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Пролетта е сезонът  на риновирусните инфекции, поради неустоичивостта  на времето. Честата 

смяна на времето и рязката температурна разлика, допринасят за развитието на много вируси, 

предимно в горните дихателни пътища.  

Освен това поради отслабения имунитет след зимните месеци, особено при по-малките деца, 

много лесно се развиват тези вирусни инфекции. Тук идва мястото на употреба на 

фитопродуктите Лихенсед – сироп и спрей за гърло - след 2 годишна възраст, а при по-големите 

- таблетната форма и назалния спрей при продължителна носна секреция.  

Съветвам да започнете да прилагате продуктите Лихенсед още при първите симптоми на 

заболяването, тъй като се получава бърз и удовлетворителен ефект. Това превантира 

и  усложнения или наслояване на бактериална инфекция. 

Лихенсед са медицински изделия и фитопродукти с доказан ефект при заболявания на горните 

дихателни пътища. В състава им влизат Исландски лишей, Росянка, Алое вера, Живовляк, Бяла 

ружа и Котешки нокът. Всеки един от продуктите има своето специфично предназначение и 

действие. 

 

Медицинските изделия Лихенсед могат да се прилагат и при наличие на бактериална 

инфекция и да продължават да се ползват успоредно с предписаните специфични 

противобактериални медикаменти, за облекчаване на симптомите.  

Препоръчвам Лихенсед на своите пациенти както при начална симптоматика от вирусен 

характер, така и при усложнена бактериална инфекция, при състояния на възпалителен процес 

на горните дихателни пътища. 

Продължителността на приложение е според заболяването, симптоматиката и състоянието на 

пациента, но минимумът е пет дни за получаване на нужния ефект. 

 

 

Балсамовият сироп съдържа екстракт от Бяла ружа, Исландски лишей, Кръглолистна росянка, 

Котешки нокът, Прополис и Живовляк. Специално разработената формула дава възможност 

сиропът  да действа като преграда, а създадения защитен слой, успокоява и 

защитава  дихателните пътища. Бялата ружа помага за овлажняване и отделяне на секрет, като 

същевременно успокоява кашлицата.  

Таблетките Лихенсед съдържат Исландски лишей, Котешки нокът, Росянка, Прополис и Алое 

вера. Ефектът им е да облекчават болката и дразненето  в гърлото, а създадения защитен слой  

облекчава възпалителния процес в гърлото, съпроводено с парене, дразнене и затруднения при 

преглъщане. Предпазва лигавицата при контакт с външни дразнители.  

Спреят за гърло Лихенсед е предназначен да облекчава възпълителния процес в гърлото, 

съпроводен с болка, парене, дразнене и затруднения при преглъщане. 

Съдържа  исландски лишей, прополис, котешки нокът, росянка, гел от алое вера. Той също 

спомага за създаване на защитен слой срещу външни дразнители. Алоето в спрея овлажнява 

лигавицата и облекчава неприятните оплаквания при възпаленото гърло.  

Спреят за нос съдържа  Котешки нокът, Исландски лишей, Прополис, Росянка, масла от 

Евкалипт, Чаено дърво и физиологичен разтвор. С тяхна помощ се облекчава възпалението на 

носа, отстраняват се секретите от носната лигавица и се облекчава дишането. 

 

 

 

 

Билките  влизащи в състава на продуктите Лихенсед са известни от древни времена с 

изключителните си лечебни свойства. 

http://www.loramed.com/bg/MTs-LORA---Gotse-Delchev-c36.html
http://www.loramed.com/bg/MTs-LORA---Pozitano-c33.html
http://www.loramed.com/bg/MTs-LORA---Pozitano-c33.html


Живовляк/Plantago major/ - произхожда от древен Китай, със сока му още в миналото са 

лекували рани, изгаряния, фистули, циреи, а с отвара  са се борели срещу инфекции на 

дихателните пътища  и туберкулозата. Листата на живоляка са съкровищница на витамини-С, А, 

К, листата съдържат, вещества с противовъзпалително действие. Билката има омекотяващо, 

отхрачващо, противомикробно, противоязвено, диуретично действие. 

 

Прополис/клей/ - уникално вещество, което се добива от пчелите, извличайки растителна смола. 

Той има широк спектър на действие върху целия организъм, всички органи и системи. Основното 

му действие е противобактерицидно и бактериостатично Той убива, премахва чуждите клетки, а 

микрофлората  на организма  се запазва неповредена. Микроорганизмите не развиват 

резистентност  към продукта. Притежава веществото инхибин, което унищожава 

едноклетъчните организми. Прополисът спира развитието на вирусите и действа като превенция 

на организма срещу вирусите. Употребяван с антибиотици засилва тяхното действие. Повишава 

фагоцитозата-процес на обезвреждане на чуждите тела в организма. Намалява  и отслабва 

възпалителната реакция в организма, засилва имунитета, отлично обезболяващо средство. 

 

Исандски лишей/ Cetraria islandica/ - използва се от древни времена като билка, 

действа  омекчително  на дихателните пътища и стомашно-чревния тракт. Съдържа 

антибиотични киселини, полизахаридно вещество-50%, състоящо се от лихенин, изолихенин, 

протолихестеринова киселина, усинова киселина, които действат като антибиотик. 

 

Котешки нокът/Uncaria tomentosa/- средство за повлияване на имунната система. Използва се 

при синдрома на хроничната умора, възпалителни процеси, проблеми с храносмилателния тракт, 

астма и редица други. Растението съдържа вещества с противовъзпалителен ефект-алкалоидите 

стимулират имунната система чрез повишаване унищожаването на чуждите тела в организма, 

чрез повишаване производството на белите кръвни клетки в организма. В състава му влизат 

около 17 алкалоида, танини, флавоноиди,, стероли и др. 

 

Росянка/Drosera rotundifolia/- дребно  многогодишно насекомоядно растение, с отхрачващо, 

антиспастично, потогонно действие. Използва се за лечението на спастични бронхити, 

бронхиална астма, коклюш и др. Използва се цялата надземна част. Съдържа нафтохинони-

дрозерон, плумбагон, флавиноиди, ефектът на които е отхрачващо  и спазмолитично действие, 

облекчава кашлицата и улеснява изхвърлянето на секрета при възпаление на дихателните 

пътища.  

Алое вера/Aloe vera/ - тропическо растение, използвано за медицински цели. В листата му се 

съдържа гел, с наличието на всички важни витамини, минерали, ценни аминокиселини, 

протеини, поради което е наречено растението "чудо". Има изключително силен антиоксидантен 

ефект поради наличие на витамините - А,С,Е и минералите - селен и цинк. 

 

Бяла ружа/Althaea officinalis"/- многодишно тревисто растение. Използват се за медицински 

цели - листата, цветовете, корените. Съдържат етерични масла, слузести вещества, каротин, 

витамин С, хексози, пептози, аспарагин и др. Има провивовъзпалително, отхрачващо, 

омекотяващо действие основно върху дихателните пътища. Затова се ползва при брохити, 

трахеити, пневмония, както и проблеми на стомашно чревния тракт и пикочополовата система. 

 


