
 
 
 
 
 

 
 

Съветник за ползване на Царските билки 
 
Абсцес- започнете с общо пречистване на организма с "Царски билки за Идеална фигура" 1мес. и следващ прием на "Златна 
формула" - най-малко 1 месец. При необходимост се продължава приемането на "Златна формула" и "ЦБ Детоксин" 
 
Агресия - съчетава се "Златна формула" - сутрин 1 с.л. и "Царски билки за Съня" - вечер преди лягане. Приемът продължава поне 
2 месеца. 
 
Аденома па простатата - прекрасни резултати се постигат с "Царски билки за Мъжа". При съществуващ проблем продукта се 
приема 5-6 месеца.За профилактика - 2 пъти в годината - пролет и есен по 1-2месеца. "Царски билки за Мъжа "дава много 
добри резултати при прием след оперативна намеса за бързо възстановяване без рецидиви. 
 
Акне - пречистване на организма с "Царски билки за Идеална фигура" - 1мес,продължавате със "Златна формула". При нужда се 
препоръчва съчетаването на "Златна формула" с "Мъжка”или "Царски билки за Жената".Желателно е съчетаването с 
подходящия козметичен продукт "Зелено чудо". 
 
Алергични дерматити - "Златна формула" приемана със запарка от коприва. Препоръчително е съчетаването й със "Зелено 
чудо". Терапията продължава да премахване на проблема. 
 
Анални напукваиия - приема се "Царски билки за Идеална фигура" сутрин и "Златна формула" следобед задължително в 
съчетание с кремът "Рилско чудо". Продължителността е до отстраняване на проблема. 
 
Анални сърбежи - приема се "Златна формула" в съчетание с "Рилско чудо" и "ЦБ Детоксин" 
 
Ангина - сутрин на гладно 1 с.л. "Царски билки за Имунната система", следобед 16-17 ч. "Златна формула" - 1с.л. Приемът 
продължава поне 2-3 седмици след премахване на проблема. 
 
Анемия - "Златна формула" сутрин и "Царски билки за Идеална фигура" следобед. Продължителността зависи от конкретния 
случай, но поне 3 месеца. 
 
Анорексия -"Златна формула" сутрин и "Царски билки за Имунната система" следобед. Приема се поне месец след общото 
укрепване на организма. 
 
Астма - според възрастта "Царски билки за Дихателната система" и "Царски билки за Имунната система"по описаната схема или 
с "Царски билки за Детето" / редуване на 2 продукта/.Приема се по преценка на болния според подобрението, което 
настъпва.За трайни проблеми ползвайте 4-5 месеца. 
 
Атеросклероза - препоръчва се "Златна формула"- сутрин и "Царски билки за Идеална фигура" следобед по 1 сл.в рамките на 
поне 6 месеца. 
 
Ахиличеп гастрит - "Царски билки за Храносмилателната система" по описаната схема към продукта, 2-3 месеца. Задължителна е 
диетата! 
 
 
Безапетитие — приема се "Царски билки за Храносмилателната система" в съчетание с чай от бял равнец до премахване на 
проблема и и "ЦБ Детоксин". 
 
Безсъние - приемането на "Царски билки за Съня" вечер преди лягане е прекрасно средство при безсъние. Приема се и след 
премахване на проблема. Препоръчва се съчетаване със "Златна формула" сутрин на гладно по 1 с.л. 
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Бронхиална астма - приема се по описаната към продукта схема "Царски билки за Дихателната система". 
 
Бронхити - приема се "Царски билки за Дихателната система" поне 2 месеца. 
 
Бръчки по кожата на лицето - "Зелено чудо", като за максимален ефект се препоръчва и "Златна формула" сутрин по 1 ч.л. 
 
Бъбречна недостатъчност - оптимален резултат се постига с приемането на "Царски билки за Идеална фигура" със запарка от 
лайка. Приема се до настъпване на подобрение.След стабилизиране на организма се препоръчва да се продължи със "Златна 
формула" още 1 месец. 
 
Варикозии разширени вени - приема се "Златна формула" в съчетание с подходящ козметичен продукт. 
 
Витилиго - наред със съпътстващото лечение се приема задължително "Златна формула" като обикновено процесът е 
продължителен. Вечер да се приема "Царски билки за Съня" според указанията на опаковката. 
 
Възбуда - приема се "Царски билки за Съня" вечер преди лягане заедно със "Златна формула" сутрин на гладно 1 с.л. 
 
Възпаление на средното ухо - препоръчително е 2 пъти дневно по 1 с.л. "Златна формула". 
 
Гадене - съгласно описанието към продукта се приема "Царски билки за Храносмилателната система" със запарка от лайка. 
 
Гастрити, Гастроентерити - "Царски билки за Храносмилателната система" със запарка от лайка и задължителна диета за 
постигане на добър резултат. 
 
Главоболие - "Златна формула" в съчетание с уреда "Неогард" дава максимален резултат. 
 
Грип - "Царски билки за Имунната система" и "Златна формула". Максимален резултат се постига когато тази схема се приема 
като профилактична програма преди критични периоди поне 1-2 месеца. 
 
Декубитални рани - външно се използва "Биолек" като се съчетава задължително с приемане на "Царски билки за Имунната 
система" до настъпване на подобрения. Процесът обикновено е продължителен. 
 
Депресия - 2 пъти на ден по 1 с.л. "Златна формула". Препоръчва се вечер преди лягане "Царски билки за Съня" 
 
Дерматити - "Златна формула" с подходящи козметични продукти като "Зелено чудо" или "Биолек". 
 
Диабет - "Царски билки за Имунната система" сутрин и "Царски билки за Храносмилателната система" следобед по 1 чаена 
лъжица. И двата продукта задължително се приемат с чай от разделителната люспа на ореховите ядки - /1с.л. на около 300мл. 
вода/. 
 
Диария - приема се "Царски билки за Храносмилателната система" с черен чай или оризова вода до отстраняване на проблема. 
 
Дископатия - два пъти на ден "Златна формула", съчетана задължително с "Неогард" и "Биолек". 
 
Дезинтерия - "Царски билки за Храносмилателната система" сутрин на гладно в съчетание с "Царски билки за Имунната 
система" между 16 и 17 ч. 
 
Дихателни заболявания, Емфизем - "Царски билки за Дихателната система" 2 пъти на ден по 1 с.л. поне 2 месеца. 
 
 
Ентероколити — приема се "Царски билки за Храносмилателната система" по описаната схема към продукта. 
 
Епилепсия - "Златна формула" 3 пъти на ден по 1 с.л., като приемането е необходимо да продължи дълъг период от време За 
максимален резултат е препоръчително да се използва и уреда "Неогард" - 2-ро издание на книгата "Същност на магнетизма" 
 
Жлъчни заболявания - приема се "Царски билки за Храносмилателната система" 2 пъти на ден по 1 с.л. 
 
Запек - "Царски билки за Храносмилателната система" с чай от ленено семе или майчин лист, като приема на слабителния чай е 
през 3 дни и и "ЦБ Детоксин". 
 
Затлъстяване - приема се "Царски билки за Идеална фигура" с чай от лайка по описана схема. 
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Заушка - "Златна формула" - 2 пъти на ден по 1 с.л.  
 
Изгаряния - 3 пъти на ден по 1 с.л. "Златна формула", а външно "Биолек". Резултатите са много: добри и при дълбоки изгаряния. 
 
Импотентност - "Любовна магия", като при по-сериозни проблеми се съчетава с "Царски билки за Мъжа". Приема се поне 2-3 
месеца. 
 
Инфекциозни ентероколити - по описаната схема се приема "Царски билки за Храносмилателната система" в рамките па 2-3 
месеца. 
 
Исхемичиа болест па сърцето - сутрин на гладно 1 ч.л. "Златна формула", следобед 1 ч.л. "Царски билки за Идеална фигура". 
 
Ишиас - препоръчително е съчетаването на "Златна формула" с уреда "Неогард" 
 
Инсулт - след инсулт 2 пъти на ден по 1 ч.л. "Златна формула" с вода, в която 1 нощ е киснат здравец (5-6 листа в 1 л. вода). 
 
Кардиоспазъм - сутрин на гладно по 1 ч.л. "Златна формула" и следобед 1 ч.л. "Царски билки за Идеална фигура". 
 
Кашлица, Катари на горните дихателни пътища "Царски билки за Дихателната система" по описаната схема към продукта. 
Приема се 1-2 месеца. 
 
Коклюш - съчетава се "Царски билки за Дихателната система" с чай от мащерка. 
 
Колики, колити - приема се "Царски билки за Храносмилателната система" със запарка от лайка. 
 
Копривна треска - съчетава се приемането на "Царски билки за Идеална фигура" - сутрин със "Златна формула" - следобед. 
 
Коронароспазъм, Коронарна недостатъчност - сутрин на гладно по 1 ч.л. "Златна формула", следобед "Царски билки за Идеална 
фигура" 1 ч.л. 
 
Кошмарни сънища - приема се "Царски билки за Съня" вечер преди лягане. 
 
Лениви черва - Приема се "Царски билки за Храносмилателната система" 2 пъти на ден поне 2 месеца и "ЦБ Детоксин". 
 
Ларингит - "Царски билки за Дихателната система" по описаната към продукта схема за употреба. 
 
Мазни коси - приема се "Царски билки за Идеална фигура" съчетано с измиване с хума не по-често от 2 пъти седмично. 
 
Меланхолия - приема се 2-3 пъти на. ден "Златна формула" до подобряване на състоянието. 
 
 
 
Менструални смущения и кръвотечения - приема се "Царски билки за Жената" до подобряване на състоянието 
 
Метеоризъм — приема се 2 пъти на ден "Царски билки за Храносмилателната система" с чай от мента и "ЦБ Детоксин" 
 
Мигрена - съчетава се приемането на "Златна формула" с използването на "Неогард". 
 
Миокардиосклероза - 1 ч.л. сутрин на гладно "Златна формула" и 1 ч.л. "Царски билки за Идеална фигура" следобед. 
 
Морска болест - приема се "Златна формула" 2 пъти на ден. 
 
Мозъчна умора - сутрин на гладно - "Златна формула" и следобед "Царски билки за Идеална фигура". Приема се поне 2 месеца. 
Невралгия - 2 пъти на ден по 1 с.л. "Златна формула" в съчетание с "Неогард" и "Биолек". 
 
Неврастения - съчетава се приемането на "Златна формула" с "Царски билки за Имунната система" 
 
Неврогенни сърдечни заболявания - "Царски билки за Имунната система" и "Златна формула", съответно сутрин и следобяд. 
 
Намалена концентрация - сутрин на гладно "Златна формула" и следобед "Царски билки за Идеална фигура", поне 2 месеца.  
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Невроза - съчетават се "Златна формула" и "Царски билки за Имунната система", съответно сутрин и следобед поне 2 месеца. 
 
Нефрити - по описаната към продукта схема се приема "Царски билки за Идеална фигура" 
 
Нервен стомах - съчетават се "Златна формула" сутрин на гладно и "Царски билки за Храносмилателната система" следобед, 
поне 2 месеца. 
 
Остеоартрити - съчетават се "Златна формула" с крем "Биолек" и уреда "Неогард” 
 
Остеопороза - съчетава се 2 пъти на ден "Златна формула" по 1 с.л. с въздействие с дисковете "Неогард". Прилагат се общи 
методи на въздействие и локална терапия върху проблемни участьчи от тялото. 
 
Остра коронарна недостатъчност - прием сутрин 1 ч.л. "Златна формула" и "Царски билки за Идеална фигура" следобед 1 ч.л. 
 
Отслабване на паметта - приема се 2 пъти на ден по 1 с.л. "Златна формула'1 поне 2 месеца. 
 
Обриви - "Златна формула" сутрин и "Царски билки за Идеална фигура" следобед и крем "Биолек", по лицето "Зелено чудо". 
 
Пареза - сутрин 1 с.л. "Златна формула", на обяд 1 с.л. "Царски билки за Идеална фигура" и около 17 ч. 1 ч.л. "Златна формула". 
 
Пиелонефрит - по описаната към продукта схема се приема "Царски билки за Идеална фигура". 
 
Пикочокаменна болест - по описаната схема към продукта се приема "Царски билки за Идеална фигура". 
 
Плеврит - 2 пъти на ден се приема "Царски билки за Дихателната система". 
 
Подагра - започва се с "Царски билки за Идеална фигура" - поне 1 месец, след което се продължава със "Златна формула". За 
постигане на добър резултат е задължително съчетаване на лечението с подходяща диета. 
 
Простатит - поне 2 месеца се приема "Царски билки за Мъжа" - 2 пъти на ден по 1 с.л. След пауза от няколко месеца 
въздействието може да се повтори. Като профилактика е препоръчително приемането па продукта пролет и есен по около 2 
месеца. 
 
 
Простатна хипертрофия — приема се "Царски билки за Мъжа" до нормализиране на уринирането. 
 
Простудни заболявания - "Царски билки за Имунната система" - 2 пъти дневно по 1 с.л. до преодоляване на проблема.  
След което може да се продължи възстановително въздействие с "Царски билки за Имунната система" или "Златна формула". 
При деца се приема "Царски билки за Детето". 
 
Псориазис - "Царски билки за Имунната система" и "Златна формула" съчетани с външно въздействие - "Родопско чудо" или 
"Биолек". 
 
Тахиаритмия, Тахикардия - 2 пъти на ден по 1 ч.л. "Златна формула". 
 
Трахеити - приема се "Царски билки за Дихателната система" - 2 пъти на ден по 1 с.л. 
 
Тромбофлебит - 2 пъти на ден по 1 с.л "Златна формула". 
 
Туберколоза - 2-3 пъти на ден по 1 с.л. "Царски билки за Имунната система" поне 3 месеца. 
 
Фарингит -по описаната схема към продукта се приема "Царски билки за Дихателната система". 
 
Фригидност -" Царски билки за истинско удоволствие", при нужда съчетавате с"Царски билки за Жената". При подобрения се 
продължава с"Царски билки за Жената". 
 
Хемороиди - приема се "Царски билки за Храносмилателната система" с чай от бял равнец, задължително в съчетание с крем 
"Рилско чудо". 
 
Херпес - 2 пъти на ден "Царски билки за Имунната система", а външно се прилага "Биолек". 
 
Хиперацедитет - 2 пъти на ден "Царски билки за Храносмилателната система". 
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Хипертонична болест - по описаната схема към продукта се приема "Царски билки за Имунната система". Приема се поне 2 
месеца. 
 
Хиперхолестеринемия (повишен холестерол) - 2 пъти на ден "Царски билки за Идеална фигура" - по 1 с.л. в рамките на поне 1-2 
месеца. В този период е препоръчително да се следи нивото на серумния холестерол. 
 
Хипотония - 2 пъти на ден по 1 с.л. "Златна формула" поне 2 месеца. 

Хрема - по описаната схема се приема "Златна формула" или "Царски билки за Детето". 

Хронична сърдечна недостатъчност - сутрин на гладно 1 ч.л. "Златна формула", на обяд 1 ч.л. "Царски билки за Идеална фигура". 

Хронична умора - 2 пъти на ден по 1 с.л. "Златна формула". Приема се поне 1 месец след настъпване на подобрения. 

Цистит - 2 пъти на ден по 1 с.л. "Царски билки за Идеална фигура" приемана с чай от босилек. 

Чернодробни заболявания - 2 пъти на ден по 1 с.л. "Царски билки за Храносмилателната система" с чай от шипки. 

Чревни разстройства - по описаната схема към продукта "Царски билки за Храносмилателната система". 

Язвена болест - "Царски билки за Храносмилателната система" сутрин и "Царски билки за Имунната система" следобед. Приемат 
се 2-3 месеца. 

Язва на стомаха, язва на дванадесетопръстника - съчетава се "Царски билки за Храносмилателната система" и "Царски билки за 
Имунната система". Приемат се 2-3 месеца 


