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ВЕГАН  ПРОБИОТИЧНИ  КАПСУЛИ  МЕРМЕРСКИ 
 
Продуктът е с тройно приложение. Капсулите са предназначени да се ползват като: 

 пробиотична хранителна добавка, 
 закваска за растителни, ядкови и зърнени млека и 
 закваска за кисело мляко от ново поколение. 

 
Успешната реализация на пробиотичната веган концепция „Мермерски“ дава възможност на хора със 

специален режим на хранене и специфични диетични, религиозни или здравословни съображения – 
вегетарианците, веганите, спазващите хранителен пост и др. да се възползват пълноценно от пробиотичните 
свойства на здравословните бактерии, включени във веган капсулите „Мермерски“ като ги:  

 приемат като пробиотична хранителна добавка и 
 заквасват с тях растителни, ядкови и зърнени млека. 

Това е възожно благодарение на специалната селекция от бактерии, състояща се изключително от 
щамове, които се отглеждат изцяло в био растителна среда. В изпълнение на веган концепцията „Мермерски“ 
капсулите са изработени от целулоза. Всички съставки на продукта са от растителен произход. 

Веган капсулите „Мермерски“ могат да бъдат използвани и по трите начина на приложение от 
потребители, които вече използват оригиналната 8-компонентна селекция и не ограничават приема на храни 
от животински произход. В този случай веган капсулите „Мермерски“ допълват разнообразието и разширяват 
спектъра от полезни пробиотични бактерии. 

При използване на капсулите за заквасване на мляко се получава продукт от най-високо качество, 
отличаващ се с равномерност на коагулацията, хомогенност на консистенцията, гладкост на текстурата и 
превъзходен вкус. Това ясно доказва високата активност и силната виталност на полезните бактерии във веган 
пробиотичните капсули „Мермерски“. 

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

Селекцията на петте пробиотични 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, капсулите „Мермерски“ 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 в България и са подбрани според функционално-здравословните им ефекти. 
Щамовете са от видове, регистрирани в Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни 
култури – София. 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 
капсули – всяка по 250 мг. 

 
Състав: 
 
Всяка капсула съдържа минимум 25 милиарда концентрирани и лиофилно изсушени пробиотични 
бактерии от видовете: 
 

 Bifidobacterium Animalis, 
 Lactobacillus Gasseri, 
 Lactobacillus Rhamnosus, 
 Lactobacillus Acidophilus, 
 Streptococcus Thermophilus; 
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Описание на продукта: 

 
Конкретната комбинация от бифидобактериите и млечнокиселите бактерии във веган капсулите 

„Мермерски“ е разработена с цел да се постигне максимално широк спектър от здравословните качества на 
всички тези пробиотични видове. Селекцията на щамове от именно тези видове бактерии се основава на над 
200 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 във веган капсулите „Мермерски“ представляват основна част от естествената 
чревна микрофлора на човека още от най-ранна възраст и играят важна роля за поддържане на оптималeн 
здравeн статус. 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. Редовният прием на активни бифидобактерии и лактобацили е 
отличен начин за поддържане на чревната микрофлора в оптимален баланс. Щамовете лактобацили, 
млечнокисели стрептококи и бифидобактерии, включени в капсулите „Мермерски“, 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 отделните бактериалните видове, които са клинично изследвани от 

лаборатории на Националния институт по здравеопазване на САЩ, са синергични и са описани за всеки един 
вид бактерия: 

 
1. Bifidobacterium Animalis 
a/ уникалното свойство, с което тази бактерия се отличава както от останалите бактерии в настоящата 

веган селекция, така и от тези в оригиналната пробиотична селекция „Мермерски“, е това, че тя проявява 
много слаба склонност към колонизиране. Това не характеризира пребиваването ѝ в стомашно-чревния тракт 
с фиксирана локализация, а с постоянно движение. Поради тази си характеристика бактерията подпомага 
тялото в справянето с болестотворната микрофлора и вредните за организма бактерии по следните два 
начина: 

 подава сигнал „фалшива тревога“ за инфекция в тялото, който мобилизира, активизира и 
стимулира придобития имунитет и 
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 придвижвайки се през храносмилателния тракт тя взима надмощие над секторите, в 
които има наличие на колонизиране от страна на вредни и болестотворни микроорганими, 
поради което Bifidobacterium Animalis е изключително активна и ефикасна пробиотична бактерия 
за профилактика и справяне както с вирусни, така и с бактериални инфекции на 
храносмилателния тракт, в това число и такива, включващи диария; 

б/ съществуват резултати от експерименти, които показват, че Bifidobacterium Animalis дори предпазва 
човешката чревна микрофлора от процеси, водещи до формиране на рак на дебелото черво; 

в/ множество научни изследвания демонстрират, че хората, които приемат Bifidobacterium Animalis 
достатъчно често много по-неподатливи към грип и настинки; 

г/ тази бифидобактерия много ефективно предпазва от развитие на чревни инфекции, полипи, 
аденоми и рак. 

 
 
2. Lactobacillus Gasseri 
а/ предотвратява гингивит и други заболявания на венците и подобрява общото здраве на устната 

кухина; 
б/ помага на човешкото тяло да функционира нормално, като потиска развитието на вредните 

бактерии и намалява значително броя им; 
в/ подпомага и стимулира храносмилането; 
г/ съдейства за създаването на силна имунна система; 
д/ друго ценно качество на бактерията Lactobacillus Gasseri е, че тя способства за намаляване на 

мазнините в човешкото тяло и по този начин – за намаляване на наднорменото тегло. 
 
3. Lactobacillus Rhamnosus 
а/ бактерията предотвратява развитието на патогенните чревни бактерии и диарията; 
б/ предпазва целия храносмилателен тракт от развитието на патогенна микрофлора; 
в/ полезна е и за здравето на отделителната система, тъй като предотвратява бактериалните 

инфекции; 
г/ подобрява вагиналната микрофлора; 
д/ пази от образуване на кариес и от възпалителни процеси на венците; 
е/ предотвратява колики при бебета. 
 
4. Lactobacillus Acidophilus 
a/ предпазва тялото от развитие на гъбични и бактериални инфекции както на стомашно-чревния 

тракт, така и на пикочно-половата система. Този лактобацил потиска растежа на Candida Albicans и на 
Escherichia Coli, които са най-често срещаните причинители на изключително разнообразни заболявания; 

б/ подобно на другите пробиотици Lactobacillus Acidophilus подпомага храносмилането и 
разграждането на веществата в стомашно-чревния тракт, а освен това подобрява и перисталтиката; 

в/ според проучвания, проведени във Великобритания, бактерията намалява оплакванията на хора с 
лактозна нетолерантност. След  няколко месеца прием на Lactobacillus Acidophilus те понасят много по-добре 
млечни продукти и симптомите, свързани с консумацията на мляко, значително намаляват; 

г/ Lactobacillus Acidophilus ограничава страничните действия на антибиотичното лечение – предпазва от 
развитието на гъбични инфекции и диария; 

д/ изпълнява важна роля както в производството на различни вещества и ензими, така и в тяхното 
правилно усвояване; 

е/ предпазва от процеси, водещи до образуване на зъбен кариес; 
ж/ стимулира и поддържа имунната система. 

 
5. Streptococcus Тhermophilus 
а/ едно от основните лечебни качества на бактерията е, че подобрява храносмилането като намалява 

лошите ефекти от употребата на антибиотици; 
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б/ намалява симптомите на язвен колит; 
в/ друго ценно нейно качество е, че осигурява нормално функциониране на храносмилателната 

система, като предотвратява къркоренето на червата, образуването на газове, диарията и не на последно 
място – констипацията; 

г/ предпазва от и лекува инфекции на дихателната система (например пневмония); 
д/ подобрява пробиотичната флора при бебетата, които не се хранят с майчино мляко; 
е/ предотвратява образуването на камъни в бъбреците и повишава нивото на „добрия” холестерол. 

 
Начини на употреба: 
 

Като пробиотична добавка: Една капсула дневно се приема перорално за период от 10 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 10 дни. Не са известни никакви странични, 

нежелани или вредни ефекти от приема на пробиотичните капсули. Няма съществуващи ограничения по 

отношение на приема на пробиотични капсули – при необходимост могат да се приемат непрекъснато, дори и 

по повече от една капсула дневно. При деца приемът задължително се осъществява след консултация с 

педиатър. 

 

За заквасване на мляко: 0,8-1 л ядково, растително или зърнено мляко (препоръчително е да бъде 

приготвено по рецептата на д-р Мермерски за растителни млека или да съдържа поне 30 г протеини, 40 г 

въглехидрати и 30 г мазнини на литър с цел постигане на оптимална коагулация, текстура и вкус) се загрява до 

45-50 ОС или 1-2 л пълномаслено прясно мляко се сварява и се охлажда до температура от около 45-50 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 40-

41 ОС и не по-висока от 44-45 ОС. Оставя се да престои 8-10 часа при температура 41-44 ОС като тази 

температура е необходимо да се поддържа през целия период на заквасването. После се поставя в хладилник, 

без да се разбърква. Охлажда се до 2-10 оС и престоява така не по-малко от 4 часа. Резултатът – уникално по 

рода си кисело мляко от ново поколение – с бактерии на 5 синергични пробиотични щама. Наздраве! 

 

Оптимални резултати могат да се постигнат при редовно и системно прилагане на комбинацията от 

двата начина на употреба. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Температурният режим на заквасването и количеството мляко, което е възможно да бъде заквасено, зависят от качеството, вида, състава и 

произхода на млякото. Качеството на полученото кисело мляко зависи от качеството на млякото, което се използва. При незадоволителни 

резултати, опитайте с различно мляко. 

 
 
  За допълнителна информация относно пробиотичните капсули, масажен балсам от естествени продукти „Мермерски“ и рецептата за 

растителни млека, моля, звънете на тел.: 0898247438 или се свържете с нас на http://www.facebook.com/ZakvaskaMermerski 

 
 В случай, че заквасите продукт с по-ниски показатели, то полученият резултат ще бъде полезен от гледна точка на пробиотичен ефект, но 

няма да притежава гъста консистенция и оптимален вкус. 


