
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗДРАВИ ПРЕЗ ЗИМАТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА ПРИ СИМПТОМИ  
НА ГРИПНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ и НАСТИНКА  

/възрастни и деца/ 
 
 
*Описаните рецепти се отнасят единствено и само за продуктите на 
фирма Vivasan. 

 

Основни правила при използване на етеричните масла на Vivasan:  

➢ Директно върху кожата могат да се прилагат само Масло Чаено 

дърво от Манука и Канука, Лавандула и Масло от 33 билки 

 
➢ При вътрешен прием винаги се използва емулгатор мед, захар, мляко и 

се разтваря в чай или гореща водa 

 
➢ Много е важно при първи симптоми да се започне ударно прилагане на 

етерични масла чрез различни начини на приложение (вътрешно, 

ванички на краката, мазане на маслено-етерични смеси по тялото и 

др.) 
 

➢ Ако почувствате подобрение в първия ден след прилагането на 

етеричните масла, НЕ прекъсвайте терапията. Тя трябва да 

продължи поне 5-7 дни, за да сте сигурни, че сте успели да 

стабилирате напълно организма. През първите 3 дни терапията е по-

интензивна и прилагането на маслата е по-начесто, след което може 

да има разреждане на приемите 

 
➢ ПРЕВЕНЦИЯ – прилагане на описаните по-долу рецепти за 

ДИФУЗИРАНЕ, ИМУНО СМЕСИ ОТ МАСЛА ЗА МАЗАНЕ И ВАНИЧКИ НА 

КРАКАТА, НАМАЗВАНЕ НА НОСА  със съответните дози за възрастни 

и деца – 2-3 ПЪТИ В СЕДМИЦАТА 

 

 
*ЕМ – етерично масло 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ОСНОВЕН ПРОТОКОЛ ПРИ СИМПТОМИ  
 

• Вътрешен прием на Масло Чаено дърво с Манука и Канука:  

ДОЗИ за Възрастни и деца над 13 години: При първи симптоми или 

разболяване вътрешен прием за няколко дни на ЕМ Чаено дърво с Манука и 

Канука - 2 пъти дневно по 2-3 к. в 1 с.л. лимонов сок или 1 ч. л. 

Мед/захар/прясно мляко към чаша чай, след хранене. Още по-добре е, ако 

прибавите и 1-2 к. ЕМ Лимон 

 

• Арома ванички на краката  

 

 

• Дифузиране  

Дози възрастни и деца над 13г: 

 

2 пъти на ден за 3-4 дни по 10-15 мин 

краката се накисват в гореща вода с 1 

с.л морска сол + 3 к Масло Чаено 

дърво + 3 к Евкалипт + 3 к Лавандула. 

След това може да се прави по 1 

ваничка на ден /при нужда/. За 

профилактика се прави 1-3 пъти на 

седмица 

 

Дози деца над 3-12г: 

 

2 пъти на ден за 3-4 дни по 10 мин 

краката се накисват в гореща вода с 1 

с.л морска сол + 2 к Масло Чаено 

дърво + 2 к Евкалипт. След това 

може да се прави по 1 ваничка на ден 

/при нужда/. За профилактика се 

прави 1-2 пъти на седмица 

 

Дози възрастни и деца над 13г: 

 

2 пъти на ден дифузиране на ЕМ 
Чаено дърво с Манука и Канука и 
отделно пак 2 пъти на ден ЕМ 
Евкалипт (Дозата за всяко 
дифузиране за възрастни е 2 к на 5 
кв.м. площ за 10-15 минути). При 
профилактика се прави 3-4 пъти на 
седмица 

Дози деца над 3-12г: 

 

2 пъти на ден дифузиране на ЕМ 
Чаено дърво с Манука и Канука и 
отделно пак 2 пъти на ден ЕМ 
Евкалипт (Дозата за всяко 
дифузиране за деца е 1 к на 5 кв.м. 
площ за 10-15 минути). При 
профилактика се прави 3-4 пъти на 
седмица 



 
 

 

• Мазане на гърдите и гърба с КРЕМ Мащерка и Крем Хвойна на 

гърдите сутрин и вечер 5-7 дни. *Кремовете са концентрати и се 

мажат на много тънък слой, количество по-малко от 1 грахово 

зърно или намазване с етерично-маслена смес: 

 

 

  

Дози възрастни и деца над 13г: 

 

30 мл базово масло 

4 к. ЕМ Чаено дърво с Манука и 

Канука 

3 к. ЕМ Лимон 

5 к. ЕМ Евкалипт 

1 к. ЕМ Босилек  

2 к. ЕМ Мента (или Мащерка) 

 

Или 

 

30 мл базово масло 

4 к. ЕМ Чаено дърво с Манука и 

Канука 

4 к. ЕМ Лимон 

2 к. ЕМ Евкалипт 

2 к. ЕМ Лавандула  

2 к. ЕМ Мащерка 

 

 

3-5 дни се разтриват по 2 пъти на ден 

подмишниците, лакътни и коленни 

свивки, ингвинални гънки 

 

Дози деца над 3-12г: 

 

30 мл базово масло 

2 к. ЕМ Чаено дърво с Манука и 

Канука 

3 к. ЕМ Лимон 

3 к. ЕМ Евкалипт 

1 к. ЕМ Босилек  

 

 

3-5 дни се разтриват по 2 пъти на ден 
подмишниците, лакътни и коленни 
свивки, ингвинални гънки 

https://vivasan.bg/p/130-krem-s-massherka-100-ml/
https://vivasan.bg/p/129-krem-s-alpijska-khvojna-100-ml/


 
 

 

 

• Вътрешен прием на натурален антибиотик Екстракт от Грейпфрут 

(ЕСГ) - При първи симптоми или в случай, че няма съществено 

подобрение след прилагане на маслата след първия 1-2 дни е 

необходимо да се приема натуралния антибиотик Екстракт от семена на 

Грейпфрут – ВНИМАНИЕ! ЕСГ да не се приема едновременно с 

класически антибиотици и лекарства за кръвно налягане 

 

 

Допълнителни съвети за превенция и при симптоми: 

• Важно! При първи симптоми е добре да се започне ударен прием на 

Витамин Ц чрез: 

- МУЛТИВИТАМИННИТЕ СИРОПИ специална разработка на Vivasan - Сироп 

Боровинка Витал или СИРОП ИМУН ФИТ /дозите на прием са описани на сайта на 

Vivasan/. След преминато продължително грипно заболяване е добре тези сиропи да 

се приемат поне 1 месец.  

*1 сироп стига за около месец и след отваряне трябва да се съхранява в 

хладилник 

- АЦЕРОЛА Органичен Натурален Витамин Ц с висока усвояемост от организма 

(таблетки за смучене, много подходящи и за деца) - дозите на прием са описани 

на сайта на Vivasan 

 

 

 

Дози възрастни и деца над 

13г: 

 

3 пъти на ден за 5-10 дни, 

30 мин преди храна по 20 

капки в малко вода (ако е 

горчивият ЕСГ се пие в 

малко плодов сок) 

 

 

 

Дози деца над 2-12г: 

 

2 пъти на ден за 5-10 дни, 30 мин преди храна 

в малко вода (ако е горчивият ЕСГ се пие в 

малко плодов сок) x броят на капките е равен 

на годините на детето. Напр. За дете на 5 

години, дозата е 2 пъти на ден x 5 капки 

 

Можете да чуете повече за орилагането на ЕСГ 

при деца над 1 г в уебинара на Д-р Карабелова 

на 1:06:13 мин 

https://www.youtube.com/watch?v=LCTYa7WrSyA  

 

https://vivasan.bg/p/329-ekstrakt-ot-semena-na-grejpfrut-slabo-gorchiv/
https://vivasan.bg/p/329-ekstrakt-ot-semena-na-grejpfrut-slabo-gorchiv/
https://vivasan.bg/p/86-sirop-cherna-borovinka-vital/
https://vivasan.bg/p/94-sirop-imun-fit-s-med-ot-manuka/
https://vivasan.bg/p/98-acerola-60-tabletki/
https://www.youtube.com/watch?v=LCTYa7WrSyA


 
 

• Капване на 1 к от ЕМ Чайно дърво с Манука и Канука върху маската в долната 

част под устата при излизане навън и посещаване на обекти/транспорт със 

струпване на много хора 

• Носене на аромамедальон с 1-2 к от ЕМ Чайно дърво с Манука и Канука при 

излизане навън и посещаване на обекти/транспорт със струпване на много хора 

• Намазване 2-3 пъти на ден на ноздрите на носа с клечка за уши с  
Балсам 33 Алпийски билки ИЛИ смес от: 

 

• Възрастни и деца над 13 г: 1 с.л. базово масло (Авокадо, Жожоба, бадем 

и др)  + по 2  к. М.Чайно дърво с Манука и Канука + М.Мащерка + М. 

Евкалипт 

• Деца над 2 г: 1 с.л. базово масло (Авокадо, Жожоба, бадем и др) + 2 к. 

ЕМ Лавандула + 2 к.ЕМ Чаено дърво с Манука и Канука 

 

Кашлица: 

• Инхалации за възрастни и деца на 6 г - При кашлица най-подходящи са 

инхалации с ЕМ Евкалипт / 200 мл. топла вода + 2 к. от маслото. 

Подходящи са и други етерични масла с антисептично и 

противовъзпалително действие: Карамфил, Розмарин, Индийски Тамян, 

Лимонена трева, Салвия и др.  

 

• Дразнене в гърлото и кашлица - Смучене на бучка захар с 2 к. Масло 

33 билки 2-3 пъти на ден /за деца над 6 г, 1 к. Масло 33 билки 1-2 пъти на 

ден/ 

 

• При силна кашлица, която сепревръща в хронична – прием на 

НИГЕНОЛ – 3 пъти по 2 капсули дневно преди хранене – 2 седмици 

до 1 месец /дозите на прием са описани на сайта на Vivasan/  

 

Болки в гърлото 

Гаргара с 3 с.л. оцет + 3 с.л. вода + 3-4 к. ЕМ Чайно дърво с Манука и Канука – 

няколко пъти дневно 

 

Ангина, фарингит, тонзилит, стоматит, млечница, неприятен дъх, 

пародонтоза 

Изплакване с 1-2 к с ЕМ Чайно дърво с Манука и Канука върху 1 ч.л сода за 

хляб към 1 кафяна чашка топла вода – няколко пъти дневно 

 

 

https://vivasan.bg/p/173-balsam-ot-33-alpijski-bilki/
https://vivasan.bg/p/173-balsam-ot-33-alpijski-bilki/
https://vivasan.bg/p/52-eterichno-maslo-ot-33-bilki-klasik/
https://vivasan.bg/p/115-nigenol-60-kapsuli/


 
 

 

 

Висока температура: 

      При висока t повече от 38°, обтриване на цялото тяло /крайници, под 

мишници, гърди, гръб, чело, крака/ с 1 с.л. оцет, 1 с.л. вода, 1 с.л. ракия, 1 

щипка сода за хляб 3 к Масло 33 билки /или ЕМ Лимон, ЕМ Босилек и над 6 г 

ЕМ Мента/. След което завиване до изпотяване, преобличане. 

 
Хрема 

• За деца от 1-5 год.: 1 с.л. базово масло + 2 к. ЕМ Чаено дърво с Манука и 

Канука + 2 к. ЕМ Лавандула -намазване с клечка за уши 2-3 пъти дневно. 

• Капки за нос /възрастни/ - 5 к от ЕМ Чаено дърво с Манука и Канука + 1 

с.л базово масло от Жожоба в двете ноздри по 3 к 2-3 пъти дневно / 

хрема, синуит, полипи/ 

• При хрема намазване вътре в ноздрите, върху носа и синусите с Крем 

Мащерка или Балсам 33 алпийски билки 

 

Болки в ушите 

• В ушите се поставят памучни тампончета напоени всяко с 1 к зехтин и 1 к 

от ЕМ Чаено дърво с Манука и Канука Слагат се два пъти на ден сутрин и 

вечер преди лягане и се държат няколко часа 

 

• Капки за уши /възрастни/ - 2-3 к от ЕМ Чаено дърво с Манука и Канука + 1 

с.л масло от жожоба /зехтин/ - по 1 к в ушите няколко пъти през деня, при 

болки и възпаление 

 

УЕБИНАРИ НА Д-Р КАРАБЕЛОВА,  в които можете да откриете още 

рецепти и съвети при симптоми на грипни заболявания и настинки: 

• Здрави деца с VIVASAN 

https://www.youtube.com/watch?v=LCTYa7WrSyA  

• Здрави деца с Вивасан II част 

https://www.youtube.com/watch?v=BC4vR9SIqns  

• Профилактика при деца с чести инфекции на горните дихателни пътища 

https://www.youtube.com/watch?v=eSAx8BVC3g0 

• Vivasan срещу вирусите 

https://www.youtube.com/watch?v=4UVD9BjfmNI  

 

https://vivasan.bg/p/52-eterichno-maslo-ot-33-bilki-klasik/
https://www.youtube.com/watch?v=LCTYa7WrSyA
https://www.youtube.com/watch?v=BC4vR9SIqns
https://www.youtube.com/watch?v=eSAx8BVC3g0
https://www.youtube.com/watch?v=4UVD9BjfmNI


 
 

• Vivasan срещу вирусите - II част 

https://www.youtube.com/watch?v=jdY3ia9YXvQ  

• Зимните хреми 

https://www.youtube.com/watch?v=5AFSFqcg8vw  

• Екстракт от семена на грейпфрут 

https://www.youtube.com/watch?v=mAYogfYCBZg  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdY3ia9YXvQ
https://www.youtube.com/watch?v=5AFSFqcg8vw
https://www.youtube.com/watch?v=mAYogfYCBZg

