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Дворът е нашето специално място, където отдъхваме и полагаме 
старателни усилия да цъфтят красиви рози, овощни дръвчета, 
лавандулови насаждения...

Вярваме, че когато влагаш цялата си душа и любов в това, което 
вършиш, резултатът е гарантиран – продуктите са прекрасни, а 
клиентите – доволни! 

А за екипа на „Билка Лайфстайл“ това е най-важно!

Къде правим  продуктите Bilka?

Представяме ви нашата  „Фабрика за красота“, 
където създаваме и произвеждаме продуктите, 
в които самите ние вярваме, харесваме и 
ползваме с удоволствие! 

В последните години работихме усърдно, 
инвестирахме средства и положихме много 
усилия, за да покрием всички европейски 
изиквания и стандарти, така че производството 
ни да изглежда чисто, подредено и стерилно.
Гордеем се с новозакупеното си оборудване 
за хомогенизиране, модернизираните  линии 
за разфасоване, дозиране, пълнене, затваряне 
и етикетиране на продуктите и обновените 
сгради, което постигнахме благодарение на 
изпълнените проекти по европейски програми. 
Всичко това ни дава възможност да задоволим 
изискванията и на най-взискателните си 
клиенти. 

4 5



Златен медал за билкова паста за зъби 
“Билка”, Международен панаир, Плов-
див, Награда на Патентно ведомство на  
Р България “За високоефективни проду-
кти и технологии, защитени с патент за 
изобретение и търговска марка”. Приз 

„Българска 
роза“ за 
най-добри 
постижения на 
компания за 
2004 г.

Приз 
„Българска 
роза“ за 
най-добри 
постижения
на компания за 
2005 г.

Компанията
•	Основана през 1992 г. със 100% частен 

капитал
•	 1994 г. - стартира със серия от пасти за 

зъби, собствени продукти
•	От 1996 г. е създадено Развойно звено 

(R&D department)
•	 През 1997 г. е построена фабриката – 

 собствена производствена база в 
Ихтиман (45 км от София)

•	Много динамично развиваща се за 
кратък период от време: повече от 
40 собствени продукти, включително 
3 продуктови линии и повече от 10 
профилактични пасти за зъби

•	Предишни названия на 
компанията: MildexLtd. (1992-2004), 
KrasnayaLiniyaBulgaria Ltd. (2004-2012),

•	От 2012 г. "Билка Лайфстайл" ООД

Сертификация/ Гаранции за качество
•	 Компанията е сертифицирана по ISO 

9001:2008 и следва принципите на 
Добра производствена практика за 
козметични продукти в съответствие с 
БДС EN ISO 22716:2008 ( GMP).

•	Продуктите се произвеждат в 
съответствие с Европейски регламент 
1223/2009. Продават се свободно в 
България и страните от Европейската 
общност без ограничения.

Иновации и патенти
•	Първата българска паста за зъби, 

съобразена с хомеопатично лечение, 
съвместно разработена с лекарите 
хомеопати в България.

•	 Билкова паста за зъби с патентован 
комбиниран билков екстракт с доказа-
но антибактериално действие.

•	Паста за зъби за комплексна орална 
хигиена и профилактика на пародонта 
и вода за уста за комплексна защита на 
пародонта с комбиниран екстракт от 
лечебни билки.

•	 Билков тоник за коса с действие про-
тив косопад.

Изложба 
„Българката на 21-ви век“

•	 Anti age козметична линия с уникалния 
български сорт грозде Мавруд.

•	Детска хомеопатична вода за уста – без 
мента, без флуор, без захар.

•	Иновативна серия за орална хигиена 
BilkaDent Gingival Care за комплекс-
на грижа и ефективна превенция на 
здравето на цялата уста, благодарение 
на патентована биологично активна 
формула.

Патент за 
билкова 
паста за 
зъби “Билка” 

2001 г. – Награда на Агенцията за средни 
и малки пред-
приятия, МС 
на Р България 
за “Продукт на 
2000 година” – 
хомеопатична 
паста за зъби
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Първа награда: Атанас Атанасов за кар-
тината “Портрет на Ю”
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В Деня на българската козметика 
„Билка Лайфстайл“ бе отличена и получи 
Приз “Българска роза” на Асоциацията в 
категорията за най-добра малка компа-
ния, успешно представена на пазара.

„Билка Лайфстайл“ участва на нацио-
налния щанд на България - Cosmoprof 
Bologna
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ГРОЗДОЛЕЧЕНИЕ
Съвременните учени са улеснени от прецизните уреди 

и апаратура. Но как са знаели всичко това и шумерите, и ели-
ните, и римляните, които активно са лекували с грозде и вино?  
В клинописните шумерски плочки е запазено името на богиня-
та Гештинанна – Небесна лоза, която се олицетворява с Ама-
гештин, чието име е буквално Майката лоза. Шумерските бо-
гове много често завършвали изнурителните си небесни дела 
с богата почерпка с вино и подноси с грозде. Много повече 
знаем за методите на Хипократ, Диоскорций, Плиний Стари, Га-
лен и Авицена благодарение на техните собствени съчинения. 
Хипократ, за когото е известно как ценял храната като лекар-
ство, описва в своя трактат по медицина няколко указания за 
лечение на очите с гроздов сок. Диоскорций, живял по времето 
на Нерон, е отделил доста място на лечението с грозде в кни-
гите си „Де материа медика”. Малко по-късно от него, в края на 
I век от н. е.,  Плиний Стари описва лечебното въздействие на 
гроздовата мъст, както и на виното. Още век след него Гален 
изброява при кои заболявания може да се прилага грозде за 
лечение. 

По-близо до нашето време през втората половина на 
XIX век швейцарските лекари вече развиват гроздолечението 
в съчетание с климата и минералните води. Много скоро то 
бива възприето и във Франция, Италия и Русия. Колко напред-
ничави са били най-учените хора в България, показва това, че 
в началото на XX век, през 1933 г.,  и у нас се открива край Ва-
рна санаториум за лечение с морски климат, минерална вода и 

грозде. В курорта „Св. св. Константин и Елена” успешно лекува-
ли най-различни заболявания и се прилагали възстановител-
ни процедури с помощта на прекрасните десертни сортове 
грозде от варненския край.  По това време е много известна 
и се прилага научнопопулярната брошура на ялтенския лекар 
Димитриев „Лечение с грозде”, която, независимо че е отпечата-
на през 1878 г., претърпяла пет издания. Според проф. Херпин 
гроздовият сок е растително мляко, наподобяващо майчината 
кърма, а проф. Лобе го характеризира като животворен серум.

Гроздолечението се прилага успешно при хроничен 
хепатит и чернодробна цироза  - гроздовата захар увеличава 
защитните сили на чернодробните клетки и има противоотров-
но действие, усилва уринирането и по този начин пречиства 
кръвта. Нарастват стойностите на хемоглобина и червените 
кръвни телца. 

Върху стомашно-чревната система гроздето и сокът 
действат особено благоприятно. При болни с понижена сто-
машна секреция в 50% от случаите киселинността се увелича-
ва. При болни от гастрит обаче, при които секрецията и кисе-
линността на стомашния сок е увеличена, се наблюдава тяхното 
рязко понижаване. Запекът намалява или изчезва, общото със-
тояние се подобрява значително, изчезват болките и тежестта 
в стомаха, повишава се апетитът. Това двойно въздействие на 
гроздето върху динамиката на стомашната секреция се обяс-
нява с нормализиращото му въздействие върху вегетативната 
нервна система. За да има гроздето добър ефект върху храно-

смилателната система, е много важно кога трябва да се приема 
– преди или след храна. Килограм грозде на гладно предизвик-
ва леко разхлабване на дебелото черво, след хранене обаче 
същото количество се смесва с храната и усилва чувството на 
тежест и пълнота. В празния стомах то се задържа малко и по-
стъпва бързо в дванадесетопръстника, където с киселините си 
дразни лигавицата му и по нервно-рефлекторен път стимулира 
отделянето на жлъчка и панкреатичен сок. 

При затлъстяване – лечението е пак комплексно с хи-
полипидна и хиповъглехидратна диета индивидуално по 2 кг 
грозде на ден плюс физическа активност. Липидните показате-
ли се нормализират, теглото пада. 

При заболявания на дихателната система – брон-
хиална астма, хроничен бронхит, емфизем, възпаление на бе-
лия дроб, гроздолечението се прилага комплексно заедно 
с медикаменти и климатолечение. То спомага за усилване на 
защитните сили на организма, подобрява обменните проце-
си, повишава алкалния резерв на кръвта, усилва откашлянето, 
нормализира дишането, изчистването от секрети, премахват се 
умората и сънливостта, човек става бодър и работоспособен.

Заздравяване на костната система. Досега всички 
знаехме, че намаляването на калция е отговорно за остеопо-
розата и чупливостта на костите. Световните изследвания 
обаче показват, че голяма роля за предпазване на костите от 
износване с напредването на възрастта играе елементът бор. 
А най-голямо количество в естествен вид на соли на боровата 
киселина има не къде да е, а в гроздето. В една чаша гроздов 
сок или вино има 1 мг бор. Освен в гроздето, но в по-малко ко-
личество, той се съдържа в ябълките, крушите, бадемите, сли-
вите, морковите. За защита и лечение на костната система при 
жени над 45-годишна възраст трябва да се приемат 3 мг бор на 
ден. Пресметнете колко по-приятно е да изпивате по чаша-две 
гроздов сок и вино. Не бива да се мисли обаче, че борът е па-
нацея, все пак трябва да се следи и за нивото на калция, което 
е задължително условие.

И МЛАДИ, И КРАСИВИ С ПЛОДОВЕТЕ НА ЛОЗАТА
Почти няма част от лозовото растение, която да не се 

използва в някакво направление – било за храна, било за лече-
ние. Една от най-ценните съставки на зърното са неговите 
семки и маслото, добивано  от тях. И колкото и да не ни се 
иска, древните ни прадеди са ни изпреварили и в тази дейност. 
Векове, векове преди нас маслото от гроздови семки се при-
лагало като благородно и ефикасно средство в козметиката за 
подобряване състоянието на уморена или болна кожа. Древ-
ните лечители са знаели, както са установили и днешните, че 
комбинацията между съдържащите се в изобилие в гроздовите 
семки витамин Е и процианидини спомага за подобряване на 
структурата на горните слоеве на кожата. Гроздовото масло се 
прилагало при лекуване на драскотини, по-малки рани, изгаря-
ния и напукана кожа. Сега ни е известно, че ако то се приема 
и вътрешно, ефектът върху цялостното състояние на кожата и 
косата е ненадминат. 

Заедно с маслото от гроздови семки в козметиката 
тогава се прилага успешно самото вино, както и пепелта от 
лозовите пръчки и кората на стъблото. Те се използвали при 

изгаряния и кървящи рани особено на бойното поле. Билко-
вите отвари се правели задължително с настойки с вино. При 
ухапване от отровна змия помагало вино, престояло няколко 
дена с дафинови плодчета. Вино, смесено със сока на плаче-
щите при резитба лози, се прилага при екземи. А ако се пие, 
разтваря камъни в жлъчката и бъбреците. При оплешивяване 
отново се прилага сокът на лозата, а при косопад - вино с алое. 
Сок от неузряло грозде помага при възпаления на клепачите, 
потушава сърбежа в очите  и помага при гнойни пъпки в окото. 
Мехлем от пепел от лозови пръчки със зехтин придава на ли-
цето приятна руменина.

Като козметично средство още римляните използва-
ли вино с накиснати в него билки като тонизиращи лосиони 
за лице и тяло. За поддържане на черните коси се използвал 
лосион от накиснати в червено вино и орехово масло зелени 
орехови обелки, сок от ябълка, стрити клонки от кипарис. Аро-
матните вина, накиснати със също такива билки, се използвали 
като тоалетни води. А бялото вино с пелин – за обтриване и 
избелване на кожата на лицето. 

В съвременната козметична индустрия обаче първен-
ството е на маслото от гроздови семки. През последните годи-
ни то се възхвалява като чудодейно средство срещу рака, както 
и червеното вино, разбира се. На какво се дължи въздействи-
ето му? На именувания от науката високоактивен биофлавон 
процианидин - едно от най-силните познати средства срещу 
свободните радикали. Той е близък на флавоноидите – полифе-
нолите, които се съдържат във виното и заедно с тях принад-
лежи към групата на антиоксидантите, каквито са и витамините 
С и Е. Те двата се намират във висока концентрация в мембра-
ните на семките, където също в голямо количество е и проци-
анидинът. Те запазват свойствата си само при традиционното 
студено пресоване, за да останат такива, каквито ги е създала 
природата. 

Как точно се проявява маслото от гроздови семки? Ос-
вен че допринася за красотата и здравето на кожата, то дейст-
ва положителното и на ставите особено над средната възраст. 
Като антиоксидант предотвратява гранясването на маргарина 
и други храни. Помага при профилактиката на сърцето и кръ-
вообращението. Повишава количеството на добрия холесте-
рол. Засилва имунната система особено при възрастни хора и 
намалява действието на Алцхаймер, като го забавя.

Науката доказа и потвърди това, което древните са 
знаели от опит. Остава ние да се възползваме и от науката,  и 
от опита, връщайки се към природата и към всичко, което ни 
предлага това чудно растение – лозата.

Снежана Живкова
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Mavrud Age Expert COLLAGEN
Anti Age Флуид за лице

Collagen Флуид e средство за провеждане на интензивна под-
младяваща терапия в домашни условия и съдържа максимално 
висока концентрация на колаген (5%). Мощно стимулира син-
теза на колаген в кожата и ускорява процеса на регенерация 
на клетките. Видимо изглажда бръчките, придава свеж вид и 
кадифена гладкост на кожата на лицето. 
Съдържа висока концентрация на активни съставки с под-
младяващо действие: Колаген (100% рибен) - основен протеин 
в нашата кожа. Осигурява необходимата влажност, подобрява 
еластичността и плътността, стимулира регенерацията и из-
глажда бръчките. Прониква дълбоко в клетките, спомага за за-
пазване нивото на колаген в кожата и забавя процесите на ста-
реене. Хиалуронова киселина (Cube3) от ново поколение. С 
незабавен лифтинг ефект, изглажда бръчките, като прониква 
3-4 пъти по-бързо в кожата от досега използваните видове. 
Повишава хидратацията на кожата и еластичността още през 
първия 1/2 час, създава обем и плътност. ОРГАНИК екстракт 
от грозде - един от най-мощните антиоксиданти. Укрепва ко-
лагеновата и еластиновата структура на кожата. Кофеин - стяга 
кожата, като я успокоява и защитава.

Mavrud Age Expert COLLAGEN+  
Интензивен дълбоко регенериращ 
Anti Age Крем за лице

Нова интензивна формула за борба с бръчките на лицето с до-
бавен висококачествен КОЛАГЕН. Уникалната комбинация от вло-
жените съставки подмладява кожата, като ефективно стимулира 
обновяването й отвътре. 
Активни съставки: Колаген (100% рибен) - основен протеин 
в нашата кожа. Осигурява необходимата влажност, подобрява 
еластичността и плътността, стимулира регенерацията и изглаж-
да бръчките. Прониква дълбоко в клетките, спомага за запазване 
нивото на колаген в кожата и забавя процесите на стареене. Кре-
атин - ревитализира кожата, като стимулира клетъчния метабо-
лизъм, заглажда мимическите бръчки и изравнява тена. Хиалуро-
нова киселина(Cube3) от ново поколение. С незабавен лифтинг 
ефект, изглажда бръчките, като прониква 3-4 пъти по-бързо в ко-
жата от досега използваните видове. Повишава хидратацията на 
кожата и еластичността още през първия 1/2 час, създава обем и 
плътност. Масло от гроздови семки - витализира и изчиства от 
токсини всяка клетка,  мощно забавя процеса на стареене. Масло 
Ший - със силно регенериращо и подхранващо действие. Екс-
тракт от грозде Мавруд - най-мощният антиоксидант, бързо и 
видимо заглажда бръчките в дълбочина. Д-пантенол - с възста-
новяващо клетките действие, спомага за увеличаване влажност-
та на кожата. Алантоин - възстановява здравия вид на кожата. С 
UVA/UVB защита от слънчевите лъчи.

Колагенът не напразно е наричан белтъкът на младост-
та! Може да се убедите, като погледнете в огледалото внима-
телно кожата на лицето си. Ако виждате бръчки, това е най-
очевидният признак на стареенето, който се предизвиква от   
разреждането на колагеновите влакна в кожата. Но не трябва 
да се мисли за колагена само като за протеинова мрежа, която 
предпазва лицето от сбръчкване. Този основен белтък свързва, 
споява и дава форма на органите, посредничи при храненето 
на клетките, обновява  компонентите на тялото, изпълнява под-
държащи и охранителни функции.

70% от белтъка на кожата е колаген, поради  което е и 
най-важният белтък в човешкия организъм.

Извънклетъчната течност, кожата, костите, косата, зъ-
бите - всичко това е колаген. Той е 40% от всички белтъци и 
основна част на съединителната тъкан.

В човешкия организъм колагенът непрекъснато се об-
меня, отмира, произвежда и поддържа от клетките, които го 
обслужват. С напредването на възрастта обмяната се забавя 
и настъпва дефицит на колаген, който предизвиква стареене, 
бръчки, заболявания.

Живият рибен колаген е последната дума на биотех-
нологиите и е най-подходящ за човешката кожа поради прос-
транствената си структура, която е най-близка до човешкия 
колаген.

Натъквайки се на бариерата на епидермиса, рибеният 
колаген се разпада на аминокиселини - на същите аминоки-
селини, от които е изграден и човешкият колаген (хидрокси-
лизин, глицин, пролин и хидроксипролин). Тук той обогатява 
извънклетъчното пространство на всичките слоеве на кожата с 
аминокиселини и засилва активността на фибробластите, пре-
дизвиква повишена продукция на собствен колаген.

Козметологични ефекти: 
•	 дълбоко прониква и овлажнява кожата
•	 забавя процеса на стареене
•	 подобрява еластичността на кожата 
•	 възстановява нормалната пигментацията на кожата 
•	 отстранява и разглажда бръчките 
•	 коригира целулита 
•	 подобрява овала на лицето 
•	 възстановява функциите на мастните и потните жлези 
•	 възстановява кожата след премахване на младежките 

пъпки  
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Mavrud Age Expert COLLAGEN+ 
Интензивно регенерираща 
Anti Age Маска за лице

Средство за интензивна подмла-
дяваща терапия на кожата на 
лицето в домашни условия. Из-
ключително ефективна формула 
с висококачествен КОЛАГЕН и 
хиалуронова киселина (Cube3) - 
ново поколение. Стимулира син-
теза на колаген в кожата, повиша-
ва хидратацията и еластичността 
й, ускорява процеса на регенера-
ция на клетките. Видимо изглаж-
да бръчките и придава кадифена 
гладкост на кожата на лицето. 
Съдържа висока концентрация 
на активни съставки с под-
младяващо действие: Колаген 
(100% рибен), Хиалуронова 
киселина(Cube3), Масло от 
гроздови семки, ОРГАНИК екс-
тракт от грозде, D-Пантенол, 
Алантоин, растителен Глице-
рин.

Mavrud Age Expert
6 NATURAL OILS+
Anti Age Олио за тяло
6 натурални масла за копринена кожа 

Комбинация от най-ценните растителни масла за подмладя-
ваща терапия на кожата на тялото. Хидратира и подхранва в 
дълбочина, стимулира кръвообращението, лимфодренажа 
и производството на колаген. Лесно попива, без усещане за 
омазняване. Притежава естествен слънцезащитен фактор. 
Активни съставки: Масло от маслина - подхранва и успо-
коява кожата, като паралелно я изглажда и заздравява. Масло 
от макадамия - хипоалергенно  масло, дълбоко регенерира 
и хидратира кожата, намалява стриите. Масло от абисиния 
- абсорбира се незабавно, не запушва порите, не оставя усе-
щане за омазняване, с регенериращи и хидратиращи свойства. 

Нова, обогатена с високока-
чествен КОЛАГЕН формула за 
копринено гладка и младеж-
ка кожа на тялото. Моделира 
тялото и придава на кожата 
свеж вид и виталност. 
Активни съставки: Кола-
ген (100% рибен) - основен 
протеин в нашата кожа. Ин-
тензивно стимулира синтеза 
на колаген и регенерацията 
на клетките, подобрява елас-
тичността и плътността, стяга 
кожата и коригира фигурата; 
Масло от гроздови семки 
- с изключително подмладя-
ващо действие. Витализира и 
изчиства токсините от всяка 
клетка, мощно забавя про-
цеса на стареене. Стимулира 
постъпването на кислород в 
клетките на епидермиса, ус-
корява метаболизма и дейст-
ва дрениращо.

Mavrud Age Expert COLLAGEN+
Интензивен регенериращ 
Anti Age Крем около очи

Нова интензивно подмладява-
ща формула, предназначена за 
специална грижа за кожата в 
зоната около очите с добавен 
висококачествен КОЛАГЕН. 
Хипоалергенната формула ви-
димо намалява бръчките тип 
„пачи крак“ и линиите под очи-
те, стяга околоочния контур и 
придава младежко излъчване. 
Активни съставки: Колаген 
(100% рибен) - основен проте-
ин в нашата кожа. Подобрява 
еластичността и плътността, 

стимулира регенерацията и изглажда бръчките. Спомага за 
запазване нивото на колаген в кожата и забавя процесите на 
стареене. Креатин - ревитализира кожата, като стимулира 
клетъчния метаболизъм, заглажда мимическите бръчки и из-
равнява тена. Хиалуронова киселина (Cube3) от ново по-
коление. С незабавен лифтинг ефект, повишава хидратацията 
на кожата и еластичността още през първия 1/2 час, създава 
обем и плътност. Масло от гроздови семки - с изключително 
подмладяващо действие. Витализира и изчиства от свободните 
радикали и токсини всяка клетка. Масло Ший - действа мощно 
регенериращо и подхранващо, като попива в кожата без мазен 
и лепкащ ефект. Екстракт от грозде Мавруд - най-мощният 
антиоксидант, детоксикира кожата, стимулира клетъчното де-
лене, бързо и видимо заглажда бръчките в дълбочина. D-Пан-
тенол - овлажнява в дълбочина, има противовъзпалително и 
успокояващо действие. Алантоин - възстановява увредената 
тъкан и възвръща здравия вид на кожата. С UVA/UVB защита от 
слънчевите лъчи. 

Mavrud Age Expert COLLAGEN+
Интензивно регенериращо
Anti Age Мляко за лице

Нова интензивна формула за 
премахване на грим и регене-
риране на кожата на лицето 
с добавен висококачествен 
КОЛАГЕН.  Почиства кожата в 
дълбочина, като я подхранва, 
успокоява и стимулира обновя-
ването й  отвътре. 
Активни съставки: Колаген 
(100% рибен) - основен проте-
ин в нашата кожа. Осигурява не-
обходимата влажност, подобря-
ва еластичността и плътността, 
стимулира регенерацията и 
изглажда бръчките. Прониква 
дълбоко в клетките, спомага за 
запазване нивото на колаген в 
кожата и забавя процесите на 
стареене. Екстракт от грозде 
Мавруд - най-мощният анти-
оксидант. Детоксикира кожата, 
стимулира клетъчното делене, 
бързо и видимо заглажда бръч-
ките в дълбочина.

Нова формула с добавен висо-
кокачествен КОЛАГЕН. Видимо 
намалява признаците на ста-
реене, регенерира  и овлаж-
нява кожата на ръцете. 
Активни съставки с под-
младяващо действие: Кола-
ген (100% рибен), Масло от 
гроздови семки, Екстракт от 
грозде Мавруд, Витамин А, 
Глицерин.

Mavrud Age Expert COLLAGEN+
Интензивен регенериращ
Anti Age Крем за ръце и нокти

Mavrud Age Expert COLLAGEN+ 
Интензивен дълбоко регенериращ
Anti Age Модулатор за тяло

Масло от гроздови семки - ви-
тализира и изчиства токсините 
от всяка клетка, мощно забавя 
процеса на стареене. Богато на 
витамините Е,PP, A, B. Масло от 
авокадо - тонизира и стимулира 
производството на колаген, като 
прави кожата мека, еластична и 
сияйна. Мощен антиоксидант. 
Сусамово масло - стимулира 
кръвообращението, тонизира 
кожата, с естествен слънцезащи-
тен фактор.
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Хиалуронът,
вълшебният
хидратант

Grape Energy Hyaluron 
Серум за лице

HYALURON серум е средство за интензивна хидратираща те-
рапия на кожата на лицето в домашни условия. Вложената в 
състава високотехнологична Хиалуронова киселина (Cube3) от 
ново поколение прониква до 4 пъти по-бързо от познатите до-
сега - ниско и високомолекулярни такива. Серумът хидратира 
в дълбочина, способства за задържане на естествената влага 
и стимулира процесите на регенерация на кожата на лицето. 
Особено подходящ за третиране на суха и дехидратирана кожа, 
както и за изглаждане на първи бръчки. Кожата на лицето из-
глежда възстановена, свежа и озарена! 
Активни компоненти: Хиалуронова киселина (Cube3) - с 
незабавен лифтинг ефект, изглажда бръчките, повишава хидра-
тацията на кожата и еластичността още през първия 1/2 час, 
създава обем и плътност. ОРГАНИК екстракт от грозде - един 
от най-мощните антиоксиданти. Укрепва колагеновата и елас-
тиновата структура на кожата. Кофеин - стяга кожата, като я 
успокоява и защитава.

Grape Energy Hyaluron +
Интензивно хидратиращ крем за лице

Нова формула за интензивна хидратация и забавяне на процеса 
на стареене на кожата. Благодарение на вложената високотех-
нологична Хиалуронова киселина (Cube3) от ново поколение, 
която прониква до 4 пъти по-бързо от използваните видове, се 
постига по-бърза и по-ефективна хидратация на кожата в дълбо-
чина. Задържа нивото на естествената влага в кожата на лицето 
и тя видимо придобива свеж, озарен и кадифен вид! Продуктът е 
изключително подходящ при поява на първи бръчки! 
Активни съставки: Хиалуронова киселина (Cube3) - с незаба-
вен лифтинг ефект, изглажда бръчките, повишава хидратацията на 
кожата и еластичността още през първия 1/2 час, създава обем и 
плътност. ОРГАНИК екстракт от грозде - един от най-мощните 
природни антиоксиданти. Укрепва колагеновата и еластиновата 
структура на кожата. Масло Ший - подхранва и възстановява 
клетките, попива без мазен и лепкащ ефект. Витамин Е - антиок-
сидант, подсилва естествената защита на кожата, съхранява вла-
гата. Д-пантенол - мощно стимулира регенерацията на клетките; 
Алантоин - възстановява здравия вид на кожата. С UVA/UVB за-
щита от слънчевите лъчи.

Вложената в състава високотехнологична Хиалуронова 
киселина (Cube3) от ново поколение прониква до 4 пъти по-
бързо от познатите досега – ниско и високомолекулярни таки-
ва. Хидратира в дълбочина, способства за задържане на естест-
вената влага и стимулира процесите на регенерация на кожата.

•	 Осигурява незабавен лифтинг ефект, изглажда бръч-
ките, повишава хидратацията на кожата и еластичността още 
през първия 1/2 час, създава обем и плътност.

•	 Добавеният Caffeine + към продуктите за тяло е до-
казан стимулант с мощен липолитичен ефект. Засилва кръво-
обращението, подпомага изхвърлянето на вода и мазнини от 
организма, стимулира проникването на кислород.

Хиалуроновата киселина присъства естествено в чо-
вешкото тяло. В най-високи концентрации се намира в течно-
стите  в очите и ставите. Използва се като препарат и се екстра-
хира от гребени на петел или от бактерии в лабораторията. 
Изключително подходяща при лечение на различни ставни 
заболявания  и операции на очите.

Основната й  функция в организма е да се свързва с  во-
дата за смазване на подвижните части на тялото като ставите 
и мускулите. Може да се приема през устата или се инжектира 
в засегнатата става от лекар професионалист. Хиалуроновата 
киселина се използва като пълнител в устна пластична хирур-
гия. Прилага се и при лечение на рани, изгаряния, кожни язви  
и като овлажнител. Има и голям интерес в използването й за 
предотвратяване на ефектите на стареенето. 

Напоследък се използва все повече при продуктите за 
грижа за кожата като „вълшебен хидратант“с много ползи за чо-
вешката кожа.

Хиалуронова киселина за хубава и гладка кожа
Здравата и млада кожа е гладка и много еластична, 

защото съдържа високи концентрации на хиалурон. Хиалуро-
новата киселина се свързва с водата и създава желеобразна 
течност, която хидратира околната тъкан и поддържа колагена 
(отговорен за поддържане на здравето на кожата) подхранен 
и здрав. 

С напредването на възрастта намалява и нивото на Хи-
алуронова киселина в кожата, като се губи и способността за 
задържане на вода. Резултатът е суха и дехидратирана кожа. 

Когато се използва директно върху кожата, посред-
ством определен разкрасяващ продукт като крем или гел, 
хиалуроновата киселина хидратира кожата като овлажнител. 
Буквално привлича влагата от въздуха в кожата и подпомага 
хидратирането на цялата кожа посредством циркулацията. Хи-
алуроновата киселина действа като пълнител в пространство-
то чрез свързване на вода. По този начин кожата се поддържа 
гладка и без бръчки. Благодарение на този начин на действие, 
дерматологичният ефект на хидратиране е многократно по-
голям в сравнение с този на продукт, базиран само на вода и 
мазнини.
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Grape Energy Hyaluron +
Почистващо мляко за лице с 
овлажняващо действие

Осигурява нежно почистване 
на кожата на лицето, като едно-
временно овлажнява кожата. 
Благодарение на вложената ви-
сокотехнологична Хиалуронова 
киселина (Cube3) от ново поко-
ление млякото прониква бързо, 
хидратира  в дълбочина и задър-
жа влагата в кожата. Подходящо 
е както за почистване и сваляне 
на грим, така и за освежаване на 
кожата на лицето. Без отмиване 
може да се ползва и като осно-
ва за грим или преди нанасяне 
на основен крем. Комбинацията  
от натурален екстракт от БЯЛО 
ГРОЗДЕ и ВИТАМИН Е предпазва 
клетките от стареене, ускорява 
регенерацията им и запазва тях-
ната жизненост. 
Подходящо и за чувствителен тип 
кожа. С UVA/UVB защита от слън-
чевите лъчи.

Grape Energy Hyaluron +
Хидратиращ BB крем за лице

Мултифункционален крем за лице, 
обединяващ  няколко продукта в 
едно. Едновременно хидратира в 
дълбочина, изглажда несъвършен-
ствата и подчертава естествената 
красота. Адаптира се към всеки цвят 
на кожата, изравнява тена и има ма-
тиращ ефект. 
Активни съставки: Хиалуронова 
киселина (Cube3) - с незабавен 
лифтинг ефект, изглажда бръчките, 
повишава хидратацията на кожата и 
еластичността още през първия 1/2 
час, създава обем и плътност. ОРГА-
НИК екстракт от грозде - един от 
най-мощните природни антиокси-
данти. Масло Ший - действа мощно 
регенериращо и подхранващо.Д-
пантенол - регенерира клетките, 
хидратира и подхранва. Алантоин 
- възстановява здравия вид на кожа-
та. С UVA/UVB защита от слънчевите 
лъчи.

Grape Energy Hyaluron +
Мицеларна вода 3 в 1

1. Нежно почиства грим и отстранява нечистотии, без да дразни.
2. Хидратира и способства за задържане на естествената влага 
в кожата. 3. Освежава, възстановява еластичността и съдейства 
за ускоряване на регенерацията. Не съдържа аромат и спирт, 
с отлична поносимост на кожата и околоочния контур. Без из-
плакване! 
Съдържа: Мицели - почистват епидермиса в дълбочина, като 
го предпазват от запушване на порите. Хиалуронова киселина 
(Cube 3) - повишава хидратацията на кожата и стимулира въз-
становяването на тъканите. Водоразтворимо масло гроздо-
ви семки - богато на витамините Е, PP, A, B, ензими, флавоноиди, 
регулира омазняването и подобрява еластичността. Д-панте-
нол - мощно стимулира регенерацията на клетките. Глицерин 
(растителен) - отлично почиства, овлажнява и възстановява 
еластичността на кожата. 

Grape Energy Hyaluron +
Крем за ръце и нокти  

Нова хидратираща формула с добавена Хиалуронова киселина 
(Cube3), предназначена за поддържане на кожата на  ръцете и 
ноктите в оптимална кондиция. Видимо заглажда кожата и пра-
ви ръцете по-нежни, а ноктите по-здрави. 
Съдържа: Хиалуронова киселина (Cube3) - с незабавен лиф-
тинг ефект, повишава влажността и еластичността в момента на 
нанасянето. Натурален екстракт от БЯЛО ГРОЗДЕ и масло от 
гроздови семки - мощни антиоксиданти с регенериращо дейст-
вие. Глицерин и витамин А - съхраняват влагата и подхран-
ват кожата на ръцете, укрепват ноктите. С UVA/UVB защита от 
слънчевите лъчи.

Grape Energy Hyaluron +
Хидратиращ гел-скраб за лице

Нова формула гел-скраб за нежно 
почистване на лицето, обогатена с 
хиалуронова киселина и натурал-
ни скраб частици, които отстраня-
ват черните точки и замърсяване-
то, без да изсушават кожата. 
Активни съставки: Хиалуро-
нова киселина (Cube3) от ново 
поколение - прониква 3-4 пъти 
по-бързо в кожата от досега из-
ползваните видове, дълготрайно 
хидратира и задържа естествена-
та влага. ОРГАНИК екстракт от 
грозде. Д-пантенол. Глицерин 
(растителен). Аc.Net. - с действие 
срещу акне и черни точки.

Grape Energy Hyaluron +
Хидратиращ душ гел 

Ново поколение душ гел за тяло с хи-
дратиращо действие. Съдържа ком-
плекс от доказано ефективни овлаж-
няващи натурални съставки, които 
нежно измиват, без да изсушават и 
отнемат на кожата безценната за нея 
влага. С  дълготраен свеж аромат. 
Активни съставки: Екстракт от бяло 
грозде - активен хидратант за гладка 
и блестяща кожа. Силен антиоксидант, 
стимулира регенерацията на клетки-
те. Глицерин (растителен) - отлично 
почиства, овлажнява и възстановява 
еластичността на кожата. Д-пантенол 
- ефективен хидратант и омекотител 
с възстановяващо клетките действие, 
спомага за увеличаване влажността на 
кожата.
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Grape Energy Caffeine + 
Крем за тяло с отслабващ ефект и стягащо 
действие

Ефективна формула с кофеин, ментол, натурални масла и ком-
бинирани билкови екстракти с дрениращо действие, създаде-
на специално за стимулиране на кръвообращението и реду-
циране на подкожните мазнини с цел подобряване визията на 
тялото! Действа стягащо и изглаждащо на отпусната кожа и в 
зоните с мастни натрупвания. 
Активни съставки: Кофеин - доказан стимулант с мощен 
липолитичен ефект. Ускорява кръвообращението, подпомага 
изхвърлянето на вода и мазнини от организма. Комбиниран 
екстракт от ДИВ КЕСТЕН+БРЪШЛЯН+ЗЕЛЕН ЧАЙ - съдейст-
ва за дрениране на задържаната вода, стяга и изглажда нерав-
ностите по кожата на тялото. ОРГАНИК екстракт от грозде 
- един от най-мощните антиоксиданти. Укрепва колагеновата 
и еластиновата структура на кожата. Масло от макадамия - 
дълбоко регенерира и хидратира кожата, намалява стриите, с 
хипоалергенно действие. Масло от абисиния - с регенерира-
щи  и хидратиращи кожата свойства. Масло Ший - богато на 
витамин А, Е и F, специални мазнини, действа мощно регене-
риращо, подхранващо и хидратиращо. Д-пантенол - с възста-
новяващо клетките действие, прониква в дълбочина и спомага 
за увеличаване влажността на кожата. Витамин Е - поддържа 
еластичността на кожата и активизира регенеративните про-
цеси. Ментол - придава незабавно усещане за свежест и леко 
охлаждащ ефект.

Grape Energy Caffeine + 
Антицелулитен гел

Високоефективна формула с кофеин, ментол и натурални билко-
ви екстракти, действащи синергично редуциращо върху целу-
лита. Осезаемо стяга и изглажда кожата в областта на бедрата 
и проблемните зони. Приятно охлаждащ и лек, антицелулитният  
гел бързо прониква и ефективно атакува целулита, като подо-
брява микроциркулацията в междуклетъчното пространство на 
засегнатите зони. Заглажда „портокаловата кожа“ и стриите, при-
дава стегнат вид и визуално подобрява силуета. 
Активни съставки: Кофеин - доказан стимулант с мощен 
липолитичен ефект. Засилва кръвообращението, подпома-
га изхвърлянето на вода и мазнини от организма, стимулира 
проникването на кислород. Комбиниран екстракт от ДИВ 
КЕСТЕН+БРЪШЛЯН+ЗЕЛЕН ЧАЙ - дренира задържаната вода, 
стяга и изглажда неравностите по кожата на тялото. Екстракт 
от РУСКУС - доказан активатор за подобряване на кръвообра-
щението. Екстракт от бяло грозде - стимулира регенерацията 
на клетките. Ментол - придава незабавно усещане за свежест и 
леко охлаждащ ефект.

Необходими продукти за 2–3 порции
2 пилешки филета (около 300 г) 

(или филето на едно печено пиле)
4–5 с. л. зехтин

4 с. л. тъмни стафиди 
4 с. л. нарязани белени бадеми

2 с. л. светъл винен оцет
1 кубче зеленчуков бульон

1 равна с. л. къри
1 ч. л. захар

½ к. л. кимион
½ к. л. куркума

2 щипки кардамон
1 к. л. сол

Няколко листа зелена салата и пресен 
кориандър за украса

За безценния дар на природата – гроздето, каквото и да се напише, 
все ще е малко! Не искам да си представям какво щеше да представлява жи-
вотът без него. От всяко едно негово превъплъщение ползата и удоволстви-
ята са безкрайни.

Велики творци под влиянието на неговата най-гениална форма – ви-
ното, са изливали мислите си, създавайки гениални творения за вечни време-
на. Мога само да се възхищавам на думите на Гьоте: „Виното весели сърцето 
на човека, а радостта е майка на всички добродетели.“ Толкова просто и ясно!

Виното е част от живота на човека от хилядолетия. То захранва тялото 
и душата по един уникален начин. Без присъствието на тази божествена напит-
ка нашите специални моменти биха били по-малко празнични и вълнуващи.

А за уважавания още от древността сушен гроздов плод – стафи-
дите, за лечебните им свойства и богатото приложение в кухнята може да 
се говори много. Мощни антиоксиданти, доставящи на организма енергия, 
полезни витамини и минерали, богати на желязо, калий, калций, витамин С... 
Редовната им консумация спомага за намаляването на кръвното налягане, не 
съдържат холестерол, не повишават нивата на кръвната захар, предпазват от 
канцерогенни и сърдечносъдови заболявания... Да се насладим на днешното 
меню в компанията на любимото ни вино и хора!

Петя Щифлер

1. Пилешкото филе се сварява във вода (колкото да го покрие 
добре) с разтворения в нея бульон. Ако месото е от печено 
пиле, само се нарязва на парчета.

2. От всички продукти (без бадемите) се приготвя сосът. Ако е 

много гъст, се добавя 1–2 с. л. бульон. Месото се разбърква 
в него. Бадемите се запичат в тиган без мазнина. 

3. Пилешкото се сервира върху листа салата. Поръсва се с 
бадемите и се украсява с кориандър.
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1. Виното завира и се редуцира наполовина. Към края се доба-
вя захарта. 

2. Лукът се нарязва на ситно и се запържва до сладост. Котлети-
те се поръсват със сол, черен пипер и се запържват в малко 
олио до полуготовност. Поставят се в гювеч или друг подхо-
дящ огнеупорен съд. 

3. В същата мазнина се разбърква брашното. Добавя се натро-
шеният бульон и на няколко пъти виното. Бърка се, докато 

се посгъсти. Смесва се с лука, счукания чесън, мащерката и 
200–300 мл вода. 

4. Котлетите се заливат с винения сос. Затварят се с капак (или 
алуминиево фолио). Задушават се в предварително загрята 
на 150–160°С фурна до сочност на месото (около 2 часа). Об-
ръщат се няколко пъти в соса.

За гарнитура варени или задушени в масло картофи.

Необходими продукти

250 г брашно
200 г смлени сурови бадеми (или орехи)
200 г кафява захар
150 г меко масло
150 г тъмни стафиди
5 яйца
2 щипки сол
1–2 ч. л. канела 
1 ч. л. бакпулвер
1 ванилия
3–4 с. л. ром (за мариноване на стафидите)

Необходими продукти
за 4 порции

4 свински котлета 
(или вратни пържоли)

500 мл сухо червено вино
1–2 с. л. захар

2–3 глави кромид лук
1 с. л. брашно с връх

1 кубче зеленчуков бульон
1–2 скилидки чесън

1 ч. л. мащерка
сол и черен пипер на  вкус

Начин на приготвяне
1. Стафидите се разбъркват с рома и се оставят 30 минути на 

спокойствие. 
2. Маслото се разбива със захарта до пухкавост, добавят се 

едно по едно яйцата, а след тях и всички останали продукти 
(преди да добавите стафидите, ги разбъркайте с 1 с. л. браш-
но, за да не потънат в тестото). 

3. Сместа се изсипва в покрита с пергаментова хартия тава 
(приблизителен размер 29 на 21 см).

4. Питата се пече в предварително загрята на 180-190ºС фурна 
около 30 минути. 

По желание сервирайте с калпаче от разбита без захар сметана.

Петя Щифлер е българка, която живее в Швейцария. Тя е една от участничките в ку-
линарното телевизионно шоу „Lord of the shefs”. „69 ИЗПИТАНИ АФРОДИЗИАКА” е 
втората книга на Петя. В навечерието на Св. Валентин тя поднася един невероятно 
полезен и любовен подарък на читателите. В книгата си Петя разкрива тайни, свър-
зани с онези непознати вкусни съставки в ястията, които ни дават криле и усещане 
за блаженство. Любовта заслужава всяка стъпка, всяка капка енергия, която да я на-
прави още по-незабравима и красива. Книгата на Петя Щифлер ще ви научи на много 
тайни в любовта. Авторката е подбрала с много обич 69 афродизиака, които освен че 
са изпитани, са още един начин да поддържате любовния огън през целия си живот. 
Заслужавате го. Човек е роден да бъде щастлив и да живее в радост и любов. Пожела-
ваме ви го чрез книгата на Петя Щифлер „69 ИЗПИТАНИ АФРОДИЗИАКА”.

Необходими продукти
200 г брашно

150 г светли стафиди (по възможност)
120 г меко масло

100 г едро нарязани орехи
100 г пудра захар

1 яйце
1 с. л. ром
1 ванилия

щипка сол

Начин на приготвяне
1. Стафидите се разбъркват с рома. 
2. Маслото се разбива с пудрата захар. Добавя се яйцето и се 

продължава с разбиването. Прибавят се останалите проду-
кти. Сместа се разбърква с шпатула.

3. Оставя се покрита 30 минути на спокойствие. 

4. С набрашнени ръце се оформят топчета (25–30 г всяко), 
които се сплескват и подреждат в тавата от фурната с раз-
стояние между тях.

5. Пекат се в предварително загрята на 180–190ºС фурна 
около 15 минути.
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Всяка нова година е начало, 
което ви прави по-уверени и по-
нетърпеливи за промени в живота. 
Изглежда, че 2016-а предвещава 
за Овните много и нестандартни 
удоволствия както в личен, така и в 
професионален план.

2016-а ще се характеризира 
с поток от ентусиазъм, който ще ви кара да се чувствате по-ре-
шителни до август. Това ще бъде година, пълна с интензивна 
страст и много конструктивна емоция, която може да генерира 
необичайни идеи за вас на творческо ниво. Ще имате по-голя-
ма увереност в способностите си да изразявате чувствата и же-
ланията си. Предстои една отлична година за насърчаване на 
вашите умения, както и шанс да работите повече върху образа, 
който показвате на обществото.

2016-а ще ви даде много възможности да се запознае-
те с нови хора, защото и трите цикъла на планетата Меркурий 
са посочени в движение и те ще имат преки последици върху 
социалния ви живот. Меркурий ще присъства във вашите вза-
имоотношения – приятелства, връзката ви с вашето семейство 
или с колеги от офиса. Изглежда, ще се сближите с хората от 
различни общности – хуманитарни сдружения, фондации, с 
които имате един и същ набор от идеи или интереси.

Между май и юли ще се съсредоточите върху интелек-
туалната част от живота си. Ще пътувате и комуникирате с хора-
та около вас – братя, сестри, бизнес партньори, приятели и т. н.

За Телеца 2016 г. изглежда 
обещаваща по отношение на любо-
вта, дома и семейството. В първата 
част на годината – до август, семей-
ният ви живот и връзката с любимия 
човек ще бъдат облагодетелствани.  
Това е възможност да предприемете 
преместване в по-голяма къща, да 

помислите за построяването на нещо, промяна на декора, ре-
монт и т. н. През 2016 г. може да се появят инвестиции от недви-
жими имоти и закупуване на дълготрайни активи. Ще разчитате 
на пълната подкрепа на семейството и роднините си. Същест-
вува атмосфера на емоционална сигурност и много оптимизъм.

Решението да имате дете може да се превърне в обект 

на дебат тази година, а ако вече имате деца, тяхното присъст-
вие в живота ви ще стане основен повод за радост и гордост. 
Личните ви отношения ще навлязат в по-спокойна фаза много 
скоро след новата година. След около 2 години, през които от-
ношенията между вас и партньора ви са били по-отдалечени, 
по-напрегнати и под влиянието на външен натиск, ще съумее-
те да намерите емоционален баланс. Взаимоотношенията ви с 
приятелите и  колегите очакват да се подобрят и ще успеете да 
приключите някои дългосрочни договори с ваши сътрудници. 
Някои проблеми на  работното място ще стават все по-очевид-
ни през това лято до септември. Поради тази причина разреша-
ването им ще ви бъде приоритет.

За Близнаците 2016-а ще е 
базирана на връзки и запознанства. 
В началото на годината се отваря 
нова глава в живота ви, в която може 
да участват приятели, сътрудници, 
съветници или дори двойка парт-
ньори. Независимо от броя на но-
вите хора, с които ще се запознаете, 

не всички ще бъдат добре дошли в живота ви. Вие сте много 
взискателни по отношение на критериите за подбор на хора и 
искате да бъдете заобиколени само от интелигентни, активни и 
оригинални личности (това не е нещо ново, но тази тенденция 
ще стане по-ясно изразена тази година). Обърнете внимание да 
не прекалявате с изискванията си, за да не бъдете евентуално 
отхвърлени от вашето обкръжение.

Сатурн ще остане в рамките на вашия знак и това ще 
сложи отпечатък върху отношенията ви доста време – от де-
кември 2015 г. до декември 2017 г., с кратко прекъсване меж-
ду юни и септември 2016 г. Сатурн не харесва фриволността и 
може да станете много обгрижени от хора, които не са надаре-
ни с толкова много дълбочина. Отношенията с партньора ви ще 
минат през сложен процес на анализ.

Опитайте се да избягвате конфликти, защото нещата не 
винаги работят във ваша полза и това, което искате, може да 
бъде много трудно постижимо. Социалният ви живот отново 
ще бъде много оживен както досега – особено през първата 
част на годината, но вие желаете социализация с по-зрели 
хора, с по-добри подбуди.

ОВЕН
21 март - 20 април

ТЕЛЕЦ
20 април - 21 май

БЛИЗНАЦИ
22 май - 21 юни

Най-значителните събития 
за Рака през 2016-а ще бъдат свър-
зани с кариерата. Успехът, към който 
се стремяхте преди години, ще ста-
не по-силен през 2016 г. Това ще ви 
накара да погледнете назад към ми-
налото си и  ще ви даде достатъчно 

силна мотивация да продължите напред, за да изследвате нови 
граници. Ще имате много приключения и ще се справите с ня-
кои напълно непредвидими ситуация.

Връзката Сатурн–Уран ще ви подкрепя на професио-
нално ниво до декември 2017 г. Това ще ви накара да искате 
да изградите нещо солидно, базирано на предишния си опит 
или на усещането, което сте развили по това време. Издигането 
ви ще бъде много очевидно през 2016 г., но то изисква много 
усилия и всеотдайност от ваша страна. Ще имате много отго-
ворности и с времето те ще стават все по-сложни. Ще бъдете 
по-успешни в първата част на 2016 г., която ще бъде и по-из-
годна финансово.

Има добри новини за любовния ви живот – с подкре-
пата на Сатурн  част от вашите емоционални блокажи, ограни-
чения, задръжки и нещастия ще изчезнат. Животът ви ще бъде 
по-весел и ще имате повече възможности да се забавлявате 
отколкото преди. Открива се повече свободно време и  ще 
изберете да го прекарате по напълно нов и нетрадиционен 
начин. Ще имате по-оптимистична нагласа, ще бъдете склонни 
към общуване и социализация особено през втората половина 
на годината.

За съжаление новините за здравето ви не са толкова 
добри – Сатурн ще доведе заболявания в дома ви и ще остане 
там в продължение на три години (с кратко прекъсване между 
юни и септември 2016 г.). Здравето ви може да се подобри чрез 
физически упражнения и здравословен начин на живот. Про-
блем ще са ставите и кожните проблеми. Опитайте се да бъдете 
предпазливи и да получите лечение навреме, за да избегнете 
превръщането на настоящите си заболявания в хронични.

През 2016 г. вашият велик 
съюзник ще бъде Юпитер – той ще 
бъде под знака на Лъва до 11 август 
и ще ви донесе късмет, оптимизъм и 
експанзия. Юпитер ще бъде на ваша 
страна, ще имате висок дух и ще по-
стигате с лекота целите си.

Ще имате много повече по-
зитивни перспективи за нещата. Чувството ви за хумор ще бъде 
винаги с вас, дори и в най-трудните ситуации, през които ще 
минете. Ще бъдете по-разкрепостени с хората, които са около 
вас, и към иновативните идеи, които ще ви дават. Ще привлече-
те внимание върху честния си и щедър характер.

През 2016-а ще имате желание да сте по-надалеч от лю-
бимите хора. Ще изберете по-екзотична дестинация от обик-
новено. Трябва да се отпуснете и да прекарате известно време 
сами със себе си. 

Може да създадете нови контакти с чужденци или мул-
тинационали компании и така да изградите някои нови дъл-
госрочни професионални отношения. Юпитер ще благопри-
ятства знанията ви в по-добра степен, така че бихте могли да 
насочите енергията си към усвояване на нова информация, да 
участвате в културни дейности и в различни научни или духов-
ни групи.

Изглежда, Юпитер ще направи хубав тригон с Уран, кое-
то влияе на интелекта, концепциите и абстрактното мислене. 
През първата половина на 2016 г. Юпитер ще образува тригон 
със Сатурн. Това е конструктивен аспект, който също има ад-
министративни и организационни последици, тъй като ще ви 
подкрепят в изпълнението на вашите желания и в осъществя-
ването на амбициозните проекти, които сте координирали.

През 2016 г. Сатурн ще пре-
мине през четвърти дом на вашия 
знак. През първата половина на го-
дината с подходяща помощ от Юпи-
тер и Уран, той ще бъде в състояние 
да ви помогне с консолидиране, 
построяване или закупуване на не-
движим имот, къща или апартамент. 

Дори е възможно да получите наследство. Въпреки това от тази 
позиция Сатурн ще ви донесе повече отговорности, притесне-
ния и дори затруднения в отношенията ви с родителите ви.

Определено ще имате чувство на строги икономии, ат-
мосфера на изолация или самота в семейството. Тази атмосфе-
ра ще ви развесели в даден момент, но е възможно да се случи 
само в началото на август 2016-а, когато Юпитер ще влезе в зна-
ка Дева и ще остане там между 11август и 9 септември 2016 г. 
Когато Юпитер е на ваша страна, ще бъдете отново в състояние 
да се насладите на красотата на живота и ще  почувствате по-
голям късмет от всякога. Любовният ви живот и кариерата ви 
ще бъдат точно такива, каквито искате да бъдат, и от тази гледна 
точка ще имате хубави моменти. Това, което е изглеждало не-
възможно през 2015-а, тази година ще бъде лесно достижимо.

Освободили сте се от всички задръжки и страхове, така 
че ще бъдете по-смели в живота. Ставате по-нетърпеливи за пъ-
тувания, за да разширите хоризонтите си и да промените ниво-
то на знанията си. 2016-а облагодетелства големите инициати-
ви и драстични промени на всички нива в живота ви. Въпреки 
това има неща, които Юпитер няма да поправи – допълнително 
тегло, заболявания на черния дроб и „високия“ тип заболява-
ния (високо кръвно налягане, висок холестерол, висока кръвна 
захар и т. н.).

РАК
22 юни - 22 юли

ЛЪВ
22 юли - 22 август

ДЕВА
23 август - 23 септември
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След бурната 2015-а ще ви 
отнеме много време, за да влезете в 
по-добрата за вас 2016 година. Ми-
налогодишният Сатурн и Юпитер 
са без значение за вас или за хора-
та около вас – тази година те ще ви 
подкрепят много, така че наистина 

ще почувствате енергичния им поток.
През 2016 г. отношенията ще станат приоритет за вас 

– говорим за всички видове взаимоотношения: емоционални, 
приятелски или професионални сътрудничества. Уран ще запа-
зи своето специално място по отношение на насърчаването на 
вашите стремежи към новост, свобода, съвременност и ориги-
налност.

Уран харесва емоционалните връзки, основани на вза-
имно разбирателство и уважение, на независимост един към 
друг. Екзотичните ви интереси и заинтересоваността ви от ши-
рока гама новости ще ви създадат добър имидж във връзка, 
която е сантиментална, или ще ви утвърди в бизнес отношения.

Откъснат от Юпитер и Сатурн, Уран ще има много при-
ятни изненади за вас. Юпитер ще е с доста влияние върху ваши-
ят единадесети Дом на щастието и това ще благоприятства при-
ятелските ви взаимоотношения, груповите дейности, участията 
ви в социални дейности или в неправителствени организации, 
събития, които обединяват хора с общи интереси и хобита.

През 2016 г. присъствието на Юпитер ви обещава мно-
го социални възможности и много причини да се забавлявате, 
както и достатъчно време, което да прекарате с близките си 
хора. По време на цялата 2016 г. (между декември 2015 г. и де-
кември 2017 г.) позицията на Сатурн ще бъде от полза за вашата 
преценка, фокуса ви, вашата методика и обективно мислене, но 
най-вече за нови възможности за образование и изграждане 
на неразривна стратегия за развитието на кариерата ви.

Можете да се отпуснете: Са-
турн ви наблюдаваше в началото с 
мъглата на 2012 г., но през 2016 г. той 
ще се оттегли от вашия знак. Сатурн, 
оставяйки Скорпион през декември 
2015 г., ще ви накара да се чувствате 
освободен, духът ви ще се повдигне 
и нивото на физическата ви енергия 

ще расте с всеки изминал ден. Животът ще бъде по-красив за 
вас и изглежда, че много по-лесно ще постигате намеренията 
си.

2016-а ще бъде отлична година за вас на професионал-
но ниво: Юпитер ще остане в Скорпион до август и ще ви до-
несе много престиж и успех. Неговата позиция ще ви осигури 
реални възможности за развитие и  ще ви отведе до почести. 
Напускането на Скорпион ще даде път на Сатурн да влезе в 
Дома на парите и той ще остане там до декември 2017 г. Тази 

позиция ви дава възможност да имате финансово изгодна го-
дина. Вие сте добре организиран човек и използвате вашите 
финансови умения, което би могло да ви донесе допълнителни 
доходи. Това би допринесло за укрепването на печалбите ви. 

Друг важен аспект през 2016-а е, че здравето ви ще се 
подобри. Ще намерите неочаквани решения, ако страдате от 
някои болести. Може да направите полезни промени в начина 
си на живот, ако наистина ги искате. През тази година ще успе-
ете да бъдете по-спокойни, отколкото някога сте били. Това ще 
ви накара да се чувствате много по-добре. В дома атмосферата 
е спокойна и приятна и ако имате деца, те ще бъдат основната 
ви причина на удовлетворение и гордост. Що се отнася до лич-
ните ви отношения, те ще бъдат по-объркани и развълнувани, 
отколкото през последните години.

Пристигането на Сатурн в 
Стрелец без съмнение е най-важно-
то събитие през 2016 г. за тези, кои-
то са родени под този знак. Сатурн, 
наричан още Великият злосторник, 
може да носи със себе си много пе-
симизъм, липса на доверие, задръж-
ки, намаляване на физическата из-

дръжливост, ограничаване на свободата, болести, препятствия, 
големи закъснения при осъществяване на някои цели.

Трите години, в които Сатурн ще прекара в Стрелец – от 
декември 2015 г. до декември 2017 г., ще  се характеризират 
с отчаяние и ограничения. Но дори и така, Сатурн има много 
ценна конструктивна част и тя е свързана с мъдрост, надежд-
ност, перфекционизъм, трайност, благоразумие и търпение. 
След като Сатурн е на ваша страна, може да изградите солидни 
неща, да достигнете  по-висока степен на зрялост и мъдрост, 
да получите по-добро разбиране за нуждите, които имате. Из-
ползвайте положителните мисли, които ще ви закотвят в един 
по-добър живот. 

За щастие през 2016 г. Сатурн ще има подкрепа от Уран 
и до август – подкрепа на Юпитер. Те ще са склонни да проя-
вяват своите качества по-интензивно. Що се отнася до профе-
сионалния ви живот, 2016-а ще бъде една добра година за вас. 
Триъгълникът Юпитер–Сатурн–Уран  ще ви накара да бъдете 
непобедими в битката за постигане на целите, които сте си по-
ставили.

В първата част на годината ще сте особено облагоде-
телствани в  проучванията, културата, екскурзиите и взаимо-
отношенията от разстояние. Във втората част ще бъдете зао-
биколени от успех, ще получите професионално признание, 
повишение, развитие. На сантиментално ниво ще бъдете в оа-
зис от ентусиазъм и ще имате  възможност да изживеете някои 
желани от вас уникални и приключенски преживявания.

ВЕЗНИ
24 септември - 23 октомври

СКОРПИОН
24 октомври - 22 ноември

СТРЕЛЕЦ
23 ноември- 21 декември

За Козирозите 2016-а ще 
бъде много по-спокойна в сравне-
ние с предходната година. Мирът и 
спокойствието са точно това, което 
ви трябва, за да оправите мислите 
си, да се подготвите във вашата об-
ласт и разпространите семената на 
някои положителни идеи, които за 

по-малко от две години ще ви покажат пътя към успеха.
Това не означава, че на 2016-а ще й липсва сила или 

действие. Преминавайки през Козирог за известно време, Плу-
тон ще продължи да ви храни с амбиция и смели цели и ще ви 
убеди да се съсредоточите повече върху разработването на ня-
кои твърди стратегии и да изградите кариерата, която искате. 
Вашите емоции ще останат също толкова интензивни, а отно-
шенията ви тук-там ще бъдат радикални.

Може да минете през някои съмнения по отношение на 
семейния ви живот. Всичкото това напрежение, което изпитва-
те, е свързано с все по-голямата нужда от промяна. Ще напра-
вите каквото е необходимо, за да намерите начина да изплувате 
на повърхността. Но със сигурност ще успеете, защото успяхте 
да преодолеете успешно току-що приключилата година, която 
беше много по-тежка. 2016-а ще бъде белязана от развитие, тя 
ще бъде време за мобилизиране. За да успеете да промените 
всичко това, трябва да се  промени и животът ви. Така ще ста-
нете по-възприемчиви към новите възможности за развитие, 
които със сигурност ще се появят.

Първата част на годината - до август 2016 г., ще бъде 
много щедра финансово: текущите ви доходи ще се увеличат, 
ще имате изгодни инвестиции и много предимства и ползи.

След дълъг период, в който 
сте били в застой (повече от две го-
дини), Сатурн ще напусне дома на 
кариерата без предупреждение. Не-
говото присъствие ви е наложило 
много отговорности, ограничения, 
преминали сте доста моменти на 
разочарование.

За онези представители на Водолей, които са склонни 
да бъдат по-решителни, Сатурн оказва влияние чрез мотиви-
ране да свършите по-добра работа, за да затвърдите своята со-
циална позиция, а някои от получените резултати ще са дълго-
срочни. След Сатурн няма да имате никакво влияние под този 
знак, професионалният ви живот ще стигне до задънена улица. 
Някои от най-трудните проблеми ще се решат от само себе си 
и ще има ситуация, когато всичко, което трябва да направите, е 
да изчакате, за да видите резултатите.

През лятото Сатурн ще се върне на преден план. За 
следващите три години неговата позиция ще се отрази на ва-
шия интерес към групи, приятелства, партньорства, организа-
ционни интереси, социалната ви активност и дори политиката. 
През 2016 г. може да се справите с тази област като истински 

професионалист и нищо няма да изглежда като бреме за вас. 
Преживяванията ви ще бъдат като уроци от реалния живот.

Ще бъдете възнаградени с трайни постижения и ще 
успеете да постигнете някои важни цели за вас. Добра новина 
за Водолеите ще дойде през 2016 г. от Юпитер, който ще бла-
гоприятства любовта и брака в първата част на годината, но и 
взаимоотношения като цяло, включително съвместна работа 
или бизнес отношения и партньорства. Това ще бъде един до-
бър момент за личния ви живот, а също и за създаване на нови 
връзки, нови приятелства или за подписване на нови догово-
ри. Във втората част на 2016 г. Юпитер ще благоприятства ва-
шите финансови проблеми и изглежда,че там ще има няколко 
предимства за вас.

2016-а ще бъде важна година 
за всеки под този знак. Доминира-
щото присъствие на Сатурн ще има 
важно влияние върху професионал-
ния ви живот и вие ще се чувствате 
по-уверени от всякога, защото няма 
да има пречки по пътя ви.

Връзката между Сатурн и 
Уран сочи, че вашата решителност ще ви даде сила в битката за 
постигане на целите ви. След хаотичен период ще успеете да 
намерите баланса си на професионално ниво. От друга страна, 
Юпитер ще присъства в Дома на работата до август и това ще ви 
накара да бъдете много ефективни в начина, по който работите.

Може успешно да завършите всичките си задачи и из-
глежда, наистина се радвате на областта, в която работите. Ще 
имате реални възможности за развитие в кариерата си и  ще по-
лучите щедра награда за усилия си. Цялата 2016-а ще бъде много 
продуктивна, а триъгълникът, образуван от Юпитер, Сатурн и 
Уран, ще обхване всички професионални сектори и ви обещава 
успех в професионалната сфера и последователност в областта 
на финансовите печалби – особено през първата половина на 
годината. До август вашето здраве и личният ви живот също ще 
бъдат на преден план и ще са с голям приоритет за вас.

Положителните промени са фаворизирани в живота ви, 
което е добре, защото ще се ръководите от енергията на пла-
нетите. Ще бъдете в състояние да намерите ефективни решения 
(и дори необходимите пари) за преодоляване на някои меди-
цински проблеми, а също ще подобрите и физическото си със-
тояние. Ще чувствате необходимост от радикална промяна на 
външността си и няма да се поколебаете да я направите. Обър-
нете повече внимание, ако страдате от някакво заболяване от 
„висока“ категория (например високо кръвно налягане, висок 
холестерол, висока кръвна захар и т. н.). Всяка стресова ситу-
ация може да извади  нещата извън контрол по отношение на 
здравето ви.

Превод: Мария Иванова
Източник: www.horoscope-2016.org

КОЗИРОГ
22 декември - 20 януари

РИБИ
20 февруари - 20 март

ВОДОЛЕЙ
21 януари - 19 февруари
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В сърцето на Бояна, с прекрасни панорамни 
гледки към Витоша и София.
Стилна и дръзка архитектура в пълна хармония 
със заобикалящата природа.
Френски прозорци, съчетани с дървени фасадни 
елементи – усещане за свобода и простор, в 
комбинация с топлината и уюта на дървото.
16 апартамента, всеки един с уникално 
разпределение - възможност за избор, съобразен 
с вашата индивидуалност.

ДОМ С ХАРАКТЕР

tel.: +3592/9631632, fax: +3592/9631590, mob.: +359/888633955, e-mail: linearossa@abv.bg 

www.linearossa-bg.com
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