиране на обменните процеси и допълване 

недостига от макроелементи. 

1."ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене, сдъвчете или стрийте и 

объркайте с вода 3 хапчета и изпийте с 250 мл пречистена вода. В продължение на 

целия ден пийте по 2-3 л течности с оглед приеманото количество течна част с храната. 

Други БАД се взимат 1,5-2 часа преди или след приемането на ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА. 

Противопоказан прием: за деца до 5 години, бременни и при кървящи шп на стомашно-

чревния тракт. Курсова доза - 2 седмици. 

Втори етап 
2."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 1 пакетче чай с 500 

мл вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-15 мин. 

Повторно запарете същото пакетче с 500 мл вряла вода и изпийте през втората 

половина от деня. Противопоказен прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

3."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. 

4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 извода. Курсова 

доза - 1 месец. Трети етап - възстановяване на нарушените ендокринни функции. 

5."ИКАН": започнете с 2 капсули - 7 дни, след това 3 капсули - 7 дни, а останалите 115 

капсули - по 4 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пият се с мл вода. Курсова доза - 

1,5 месеца. 6."ВЕЙКАН": по 1 капсула по обед, 1-1,5 часа след хранене, пие се с 250 мл 

вода. Курсова доза - 1 месец. 



Особено ефективна е добавката "Масло от иглика".  

 
 

 

Менопауза 

ББАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при климактеричен синдром и 

мепопауза с помощта на БАД "Тянши": 

Първи етап - очистване на червата и съдовете. 

1."ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене, сдъвчете или стрийте и 

объркайте с вода 3 хапчета и изпийте е 250 мл пречистена вода. В рамките на деня 

пияте 2-3 л течности с оглед на приеманото количество течна част с храната. 

Противопоказан прием: за деца до 5 години, бременни и при кървящи язви на 

стомашно-чревния тракт. Курсова доза - 2 седмици. 

2."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене залейте 1 пакетче чай с 500 

мл вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-15 мин. 

Повторно запарете същото пакетче чай с 500 мл вода и изпийте през втората половина 

на деня. Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

3."ХИТОЗАН": по 2 капсули сутрин на гладно, пият ce с 250 мл вода. Курсова доза: 1,5 

месеца. Втори етап - възстановяване на нарушената обмяна. 

4."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. За спазване на питейния режим по-добре ползвайте 

отвара от шипки. 5."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа слсд вечеря, пият се с 250 

мл вода. Курсова доза - 1 месец. 

Трети етап - възстановяване на нарушените ендокринни функции и повишаване 

защитните функции на имунната система/имайки предвид възрастта/. 

6."ИКАН": започнете с 2 капсули - 7 дни, след това 3 капсули - 7 дни, а оставалите 115 

капсули по 4 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пийте с 250 мл вода. Курсова доза - 

1,5 месеца. 

7."ВЕЙКАН": по 1 капсула по обедно време, 1-1,5 часа след приемането на храната, 

пият се с 250 мл вода. 

8."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули по обедно време, 1-1,5 часа след хранене, пият се е 250 

мл вода в продължение на 7 дни, след това по 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 капсули. 

Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 4 месеца.  

 
 

 

Плеврити, невралгии, радикулити 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при неврити, невралгии, 

радикулити с БАД "Тянши": 

Първи етап - възстановяване нарушената обмяна и микроциркулацията на нервните 

коренчета и стволове. 

1."БИОКАЛЦИЙ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА МОЗЪКА": по 1 капсула се 

пие сутрин, 30 мин преди закуска, с 250 мл вода. Съдържа фолиева киселина. 

2."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, изпийте с 250 млвода. 

3. "АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 1 пакетче чай с 



500 мл вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-15 

мин. Повторно запарете същото пакетче чай с 500 мл вода и изпийте през втората 

половина от деня. Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

Курсова доза - 1 месец. 

Bтoри eтап - противовъзпалително действие и поддържане нормалния метаболизъм на 

нервните проводници. 

4."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пийте с 250 мл вода в 

продължение на една седмица, след това 10 дни - 3 капсули и 14 дни- 4 капсули. 

5."ВЕЙКАН": по 1 капсула по обедно време, 1-1,5 часа след приемането на храната, 

изпийте с 250 мл вода. Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 2 месеца.  

 
 

 

 
Oстеопороза 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при остеопороза с помощта на 

БАД "Тянши": 

 

Остеопорозата представлява постепенно намаляване плътността на костите или 

атрофия на костите. Само по себе си това състояние е естествен процес. 

При всеки човек, започвайки от 35-40-годишна възраст, се наблюдава бавно 

разрушаване на костите, което чак до старческа възраст не трябва да приема болезнени 

мащаби. Но в редица случаи под влияние на различни фактори се наблюдава по-бързо 

развитие на това състояние и възникват усложнения, свързани със счупвания на 

костите. Всяка година се отчитат хиляди счупвания вследствие остеопороза или 

изтъняване на костите. Това доста разпространено заболяване на костите, свързано с 

обмяната на веществата, поразява предимно жени в средна и старческа възраст и 

предизвиква силни болки в гърба, счупвания на костите /особено на бедрата и ребрата/ 

при минимална травма, а също и деформация на прешлените. През целия ни живот 

костите постоянно се регенерират: разрушава се и се изхвърля старото вещество и се 

образува ново. В средна и старческа възраст, особено след значително намаляване на 

продукцията на половите хормони, разрушителните процеси започват да преобладават 

над възстановяването. Костите изтъняват, изпитват недостиг на минерални вещества, 

които им придават здравина и твърдост /калций, магнезий, фосфат/ и по-лесно се чупят. 

Обаче недостигът на репродуктивни хормони не е единствената причина за 

изтъняването им. Редовният прием на стероидни препарати /например при ревматичен 



артрит, червен лупус или други възпалителни и автоимунни заболявания/, излишъкът 

на тироксин, изработван от щитовидната жлеза или постъпващ в организма във вид на 

лекарства, прекалената употреба на витамин D може да предизвика изтъняване на 

костите. Недостигът на калций, особено при жените над 35 години, може да 

подпомогне развитието на остеопороза, макар че при някои пациенти проблемът е по-

скоро в нарушаването на способността за нормалното му усвояване, а не за недостиг на 

калций в порциона. В по-млада възраст репродуктивните хормони /особено при 

жените/ стимулират усвояването на калция в тънките черва и по този начин укрепват 

костите. На възрастни хора калциевите препарати ще помогнат несъмнено, но много от 

тях имат нужда и от хормонални лекарства за подобряване на усвояването му. Калцият 

действа активно заедно с магнезия - последният е необходим за активирането на 

биохимичните реакции при оформянето на новата кост. Недостигът на манган - другото 

минерално вещество, важно за образуването на костна тъкан, може да доведе до 

отслабване и изтъняване на костите Фолиевата киселина е необходима за правилното 

формиране на влакнестия скелет /от колаген/, върху който се отлагат минералните 

соли. Без здрав скелет костта ще се деформира и няма да е достатъчно здрава. За 

правилното оформяне на влакнестия скелет на костта освен фолиева киселина е 

необходим и витамин В6. Недостигът на витамин В12 може да доведе до нарушаване 

дейността на клетките, които строят костта /остеобласти/. Когато тези клетки не могат 

да работят нормално, докато разрушаващите я клетки /остеокласти/ продължават 

пъкленото си дело, костта изтънява все повече. В нашия организъм трябва да се 

съдържа голямо количество витамин D за ефективно усвояване на калция от червата. 

При недостиг на витамин К организмът губи повече калций с урината и по такъв начин 

може да се появи недостиг на калций. Като резултат се увеличава рискът от счупвания - 

особено на бедрените кости. Тъй като чревните бактерии обикновено синтезират 

достатъчно количество витамин К, дефицит се появява, когато продължително време 

или с чести курсове на лечение с антибиотици се унищожават полезните бактерии в 

дебелото черво. Цинкът засилва действието на витамин D, подпомага по-доброто 

усвояване на калция и използването му за образуването на нова кост. Недостигът на 

цинк води до отслабване и чупливост на костите. Тъй като при по-възрастните хора се 

наблюдава недостиг на цинк и тази възрастна група е най-рискова за остеопороза, 

цинковите препарати могат да се окажат доста полезни. Ако в порциона присъства 

твърде много фосфор заради прекалената злоупотреба с животински белтъчини или 

газирани разхладителни напитки, ще се понижи способността за усвояване на калция и 

ще се увеличи загубата му с урината. Идеалното съотношение на потреблението на 

калций и фосфор е 1:1, т.е. 1 мг калций на 1 мг фосфор. Някои хора са склонни да 

поемат повече фосфор от калций, което е особено неблагоприятно в случаите, когато е 

голяма вероятността от развитие на остеопороза. Препоръки за храненето: макар че 

трябва да избягвате недостига на белтъчини, приемайте ги в малки количества. 

Старайте се да получите по-голяма част от белтъчините от яйчния белтък и млечните 

продукти, такива като извара с ниско съдържание на мазнини, кисело или прясно 

мляко, както и соеви продукти. Избягвайте газираните разхладителни напитки. 

Злоупотребата с алкохол може да наруши дейността на клетките, оформящи костта. В 

резултат тя се разрушава по-бързо, отколкото се възстановява. Действието на алкохола 

зависи от дозата, т.е. колкото повече пиете, толкова повече изтъняват костите ви. Рязко 

намалете потреблението на алкохол, ако има голяма вероятност да се разболеете от 

остеопороза. Кофеинът също подпомага загубата на калций с урината. В наскоро 

проведено изследване бе установено, че при жените, които изпиват повече от 2 чашки 

кафе ежедневно, вероятността от счупване на бедрото е с 35% по-висока. В друг труд е 

доказано трикратното увеличение на честотата на счупванията на бедрата при жени, 

изпиващи повече от 4 чашки кафе, в сравнение с онези, които изобщо не го употребяват 

/изследванията в тази област засягат преди всичко жените, тъй като при тях 



остеопорозата е по-често срещана/. Тъй като повечето хора средно изпиват по две 

чашки кафе ежедневно тези данни са доста тревожни. Ако вече имате остеопороза, 

изключете изцяло кофеина от менюто си: прекратете редовната употреба на кафе, чай, 

шоколад и много разхладителни газирани сладки напитки. Порционът с високо 

съдържание на захар също води до загуба на калций с урината, тъй като при това се 

повишава нивото на инсулина. Трябва рязко да се намали потреблението на захар - 

рафинирана захар, царевична патока, сироп с високо съдържание на фруктоза, меласа и 

всички продукти, приготвени от тези вещества. Голямото количество мазнини в 

храната забавя нормалното усвояване на калция от червата, тъй като мазнините 

свързват калция и образуват сапуни подобно на това, както в миналото са варили сапун, 

обърквайки топена свинска мас с пепел. Червата не могат да усвоят тези сапуни и те 

биват изхвърляни от организма. цел - възстановяване на микроциркулацията и 

коригиране на метаболизма в костната и хрущялната тъкан. 

1."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин залейте 1 пакетче чай с 250 мл вряла вода, оставете 

да престои 15 мин и пийте на малки глътки в продължение на 10-15 мин. Повторно 

запарете същото пакетче и изпийте през втората половина на деня. Противопоказателен 

прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

2."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин 

преди закуска, на малки глътки /може да се добави прахчето в топла отвара от 

АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ/. 

3."БИОЦИНК": по 2 капсули 1,5 часа след обеяда, пият се с 250 мл вода. 

4."ХИТОЗАН": по 2 капсули вечер, пият се с 250 мл вода. 

5."ХОЛИКАН": по 2 капсули денем, заедно с БИОЦИНК. Курсова доза - 50 дни.  

 
 

 

Отслабване 

БАЗОВА ПРОГРАМА за намаляване и поддръжка на теглото с помощта 

на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - очистване на червата и съдовете. 

1."ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене, сдъвчете или стрийте и 

объркайте с вода 3 хапчета и изпийте с 250 мл пречистена вода. В рамките на деня 

пийте по 2-3 л течности с оглед на приеманото количество на течната част с храната. 

Другите БАД се приемат 1,5-2 часа преди или след приема на ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА. 

Противопоказан прием: за деца до 5 години, бременни и при кървящи язви на 

стомашно-чревния тракт. 

2."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 1 пакетче чай с 500 

мл вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-15 мин 



по 250 мл през първата половина на деня. Повторно запарете същото пакетче и изпийте 

през втората половина от деня. Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни 

и кърмачки. Курсова доза - 15-20 дни. 

Втори етап - възстановяване на нарушената липидна обмяна, свързване на мазнините и 

изхвърлянето им от организма. 

3."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. 

4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечерята, пият се с 250 мл вода. 

5."ИКАН": по 4 капсули, 30 мин преди обяда, пият се с 250 мл вода. Курсова доза - 1 

месец. Tpemu eтaп - стопяване на "резервните" мазнини и намаляване тегловна тялото. 

6."ХИТОЗАН": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл. 

7."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 3 пакетчета чай с 1 

л вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на целия ден по 

50-100 мл. Курсова доза - 1,5 месеца. 

Обща продължителност на базовата програма - 3 месеца.  

 
 

 

Панкреас 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ нарушените функции на 

панкреатичната жлеза с помощта на БАД "Тянши": 

 

Хроничният панкреатит - възпалителното заболяване на панкреатичната жлеза се 

характеризира с прогресиращо протичане, изменения в структурата на органа, замяна 

на тъканите на жлезата със съединителна тъкан и значителни нарушения във 

функциите й. Основната причина за заболяването е злоупотребата с алкохол, както и 

патологии на черния дроб и жлъчоизвеждащите пътища. 

Хроничният панкреатит може да се развие в резултат на други заболявания на 

стомашно-чревния тракт, както и при ендокринни заболявания, нарушена обмяна на 

веществата, алергии и хелминтози. Клиничната картина в периода на обостряне се 

характеризира с резки болки под лъжичката, които се усещат чак в гърба или носят 

опасващ характер, с нарушения в смилането на храната, гадене, повдигане. Добрата 

изразеност на симптомите на заболяването зависи от формата и тежестта на процеса. 

Разтоварващо хранене. 

Най-висока е активността на енергийния меридиан далак-панкреас от 9 до 11 часа. 

Първи етап - провеждане на детоксикация и възстановяване мембраните на 



повредените клетки и техните нарушени функции. 

1."ХИТОЗАН": по 2 капсули се пият вечер, 30 мин преди хранене, с 250 мл пречистена 

вода в продължение на 7 дни. След това 3 капсули - 10 дни и 4 капсули - 14 дни. 

2."ХОЛИКАН": по 2 капсули сутрин, 30 мин преди хранене, пият се с 250 мл 

пречистена вода. Курсова доза - 1 месец. 

Bmopи етап - възстановяване на нарушените обменни процеси. 

3."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода се пия сутрин, 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. 

4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. Курсова 

доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 2 месеца. 

В рамките на една година се правят поне 2 курса.  

 
 

 

Полови разстройства 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ с помощта на БАД "Тянши": 

Първи етап - очистване на червата и съдовете. 

1."ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене, сдъвчете или стрийте и 

объркайте с вода 3 хапчета и изпийте с 250 мл пречистена вода. В рамките на деня 

пийте 2-3 л течности с оглед на приеманото количество течна част с храната 

Противопоказан прием: за деца до 5 години, бременни и при кървящи язви на 

стомашно-чревния тракт. KуpcoBa доза - 2 седмици. 

2."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 1 пакетче чай с 500 

мл вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-15 мин. 

Повторно запарете същото пакетче в 500 мл вода и изпийте през втората половина от 

деня. Противопоказен прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

3."ХИТОЗАН": по 2 капсули сутрин на гладно - 7 дни, след това 3 капсули 10 дни, по-

нататък 4 капсули - 2 седмици, като се пият с 250 мл вода. Курсова доза - 1 месец. 

Втори етап - възстановяване на нарушената обмяна. 

4."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. За спазване на питейния режим по-добре да се пие с 

отвара от шипки. 

5."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. Курсова 

доза - 1 месец. 

Трети етап - възстановяване на нарушените ендокринни функции. 

6."ИКАН": започнете с 2 капсули - 7 дни, след това 3 капсули - 7 дни, останалите 115 

по 4 капсули сутрин 30 минути преди закуска, пийте с 250 мл вода. Курсова доза - 1 

месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3,5 месеца.  

 
 

 

Подагра 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при подагра с помощта на БАД 

"Тянши": 



 

Коригиране на храненето, физиотерапия, масаж. 

Менюто с високо съдържание на захар подпомага развитието на подагра, тъй като се 

повишава нивото на инсулина, който забавя изхвърлянето на пикочната киселина от 

организма. Фруктозата на някои плодове увеличава изработването на пикочна 

киселина, която също подпомага развитието на подагра. Използването на изкуствени 

подсладители /аспартам, захарин/ не увеличава риска от заболяване. Алкохолът се 

отнася към продуктите, които най-много подпомагат развитието на подагра. Червеното 

месо, черният дроб, бъбреците, мидите, раците, бобовите, грахът съдържат много 

пурини, от които в организма се образува пикочна киселина. Витамин А и 

никотиновата киселина /във високи, неконтролируеми дози/ могат да предизвикат 

пристъп на подагра. 

Първи етап - борба с възпалението и извеждане на пикочната киселина от организма 

чрез бъбреците. 

1."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 1-1,5 часа след приемането на храна, пийте с 

250 мл вода в продължение на 7 дни, след това по 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 

капсули. 

2."ХИТОЗАН": по 2 капсули вечер, 30 мин преди хранене, пият се с 250 мл пречистена 

вода в продължение на 7 дни, след това по 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 капсули. За 

деца от 12 години нататък дозата се намалява двойно. Курсова доза - 1 месец. 

Втори етап - възстановяване на микроциркулацията, коригиране на метаболизма в 

костната и хрущялната тъкан. 

3."БИОКАЛЦИЙ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МОЗЪЧНАТА ДЕЙНОСТ": по 1 капсула се 

пие сутрин, 30 мин преди закуска, с 250 мл вода. Съдържа фолиева киселина. 

4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. Курсова 

доза - 1 месец. 

Трети етап - очистване на съдовете, подобряване на обменните процеси. 

5."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 1 пакетче чай с 250 

мл вряла вода, оставете да престои 15 мин и пийте на малки глътки в продължение на 

10-15 мин. Повторно запарете същия пакет и изпийте през втората половина на деня. 

Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

6."ХОЛИКАН": по 2 капсули сутрин, 30 мин преди засукса, изпийте с 250 мл 

АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ. Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3 месеца.  

 
 

 

Простата 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при аденом на простатната 



жлеза с помощта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - борба с възпалението, възстановяване на микроциркулацията и 

нарушената обмяна на веществата. 

1."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди приемане на храна, залейте 1 

пакетче чай с 500 мл вряла вода и оставете да се запари 15 мин. Пийте на малки глътки 

в продължение на 10-15 мин. Повторно запарете същото пакетче с 500 мл вряла вода и 

изпийте през втората половина на деня. Противопоказан прием: за деца до 12 години, 

бременни н кърмачки. 

2."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 1-1,5 часа след хранене, пият се с 250 мл вода в 

продължение на 7 дни, след това по 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 капсули. 

3."ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене, сдъвчете или стрийте и 

объркайте с вода 3 хапчета и изпийте с 250 мл пречистена вода. В продължение на 

целия ден пийте 2-3 л течности с оглед на приеманото количество течна част с храната. 

Другите БАД се приемат 1,5-2 часа преди или след приемането на ДВОЙНА 

ЦЕЛУЛОЗА. 

Противопоказан прием: за деца до 5 години, бременни и при кървящи язви на 

стомашно-чревния тракт. Курсова доза - 1 месец. 

Втори етап - възстановяване на микроциркулацията, коригиране на метаболизма в 

простатната жлеза. 

4."БИОКАЛЦИЙ": по една чаена лъжичка на 250 мл вода, пие се спрян, 30 мин преди 

закуска, на малки глътки. 

5."БИОЦИНК": по 3 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. Курсова 

доза - 20 дни. 

Трети етап - очистване на съдовете, подобряване на обменните процеси и 

възстановяване на нарушените хормонални взаимовръзки. 

6."ИКАН": по 2 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пият се с 250 мл вода. 

7."СПИРУЛИНА": по 2 капсули 2 пъти на ден, 1,5 часа след обяда и вечерята, пият се с 

300 мл топла отвара от шипки в продължение на една седмица, след това дозата се 

увеличава до 5 капсули 1 път дневно след обяда. Не се прилага при бъбречна патология 

/остра и хронична бъбречна недостатъчност, гломерулонефрит/. Курсова доза - 2 

месеца. 

Обща продължителност на програмата - 3 месеца и 20 дни.  

 
 

 

Пикочопроводни пътища 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при възпалителни заболявания 



на пикочопроводните пътища с помощта на БАД "Тянши": 

Първи етап - борба с инфекцията и възпалението, стимулиране на имунните процеси. 

1."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 1-1,5 часа след закуска, пият се с 250 мл вода в 

продължение на 7 дни, след това по 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 капсули. 

2."ХИТОЗАН": по 2 капсули вечер,30 мин преди хранене, пият се с не по-малко от 250 

мл пречистена вода в течение на 7 дни, след това по 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 

капсули. За деца от 12 години нататък дозата за прием се намалява двойно. Курсова 

доза - 1 месец. 

Втори етап - възстановяване на микроциркулацията и коригиране на метаболизма в 

органите на пикочно-половата система. 

3."БИОКАЛЦИЙ": по 1 кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин 30 мин преди 

закуска, на малки глътки. 

4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. Курсова 

доза - 1 месец. 

Трети етап - очистване на съдовете, подобряване на обменните процеси в организма. 

5."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди закуска, залейте 1 пакетче от чая с 

250 мл вряла вода и оставете да се запари 15 мин. Пийте на малки глътки в 

продължение на 10-15 мин. Повторно запарете същото пакетче и изпийте през втората 

половина от деня. Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

6."ХОЛИКАН": по 2 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пият се с 250 мл 

АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ. Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3 месеца  

 
 

 

Паркинсон 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при болестта на Паркинсон с 

помощта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - очистване на червата. 

1."ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене, сдъвчете или стрийте и 

объркайте с вода 3 хапчета и изпийте с 250 мл пречистена вода. В продължение на деня 

пийте 2-3 л течности с оглед приеманото количество течна част с храната. 

Противопоказан прием: за деца до 5 години, бременни и при кървящи язви на 

стомашно-чревния тракт. Курсова доза - 2 седмици. 

Втори етап - възстановяване нарушената обмяна и микроциркулацията на мозъчната 

тъкан. 

2."БИОКАЛЦИЙ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА МОЗЪКА": по 1 капсула се 



пие сутрин, 30 мин преди закуска, с 250 мл вода. Курсова доза - 1 месец. 

Трети етап - поддържане нормалния метаболизъм на нервната тъкан. 

3."ИКАН": по 3 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пият се с 250 мл вода. 

4."ВЕЙКАН": по 1 капсула по обедно време, 1-1,5 часа след хранене, пие се с 250 мл 

вода. Курсова доза - 1,5 месеца. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3 месеца.  

вследствие вродена аномалия на обмяната. При това се извършват дегенеративни 

изменения на нервната система, водещи до появата на симптомите на болестта на 

Паркинсон.  

 
 

 

 
 
 
 
Псориазис 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при псориазис с помощта на 

БАД "Тянши": 

 

Първи етап - очистване на червата, възстановяване на нарушената обмяна и имунната 

система. 

1."ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене, сдъвчете или стрийте и 

объркайте с вода 2 хапчета. Пийте с 200 мл пречистена вода в продължение на седмица, 

след това 3 хапчета - седмица и още една седмица - 4 хапчета. В рамките на деня 

поемайте 2 л течности с оглед приеманото количество течна част с храната. 

Противопоказан прием: за деца до 5 години, бременни и при кървящи язви на 

стомашно-чревния тракт. Курсова доза - 2 седмица. 

2."КОРДИЦЕПС": след очистване на червата, приемайте по 2 капсули сутрин, 1-1,5 

часа след хранене, пийте с 250 мл вода в продължение на 7 дни, след това по 3 капсули 

- 10 дни и 14 дни по 4 капсули. 

3."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене залейте 2 пакетчета чай с 

500 мл вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-15 

мин. Повторно запарете същите пакетчета с 500 мл вода и изпийте през втората 

половина от деня. Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

Курсова доза - 1 месец. 

Втори етап - възстановяване на нарушената обмяна на микроелементите и витамините 

и подхранваща поддръжка на кожните клетки. 

4."БИОКАЛЦИЙ": по една кафееиа лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. За спазване на питейния режим по-добре използвайте 



отвара от шипки. 

5."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. 

6."ВЕЙКАН": по 1 капсула по обедно време, 1-1,5 часа след хранене, впийте с 250 мл 

вода. Курсова доза - 1 месец. 

Трети етап - поддържане нормалния метаболизъм на нервната тъкан, повишаване на 

умствената активност, засилване предаването на нервни импулси, защита на организма 

от въздействията на стреса и успокояващо действие. 

7."ИКАН": по 3 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, изпийте с 250 мл вода. Курсова 

доза - 1,5 месеца. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 4 месеца.  

 
 

 

 
 
 
 
 
Пигментни петна 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при пигментни петна с 

помощта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - очистване на съдовете и възстановяване на нарушената обмяна. 

1."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 2 пакетчета чай с 

500 мл вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-15 

мин. Повторно запарете същите пакетчета с 500 мл вода и изпийте през втората 

половина от деня. Противопоказан прием: за бременни и кърмачки. 

2."ХИТОЗАН": по 2 капсули вечер, 30 мин преди хранене, пийте с не по-малко от 250 

мл пречистена вода в продължение на 7 дни, след това 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 

капсули. Курсова доза - 1 месец. 

Втори етап - възстановяване на нарушената обмяна на микроелементите и витамините 

и подхранваща поддържка на кожните клетки. 

3."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. За спазване на питейния режим най-добре ползвайте 

отвара от шипки. 

4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пийте с 250 мл вода. 



5."ВЕЙКАН": по 1 капсула по обедно време, 1-1,5 часа след приемане на храна, пийте с 

250 мл вода. Курсова доза - 1 месец. 

Трети етап - поддържане на нормалняя метаболизъм на нервната тъкан, повишаване на 

умствената активност, засилване предаването на нервни импулси, защита на организма 

от въздействието на стреса и успокояващо действие. 

6."ИКАН": по 3 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, изпийте с 250 мл вода. Курсова 

доза - 1,5 месеца. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3,5 месеца.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Склеродермия 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при склеродермия с помощта на 

БАД "Тянши": 

 

Първи етап - очистване на съдовете и възстановяване нарушената обмяна и имунната 

система. 

1."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 1-1,5 часа след хранене, пийте с 250 мл вода в 

продължение на 7 дни, след това по 3 капсули - 10 дни и 14 дни по 4 капсули. 

2."ХИТОЗАН": по 2 капсули вечер, 30 мин преди хранене, пият се с не по-малко от 250 

мл пречистена вода в продължение на 7 дни, след това по 3 капсули 110 дни и 14 дни 

по 4 капсули. 

3."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 2 пакетчета чай с 

500 мл вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-15 

мин. Повторно запарете същите пакетчета с 500 мл вода и изпийте през втората 

половина от деня. Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

Курсова доза - 1 месец. Втори етап - възстановяване на нарушената обмяна на 

микроелементите и витамините и подхранваща поддръжка на кожните клетки. 

4."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. За спазване на питейния режим най-добре използвайте 

отвара от шипки. 

5."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пийте с 250 мл вода. 



6."ВЕЙКАН": по 1 капсула по обедно време, 1-1,5 часа след хранене, пийте с 250 мл 

вода. Курсова доза - 1 месец.  

Трети етап - поддържане на нормалния метаболизъм на нервната тъкан, повишаване на 

умствената активност, засилено предаване на нервни импулси, защита на организма от 

действието на стреса и успокояващо въздействие. 

7."ИКАН": по 3 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пийте с 250 мл вода. Курсова 

доза - 1,5 месеца. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3,5 месеца.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Синузит 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ нарушените функции на 

синусите с помощта на БАД "Тянши": 

Първи етап - провеждане на детоксикация, борба с инфекцията и стимулиране на 

имунните процеси. 

1."ХИТОЗАН": по 2 капсули вечер, 30 мин преди хранене, пият се с не по-малко от 

250мл пречистена вода. 

2."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 1,5 часа след хранане, пият се с 250мл вода. 

Курсова доза - 1,5 месеца. 

Bтори етап - възстановяване слизестите обвивки на синусите. 

3."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250мл вода, пие се сутрин, 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. 

4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250мл вода. 

5."ИКАН": по 4 капсули преди обедното приемане на храна се пият с 250мл вода. 

Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 2,5 месеца.  

 
 

 

Сърдечна недостатъчност  

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И КОРИГИРАНЕ на 

сърдечната слабост с помощта на БАД "Тянши" 

Първи етап - възстановяване на микроциркулацията и нарушената обмяна в сърдечиия 

мускул. 

1."БИОКАЛЦИЙ": по 1 кафеена лъжичка на 250 мл вода се пие сутрин, 30 мин преди 

закуска, на малки глътки. 



2."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. 

3."КОРДИЦЕПС": по 3 капсули, 30 мин преди обеяда, пият се с 250 мл воза. Курсова 

доза - 1 месец. 

Втори етап - укрепване на сърдечния мускул и повишаване реологичните свойства на 

кръвта. 

4."ИКАН": по 4 капсули, 30 мин преди закуска, пият се с 250 мл вода. Курсова доза - 1 

месец. 

Трети етап - очистване на съдовете, намаляване на агрегацията на тромбоцити 

/процеса на образуване на кръвни съсиреци/. 

5."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, преди хранене, залейте 1 пакетче чай с 250 мл 

вряла вода и оставете да престои 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-

15 мии. Повторно запарете същия пакет чай и пийте през втората половина на деня. 

Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

6."ХОЛИКАН": по 2 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пият се с 250 мл 

АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ. Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3 месеца  

 
 

 

 
 
 
Сърдечните аритмии 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ нарушенията на сърдечния 

ритъм с помощта на БАД 'Тянши": 

Първи етап- очистване на съдовете, възстановяване на микроциркулацията и 

нарушената обмяна в сърдечния мускул. 

1."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин залейте 1 пакетче с 250 мл вряла вода, оставете да 

престои 15 мин и пийте на малки глътки в продължение на 10-15 мин. Повторно 

запарете същото пакетче и изпийте през втората половина на деня. 

Противопоказанприем: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

2."БИОКАЛЦИЙ": по 1 кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутруи, 30 мин преди 

закуска, на малки глътки (може да добавате прахчето в топла отвара от 

АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ). 

3."БИОЦИНК": по 2 капсули, 1,5 часа след обеяда, пият се с 250 мл вода. 

4."ХИТОЗАН": по 2 капсули преди лягане вечер, пият се с 250 мл вода. Курсова доза - 1 

месец. Втори етап - укрепване на сърдечния мускул и повишаване реологичните 

свойства на кръвта. 

5."ИКАН": по 4 капсули, 30 мин преди закуска, пият се с 250 мл вода. 

6."ВЕЙКАН": по 1 капсула, 30 мин преди обяда, пие се с 250 мл вода. Курсова доза - 1 

месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 2 месеца.  

 
 

 

Стрес 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при невроциркулаторна 



дистония и стресови състояние с помощта на БАД "Тянши": 

Първи етап - възстановяване нарушената обмяна и микроциркулацията на мозъчната 

тъкан. 

1. "БИОКАЛЦИЙ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА МОЗЪКА": по 1 капсула се 

пие сутрин, 30 мин преди закуска, с 250 мл вода. Съдържа фолиева киселина. 

2."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, изпийте с 250 мл вода. 

3."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди приемане на храна, залейте 1 

пакетче чай с 500 мл вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в 

продължение на 10-15 мин. Повторно запарете същото пакетче с 500 мл вода и изпийте 

през втората половина на деня. Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни 

и кърмачки. Курсова доза - 1 месец. 

Втори етап - поддържане на нормалния метаболизъм на нервната тъкан, защита на 

организма от въздействието на стреса, намаляване на повишената активност на 

симпато-адреналовата система и успокояващо въздействие. 

4."СПИРУЛИНА": по 2 капсули 2 пъти дневно, 1,5 часа след обяда и вечерята, пийте с 

300 мл топла отвара от шипки една седмица, след това дозата трябва да се увеличи до 5 

таблетки веднъж дневно след обяда. Да не се приема при бъбречна патология /ОБН, 

ХБН, гломеруло-нефрит/. 

5."ИКАН": 3 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, изпийте с 250 мл вода. Курсова 

доза - 2 месеца. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3 месеца.  

 
 

 

Стомах 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ нарушените функции на 

стомаха с помощта на БАД "Тянши": 

 

Най-голяма е активността на енергийния меридиан на стомаха от 7 до 9 часа. 

Първи етап - борба с микроорганизмите, нормализиране на киселиноотделянето. 

1."КОРДИЦЕПС": 2 капсули сутрин, изпиват се 1,5 часа след закуска с 250 мл 

пречистена вода. Не се препоръчва на деца до 6 години, бременни и кърмачки. 

2."ХИТОЗАН": вечер изсипете съдържанието на 2 капсули в 250мл пречистена вода, 

добавете една кафеена лъжичка натурален лимонов сок и пийте на малки глътки в 

продължение на 10-15 мин. Не се препоръчва да се изписва на деца до 12 години, както 

и едновременно с ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА. Курсова доза - 1,5 месеца. 



Втори етап - регенериране /възстановяване/ на стомашните клетки повишаване на 

тяхната функционална активност и нормализиране на нарушените обменни процеси. 

3."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода се пие сутрин 30 мин преди 

закуска на малки глътки. 

4."БИОЦИНК"се приема по 2 капсули вечер, 1,5 след вечеря, изпива се с 250 мл вода 

/забавя отделянето на хистамин, което помага да се предотврати образуването на 

стресови рани/. 

5."ВЕЙКАН": по 2 капсули, желателно от 21 до 23 часа, около 1,5 след хранене, 

изпийте с 250 мл пречистена вода /витамин А предотвратява развитието на язва на 

почва стрес, витамин Е оказва регенериращо въздействие върху повредените тъкани/. 

Внимавайте: витамин Е, който влиза в състава на ВЕЙКАН, при продължително 

прилагане - над 1 месец при някои хора може да предизвика повишаване на 

артериалното налягане. Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма - 2,5 месеца.  

 
 

 

 
 
 
 
 
Тумори 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при мастопатии и фибромиоми 

на матката, тумори с помощта на БАД "Тянши": 

Първи етап - очистване на съдовете, нормализиране на обменните процеси и 

стимулиране на имунната система. 

1."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 1 пакетче чай с 500 

мл вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-15 мин 

по 250 мл през първата половина от деня. Повторно запарете същото пакетче и изпийте 

през втората половина от деня. Противопоказанприем: за деца под 12 години, бременни 

и кърмачки. 

2."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. 

3."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. Курсова 

доза - 1 месец 

Втори етап - възстановяване на функциите. 

4."ВЕЙКАН": по 1 капсула, 30 мин преди закуска, пие се с 250 мл вода. 5."ХОЛИКАН": 

по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма - 2 месеца.  

 
 

 

Туберкулоза  

Провеждане на детоксикация, борба с инфекцията, стимулиране на 

имунните процеси, възстановяване на обменните процеси. 



1."КОРДИЦЕПС": за възрастни - по 4 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пият се с 

250 мл вода; за подрастващи - по 2 капсули 2 пъти дневно; за деца от 7 години нататък - 

по 1/2 капсула 2 пъти дневно. Курсова доза - 1,5 месеца. 

2."СПИРУЛИНА": за възрастни - 3 капсули между сутрешното и обедното приемане на 

храна, пие се с 250 мл топла вода; за деца - 1-2 капсули в зависимост от възрастта им. 

Курсова доза - 3 месеца. 

3."БИОКАЛЦИЙ": по 1/6 пакет се приема сутрин. 30 мин преди закуска, заедно с 

отвара от шипки. Вечерта залейте 1 супена лъжица плодове от шипки с 250 мл вряла 

вода, оставете да престои поне 12 часа. 

Използвайте 50 мл от отварата, след това долейте вряла вода до 250 мл и приемайте 

заедно с БИОКАЛЦИЙ. За деца се изписва "БИОКАЛЦИЙ ЗА ДЕЦА" по 1/6 пакет с 

отвара от шипки. Курсови доза - 2 месеца. 

4"БИОЦИНК": по 1 капсула вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. Дозата 

за деца е от 1/2 до 1 капсула в зависимост от възрастта им. Курсова доза - 2 месеца. 

5."ИКАН": по 3 капсули преди обедното приемане на храна, пият се с 250 мл вода. 

Препоръчителна доза за деца: 1-2 капсули в зависимост от възрастта. Курсова доза - 5 

месеца. 

Продължителност на базовата програма за възстановяване - 5 месеца. Повторна 

програма се прави на следващата година  

 
 

 

 
Черен дроб  

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И КОРИГИРАНЕ нарушените 

функции на черния дроб с помощта на БАД "Тянши": 

 

Болести на черния дроб и базова програма за лечение с Тянши 

Острите вирусни хепатити са група инфекциозни заболявания, предизвиквани от 

специфични вируси и характеризиращи се с дифузно възпаление на чернодробната 

паренхима. Съществуват и други инфекциозни хепатити, които не са самостоятелни 

заболявания и представляват синдром на основното заболяване - мононуклеоза, 

херпетична и аденовирусна инфекции. 

В настоящия момент са открити шест типа хепатотропни вируси /А, В, C, D, Е и G/ и на 

тях се падат около 90% от всички случаи на вирусни хепатити. Като при това вирусите 

на хепатитите А и Е предизвикват само остро заболяване, а вирусите В, С и D могат да 

бъдат причина и за хронична форма на заболяването, което често прогресира и 



предизвиква инвалидизация и гибел на болните в резултат на развитие на цироза и рак 

на черния дроб. Заразяването с остър хепатит А и Е става по ентерален /орално-

фекален/ път - чрез съдържащи вируса хранителни продукти, вода и фекалии. Пътят на 

предаване на другите вируси: В, С, D и G е парантерален, т.е. освен чрез стомашно-

чревния тракт и при полови контакти, вътревенозни и вътремускулни вливания и в 

резултат на преливане на заразена кръв. Особено опасни са вирусоносителите и 

болните, които са в инкубационен период. Клиничната картина на острия вирусен 

хепатит варира в най-широки граници - от безсимптомни до тежки форми на 

заболяването. Чести прояви са влошаване на общото състояние /астеничен синдром/, 

жълтеница, увеличение на черния дроб, диспепсични разстройства, обезцветени 

изпражнения, тъмна урина /с цвят на бира/ и др. Но се наблюдават и форми, при които 

липсват симптомите на жълтеницата. Инкубационният период - времевият отрязък 

между заразяването и първите симптоми е следният: при хепатит А - 15-50, по-често 30 

дни, при хепатити С и D - от 2 до 50 седмици, при хепатит В - от 6 седмици до 6 месеца. 

Според някои данни острият вирусен хепатит А може да премине в хроничен в 1-2% от 

случаите, острият хепатит В - в 10-15% от случаите, хепатит С - в 50% от случаите. 

Хроничният хепатит е дифузно възпаление на черния дроб, което продължава не по-

малко от 3 месеца. Той може да се появи в резултат на алкохолно или токсично 

въздействие върху черния дроб, на действия на лекарствени препарати и други 

фактори. Главната причина обаче е острият вирусен хепатит В, С и D. Преминаването 

на острия вирусен хепатит в хроничен се проявява с висока активност на АлАт/5-10 

пъти над нормата/ повече от 2 месеца, наличие на НвдАд/6 месеца след острата фаза/, 

запазващо се ниво на анти-HBg в кръвта /повече от 10-12 седмици/, промени в 

структурата на паренхима на черния дроб, наличие на сенсибилизация на Т-

лимфоцитите спрямо чернодробния липопротеид /повече от 10-12 седмици/ и други 

признаци. Хроничния вирусен хепатит по-често се наблюдава при мъже над 30 години. 

По степен на активност се разграничават три форми на хроничен вирусен хепатит: 

хроничен персистиращ хепатит, хроничен активен и хроничен активен хепатит - 

цироза. Клиничната картина се определя от фазата на заболяването /обостряне или 

ремисия/. Обикновено болните се оплакват от слабост, отслабване, горчилка в устата, 

кожни сърбежи, болки /тежест/ в дясното подребрие и др. Цирозата на черния дроб е 

хронично прогресиращо заболяване, което се характеризира с дистрофия и некроза 

/умъртвяване/ на чернодробната тъкан, с признаци на чернодробна недостатъчност и 

портална хипертензия /повишаване на кръвното налягане в долната куха вена на черния 

дроб/.Съпътствано е от разрастване на съединителната тъкан и от дълбоки нарушения в 

структурата и функциите на черния дроб. Причини за цирозата са хроничните вирусни 

хепатити В, С, G /40% от всички случаи/, злоупотребата с алкохол /50% от всички 

случаи/, нарушения на имунитета, обмяната на веществата, болестта на Коновалов-

Уилсън и други наследствени заболявания, действието на хепатотропни лекарствени и 

токсични вещества, болести на жлъчните пътища. Най-честата причина е 

неблагоприятно протичащ алкохолен или вирусен хепатит. Вследствие на възпаленията 

или отравянията клетките на черния дроб загиват и вместо тях се образуват белези, а 

черният дроб намалява като размери. Като резултат функционалната му 

работоспособност намалява. Намалява и потокът на кръвта през долната празна вена на 

черния дроб за сметка на свиването и. Кръвта вече не може сводобно да преминава през 

вената и да носи хранителни вещества от стомашно-чревния тракт до черния дроб. При 

това във вената се повишава кръвното налягане, което води до натрупване на течност в 

коремната кухина и варикозно разширение на вените на хранопровода, от които са 

възможни кръвотечения, опасни за живота. Ако черният дроб по-нататък не може да 

изпълнява задачите си по обезвреждането, се стига до увреждания на 

мозъка/енцефалопатия/. Клиничните признаци зависят от стадия на заболяването. В 

разгърнатия стадий се забелязва понижение на теглото, обща слабост, жълтеница, 



увеличение на далака, кръвотечения от стомашно-чревния тракт. 

Най-високата активност на енергийния меридиан на черния дроб е от 1 до 3 часа. 

Първи етап - провеждане на детоксикация и борба с вирусите. 

1."ХИТОЗАН": по 2 капсули вечер, 30 мин преди хранене, пият се с не по-малко от 

250мл пречистена вода. Не се препоръчва да се изписва на деца до 12 години или 

едновременно с ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА. 

2."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули сутрин, 1-1,5 часа след закуска, пият а с 250мл вода. Не 

се препоръчва да се изписва на деца до 6 години, бременни и кърмачки. Курсова доза - 

1,5 месеца. 

Втори етап - възстановяване мембраните на чернодробните клетки. 

3."ВЕЙКАН": по 1 капсула, желателно е след 24 часа, пие се с 250мл вода /витамин Е 

при вирусни хепатити повишава имунитета и свързва свободните радикали, в същото 

време приемането на ударни дози витамин А може да засили възпалението на черния 

дроб/. 

4."ХОЛИКАН": по 2 капсули едновременно с ВЕЙКАН. Курсова доза - 1 месец. Трети 

етап - възстановяване на нарушените обменни процеси. 

5."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250мл вода се пие сутрин, 30 мин преди 

хранене, на малки глътки. 

6."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250мл вода. Курсова 

доза - 1 месец. 

Продължителността на базовата програма за коригиране е 3,5 месеца.  

 
 

 

 

Щитовидната жлеза  

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при заболявания на 

щитовидната жлеза с помощта на БАД "Тянши": 

 

Първи етап - очистване на червата и изхвърляне от кръвта на хормоните на 

щитовидната жлеза при повишена функция, очистване на съдовете и лимфата. 

1."ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер. 30 мин преди хранене, сдъвчете или стрийте и 

объркайте с вода 3 хапчета и изпийте с 250 мл пречистена вода. В рамките на деня 

пийте 2-3 л течности с оглед на приеманото количество течна част с храната. 

Другите БАД се пият 1,5-2 часа преди или след приемането на ДВОЙНА 

ЦЕЛУЛОЗА. Противопоказан прием: за деца до 5 години, бременни и при кървящи 

язви на стомашно-чревния тракт. 

2."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди закуска, залейте 1 пакетче чал с 

500 мл вряла вода, запарете 15 мин и пийте на малки глътки в продължение на 10-15 

мин. Повторно запарете същото пакетче с 500 мл вода я изпийте през втората 



половина на деня. Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и 

кърмачки. 

3."ХИТОЗАН" : по 2 капсули сутрин на гладно, пият се с 250 мл вода. Курсова доза 

- 1,5 месеца. 

Втори етап - възстановяване на нарушената обмяна. 

4."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин. 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. За спазване на питейния режим най-добре да 

използвате отвара от шипки. 

5."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер. 1.5 часа след работа, пият се с 250 ма вода. 

Курсова доза - 1 месец. 

Трети етап - увеличаване синтеза на белтъчини, възстановяване функциите на 

черния дроб и щитовидната жлеза. 

6."ИКАН": по 5 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пият се с 250 мл вода. 

Започнете с 3 капсули - 7 дни. а след това 4 капсули - 7 дни. 

7."КОРДИЦЕПС": "по 2 капсули по обедно време. 1-1.5 часа след приемане на 

храна, пият се с вода 250 мл в продължение на 7 дни, след това по 3 капсули 10 дни 

и 14 дни по 4 капсули. Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3,5 месец  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Хипертония 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА ПОДДРЪЖКА И КОРИГИРАНЕ при 

хипертонична болест с помощта на БАД "Тянши": 

Първи етап - очистване на съдовете. 

1."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, 1 час преди хранене, залейте 1 пакетче чай с 250 мл 

вряла вода и оставете да престои 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-

15 мин. Повторно запарете същия пакет чай и изпийте през втората половина на деня. 

Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

2."ХИТОЗАН": по 2 капсули преди лягане вечер, пият се с 250 мл вода. Курсова доза - 

1,5 месеца. 

Втори етап - възстановяване на микроциркулацията и нарушената липидна обмяна.  

3."БИОКАЛЦИЙ": по 1 кафеена лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин преди 

закуска, на малки глътки. 

4."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пият се с 250 мл вода. 

5."ВЕЙКАН": по 1 капсула, 30 мин преди обеяда, пие се с 250 мл вода. Курсова доза - 1 

месец. 

Трети етап - укрепване на сърдечния мускул и повишаване реологичните свойства на 

кръвта. 

6."ИКАН": по 4 капсули, 30 мин преди закуска, пият се с 250 мл вода. Курсова доза - 1 

месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3,5 месеца.  



 
 

 

Хемороиди  

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ при хемороиди и пукнатини с 

помощта на БАД "Тянши": 

Първи етап - очистване на червата. 

1."ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене сдъвчете или стрийте и 

разбъркайте с вода 3 хапчета и изпийте с 250мл пречистена вода. В рамките на деня 

приемайте по 2-3 л течности с оглед на приеманото количество течна част с храната. 

Други БАД се приемат 1,5-2 часа преди или след приема на ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА. 

Противопоказан прием: при деца до 6 години, бременни и при кървящи язви на 

стомашно-чревния тракт. Курсова доза - 20 дни.  

Втори етап - възстановяване на слизестата обвивка на правото черво. 

2."БИОКАЛЦИЙ": по една кафеена лъжичка на 250мл вода, пийте сутрин 30 мин преди 

закуска на малки глътки. 

3."БИОЦИНК": по 2 капсули 30 минути преди обяда, пийте с 250 мл вода. 

4."ХИТОЗАН": по 3 капсули 30 мин преди вечеря пийте с 250 мл вода. Останалите 10 

капсули ХИТОЗАН се използват като гелов компрес в областта на външния сфинктер 

на правото черво/преди сън объркайте праха от 1 капсула с 1 супена лъжица вода и с 

така получения гел намажете областта на правтото черво/ или си направете 

микроклизма като объркате 1 капсула с 50 мл вода.Прилагайте ежедневно в 

продължение на 10 дни. Курсова доза - 1 месец. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 1 месец и 20 дни. 

 

 

Умора 

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при синдром на хронична умора 

с помощта на БАД "Тянши": 

Първи етап - очистване на червата и съдовете. 

1. "ДВОЙНА ЦЕЛУЛОЗА": вечер, 30 мин преди хранене, сдъвчете или стрийте и 

объркайте с вода 3 хапчета и изпийте с 250 мл пречистена вода. В рамките на един ден 

пийте 2-3 л течности с оглед приеманото количество течна част с храната. 

Противопоказан прием: за деца до 5 години, бременни и при кървящи язви на 

стомашно-чревния тракт. Курсова доза - 2 седмици. 

2."АНТИЛИПИДЕН ЧАЙ": сутрин, един час преди хранене, залейте 1 пакетче чай с 500 

мл вряла вода и запарете 15 мин. Пийте на малки глътки в продължение на 10-15 мин. 

Повторно запарете същото пакетче с 500 мл вода и изпийте през втората половина от 

деня. Противопоказан прием: за деца до 12 години, бременни и кърмачки. 

3."ХИТОЗАН": по 2 капсули сутрин на гладно - 7 дни, след това 3 капсули - 10 дни и 4 

капсули - 2 седмици, пийте с 250 мл вода. Курсова доза - 1 месец. 

Втори етап - възстановяване на нарушената обмяна. 

4."БИОКАЛЦИЙ": по една кафееиа лъжичка на 250 мл вода, пие се сутрин, 30 мин 

преди закуска, на малки глътки. За спазване на питейния режим най-добре е да 

използвате отвара от шипки. 

5."БИОЦИНК": по 2 капсули вечер, 1,5 часа след вечеря, пийте с 250 мл вода. Курсова 

доза - 1 месец. 



Трети етап - възстановяване на нарушените ендокринни функции и установяване на 

имунния статус. 

6."ИКАН": започнете с 2 капсули - 7 дни, след това 3 капсули - 7 дни, останалите 115 

капсули по 4 капсули сутрин, 30 мин преди закуска, пийте с 250 мл вода. 

7."КОРДИЦЕПС": по 2 капсули по обедно време, 1-1,5 часа след хранене, пийте с 250 

мл вода. Курсова доза - 1,5 месеца. 

Продължителност на базовата програма за коригиране - 3,5  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Язвена болест  

БАЗОВА ПРОГРАМА ЗА КОРИГИРАНЕ при язвена болест с помощта на 

БАД "Тянши": 

 

Язвената болест на стомаха и дванадесетопръстника е хронично заболяване, при което 

в стените на тези органи се образува пептична рана в резултат на нарушена 

неврохормонална регулация и стомашно храносмилане. Язвата е признак на нарушение 

в съотношението между агресивните фактори в стомаха и червата - солната киселина и 

най-важния фермент на храносмилането - пепсина и жлъчта, а също и на защитните 

механизми на слизестата обвивка. Язвите разрушават слизестата обвивка и 

разположената под нея мускулна тъкан. Те могат внезапно да започнат да кървят, да 



"проядат" цялата стена на стомаха /перфорация/ и по такъв начин да предизвикат 

перитонит /възпаление на коремната ципа/. Заболяването има склонност към рецидивно 

протичане /добре известни са сезонните обостряния на язвената болест/. Съществено 

променят клиничната картина усложненията от различен характер - кръвотечения, 

възпалителен процес, перфорация на язвата, стеноза на пилора, злокачествено 

израждане, реактивен хепатит и др. Язвената болест е широко разпространено 

заболяване. В развитите страни тя се среща при 3-5% от възрастното население. При 

мъжете се наблюдава по-често, отколкото при жените. Новите методики за 

диагностиране и успешно лечение на хеликобактериалната инфекция намали 

разпространението на това заболяване. Причините за язвената болест са разнообразни: 

стрес, нарушения в храненето, пушене, алкохолизъм, действие на химични и токсични 

вещества и др. Но за основна причина в момента се смята хеликобактериалната 

инфекция. Развитието на язвената болест се подпомага от наследствено 

предразположение, вроден недостиг на антитрипсин и други.  
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