
„Лихенсед е уникален продукт с много добро действие върху горните 

дихателни пътища.“ 

Д-р Мария Тонева, ОПЛ в 17-то ДКЦ, гр. София. Специалност Вътрешни 

болести и обща медицина. С над 20 годишна практика.  

LICHENSED е уникален продукт с много добро действие върху горните дихателни 

пътища. Една перфектна комбинация от лечебни билки. 

Вече имам доста опит с продуктите, както при децата, така и при възрастните. 

Предписвам го при различни случаи на възпаления на горните дихателни пътища. 

Аз много харесвам спреят за гърло LICHENSED, който предписвам при възпаления 

и раздразнения. Той повлиява възпалението като го блокира и същевременно с това 

овлажнява лигавицата, благодарение на съдържащия се в него екстракт от Алое 

Вера. Продуктът е с приятен вкус. Спреят за гърло предписвам при фарингити, рино 

фарингити и трахеобронхити. В начален етап при раздразнения в гърлото, спреят 

LICHENSED много бързо спомага за овладяването им и стопира развитието на по-

сериозни възпаления. 

Сиропът LICHENSED пък е един от любимите на по-малките пациенти, защото е с 

много приятен вкус, а съдържащият се в него прополис се харесва на повечето ми 

пациенти. Знаем, че в България има традиция и е наложено лечението с медни 

продукти, които са се доказали като ефикасно средство за облекчаване на различни 

състояния. Сиропът подпомага овладяването на бронхити, бронхиолити.  

Продуктите LICHENSED е добре да се взимат и след приключване на лечението, 

когато симптомите вече са овладяни. Винаги има една остатъчна симптоматика, 

затова е добре да се продължи приема на LICHENSED още поне десетина дни след 

преболедуване. Особено при хора, които са податливи на чести боледувания, в 

рискова ситуация с хронични заболявания и при хронични фарингити.  

Използвам продуктите и като профилактика. Спреят за гърло е в удобна опаковка, 

лесно преносим и удобен за използване по всяко време. В сезона на настинките и 

грипа може спокойно да се използва като превантивна защита от развитие на 

инфекции на горните дихателни пътища. Като се има предвид, че състава на 

LICHENSED е от напълно естествени продукти, той може спокойно да се използва 

през всички рискови месеци като превенция без да имаме притеснения от 

предозиране или негативни странични ефекти.  

В днешно време все повече се засилва тенденцията хората да предпочитат и да се 

интересуват от продукти именно на билкова и естествена основа като средства за 

лечение. Младите хора са много отворени към такъв тип препарати.  

Опитът ми показва, че не бива да се започва агресивно лечение с антибиотици дори 

при леки неразположения.  

Есенният сезон винаги върви ръка за ръка с инфекции и грипни състояния. Спреят 

и пастилите на LICHENSED за чудесен избор при първите тежки застудявания, 

когато организмът ни не може толкова добре да се адаптира. Едно–две впръсквания 

на ден от спреят или приема на 1-2 пастила като профилактична доза в комбинация 

с добре поддържана хигиена би могло да ни предпази от развитието им.  



Когато започнат масовите боледувания в по-късна есен, тогава приемът на тези 

продукти се взима в по-високи дози. Така или иначе аз препоръчвам продуктите 

LICHENSED било то спрей, пастили или сироп, да се поддържат в домашната 

аптечка. 

Исландският лишей, който влиза в състава на продуктите LICHENSED има 

имуностимулиращо действие, така че е съвсем резонно да се ползва като 

профилактика. Разбира се трябва да отбележим и мощното действие в тази посока 

на прополиса, който влиза в състава им.  

Пациентите с алергии, чийто брой с всяка изминала година расте все повече, са 

другата група хора, които взимат продуктите на LICHENSED и на които аз горещо ги 

препоръчвам. Има целогодишни алергии, не само сезонни и при хора, които са 

засегнати от тях, един такъв природен продукт е особено подходящ. Особено 

подходящи са при ринити, които много често бързо тръгват надолу. Помагат при 

отити, синуити, при по-малките ни пациенти, които спокойно могат да започнат 

приема на LICHENSED спрей комбиниран с капки, за да не се стига до усложнени 

ситуации.  

Есенният сезон е един от рисковите за проява и развитие на алергии. С влошаването 

на времето започват и оплакванията, затова превенцията е важна.  

Продуктите LICHENSED не предизвикват сънливост, имат меко и балансирано 

действие и овлажняващ ефект. Те образуват преграда, която защитава гърлото от 

появата и развитието на инфекции на горните дихателни пътища.  

 


