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Обща информация за хранителните добавки:

Продуктите да не се използват като заместител 
на разнообразното хранене. Важни са разнообразната 

и балансирана диета и здравословният начин на живот. 
Не се препоръчват за бременни и кърмещи жени 

и деца до 3-годишна възраст (освен ако е отбелязано друго).
Да не се превишава препоръчваната дневна доза. 

Да се съхраняват на сухо място, при стайна температура. 
Да се съхраняват на място, недостъпно за малки деца.

НОВО

Съставките на продукта образуват върху 
лигавицата на гърлото и ларинкса защитен 
слой срещу нежеланото действие на 
микроорганизмите и едновременно с това 
овлажняват гърлото, благодарение на което 
се облекчава болката. Вилкакора Мед спрей 
се използва за подпомагане лечението 
на възпалителни състояния на гърлото и 
ларинкса, в случаите на пресипналост и 
сухота в гърлото, причинени от интензивно 
използване на гласа, продължителна 
употреба на лекарства, химио- и 
лъчетерапия, продължително пребиваване 
в помещения с климатици и отоплителни 
уреди, както и пушене на цигари.

Състав: стандартизиран течен алкохолен 
екстракт от Uncaria tomentosa, глицерин, 
пропиленгликол, екстракт от прополис, 
екстракт от мащерка, арабска гума.

Начин на употреба: еднократно се впръскват 
в гърлото 1-3 дози. Може да се използва 3-4 
пъти на ден.

Кога не се използва Vilcacora Med? 
Не се използва при установена 
свръхчувствителност или алергия към някоя 
от съставките на продукта.

Съхранение: 5°-25°С.

Подпомага 
ЛЕЧЕНИЕТО на ВЪЗПАЛЕНО     ГЪРЛО

 спрей за 
ГЪРЛО и ЛАРИНКС

Котешки нокът,
прополис, мащерка 

Образува 
защитен филм

Облекчава болката 
Ефикасно овлажнява

Използва се за подпомагане
лечението на възпалителни 

състояния, уморено и сухо гърло

30 ml

ЗА ВАШЕТО ДОБРО ЗДРАВЕ ВЪЗПАЛЕНИЕ НА УСТНАТА КУХИНА

ВИЛКАКОРА®  МЕД



ЗДРАВА ИМУННА СИСТЕМА

Препаратите от Вилкакора (Uncaria 
tomentosa) /Котешки нокът/ 
представляват висококачествени 
екстракти, чиято стандартизация 
е по биоактивни компоненти 
като полифеноли и оксиндолови 
алкалоиди. Вилкакора® е 
патентована търговска марка 
за препаратите от вида котешки 
нокът, който съдържа определен 
биохимичен състав, гарантиращ 
ефективността от употребата на 
точно тези продукти, произведени 
от AMC PHARMA, Великобритания 
и дистрибутирани в България 
единствено от АМЦ Фарма България.

“...ДА ЖИВЕЕШ ИЛИ ДА УМРЕШ 
От лекцията на д-р Фелипе Мирес: 
Вилкакора въздейства върху новообразуванията, за което няма 
съмнение. Съществуват все пак растения, които от тази гледна 
точка не ѝ отстъпват. Сангре де драго или драконова кръв е 
също ефикасно, и то често в такива случаи, при които вилкакора 
не е достатъчна. Препаратът “Сангре де драго” е най-ефикасен 
при лечението на ниско диференцирани злокачествени тумори. 
Благодарение на драконовата кръв успях да помогна на много 
пациенти, чието състояние не даваше големи надежди...:" 
ОТКЪС ОТ КНИГАТА „ВИЛКАКОРА СРЕЩУ РАКА” 
поместена на www.zdrave-amc.com 
Автори: Роман Варшевски, Гжегож Рибински 
Медицински консултанти: д-р Д. Перковски, д-р М. Прусаковски

Антиоксидантите и оксиндоловите 
алкалоиди, съдържащи се в 
екстрактите от вилкакора (котешки 
нокът) подпомагат имунната система, 
като свързват вредните свободни 
радикали, увреждащи клетките.

Антиоксидантите спомагат за 
поддържане на физиологичните 
стомашно-чревни, пикочо-полови, 
чернодробни, белодробни процеси. 
Спомагат за поддържане на доброто 
здраве на целия организъм.

Начин на употреба: 1 капсула на ден преди хранене.

Начин на употреба: 1-3 капсули 3 пъти на ден преди хранене.

30 капсули

90 капсули

Субстанции с хранително и/или 
физиологично действие

Препоръчвана доза дневен прием 
1 капсула съдържа

стандартизиран екстракт (оксиндолови 
алкалоиди) от вилкакора (Uncaria Tomentosa)

450 mg (съответства на 9 mg 
оксиндолови алкалоиди)

Витамин С (L-аскорбинова киселина) 80 mg

Субстанции с хранително и/или 
физиологично действие

Препоръчвана доза дневен 
прием 1-3 капсули съдържат

стандартизиран екстракт (оксиндолови 
алкалоиди) от вилкакора (Uncaria Tomentosa)

150-450 mg (съответства на 
3-9 mg оксиндолови алкалоиди)

Витамин С (L-аскорбинова киселина) 30-90 mg

Най-висока стандартизация 
оксиндолови алкалоиди 

9 mg

•  Подкрепят имунната система 
срещу вредното действие на 
свободните радикали

•  Подпомагат пречистването на 
организма от токсини

•  Забавят процесите на стареене 
на клетките

ВИЛКАКОРА® 2020 УНО

ВИЛКАКОРА® 3000
Подходяща формула 

за здравето 
на цялото семейство

Биоактивните съставки 
в екстракта:

АНДИЙСКА ФИТОТЕРАПИЯ ПОДПОМАГА ИМУННАТА СИСТЕМА



60 ml 
Алкохол 45% vol

Гравиола съдържа редките анонови ацетогенини, 
които свързват свободните радикали, увреждащи 
клетките и подкрепят имунната система. Гравиола 
спомага за поддържане на физиологичните 
стомашночревни, пикочо-полови, чернодробни, 
белодробни и бъбречни процеси и здравословните 
нива на кръвното налягане. Повлиява благоприятно 
функциите на нервната система.

В скрининговата програма върху 
растенията, проведена през 1976 г. 
от Националния институт по ракови 
заболявания (National Cancer Institute) 
листата и стъблото на гравиола са 
показали активна цитотоксичност 
срещу ракови клетки. Повечето от 
изследванията са фокусирани върху 
аноновите ацетогенини. През 1998 г. 
са публикувани изследвания на 
независими изследователски групи 
върху специфичните ацетогенини на 
гравиола, които са определени като 
избирателно токсични (неувреждащи 
здравите клетки) към следните видове 
ракови клетки: клетъчни линии на 
белодробния карцином, простатата, 
панкреаса, дебелото черво, черния 

В специализираното научно списание “Успехите на фитотерапията” е 
публикувана, интригуваща с новите си научни доказателства, статия на 
проф. Йежи Лукашяк и д-р Богдан Фалкевич: “Uncaria tomentosa и Uncaria 
guianensis – състав и лечебни свойства”. Авторите представят актуалните 
знания на тема химичен състав и фармакологични свойства на това растение. 
Прецизно анализират най-важните биоактивни субстанции, влизащи в състава 
на бодливата лиана – многобройни индолови и оксиндолови алкалоиди/
тетрациклични и пентациклични/; описват също и други лечебни съставки 
като: полифеноли, стероли, гликозиди и тритерпени. Най-важна информация 
съдържа разделът, който е посветен на фармакологичните свойства на водните 
и алкохолните екстракти от Uncaria tomentosa – вилкакора. В него авторите на 
статията резюмират научни изследвания на учени от цял свят. На базата на 
тези изследвания те обобщават следните необикновени лечебни свойства на 
екстрактите от вилкакора:
•  Предизвикват апоптоза /клетъчна смърт/ на туморни клетки, например при 

левкемия, при лимфом и спират тяхното разпространение
•  Предизвикват увеличаване на броя на левкоцитите и стимулират развитието 

на лимфоцитите
•  Увеличават възможността на здравите клетки да поправят увреждания в 

своята ДНК от различно естество, включително и на такива, предизвикани от 
облъчване и лъчетерапия

•  Активират макрофагите на белодробните алвеоли да произвеждат интерлев- 
кин-1 и интерлевкин-2 - субстанции, регулиращи дейността на имунната 
система

•  Спират възпалителните процеси в организма, например на черния дроб, 
червата, стомаха, белите дробове и др.

•  Притежават силно антиоксидантно действие. Антиоксидантите свързват 
свободните радикали и намаляват вредното им влияние върху организма, 
водещо до ракови заболявания.

Благодарение на това екстрактите от Uncaria tomentosa подпомагат лечението 
на туморни образувания и подобряват състоянието на страдащите от 
ревматоидни възпаления на ставите.
По материали от сп. “Вилкакора. Живей дълго” и “Успехите на фитотерапията” 
- орган на Секцията по Фитотерапия на Полското Лекарско Сдружение, 
понастоящем издавано под редакцията на Д-р Ст. Хан и проф. Б. Кенджо.  
В състава на научните редактори на списанието влизат също известни лекари и 
фармацевти, проф. Алкиевич, проф. А. Мрозикиевич, проф. Л. Самоховиец и проф. 
Х. Стшелецка, доцент А. Ожаровски и д-р Й. Йамбор и д-р Л. Шпонар.

АНАЛИЗ НА ВИЛКАКОРА
Фармакологични свойства на водните
и алкохолните екстракти от вилкакора

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ
„Аноновите ацетогенини могат избирателно  
да инхибират растежа на раковите клетки.”

КРАТКИ ИЗВАДКИ ОТ НАУЧНИ СТАТИИ АНДИЙСКА ФИТОТЕРАПИЯ

ГРАВИОЛА

Субстанции с хранително и/или
физиологично действие

Препоръчвана доза дневен
прием 30 капки съдържат

екстракт от гравиола (Annona muricata) 1500 mg

•  Аноновите ацетогенини свързват свободните 
радикали, увреждащи клетките

•  Подпомагат имунната система при вирусни, 
бактериални възпаления и гъбички

Начин на употреба: 3 пъти по 10 капки на ден, 
разтворени в 50 ml вода, след хранене.

дроб, аденокарцином на гърдата. 
Аноновите ацетогенини са открити 
само в семейство Annonaceae, към 
което принадлежи гравиола. Те могат 
избирателно да инхибират растежа 
на раковите клетки, твърдят учени 
от Purdue Universyti, USA. Освен това 
Гравиола подкрепя естествените за- 
щитни механизми на организма сре- 
щу действието на вируси, бактерии и 
гъбички. Засилва имунната система, 
подкрепя защитата срещу инфекции и 
тонизира организма. Повлиява благо- 
приятно функциите на стомашно- 
чревния тракт и нервната система.

По материали на Ришард Чиемински, 
“Вилкакора. Живей дълго”, март 2002г.



60 ml 
Алкохол 15% vol

Дървото Croton lechleri вирее 
предимно в Андите и по течението 
на р. Амазонка. Смолата от кората на 
дървото Сангре де Драго представлява 
кървавочервена течност, поради 
което е наречена Драконова кръв. Тя 
е използвана в народната медицина 
на местните индиански племена от 
хилядолетия. Съвременната медицина 
доказва, че благотворният ефект на 
екстракта от смолата на това дърво се 
дължи на многобройните биоактивни 
субстанции. Сангре де Драго действа 
защитно на лигавицата на червата 
и стомаха, което го прави подходя- 

антитуморно лечение /Хартуел, 1969; 
Пиетрас и сътр., 1993/, като средство, 
стимулиращо зарастване на рани, 
ерозии и улцерации /разязвявания/, 
/Вайзберг и сътр.1989; Люис и сътр., 
1991/, като антивирусно средство /
Сети, 1977; Темпеста 1993 и 1996/ 
включително и при грип, /Темпеста 
1993 и 1996/, вирусни инфекции на 
дихателните пътища /Темпеста 1993 
и 1996/ и на храносмилателната 
система /Темпеста, 1993 и 1996/, 
като антихерпесно средство, 
антибактериално средство вкл. 
при ангина и туберкулоза; като 

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ
САНГРЕ ДЕ ДРАГО
Драконовата кръв - 

лечебният еликсир на 
перуанските индианци

САНГРЕ ДЕ ДРАГО

Субстанции с хранително и/или
физиологично действие

Препоръчвана доза дневен
прием 15 капки съдържат

смола от дървото Сангре де драго  
(Croton lechleri) 750 mg

•  Подпомага функциите на имунната система 
•  Действа благоприятно на кръвотворната 

система, лигавицата на стомаха и червата
•  Подкрепя защитните механизми на 

организма срещу свободните радикали, 
увреждащи клетките

Начин на употреба: 3 пъти на ден по 5 капки, 
разтворени в 50 ml вода, след хранене.

що средство при гастрит, колит, 
язва, хемороиди, рани от различно 
естество. Отличен имуномодулатор, 
подобрява защитните сили на 
организма срещу грип, вирусни и 
бактериални инфекции. Активира 
кръвообразуването. В андийската 
фитотерапия често се използва в 
комбинация с вилкакора срещу 
някои видове туморни заболявания. 
В народната медицина препаратите от 
смолата на вида Croton са при-
лагани орално, ректално, вагинално, 
както и външно при различни и 
многобройни индикации, напр. като 

противовъзпалително средство 
/Пердю и сътр., 1979/, като 
антиревматично средство /Темпеста 
1993/, като лечебно средство при 
хронична стомашна и дуоденална 
язвена болест /Люис и сътр., 1991; 
Темпеста 1993/, като средство против 
диария /Холодний и сътр., 1999/. 
Студиите върху изолиране на активни 
субстанции, съдържащи се в смолата 
и техните свойства са събрани в 
обзорна разработка, съставена от 
проф. Филипсън /1995/.

Сарсапарила е богата на естествени биоактивни 
вещества: сапонини, фитопрекурсори на полови 

хормони и минерали. Те подкрепят 
пречистването на организма, подпомагат 
поддържането на хомеостазата (вътрешното 
равновесие) на организма и нормалните 
функции на пикочо-половата и отделителната 
системи. Имат благоприятно действие по 
отношение структурите и функциите на черния 
дроб и бъбреците.

САРСАПАРИЛА

Субстанции с хранително и/или
физиологично действие

Препоръчвана доза дневен
прием 3-6 капсули съдържат

пулверизирана сарсапарила (Smilax Sp.) 1050 – 2100 mg

Начин на употреба: 3 пъти на ден по 1-2 
капсули, 30 мин. преди хренене.

100 капсули

•  Подпомага функциите на отделителната и 
нервната система 

•  Спомага за пречистването на организма
•  Подкрепя функциите на храносмилателната 

система
•  Съдейства за пречистването на кръвта 

при прекомерна употреба на животински 
протеини

ИМУННА СИСТЕМА ПРЕЧИСТВАНЕ И ХОРМОНАЛЕН БАЛАНС



Манаюпа на езика кечуа е 
наименование на растението 
Desmodium ascendens. Манаюпа е 
малко, около петдесетсантиметрово 
растение с кръгли листа. Инките 
са смятали, че манаюпа отлично 
подобрява настроението. Този ефект 
се дължи на факта, че тя е отличен 
детоксикант. Манаюпа стимулира 
функциите на бъбреците и черния 
дроб и прочиства организма от 

токсини. Съдейства за преодоляване 
на преумора, нервни напрежения и 
главоболие, предизвикано от стрес. 
Намалява склонността към сезонни 
алергии и техните прояви.  
По публикация на Роман Варшевски

МАНАЮПА

ХЕРКАМПУРИ

Субстанции с хранително и/или 
физиологично действие

Препоръчвана доза дневен 
прием 3-6 капсули съдържат

пулверизирани стръкове от манаюпа 
(Desmodium molliculum) 900-1800 mg

Субстанции с хранително и/или 
физиологично действие

Препоръчвана доза дневен 
прием 3 капсули съдържат

пулверизирави стръкове от 
херкампури (Gentianella alborosea) 750 mg

•  Подпомага пречистването на организма
•  Подкрепя нормалната физиологична функция 

на бъбреците и черния дроб
•  Подпомага функциите на храносмилателната 

и нервната система
•  Съдейства за намаляване на негативното 

действие на замърсителите от околната 
среда

•  Подпомага нормалните функции на черния 
дроб и жлъчния мехур

•  Спомага за поддържане на здравословни 
нива на холестерола и триглицеридите

•  Подпомага метаболитните процеси и 
изгарянето на излишните мазнини

Начин на употреба: 3 пъти на ден по 1-2 
капсули между храненията.

Начин на употреба: 3 пъти на ден по 1 
капсула между храненията.

100 капсули

100 капсули

МАНАЮПА
подмладяващият еликсир на 

перуанските индианци 

Растението, което пречиства 
организма и подобрява 

настроението

Херкампури е андийска билка, която подпомага 
функциите на черния дроб и пречистването на 
организма от токсини.

БЪБРЕЦИ И ДЕТОКСИКАЦИЯ ЧЕРЕН ДРОБ И ЖЛЪЧКА



АЧИОТЕ

ЧАНКА ПИЕДРА
Субстанции с хранително и/или 

физиологично действие
Препоръчвана доза дневен 
прием 3 капсули съдържат

пулверизирано ачиоте (Bixa orellana) 300 mg

Субстанции с хранително и/или 
физиологично действие

Препоръчвана доза дневен 
прием 3-6 капсули съдържат

пулверизирани стръкове от 
чанкапиедра (Phyllanthus niruri) 750 – 1500 mg

•  Подпомага функциите на простатата
•  Подкрепя пречистващите процеси на 

бъбреците

•  Подпомага функциите на черния дроб и 
жлъчния мехур

•  Спомага за ограничаване отлагането на 
кристали от окислението на калция

•  Действа благоприятно на функциите на 
бъбреците и храносмилателната система

•  Подкрепя изхвърлянето на отпадни продукти 
от обмяната на веществата

Начин на употреба:  
3 пъти на ден по 1 капсула 
между храненията.

Начин на употреба:  
3 пъти на ден по 1-2 капсули 
между храненията.

100 капсули

100 капсули

Ачиоте е богато на антиоксиданти, които свързват 
свободните радикали, увреждащи клетките 
и тъканите и подпомагат имунната система. 
Биоактивните вещества в ачиоте подпомагат 
функциите на простатата и бъбреците. Имат 
благоприятен ефект върху структурите на сърдечно-
съдовата система и черния дроб.

Чанка пиедра е андийска билка, която действа 
благоприятно на функциите на черния дроб, 
бъбреците и храносмилателната система. 
Биоактивните съставки на растението подкрепят 
защитата на организма срещу свободните радикали, 
увреждащи клетките и подпомагат имунната система 
на организма.

Ачиоте е андийско дърво, което 
расте до 5 метра височина, а 
плодовете му имат форма на сърце. 
В това растение се съдържат важни 
биоактивни вещества, каротеноиди, 
флавоноиди и дитерпени, витамини 
А, В, С и други субстанции. Активните 
му съставки подпомагат функциите 
на простатата, бъбреците и черния 
дроб. Създават неблагоприятни 
условия за развитие на 
възпалителни процеси, вирусни и 
бактериални инфекции.

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ

ПРОСТАТА И БЪБРЕЦИ БЪБРЕЦИ, ЧЕРЕН ДРОБ И ЖЛЪЧКА

 Изключителното дърво
 с плодове като сърца 

АЧИОТЕ



ВИТАМИНИ И ЗРЕНИЕ ДОБРО НАСТРОЕНИЕ И ЕНЕРГИЯ

ЛУТЕИН ПЛЮС ДЕПРИСАН

КОЕНЗИМ Q10 ПЛЮС
ВИТАМИН D3

Начин на употреба: 1 капсула 
преди хранене, с течност.

Начин на употреба: 1 път на ден, вечер, се 
поставя една трета от лентичката на езика. 
Тя бързо ще се разтвори, освобождавайки 
витамин D3.

60 капсули 60 капсули

60 капсули

20 лентички в  
1 опаковка
Витамин D3 

25 μg в 1 лентичка

Лутеин и зеаксантин,  
съдържащи се в екстракта от невен 
са полезни за здравето на ретината и 
макулата на очите.
Витамин А допринася за 
поддържане на нормалното зрение, 
за поддържане на нормалното 
състояние на лигавиците и за 
нормалната функция на имунната 
система.
Невен спомага за подобряване на 
зрителната острота.

Коензим Q10 отговаря за транспорта на електроните 
в дихателната верига, подпомага нормалното 
кръвообращение и сърдечно-съдовата система.
Лецитин е полезен за жизненоважните процеси и 
функции в организма.
Селен и витамин Е допринасят за защита на 
клетките от оксидативен стрес. Селенът допринася 
също за поддържане на нормалното състояние 
на косата, ноктите и за нормалната функция на 
щитовидната жлеза и имунната система.

Витамин D допринася за поддържането на 
нормалното състояние на костите.
Витамин D допринася за нормалната функция 
на имунната система.
Витамин D допринася за нормалната функция 
на мускулите.

Субстанции с хранително и/или 
физиологично действие

Препоръчвана доза дневен 
прием 1 капсулa съдържа

Екстракт от невен 60 mg

В т.ч. Лутеин 
Зеаксантин

12 mg 
0,8 mg

Витамин А 800 μg RE

Начин на употреба: 2 пъти по 1 
капсула, сутрин и вечер преди 
хранене от 4 до 6 седмици, с течност.

Шафранът спомага за поддържане 
на доброто настроение.
Магнезий допринася за нормалното 
функциониране на нервната система.
Витамин В6 допринася, за 
поддържането на нормалната 
психична функция, нормалното 
функциониране на нервната система, 
намаляването на чувството на 
отпадналост и умора.

Субстанции с хранително и/или 
физиологично действие

Препоръчвана доза дневен 
прием 1 капсулa съдържа

Магнезий 120 mg
Екстракт от шафран 30 mg

В т.ч. сафранал 0,6 mg
Витамин В6 0,7 mg

Субстанции с хранително и/или 
физиологично действие

Препоръчвана доза дневен 
прием 1 капсулa съдържа

Лецитин 50% 150 mg
Коензим Q10 30 mg

Витамин Е 6 mg алфа-ТЕ
Селен 60 μg

Субстанции с хранително и/или 
физиологично действие

Препоръчвана доза дневен 
прием 1/3 лентичка съдържа

Витамин D3 25 μg (1000 IU) 8,33 μg (333 IU)

Лутеин Плюс е 
предназначен за 
хора, които трябва 
да полагат особени 
грижи за своето 
зрение

Начин на употреба: 1 капсула 
преди хранене, с течност.

Деприсан е 
предназначен 
за хора, които 
имат нужда от 
повече виталност, 
енергия и добро 
настроение



ХИДРО МИНУС ЛИПИДОН МИНУС

Начин на употреба: 2 пъти по 1 капсула, сутрин и вечер 
преди хранене, с течност.

Начин на употреба: 2 пъти по 1 капсула, сутрин 
и вечер преди хранене, с течност.

60 капсули 60 капсули

Магнезий допринася за електролитния баланс. 
Копривата увеличава отделянето на вода. 
Полският хвощ допринася за реминерализация на организма. 
Босилекът подобрява диурезата. 
Екстрактите от коприва, полски хвощ и босилек подпомагат отделителните 
функции на бъбреците.

Гурмар и йерба мате помагат за 
контрол на теглото, апетита към сладко, 
метаболизма на липидите и глюкозата. 
Папая допринася за намаляване на 
телесните мазнини.
Хром допринася за поддържане на 
нормалния метаболизъм на хранителните 
макросъставки и нормалната 
концентрация на глюкоза в кръвта.
Йерба мате има енергизиращо и 
подсилващо организма действие.

Субстанции с хранително и/или 
физиологично действие

Препоръчвана доза дневен 
прием 2 капсули съдържат

Екстракт от листа от коприва 300 mg
Екстракт от полски хвощ 200 mg

Екстракт от босилек 200 mg
Магнезий 64 mg

Субстанции с хранително и/или 
физиологично действие

Препоръчвана доза дневен 
прием 2 капсули съдържат

Екстракт от гурмар 600 mg
Екстракт от папая 440 mg

Екстракт от йерба мате 300 mg
Хром 40 μg

Хидро Минус е предназначен за хора, които 
желаят да се освободят от натрупаната 
излишна вода в организма

Липидон Минус е създаден с мисъл за хората, 
които са на диета за намаляване на теглото

Липидон Минус 
спомага за намаляване 
на телесните мазнини, 
и апетита към сладко. 
Подпомага 
метаболизма на 
липидите и глюкозата.

ПРЕЧИСТВАНЕ И ЕЛЕКТРОЛИТЕН БАЛАНС МЕТАБОЛИЗЪМ И НАДНОРМЕНО ТЕГЛО



Професор доктор Мануел Фернандес Ибарген, професор от Университета Сан 
Маркос в Лима, Перу и привърженик на фитотерапията, е един от първите, които 
пледират за приобщаването ѝ към съвременната система на здравеопазване. Той 
изпълнява ръководни функции в много перуански клиники и активно съдейства 
за конструктивния диалог между медиците и “курандерос” - индианските 
лечители. Доктор Фернандес представлява Перу в много международни 
организации, участва във всички важни научни конференции и конгреси, 
посветени на фитотерапията. Дълги години е изпълнявал функциите на 
помощник директор в Народния Институт по Природна Медицина в Лима, 
президент и един от основателите на Центъра за Изследвания на Традиционната 
Медицина. Професор Фернандес бе дълги години консултант към Андийски 
Медицински Център - Лондон, Лекциите на професор Фернандес, изнасяни 
на семинари и конференции на тема андийска фитотерапия - и в частност 
Вилкакора - предизвикват огромен интерес. 
Препоръчителните билкови схеми са разработени от професор Мануел 
Фернандес Ибарген. В зависимост от индивидуалното състояние и 
придружаващите заболявания препаратите могат да се приемат самостоятелно 
или в комбинация до четири препарата едновременно. В повечето случаи се 
състоят от два основни етапа:

І ЕТАП

Пречистване на организма в пълен или съкратен вариант - като едновременен 
или последователен прием на Манаюпа и Херкампури (според конкретния 
случай) – виж схема 1.

ІІ ЕТАП

В продължение на 3 до 6 месеца последователно или в комбинация, според 
индивидуалния случай, се препоръчва приема на билкови схеми. Те могат да 
бъдат променяни всеки месец в зависимост от здравословното състояние. След 
шестия месец се препоръчва едномесечно прекъсване, по време на което е добре 
да се приема Манаюпа – 3x1 капсула. След това приемът на билковите препарати 
може да бъде продължен.

І ЕТАП

Пречистване на организма
1. След продължително медикаментозно лечение 
и за профилактика и обща детоксикация на целия 
организъм
Манаюпа след това Херкампури

ІІ ЕТАП

Същинско въздействие
Продуктите се прилагат самостоятелно или в 
комбинация до четири, според конкретния случай.
2. Ревитализираща и подмладяваща комбинация, 
при хормонален дисбаланс, кожни проблеми, 
упорити гъбични и бактериални инфекции на кожата 
Вилкакора 3000 или Вилкакора екстракт или 
Мака или Мака 50+, Сарсапарила, Сангре де драго, 
Гравиола
3. Препоръчва се за подпомагане на имунната 
система при инфекции на дихателните пътища, 
ангина, бронхит, пневмония, синузит, астма, алергии 
Вилкакора 3000 или Вилкакора екстракт или 
Вилкакора Мед, Тахуари, Гравиола
4. Препоръчва се при артрози, болки в гърба и 
ставите
Мака или Мака 50+, Сарсапарила
5. Храносмилателни проблеми, вирусни и 
бактериални инфекции на стомашно-чревния тракт, 
гастрит, ентерит, езофагит, колит, язва
Вилкакора екстракт или Вилкакора 3000, Сангре де 
драго, Херкампури
6. Хронично възпаление и камъни в жлъчния мехур и 
в бъбреците, хепатит, стеатоза.
Херкампури, Чанкапиедра, Вилкакора 2020 Уно или 
Вилкакора 3000
7. При възпаление на простата
Ачиоте, Вилкакора 3000
8. При желязодефицитна анемия, обща отпадналост
Мака или Мака 50+ или Мака от 14 до 24 
Сарсапарила, Сангре де драго
9. Препоръчва се за подкрепа на имунната защита 
срещу туморни заболявания, тютюнопушене и за хора 
с фамилна обремененост към ракови заболявания.
Вилкакора 3000 или Вилкакора 2020 Уно Сангре де 
драго, Гравиола, Тахуари

с хранителни добавки 
и екстракти от билки и растения 

от Андите и Амазония

Разработка на професор Мануел 
Фернандес Ибарген

ПОДБРАНИ 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 

СХЕМИ

АНДИЙСКА ФИТОТЕРАПИЯ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СХЕМИ



ЗДРАВИ КОСТИ
ДО ДЪЛБОКА 

СТАРОСТ

НОВО Корал Калций
КАЛЦИЙ и МАГНЕЗИЙ

плюс вит. К2 и D3

Хранителната добавка Корал Калций с калций, магнезий и витамините D и K е предназначена за хора, 
които се грижат за нормалното състоянието на своите кости и зъби. Основната съставка на Корал Калций 
е пулверизиран корал, чиито минерални съставки са много близки до тези на човешкия скелет. 
Използваната суровина е стандартизирана по съдържание на калций 20% и 10% магнезий. Продуктът е 
обогатен с добре абсорбиращ се витамин К2 (менахинон MK-7) и витамин D3 (холекалциферол). 
Препоръчваната доза дневен прием 2 капсули съдържат: Ca-340 mg, Mg-170 mg, K2-40 μg, D3-10 μg.

Калцият е необходим за поддържане на здрави кости и зъби, а също така помага за правилното функцио-
ниране на мускулите и поддържа нормалната невротрансмисия. Магнезият допринася за нормалното 
състояние на костите и зъбите и спомага за правилното функциониране на мускулите и нервната система. 
Витамините D и K са необходими за поддържане на нормалното състояние на костите. Освен това 
витамин D допринася за нормалното усвояване на калций и фосфор и поддържане на нормална 
концентрация на калций в кръвта. Съставките на А-Z Корал Калций помагат в борбата срещу 
остеопорозата и спомагат за здравината и плътността на костната структура.

•  Калций, магнезий и витамини К и D са
необходими за поддържане на нормалното 
състояние на костите

•  Витамин D допринася за поддържането на
нормална концентрация на калций в кръвта

60 капсули, 2х1 на ден

АМЦ Фарма България ООД 
София 1202, ул. Поп Богомил 23

тел.: 02 983 11 81, 0888 990 871 
www.zdrave-amc.com


