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 - Г-н Лесев, какво 
всъщност представляват 
пробиотиците?
	 -	 Всички	 хора	 сме	 би-
ологични	 същества	 и	 всич-
ки	 ние	 в	 дебелото	 черво	
имаме	 набор	 от	 полезни	
бактерии,	 които	 живеят	 в	
симбиоза	 с	 условно-пато-
генните	 и	 патогенните	 ми-
кроорганизми	в	него.	От	ця-
лото	 количество	 бактерии,	
а	то	е	около	1,5	килограма,	
около	80%	трябва	да	бъдат	
полезните,	 пробиотичните	
бактерии.	 Когато	 съотно-
шението	 между	 полезните	
и	 вредните	 бактерии	 бъде	
нарушено	 и	 полезните	 бак-
терии	 останат	 под	 20%,	
това	 състояние	 се	 нарича	
дисбактериоза	 (дисбиоза)	
и	 в	 резултат	 на	 нея	 ние	
започваме	 да	 имаме	 здра-
вословни	 проблеми	 и	 да	
боледуваме.	На	дисбактери-
озата	при	всички	случаи	се	
дължат	 коликите	 при	 бебе-
тата	и	обикновено	-	честите	
респираторни	 заболявания,	
запека,	 алергиите,	 бронхи-
алната	 астма,	 хемороидите	
и	много	други	хронични	за-
болявания.	 Подробно	 чита-
телите	могат	да	прочетат	за	
дисбактериозата	в	моя	сайт	
www.medbio-bg.eu	 <http://
www.medbio-bg.eu>.
 - Как се роди идеята да 
инвестирате в производ-
ство на пробиотици?
	 -	 Благодарение	 на	 съв-
местната	 ни	 работа	 в	 про-
дължение	 на	 3	 години	 с	
проф.	 д-р	 д.м.н.	 Ашот	 Ха-
чатрян,	 гастроентеролог,	
заслужил	 изобретател	 на	
Русия	 и	 на	 Европа.	 След	
като	 преди	 около	 5	 години	
преместих	 моя	 медицински	
център	 „Медбио	 плюс“	 от	
Габрово	 в	 Кюстендил,	 под	
ръководството	 на	 професо-
ра	 лекарите	 лекуваха	 хро-
нични	 заболявания	 с	 голям	
успех.	Той	 от	 много	 години	
произвежда	хранителни	до-
бавки	 с	 живи	 ацидофилни	
бактерии	 щам	 317/402	 и	 ги	
използва	 много	 успешно	
в	 лечебния	 процес.	 Кога-
то	 идваше	 в	 България,	 той	
носеше	такива	пробиотични	
бактерии	 и	 ги	 използвахме	
в	 нашата	 лечебна	 дейност.	
След	 като	 видях	 колко	 до-
бре	 работят	 и	 колко	 ефек-
тивно	 подпомагат	 лечебния	
процес,	 още	 тогава	 реших,	
че	ще	направя	микробиоло-
гична	 лаборатория	 за	 про-
изводство	 на	 пробиотици.	
Направих	проучване	и	при-
влякох	 един	 от	 водещите	
специалисти	 микробиолози	
от	Българската	академия	на	
науките,	привлякох	и	водещ	
специалист	 в	 областта	 на	
храните	 и	 храненето.	 За	
консултант	по	внедряването	
на	системите	за	управление	

на	 качеството	 в	 лаборато-
рията	 привлякох	 един	 от	
водещите	 специалисти	 по	
безопасност	 на	 храните	 в	
България.	И	нещата	се	слу-
чиха	по	най-добрия	начин.

 - Д-р Хинов, кои са 
причините да се влоши ба-
лансът на микрофлората 
на дебелото черво?
	 -	Основните	причини	са	
лечението	 с	 антибиотици	 и	
продължителната	 консума-
ция	на	силно	консервирани	
храни,	 с	 необичайно	 дълъг	
срок	 на	 годност.	 Антибио-
тиците	 са	 много	 важен	 и	
ефективен	 елемент	 на	 ле-
чебния	процес,	но	те	нямат	
избирателност	 на	 действи-
ето	 -	 те	 убиват	 и	 вредни-
те,	 и	 полезните	 бактерии	
в	 нашия	 организъм.	 Така	
антибиотикът	 ни	 лекува,	 но	
в	 същото	 време	 влошава	
баланса	 на	 микрофлората	
на	 дебелото	 черво.	 И	 ко-
гато	 приключи	 нашето	 ан-
тибиотично	 лечение,	 ние	
задължително	 трябва	 да	
възстановим	 микрофлората	
на	своя	организъм,	ако	ис-
каме	да	завършим	лечебния	
процес	докрай.
	 Ацидофилните	 бактерии	
са	 основните	 и	 заедно	 с	
бифидобактериите	 трябва	
да	формират	около	80	про-
цента	от	обема	на	микроф-
лората	 на	 дебелото	 черво.	
Те	участват	в	преработката	
на	 приетата	 храна,	 произ-
веждат	 естествените	 ан-
тибиотици,	 витамините	 за	
нашия	организъм,	унищожа-
ват	 алергените	 от	 храната.	
Въобще	 поддържат	 правил-
ната	 работа	 на	 дебелото	
черво,	 осигуряват	 правил-
ното	функциониране	на	хра-
носмилателната	и	имунната	
система	 и	 оттам	 -	 баланса	
на	човешкото	здраве.	Всич-
ко	това	е	известно	отдавна.
 - Само в дебелото чер-
во ли има полезни пробио-
тични бактерии?
	 -	 Не,	 освен	 в	 дебелото	
черво,	 ацидофилни	 бакте-
рии	 би	 трябвало	 да	 има	 и	
във	влагалището	на	жените,	
където	те	живеят	нормално	
и	 пазят	 входа	 към	 вътреш-

ните	 органи	 на	 жената	 от	
патогенни	 микроорганизми.	
Когато	бебето	се	ражда	по	
нормален	 начин,	 премина-
вайки	 по	 родовите	 пътища,	
то	 по	 естествен	 път	 внася	
в	 своя	 организъм	 ацидо-
филните	бактерии	от	влага-
лището	 на	 майката	 (ако	 ги	
има	там)	и	така	се	стартира	
формирането	 на	 полезната	
му	микрофлора.	Ако	бебето	
обаче	се	ражда	с	цезарово	
сечение,	 то	 няма	 никакъв	
шанс,	 даже	 теоретичен,	 да	
засели	 в	 своя	 организъм	
ацидофилни	 бактерии.	 Ко-
гато	 в	 резултат	 на	 различ-
ни	 причини	 се	 унищожат	
ацидофилните	бактерии	във	
влагалището,	 тяхното	място	
се	заема	от	патогенни	бак-
терии,	при	което	се	получа-
ва	 бактериална	 вагиноза.	
Това	 е	 отделна,	 не	 само	
голяма,	 но	 и	 много	 важна	
тема	 и	 заслужава	 да	 й	 се	
отдели	 специално	 внима-
ние.

  - Г-н Лесев, с какво се 
различават Вашите проби-
отици „Нарине” от другите 
пробиотици на пазара?
	 -	 Произвежданите	 в	
моята	 лаборатория	 про-
биотици	 се	 различават	 по	
няколко	 неща	 от	 другите	
пробиотици	на	пазара.	Пър-
во,	пробиотичните	бактерии	
в	тях	са	съвсем	живи,	а	не	
условно	 живи	 лиофилизи-
рани.	 Ние	 ги	 инкубираме	
многократно	 в	 специална	
хранителна	 среда,	 за	 да	
достигнат	 максимална	 ак-
тивност,	 размножаваме	 ги	
до	 определена	 фаза	 и	 ги	
охлаждаме	 до	 температу-
ра	 1-2	 градуса.	 В	 охладено	
състояние	те	се	съхраняват	
до	момента	на	тяхната	реа-
лизация.	 Преди	 употреба	 е	
достатъчно	 да	 ги	 затоплим	
до	около	30	градуса,	но	без	
да	 се	 използва	 микровъл-
нова	 печка,	 при	 което	 те	
стават	максимално	 активни	
и	 след	 приемане	 започват	
веднага	активно	да	работят.	
Ако	 ги	 оставим	 извън	 хла-
дилника	за	няколко	дни,	те	
изяждат	 хранителната	 сре-
да	 и	 умират.	 Срокът	 им	 на	
годност	 при	 хладилно	 съх-
ранение	е	4	месеца,	просто	
защото	толкова	живеят	про-
биотичните	бактерии.
	 Втората	 отличителна	
черта	 е,	 че	 призвеждани-
те	 в	 моята	 лаборатория	
пробиотици	 са	 два	 вида	 -	
„Нарине”	 и	 „Нарине	 макс”.	
„Нарине”	 съдържа	 само	
ацидофилни	 бактерии	 щам	
317/402,	 който	 е	 човешки	
щам,	 открит	 преди	 пове-
че	 от	 50	 години	 след	 15	
години	 изследвания	 в	 Ин-
ститута	 по	 микробиология	
към	 Арменската	 академия	
на	 науките	 и	 след	 селек-
ция	 на	 над	 1600	 щама	 от	
природата,	животни	и	хора.	
Най-важните	 качества	 на	
този	щам	са,	че	преминава	
безпроблемно	 стомашната	
бариера,	 защото	 живее	 в	
кисела	 среда,	 има	 най-го-
ляма	 вероятност	 от	 всички	
изследвани	 над	 1600	 щама	
да	 се	 засели	 в	 дебелото	
черво,	 да	 създаде	 колонии	
там,	 така,	 както	 природата	
е	 отредила	 да	 бъде,	 и	 да	
оцелее	продължително	вре-
ме.	Lactobacillus	acidophilus	
щам	 317/402	 е	 използван	
за	 производство	 на	 храни	
и	хранителни	добавки	пове-
че	 от	 50	 години	 с	 огромен	
успех	 на	 много	 места	 по	
света,	включително	и	в	Япо-

ния,	 където	 това	 се	 случва	
и	 в	 момента.	 Продуктите,	
произведени	 с	 използване-
то	на	този	щам,	откривате-
лят	 на	 щама	 проф.	 Левон	
Ерзинкян	 нарича	 „Нарине”,	
на	 името	 на	 своята	 внуч-
ка,	 която	 спасява	 с	 мляко,	
заквасено	 с	 този	 щам.	 За	
откритието	 си	 през	 1964	 г.	
той	получава	авторско	сви-
детелство	в	бившия	СССР.
	 Вторият	 пробиотик	
-	 „Нарине	 макс”,	 е	 с	 12	
различни	вида	пробиотични	
бактерии,	 които	 са	 всички	
останали	 основни	 и	 необ-
ходими	 за	 поддържане	 на	
правилния	баланс	в	дебело-
то	черво.	Бактериите	в	него	
също	са	живи,	а	не	условно	
живи	 лиофилизирани,	 по-
ставени	 са	 в	 хранителна	
среда	и	са	охладени.	
	 Идеята	 при	 разработ-
ката	 на	 продуктите	 беше	
с	 приемането	 на	 тези	 два	
пробиотика	 да	 се	 приемат	
всички	 необходими	 проби-
отични	 бактерии,	 заедно	 с	
хранителна	 среда,	 доста-
тъчна	за	заселването	им,	и	
нищо	друго	да	не	е	необхо-
димо	за	възстановяване	на	
микрофлората,	освен	храна	
за	 бактериите	 (пребиотик),	
която	 също	 произвеждам	
под	търговската	марка	Мед-
био+	Инулин.	
	 Третата	 основна	 разли-
ка	 е	 краткият	 срок	 на	 год-
ност.	 Той	 е	 толкова	 дълъг,	
колкото	 е	 продължителнос-

тта	 на	 живота	 на	 пробио-
тичните	 бактерии	 -	 четири	
месеца.	 Затова	 пробиоти-
ците	 от	 серията	 „Нарине”	
се	 продават	 в	 аптечната	
мрежа	само	по	заявка,	а	в	
магазина	 в	 Габрово	 на	 ул.	
„Станционна“	 14	 и	 в	 меди-
цинските	заведения	в	стра-
ната,	в	които	се	използват,	
са	налични	постоянно	и	се	
продават	 на	 място.	 Основ-
но	 обаче	 се	 продават	 он-
лайн	 на	 нашия	 сайт	 www.
medbio-bg.eu	 и	 на	 сайтове-
те	на	нашите	дистрибутори.	
	 Четвъртата	 разлика	 е,	
че	 тези	 пробиотици	 е	 въз-
можно	да	се	транспортират	
само	 в	 хладилни	 условия	
-	 разработена	 е	 специална	
система	за	транспортиране,	
която	гарантира,	че	са	спа-
зени	 всичките	 условия	 за	
получаването	 на	 качествен	
пробиотик	от	потребителя.
	 Петата	 разлика	 е,	 че	
се	 приемат	 в	 големи	 коли-
чества	 съвсем	 живи	 бак-
терии,	 а	 не	 условно	 живи	
лиофилизирани,	 за	 да	 се	
надделее	 с	 количество	 над	
патогенните	 и	 условно-па-
тогенните	 бактерии,	 което	
е	 много	 важно	 при	 въз-
растните	 хора,	 за	 разлика	
от	 новородените.	 При	 но-
вородените,	 колкото	 по-ра-
но	 им	 се	 дадат	 минимални	
количества	от	бактериите	в	
„Нарине”	 и	 „Нарине	 макс“,	
толкова	по-бързо	се	форми-
ра	 правилната	 микрофлора	
и	 те	 почти	 няма	 да	 имат	
колики.
 - Д-р Хинов, според 
Вас кога и как трябва да се 
използват пробиотици?
	 -	 Ако	 човек	 няма	 ни-
какви	проблеми	с	дебелото	
черво	и	не	го	усеща	как	то	
функционира,	 няма	 запек	
или	 диария,	 не	 е	 лекуван	
с	 антибиотици	 дълго	 вре-
ме,	не	е	консумирал	силно	
консервирани	 храни,	 няма	
алергии,	 имунната	 му	 сис-
тема	 работи	 добре	 и	 той	
не	се	разболява	и	т.	н.	-	не	

е	 необходимо	 да	 използва	
пробиотици.	 За	 съжаление,	
това	е	рядкост.	Дисбактеро-
азата	 действително	 е	 епи-
демия	 и	 огромната	 част	 от	
хората	са	засегнати	от	нея.	
Обичайно	 пробиотиците	 се	
приемат	през	 устата.	В	де-
белото	 черво	 на	 възраст-
ните	хора	има	около	1,5	кг	
бактерии	 и	 не	 е	 лесно	 да	
се	 обърне	 балансът	 в	 пол-
за	 на	 полезните	 бактерии.	
Затова	 в	 моя	 медицински	
център	 „Унимед”	 ние	 внед-
рихме	 специална	методика,	
разработена	 от	 проф.	 д-р	
Ашот	 Хачатрян,	 за	 аплика-
ция	 на	 живи	 пробиотични	
бактерии	 от	 пробиотиците	
„Нарине”	 и	 „Нарине	 макс”,	
чрез	която	многократно	по-
вишаваме	ефективността	на	
възстановяване	 на	 баланса	
на	микрофлората	и	премах-
ване	на	дисбактериозата.	
 - Д-р Бончева, Вие сте 
педиатър и сте наясно с 
проблема колики. Защо 
предпочитате да работите 
с пробиотиците от серия-
та „Нарине”? Наистина ли 
полезните бактерии са ре-
шението и буквално - спа-
сението на родителите?
	 -	 Да	 тръгнем	 първо	 от	
майката.	 Никак	 не	 е	 слу-
чайно,	че	природата	е	зало-
жила	 в	 женския	 организъм	
още	 едно	 място,	 освен	 де-
белото	 черво,	 където	 ес-
тествено	 да	 обитават	 аци-
дофилните	 бактерии	 -	 това	

е	 влагалището.	 Този	 факт	
е	 от	 ключово	 значение	 за	
раждането	 на	 бебето,	 раз-
бира	 се,	 когато	 това	 става	
по	естествен	път.	Премина-
вайки	 през	 родовия	 канал,	
бебето	 по	 естествен	 начин	
приема	 ацидофилни	 бакте-
рии,	 които	 са	 от	 изключи-
телна	 важност	 за	 неговите	
първи	дни	живот	и	послед-
ващо	 развитие	 на	 храно-
смилателната,	 а	 след	 това	
и	на	имунната	система.	За-
селването	на	ацидофилните	
бактерии	 у	 бебето	 по	 вре-
ме	 на	 раждането,	 първо,	
го	предпазва	от	всички	па-
тогенни	 бактерии,	 с	 които	
то	 влиза	 в	 досег	 още	 от	
първите	си	минути	живот	и	
е	 много	 уязвимо	 и	 второ,	
колонизира	 за	 първи	 път	
стомашно-чревния	 му	 тракт	
с	 необходимите	 полезни	
бактерии,	 което	 задава	 ос-
новите	на	доброто	усвоява-
не	на	хранителни	вещества,	
а	 по-късно	 и	 на	 добрата	
имунна	 система.	 Ако	 това	
заселване	 не	 се	 случи,	 в	
стомашно-чревния	 тракт	 на	
бебето	 изпреварващо	 се	
заселват	 условно-патоген-
ни	 бактерии,	 т.	 е.	 появява	
се	 дисбактериоза,	 и	 това	
е	 причината	 за	 появата	 на	
коликите,	а	впоследствие	и	
на	множество	други	заболя-
вания.	С	други	думи,	ацидо-
филните	бактерии	са	първи-
те	„защитници”	на	бебето	от	
патогените	 на	 агресивната	
външна	 среда,	 за	 която	 то	
няма	 никаква	 защита,	 тъй	
като	 се	 ражда	 със	 стерил-
ни	 черва.	 Те	 са	 първата	
преграда,	 първата	 барие-
ра,	 която	 му	 дава	 защитен	
механизъм	 по	 отношение	
на	 болестотворните	 микро-
организми.	 Просто	 така	 го	
е	 устроила	 природата.	 За-
това	 именно	 ацидофилните	
бактерии	са	много	важни	в	
първите	 дни	 от	 живота	 на	
бебето.	 И	 затова	 е	 много	
важно	 те	 да	 се	 заселят	 в	
детето	възможно	най-бързо.

 - Искате да кажете, че 
за да бъде едно бебе здра-
во, още от самото си раж-
дане то трябва да получи 
правилната микрофлора 
в организма си и това е 
решението за коликите? 
Нали сте наясно колко ро-
дители ще Ви бъдат без-
крайно благодарни!
	 -	 Да,	 наясно	 съм.	 Но	
да	се	върна	с	още	няколко	
думи	 за	 същността	 на	 дис-
бактериозата	 при	 бебетата	
и	 начина	 за	 преодоляване-
то	й.	До	самото	си	раждане	
бебето	се	намира	в	стерил-
на	среда,	неговите	черва	не	
съдържат	 микроорганизми.	
След	 раждането	 микрофло-
рата	се	допълва	при	първия	
контакт	 с	 околния	 свят	 и	
първото	 сучене	 от	 гърдите	
на	майката,	с	което	бебето	
получава	 глътка	от	ценната	
коластра.	 Тя	 съдържа	 ог-
ромно	 количество	 полезни	
вещества,	 които	 оказват	
благоприятно	влияние	върху	
формирането	 на	 нормална-
та	 микрофлора	 в	 червата.	
Коластрата	 стимулира	 рас-
тежа	 на	 полезните	 ацидо-
филни	 и	 бифидобактерии	 и	
създава	условия	за	тяхното	
развитие	 и	 размножаване.	
В	 коластрата	 има	 голямо	
количество	 имуноглобули-
ни,	 без	 които	 нормалното	
здравословно	 състояние	 и	
формирането	 на	 устойчив	
имунитет	 става	 по-бавно	 и	
по-трудно.
	 През	 следващите	 3-5	
дни	 от	 живота	 на	 бебето	
червата	му	продължават	да	
се	 колонизират	 от	 различ-
ни	 бактерии	 от	 околната	
среда,	 сред	 които	 има	 и	
патогенни	 микроорганизми.	
Поради	 тази	 причина	 през	
първата	седмица	от	живота	
си	 бебето	 може	 да	 развие	
транзитна	 дисбактериоза,	
която	 се	 характеризира	 с	
колики	в	стомаха,	повръща-
не	 и	 появата	 на	 воднисти	

изпражнения	със	зеленикав	
цвят	и	слуз.
	 След	няколко	дни	обаче	
полезните	 бактерии,	 полу-
чени	 през	 първите	 часове	
от	живота,	се	размножават	
в	 достатъчно	 количество	
и	 изблъскват	 патогенните	
микроорганизми.	 Изпраж-
ненията	 на	 бебето	 се	 нор-
мализират,	 повръщането	
намалява.	 Окончателното	
стабилизиране	 на	 микроф-
лората	 става	 към	 края	 на	
първия	месец	от	живота	на	
бебето.
	 Това	е	нормалният	про-
цес	при	раждане	по	естест-
вен	път	от	майка	с	нормал-
на	 микрофлора	 на	 влага-
лището	 и	 кърмене.	 Когато	
обаче	нещата	не	се	случват	
така,	 се	 появява	 дисбакте-
риоза.
 - Това означава ли, че 
при цезарово сечение бе-
бето няма как да се „снаб-
ди” с тези бактерии?
	 -	 Точно	 така.	 Развитие-
то	 на	 първичната	 дисбак-
териоза	 със	 сигурност	 се	
предизвиква	 при	 раждане	
чрез	 цезарово	 сечение	 и	
се	 задълбочава	 при	 отказ	
от	 кърмене,	 преминаване	
към	 адаптирано	 мляко	 до	
1	 месец	 след	 раждането,	
приемането	 на	 хормонални	
средства	 или	 антибиотици	
от	страна	на	кърмачката.	
	 Появата	 на	 вторичната	
дисбактериоза	 на	 червата	
при	 кърмачетата	 се	 пре-
дизвиква	 от	 заболявания	

на	стомашно-чревния	тракт,	
лечение	 с	 антибиотици,	 не-
достатъчно	 производство	
на	 храносмилателни	 ензи-
ми,	 физиологична	 незря-
лост,	 неправилно	 хранене,	
заразяване	 с	 паразити	 или	
болестотворни	 бактерии,	
които	унищожават	полезна-
та	микрофлора	 на	 червата,	
родилни	 травми,	 инфекции,	
мастит	 при	 кърмачката.	
Много	 честа	 причина	 за	
дисбактериозата	 при	 бебе-
тата	 е	 заразяването	 със	
златист	 стафилокок	 в	 ро-
дилните	 отделения,	 който	
силно	разрушава	полезната	
микрофлора.
	 При	антибиотично	лече-
ние	обичайно	срещан	стра-
ничен	 ефект	 е	 развитието	
на	вторична	дисбактериоза,	
тъй	 като	 заедно	 с	 патоген-
ната	микрофлора	се	унищо-
жава	и	полезната.
	 При	раждане	с	цезаро-
во	 сечение	 бебето	 задъл-
жително	 трябва	 да	 получи	
в	 първите	 дни	 на	 живота	
си	 живи	 пробиотични	 бак-
терии,	 за	 да	 се	 стартира	
работата	на	храносмилател-
ната	му	система,	а	впослед-
ствие	и	на	имунната,	които	
са	определящи	за	здравето	
му	и	в	бъдеще.
 - Д-р Бончева, откога 
използвате във Вашата 
клинична практика проби-
отиците „Нарине” и „Нари-
не макс”?
	 -	Отпреди	повече	от	по-
ловин	 година,	 практически	
откакто	 са	 пуснати	 на	 па-
зара.	За	мен	те	са	най-точ-
ното	 решение	 на	 проблема	
с	 коликите,	 които	 -	 знаете	
-	 не	 са	 проблем	 само	 на	
бебето,	 а	 се	 превръщат	 в	
такъв	за	цялото	семейство.	
Единственият	 природосъо-
бразен	 начин	 за	 справяне	
с	 тях	 е	 чрез	 заселване	 на	
правилните	 живи	 бактерии	
в	червата	на	детето	 -	така,	
както	 природата	 ни	 е	 съз-

дала.	 За	 разлика	 от	 някои	
от	методите,	които	само	об-
лекчават	симптомите,	живи-
те	пробиотични	бактерии	на	
„Наринe”	 и	 „Нарине	 макс”	
решават	проблема	-	отстра-
няват	 дисбактерозата,	 рес-
пективно	коликите.	Мога	да	
кажа,	 че	 родителите,	 полз-
вали	 добавките,	 са	 много	
доволни.
 - Д-р Хинов, във Вашия 
медицински център „Уни-
мед” в Севлиево е извър-
шено клиничното проучва-
не на пробиотичните хра-
нителни добавки „Нарине” 
и „Нарине макс”. Споделе-
те какви са резултатите от 
него?
	 -	 Клиничните	 изпитания	
на	пробиотиците	„Нарине”	и	
„Нарине	 макс”	 са	 за	 ново-
родени	и	деца	до	3	години.	
Изводите	 и	 заключенията	
са,	че	коликите	обикновено	
изчезват	до	седмица.	
	 В	 изследването	 при	
всички	 деца	 ефектът	 е	 из-
ключително	добър	 -	 средно	
от	 2	 до	 10	 дни	 са	 необхо-
дими	 да	 се	 формира	 пра-
вилната	 микрофлора,	 тя	 да	
започне	 да	 се	 развива	 по	
природните	 закони	 и	 след	
около	месец	да	започне	да	
функционира	пълноценно.	
	 Тук	 мога	 да	 цитирам	
и	 заключителната	 част	 от	
клиничното	 проучване:	
„Хранителните	добавки	„На-
рине”	и	„Нарине	макс”	имат	
много	добра	поносимост.	

В Габрово вече се произвеждат и живи пробиотици

Иваí Лåñåв: „Епèдåмèяòа íа XXI вåк å дèñáакòåрèîзаòа”
 сТЕФКа БУРмОВа

	 Габровският бизнесмен и председател на Габровската търгов-
ско-промишлена палата инж. Иван Лесев обяви пред вестника, че 
в Габрово вече се произвеждат ново поколение пробиотици. Той е 
създал най-новото и авангардно за града производство, което се из-
вършва в микробиологична производствена лаборатория, лицензирана 
с право да произвежда хранителни добавки.
 През последните години медицинската наука обръща все по-голя-
мо внимание на съжителството на човешкия организъм с множество 
бактерии в него - полезни и вредни, без които нормалното човешко 
съществуване е невъзможно. „Когато съотношението между полез-
ните и вредните бактерии в дебелото черво бъде нарушено, това 
означава, че имаме здравословен проблем. Корените, причините 
на все повече хронични заболявания днес се търсят и откриват в 
микрофлората на човека“ - обясни съвсем накратко Иван Лесен за 
причината, накарала го да се насочи към производството на пробио-
тици. За пробиотиците „Нарине”, за техните специфични качества и 
за влиянието им върху човешкия организъм е разговорът с инж. Иван 
Лесев, д-р Тодор Хинов - ръководител на клиничното проучване на 
пробиотиците, и д-р Катя Бончева - педиатър, главен лекар в меди-
цински център „Авицена“ в София.

	д-р	Катя	Бончева

Иван	Лесев

	д-р	Тодор	Хинов

Продължава на стр. 8



8 23 май 2018 г.

Те  имат  и високи  потре -
бителски  качества  и ефек -
тивност  при новородени  
и деца  до 36 месеца.  При  
редовен,  минимум  10-дне-
вен,  прием  двете  добав -
ки действат  синергично  и 
нормализират  липсващата  
или нарушена  микрофло -
ра.  Коликите,  диарията,  
запекът  и дисбактериозата  
се  преустановяват.  Здра -
вословното  състояние  на 
участниците  в изследва -
нето  се  подобрява  както  
по отношение  на наблюда -
ваните  показатели,  така  и 
цялостно.  

 Употребата на  двете  
хранителни  добавки  не 

дава  никакви  странични  
ефекти.  Съставът  на „На -
рине” и „Нарине  макс”  и 
резултатите  от клиничното  
проучване  дават  основа -
ние те да  се  препоръчват  
за  употреба  при новороде -
ни и деца  до 3 години при 
проблеми  със  стомашно-
чревния  тракт  - дисбакте -
риоза,  колики,  запек,  раз -
стройство,  както  и след  
антибиотично  лечение.  
Липсата  на  консерванти,  
оцветители,  ГМО  и други 
синтетични  агенти,  както  
и живата  форма  на кул-
турите  в състава  съответ -
ства  на съвременните  тен-
денции  за  създаването  на 
пробиотични  хранителни  

добавки.  Цялото  клинично 
изследване  е публикувано  
на интернет  страницата  на 
медицински  център „Уни -
мед“ www.unimed.bg  и на 
сайта  на  производителя  
www.medbio-bg.eu  .
 - Г-н Лесев, имате ли 
още изненади?

Да, до няколко  сед -
мици в специално  създа -
деното  дружество  „Нарине  
България“  АД пускаме  пър-
вото  на българския  пазар  
ацидофилно  мляко  с  мар -
ката  „Нарине”,  заквасено  
с  бактерията  Lactobacillus  
acidophilus  щам  317/402.  
Ацидофилното  мляко  се  
приготвя  чрез  подквасване  
на пастьоризирано  прясно  

мляко под въздействието
на  ацидофилни  бактерии
Lactobacillus  acidophilus.
Понякога  може  да има и
други видове  бактерии в
млякото.  

 Това мляко  съчетава
качествата  на живите аци-
дифилни  бактерии щам
317/402,  техните  метабо -
лити и добавените  в про-
дукта  пребиотици  инулин
и пектин,  затова  сме го
нарекли  „Ацидофилно мля -
ко „Нарине”.  Повече от
мляко”.  Сега  стартираме с
него,  постепенно  ще раз -
ширяваме  гамата  на аци-
дофилните  продукти, но
нека  да  имаме  повод за
нови срещи  и по-нататък.

Èâàí Ëåñåâ:  Åïèäåìèÿòà íà XXI âåê å äèñáàêòåðèîçàòà”
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