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КЕФИРНИ  ПРОБИОТИЧНИ  КАПСУЛИ  МЕРМЕРСКИ  –  
СЕРИЯ  ТИБЕТ 

 
Продуктът е с тройно приложение. Капсулите са предназначени да се ползват като: 

 пробиотична хранителна добавка, 
 закваска за кефир и 
 закваска за индустриално производство на кефир. 

  
Успешната реализация на уникалната концепция за тройно приложение прави кефирните 

пробиотични капсули „Мермерски“ – серия Тибет първия в света пробиотичен продукт, подходящ 
за перорален прием и за заквасване на кефир както в домашни, така и в индустриални условия. 

При използване на капсулите за заквасване на кефир се получава продукт от най-високо 
качество, отличаващ се с равномерност на коагулацията, хомогенност на консистенцията, гладкост 
на текстурата и превъзходен благ вкус. Това ясно доказва високата активност и силната виталност 
на полезните бактерии в кефирните пробиотични капсули „Мермерски“ – серия Тибет. 

Пероралният прием на продукта подпомага поддържането на стомашно-чревното здраве, 
ускорява по естествен начин процесите на тъканна детоксикация в организма и засилва имунната 
система. 

Кефирните пробиотични капсули „Мермерски“ – серия Тибет могат да бъдат използвани от 
потребители, които вече приемат оригиналната 8-компонентна селекция и/или веган серията. В този 
случай кефирните пробиотични капсули „Мермерски“ – серия Тибет допълват разнообразието и 
разширяват спектъра от полезните пробиотични бактерии на другите две серии. И трите серии 
пробиотични капсули „Мермерски“ могат да се приемат както по отделно, така и съвместно. 

Селекцията на пробиотичните бактерии е открита и разработена от доктор Йонко 
Мермерски. Производител на продукта са „Генезис лаборатории“ ООД – София. За разлика от 
прилаганата методика при производството на повечето конвенционални пробиотици, кефирните 
пробиотични капсули „Мермерски“ – серия Тибет се приготвят по специална технология на мокро 
смесване на живите бактерии, провеждащо се преди лиофилното им изсушаване. Използването на 
тази технология гарантира, че при правилно съхранение – в хладилни условия при температура 0-
10 ОС, високото им ниво на активност, виталност и жизнеспособност ще бъдат запазени дори и до 2 
години след датата на производство. Всички селектирани в продукта бактериални видове са 
изолирани от естествени природни източници и са подбрани според функционално-
здравословните им ефекти. Селекцията се нарича серия Тибет, защото в ключените в нея щамове 
принадлежат към най-здравословните видове бактерии, характерни за тибетския кефир. 
Съдържанието не включва помощни субстанции, консерванти и генетично модифицирани 
съставки. Капсулите са подходящи за употреба както от деца, така и от възрастни. Една опаковка 
съдържа 14 или 30 капсули – всяка по 250 мг. 

 
Състав: 

 
Всяка капсула съдържа минимум 25 милиарда концентрирани и лиофилно изсушени 

пробиотични бактерии от видовете: 
 

 Lactobacillus Kefir, 
 Lactococcus Lactis ssp. Lactis,  
 Lactococcus Lactis ssp. Diacetylactis,  
 Lactococcus Lactis ssp. Cremoris,  
 Leuconostoc Mesenteroides ssp. Cremoris;  
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Описание на продукта: 
 

Конкретната комбинация от кефирните бактерии в кефирните пробиотични капсули 
„Мермерски“ – серия Тибет е разработена с цел да се постигне максимално широк спектър от 
здравословните качества на всички тези характерни за тибетския кефир пробиотични видове. 
Селекцията на щамове от именно тези видове бактерии се основава на над 100 клинични 
изследвания на Националния институт по здравеопазване на САЩ (NIH), които са проведени под 
тяхната егида в лаборатории за клинични изследвания по целия свят. 
 

Бактериалните видове в кефирните пробиотични капсули „Мермерски“ – серия Тибет 
представляват основните изследявани и доказано полезни пробиотични бактериални видове в 
тибетския кефир. Те имат важна роля за поддържане на оптималeн здравeн статус на човешкия 
микробиом. Бактериите, съдържащи се в капсулите, преминават успешно стомашната среда, имат 
добра метаболитна активност в екосистемата на червата, колонизират повърхността на чревните 
стени, потискат развитието на патогенните (вредните и болестотворни) видове микроорганизми, 
детоксикират човешкия организъм и стимулират имунната система. Медикаментозната терапия, 
стресът, напредването на възрастта и неправилният начин на хранене могат да доведат до 
понижаване на нивото на бифидобактериите и лактобацилите в чревния тракт. Така се появяват 
симптоми на дисбактериоза, храносмилателни проблеми и съответно – риск от други заболявания. 
Стотици научни изследвания показват, че редовният прием на включените в настоящата селекция 
видове активни кефирни пробиотични бактерии е отличен начин за поддържане на чревната 
микрофлора в оптимален баланс. Те проявяват изразен пробиотичен ефект като: 

 

 Действат съвместно за поддържане на баланса на чревната микрофлора, потискат 
развитието на патогенните и нежелани видове микроорганизми, детоксикират организма и 
стимулират имунната система. Подходящи са за профилактика при стомашно-чревни 
заболявания и след терапия с антибиотици. 

 

 Поддържат и благоприятстват възстановяването на баланса на чревната микрофлора, 
нарушен в следствие на лечение с антибиотици и други фармацевтични препарати, при 
дисбактериози и стомашно-чревни инфекции. 

 

 Нормализират нарушените функции на храносмилателния тракт при колики, киселини, 
езофагиален рефлукс, метеоризъм, констипация и диария. 

 

 Представляват положителен фактор за стимулиране на имунната система, за понижаване 
нивата на „лошия” холестерол и алергичните реакции, както и за тъканна детоксикация на 
организма. 

 
Пробиотичните ефекти на така селектираните бактериални видове от тибетски кефир, които 

са клинично изследвани от лаборатории на Националния институт по здравеопазване на САЩ, са 
синергични и са описани по-долу: 

 
1. Потискат развитието на патогенна микрофлора. 
2. Намаляват симптомите на синдрома на раздразненото черво. 
3. Помагат при язвен колит. 
4. Противодействат на болестта на Крон. 
5. Предотвратяват диария. 
6. Подсилват имунната система. 
7. Предотрватяват и лекуват хранителни и кожни алергии. 
8. Имат антиоксидантни свойства – забавят стареенето и подмладяват тъканите. 
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9. Множество проучвания показват, че намаляват кръвното налягане при хипертония. 
10. Помагат при предотвратяване на загубата на слух, свързана със стареенето. 
11. Множество ин-витро изследвания, че бактериите от вида Lactococcus Lactis не само 

потискат развитието на ракови клетки в белия дроб, в дебелото черво, в стомаха и в 
гърдите, а дори ги убиват. 

12. Способстват за намаляване на нивото на „лошия” холестерол и триглицеридите. 
13. Подобряват имунната система в борбата срещу вирусите. 
14. Хранят се с лактозата и това позволява кефирът да бъде консумиран от хора, които са 

нетолерантни към лактоза. 
15. Потискат възпалението на стомаха и предотвратяват констипацията. 
16. Предпазват тялото от развитие на гъбични и бактериални инфекции както на 

стомашно-чревния тракт, така и на пикочно-половата система. Потискат растежа на 
Candida Albicans и на Escherichia Coli, които са най-често срещаните причинители на 
изключително разнообразни заболявания. 

17. Подобно на другите пробиотици тибетските кефирни бактерии подпомагат 
храносмилането и разграждането на веществата в стомашно-чревния тракт, а освен 
това подобряват и перисталтиката. 

18. Ограничават страничните действия на антибиотичното лечение – предпазват от 
развитието на гъбични инфекции и диария. 

19. Изпълняват важна роля както в производството на различни вещества и ензими, така 
и в тяхното правилно усвояване. 

20. Допринасят за правилното храносмилане, като осигуряват добър микрофлорен баланс 
на цялата храносмилателна система. 

21. Важно качество на тези бактерии е, че влияят благоприятно за профилактика на 
пикочния мехур. 

22. Доказано е, че те се прикрепят върху чревната мукоза, като образуват колонии, които 
не допускат развитието на болестотворни микроорганизми. 

23. Създават защита от възпалителни заболявания на венците. 
24. Предпазват целия храносмилателен тракт от развитието на патогенна микрофлора. 
25. Полезни са и за здравето на отделителната система, тъй като предотвратяват 

бактериалните инфекции. 
26. Подобряват вагиналната микрофлора. 
27. Предотвратяват гингивит и други заболявания на венците и подобряват общото здраве 

на устната кухина. 
28. Подпомагат и стимулират храносмилането. 
29. Друго ценно качество на тибетските кефирни бактерии е, че те способстват за 

намаляване на мазнините в човешкото тяло и по този начин – за намаляване на 
наднорменото тегло. 

30. Осигуряват нормално функциониране на храносмилателната система, като 
предотвратява къркоренето на червата, образуването на газове, диарията и не на 
последно място – констипацията. 

31. Предпазват от инфекции на дихателната система. 
32. Предотвратяват образуването на камъни в бъбреците и повишават нивото на „добрия” 

холестерол. 
33. Унищожават свободните радикали, като ги неутрализират още преди да са засегнали 

клетките на човешкия организъм и по този начин забавят развитието на 
атеросклерозата. 

34. Разграждат млечната киселина и по този начин предпазват от нейния поразяващ 
ефект. 

35. Подпомагат по-добрата абсорбация на храната от стомашно-чревния тракт. 
36. Хранят се с токсините, отделящи се при работата на черния дроб и жлъчния мехур. 
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37. Ускоряват метаболизма. 
 

Начини на употреба: 
 

Като пробиотична добавка: Една капсула дневно се приема перорално за период от 14 

дни преди или по време на хранене. След 20 дни или при/след ползване на антибиотици или други 

фармацевтични медикаменти е препоръчително да се повтори нов курс от поне 14 дни. Не са 

известни никакви странични, нежелани или вредни ефекти от приема на пробиотичните капсули. 

При деца приемът се осъществява след консултация с педиатър. 

 

За заквасване на мляко: 1-1,5 л пълномаслено прясно мляко се сварява и се охлажда до 

температура от около 30 ОС. След това 30-50 мл от него се отливат в по-малък пластмасов съд, в 

който внимателно се изсипва съдържанието на една капсула и се разбърква достатъчно енергично 

така, че да се разтвори напълно. Съдържанието на по-малкия съд се излива обратно в съда при 

останалото мляко и се разбърква добре. Необходимо е началната температура на млякото при 

започването на заквасването да бъде не по-ниска от 28 ОС и не по-висока от 32 ОС. Оставя се да 

престои 16-24 часа при температура 25-30 ОС. Тази температура е необходимо да се поддържа през 

целия период на заквасването. После се поставя в хладилник. Охлажда се до 2-10 ОС. Резултатът е 

кефир с най-полезните научно изследвани тибетски бактериални видове. Наздраве! 

 

Още за кефира: Тъй като в исторически план кефирът не е така добре познат у нас, както 

киселото мляко, тук ще предоставим допълнителна информация за него. По отношение на неговата 

консистенция кефирът е „по-еластичен“ от киселото мляко, което е по-стегнато и по-твърдо. Поради 

наличието на пробиотичната бактерия Lactococcus Lactis ssp. Diacetylactis понякога в кефира могат 

да се образуват малки мехурчета (т.е. може да бъде газиран). Това зависи от начина на заквасването 

му, защото за разлика от киселото мляко кефирът може да се получи при голямо разнообразие от 

условия. Те са: широкият температурен диапазон (22-32 ОС) и по-голямата вариация в 

продължителността на заквасването (14-36 часа). Във времето вкусът на кефира се променя в по-

голяма степен от този на киселото мляко. Поради това, че кефирните бактерии попадат в по-ниския 

спектър на мезофилните видове, дори след прекратяване на заквасването, охлаждането му и 

съхранението му в хладилник, те продължават да се развиват, което води именно до описаната 

промяна във вкуса. Първоначално вкусът на кефира е много благ и много по-слабо кисел от този на 

киселото мляко. С течение на времето поради продължаващото развитие на мезофилните кефирни 

пробиотични бактерии, неговият вкус прогресивно става по-кисел и ароматът му се засилва. Тези 

от Вас, които предпочитат киселия вкус на киселото мляко, но желаят да се възползват от 

еластичната консистенция и здравословните ползи от тибетските пробиотични кефирни бактерии, 

могат да смесват кисело мляко и кефир в предпочитаното от тях съотношение. Типичното за 

традиционния български вкус е 1 част кисело мляко и 2-5 части кефир. Насладете се! 

 

 

За допълнителна информация относно пробиотичните капсули и масажния гел от естествени продукти 

„Мермерски“, моля, звънете на тел.: 0898247438 – без почивен ден, по всяко време; 

посетете ни и прочетете повече на http://xenshop.bg  – бързо, лесно и удобно он-лайн;  

или ни изпратете съобщение чрез http://www.facebook.com/ZakvaskaMermerski 

или на и-мейл: office@xenshop.bg 


