
 

ПАДМА БЕЙСИК ПРИ НАРУШЕНИЯ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО 

60 капсули 

ПАДМА БЕЙСИК е сложен билков препарат, съдържащ 20 тибетски билки, 

както и естествен камфор. Създаден е през 1977 г. в Швейцария по стара 

рецепта на тибетската медицина с приложение при симптоми на нарушение 

на кръвообращението. Формулата е била обект на научни изследвания в 

продължение на десетилетия и е добре документиран комплекс от много 

растителни вещества. Добрата му поносимост и липсата на странични ефекти 

позволяват продължителната му употреба.  

СЪСТАВ: Aegle sepiar fructus 20 mg, Aquilegiae vulgaris herba 15 mg, Calendulae flos 

cum calyce 5 mg, D-Camphora 4 mg, Cardamomi fructus 30 mg, Caryophylli flos12 mg, 

Costi amari radix 40 mg, Kaempferiae galangae rhizoma 10 mg, Lactucae sativae folium 6 

mg, Lichen islandicus 40 mg, Liquiritiae radix 15 mg, Meliae tousend fructus 35 mg, 

Myrobalani fructus 30 mg, Pimentae fructus 25 mg, Plantaginis lanc. folium 15 mg, Polygoni 

avicularis herba 15 mg, Potentillae aureae herba 15 mg, Santali rubri lignum 30 mg, Sidae 

cordifoliae herba 10 mg, Valerianae radix 10 mg, Excip. pro caps.  

Действие: 

ПАДМА БЕЙСИК работи съгласно многоцелеви механизъм и показва 

противовъзпалителни, антиоксидантни, антимикробни, антиагрегантни и 

антипролиферативни свойства. ПАДМА БЕЙСИК има антиатерогенно 

действие (ограничава развитието на атеросклерозата). Също така има 

антикоагулантни свойства („natural blood thinner”). 

Сърдечносъдовият механизъм на действие на PADMA BASIC® е в резултат 

на подобрената кръвна хомеостаза и нормализиране на имунната дис-

регулация, което потушава хроничните възпаления и подобрява условията 

при сърдечносъдовите и периферноартериалните заболявания. 

Индикации 

Нарушение на кръвообращението с оплаквания като: 

 Бучене в ушите 

 Мравучкане 

 Изтръпване на дланите и стъпалата 

 Схващания и крампи на подбедриците 

 Чувство на тежест и напрежение в ръцете, краката, гърдите 

 Бърза уморяемост и болка при ходене 

Възможности за приложение 

Като  терапия или придружаваща терапия при нарушение на 

кръвообращението при: 

 периферна артериална оклузивна болест 

 сърдечносъдови нарушения на циркулацията на кръвта 



 мозъчносъдови нарушения на циркулацията на кръвта 

 други заболявания свързани с атеросклеротични нарушения на 

кръвообращението 

 смущения на микроциркулацията 

 парестезия 

 диабетно стъпало 

 язва на краката 

 нарушения на кръвообращението с венозен произход 

 

Дозировка: Ежедневно се приемат  2 x 2 капсули 1/2 до 1 час преди хранене, 

за период от 3-4 месеца. След подобрение се спазва дозировката 2 х 1 

капсула  за период от 6-12 месеца.  

Капсулите трябва да се приемат с достатъчно вода или сок. При проблеми с 

преглъщането, съдържанието на капсулите може да се изсипе в чаша с малко 

вода. При гастроинтестинални проблеми, капсулите могат да се приемат по 

време на хранене с достатъчно вода. 

Между приема на ПАДМА БЕЙСИК и на други лекарстватрябва да се осигури 

интервал от 1,5 до 2 часа. 

 

Възможни нежелани реакции: Възможна е проява на свръхчувствителност 

към някоя съставка или помощно вещество. Много рядко: стомашно-чревни 

нарушения, нервни разстройства със сърцебиене и леко безпокойство при 

чувствителни индивиди, обриви или сърбеж.  

 

Предупреждения: Пациенти, които приемат и други лекарства трябва да 

информират своя лекар, че приемат ПАДМА БЕЙСИК. 

Небалансирано хранене или такова богато на мазнини, тютюнопушене, стрес, 

обездвижване, може да доведе до обостряне на симптомите и трябва да се 

избягва. 

 

ПАДМА БЕЙСИК капсули са подходящи и за диабетици. 

Продуктът не съдържа лактоза и глутен. 

Хранителна добавка, не е заместител на разнообразното хранене. 

Да се съхранява в оригиналната опаковка при стайна температура (15-25° С), 

недостъпно за деца. 

 

Производител: Padma AG, Швейцария 

 

 

 


