
 

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

БИЛКОВА СМЕС  

ЦАРИЦА® - Съживете своята женственост® 

композиция от сушени природни билки 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате билковата добавка, тъй като тя съдържа 
важна за Вас информация. 

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. 

- Ако имате някакви допълнителни въпроси можете да ги зададете на Вашия лекар или фармацевт, също и на 
страницата на „Хелианти“® ООД. 

Какво съдържа тази листовка: 

1. Какво представлява билкова смес „Царица“® и за какво се използва 

2. Как да приемате билкова смес „Царица“® 

3. Как да съхранявате билкова смес „Царица® 

4. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БИЛКОВА СМЕС „ЦАРИЦА“® И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА 

Индикации: Стимулира регресията на миоми и кисти на яйчниците, както и спомага за оздравителния процес. Полезна при 
всякакви болки в малкия таз, бяло течение, срещу обилна менструация. За предизвикване на закъсняла първа менструация; помага и 
за регулиране на менструацията през пубертета; при отслабена или смъкната матка; след спонтанни или клинични аборти; 
увреждания след тежко раждане. Облекчава периода на менопауза. Заздравява вътрешни и външни хемороиди. 
Противовъзпалително и бързо заздравяващо при различни видове гнойни рани. Успокоява съня. Спомага регулирането на кръвната 
захар. Препоръчва се при слабост в мускулите и дори тежки мускулни дистрофии. Ефикасно е при язви и изсипвания, облекчава болки 
в корема от интестинален произход и диария. Намалява възпалението и дразненето при пясък в бъбреците. Регулира обмяната на 
веществата. В  лечебните практики комбинацията от билките се използва като антисептично, противовъзпалително и ускоряващо 
зарастването на рани средство. Подобряват работата на сърцето и понижават артериалното налягане. Използват се като седативно 
средство, антикоагулант, имуномодулатор. Растенията са с доказани действия – пикочогонно, потогонно, отхрачващо, 
болкоуспокояващо, противоалергично и общоукрепващо. Отвари и настойки с тях се използват като спазмолитици, тъй като чудесно 
отпускат гладката мускулатура в корема. Тези билки са активни също при септични и асептични възпаления. В добавка –  подобряват 
процесите на регенерация; ускорява се епителизацията в проблемни зони. 

КАК ДА ПРИЕМАТЕ БИЛКОВА СМЕС „ЦАРИЦА“® 

Продуктът е предназначен предимно за прием на жени и девойки над 13 годишна възраст. Билкова смес „Царица“® не се препоръчва 
за момичета или девойки до 13 годишна възраст или с по-ниско тегло от 40 килограма. 

Не се препоръчва за бременни жени, майки-кърмачки и деца! 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица за прием: 

Тегло кг 

Начален прием, 
след началото 

на менст. цикъл 
Дозировка (брой 

саше) 
Продължителност 
на приема в дни 

Период на 
цикличен прием 

40-45 Трети ден 1/2 5 три месеца 

45-50 Трети ден 1/2 6 четири месеца 

50-55 Трети ден 1/2 7 три месеца 

55-60 Трети ден 1/2 7 четири месеца 

60-70 Трети ден 1 6 пет месеца 

70-85 Втори ден 1 6 пет месеца 

85-90 Втори ден 1 1/2 8 шест месеца 

90-150 Втори ден 2 8 шест месеца 
 

Спецификация на приема: Приемайте билкова смес „Царица“® след хранене. Най-добре се приема сместа добре разбъркана в 100-150 
мл. вода, чай, сок, кисело или прясно мляко. Времето за резорбция е от 4 до 6 часа. 

Не приемайте сместа, без да сте я разбъркали с течност! 

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ БИЛКОВА СМЕС „ЦАРИЦА“® 

Пазете на далеч от деца! 

Съхранявайте далеч от влага! 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Състав: Сухи билки - Невен  (Calendula officinalis ), Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris ), Цариче (Alchemilla vulgaris) 

Оригиналните опаковки са в кутии по 7 бр. сашета, съдържащи 6 gr. от горния състав билки, натурално изсушени, обезпрашени (чрез 
шоково замразяване), механично смлени. Сашето на билкова смес „Царица“® е от асептичен вид, с висококачествени материали. 

Допълнителна информация: лечението чрез билки се различава от лечението чрез фармацевтични продукти по своята същност. 
Билколечението работи на принципа на редовното натрупване на малки количества лекарствено-активни вещества в човешкия 
организъм. Редовният прием на дозата е от първостепенно значение в билколечението. 

Производител и притежател на разрешителното за употреба вх. №1628 / 30 май 2018 г. 
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