
 

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ПАРА – 7 ПАРАЗИТОЦИД 50 ml БИЛКОВА ТИНКТУРА 

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 ПАРА-7® и за какво се използва 

2. Как да приемате ПАРА-7® 

3. Как да съхранявате ПАРА-7® 

4. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 

 

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРА-7® И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА 

Индикации: При смущения в храносмилателната система, подпомага изчистване 
на червата от неблагоприятни патогенни микро и макроорганизми, допринася за 
детоксикация на кръвта и подсилва дейността на имунната система. 

Активните вещества, използвани за получаване на тинктурата са: 
антоцианинови гликозиди, ксантофил,  арнидиол, фарадиол, лутеин, параксантeн, 
криптоксантен, холин, бетаин, каротеноиди, фитостерини, сапогенини и салицилова 
киселина. Те имат противовъзпалителни свойства и от векове се прилагат във вид на 
чай, или тинктура при възпаления на горната част на храносмилателната система. 
Активните съставки за карминативните свойства на тинктурата са: евгенол, 
ацетилевгенол, бетацариофилен, ванилин, кратеголова киселина, танинът бикорнин, 
рамнетин, евгенитин, както и тритерпеноидите стигмастерол, кампестерол и 
олеанолова киселина. 

Съдържание на лактони, като алантолактон, изо- и дихидро-алантолактони, 
полизахаридите инулин, инуленин, хелиантенин, синантрин, пектин, сапонини, 
фолиева киселина, дъбилни вещества и до 3% етерично масло. Лактоните действат 
секретолитично, възбуждат перисталтиката на червата и унищожават чревни паразити. 
Също пикочогонно, антибактериално и откашлящо действие. Добро приложение при 
лечение на жлъчен мехур, черен дроб и регулация на менструален цикъл. 

https://heliantheae.bg/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/


Тинктурата е подходяща за възрастни и за деца на възраст над 3 месеца, както 
и за хора с проблеми на щитовидната жлеза и други хормонални смущения, и 
нарушения в обмяната на веществата. 

Изследвания от опита на „Биобаланс“ ЕООД (София) показват 
ефективността на тази формула за елиминиране на най-често срещаните 
протозойни, нематодни и цестодни паразити, в различните им стадии на 
развитие при човека. 
Внимание: Винаги спазвайте дозировката и следвайте съветите на лекуващия лекар. 
Бременни жени и майки-кърмачки трябва да следват съветите на своя лекуващ лекар. 

2. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ПАРА-7® 

Възраст 
и/или тегло 

Деца над 3 
месечна 
възраст 

За по-големи 
деца 

Възрастни с 
тегло до 70 кг. 

Възрастни с 
тегло над 70 
кг. 

Брой капки 
за прием 2 
пъти дневно, 
15 мин. 
преди 
хранене 

3 капки в 
супена лъжица 
вода 

3 капки на 
всеки 10 кг 
тегло, 
разтворени в 
50 ml вода 

20 капки, 
разтворени в 50 
ml вода 

30 капки, 
разтворени в 
50 ml вода 

 

 Пълният курс на лечение за: 

Деца – от 30 до 40 дни прием, без прекъсване, при установената доза. 

Възрастни с тегло до 70 кг и над 70 кг продължава до приемането на две опаковки от 
продукта, без прекъсване на приема. 

3. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ПАРА-7® 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 

Да се съхранява при температура под 25 °C. 

Да се пази от нагряване и пряка слънчева светлина. 

Не изхвърляйте в канализацията.  

Съдържа алкохол 40% vol! 

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Какво съдържа ПАРА-7® 

• Венчелистчета от слънчоглед (Helianthus annuus), изсушена билка 

• Карамфил плодове (Syzygium aromaticum), изсушена билка 

• Спиртен екстракт от корен бял оман (Inula helenium), изсушена билка 

• Фармацевтично чист етанол (C2H5OH) 



ПАРА-7® е светлокафява течност, съдържаща алкохол (40% vol). 

Оригиналните опаковки са в шише от тъмно стъкло, по 50 ml тинктура. 

Притежател на патента и разрешителното за употреба: 
„Хелианти“® ООД, ул. „Добротич“ №19, 1330, София, България 
Телефон: +359 877 720 274 
Интернет адрес: heliantheae.bg 

Производители: 
За „Хелианти“® ООД - „Флай Фиш“ ЕООД, София, България 

           

 

https://heliantheae.bg/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/

