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Възможно е да си кажете – поредната аптека! Вижте сами! Аптека АВИТА е специална! Тя е създаде-

на да отговори на съвременните изисквания и потребности на пациентите и специалистите, ориентирани 

към по-безопасна терапия без странични действия като хомеопатия, цветя на Бах, витамини, билкови 

екстракти, включително противопаразитни. А също тахионни продукти, суперхрани, хранителни добавки 

и витамини, средства за лична хигиена и грижа за кожата.  

Специализирани сме в приготвянето на препарати за хомеопатична детокс терапия (ХДТ) и разпола-

гаме с машина за механично потенциране до 10М, която наподобява движението на човешката ръка при 

потенциране. 

ПОСРЕЩНЕТЕ ПРОЛЕТТА ЗДРАВИ И ЖИЗНЕНИ 

Безбройни са вредните влияния върху съвременния човек – химикали, пластмаси, ваксини, токсични 

медикаменти, синтетични хормони, антибиотици, консерванти – и още колко предизвикателства пред 

телата ни! Потопени сме в електромагнитното поле на интернет и безжичните комуникации. А в послед-

ните години – световна епидемия, мутиращи вируси, усложнения, дълготрайни последици върху само-

чувствието и здравето. Всеки е засегнат по някакъв начин.  

Ето какво можем да направим, за да си помогнем: 

ЗА ЦЕНИТЕЛИ НА ХОМЕОПАТИЯТА  

В хомеопатията са важни симптомите, а не микробите, с които 

са се заразили пациентите. Ако има подобие между симптомите 

на пациента и картината на хомеопатичното лекарство, то може да 

го излекува независимо от вида на инфекцията. Затова с едно ле-

карство може да се лекуват различни инфекции, а при пациенти с 

едни и същи инфекции се прилагат различни лекарства в зависи-

мост от различията в техните симптоми.  

На място в аптеката, по телефона, вайбър или в нашия Интернет магазин ще намерите нужните ви го-

тови хомеопатични лекарства, а също екстемпорални (приготвени на място, специално за вас, при нужда 

и с нашата потенцираща машина), в потенции от 12С до 10М. На разположение на нашите клиенти са 

всички полихрести, всички често употребявани и стотици „малки“, екзотични и редки хомеопатични ле-

карства в ниски и високи потенции, нозоди, саркоди, изоди и специалитети.  

Разполагаме с квалифицирани консултанти – водещи български лекари-хомеопати с голям опит, с 

които може да се консултирате на живо, по телефона или онлайн. Вижте интервюта с тях и как да се 

свържете с тях на нашия Интернет сайт. 

https://avita.bg/
https://avita.bg/


За профилактика и лечение с класическа хомеопатия аптека АВИТА предлага готови хомеопатични 

аптечки – комплекти за деца и възрастни: 

Хомеопатична аптечка „Респираторни заболявания“. Добре е всяко 

семейство да разполага с тези лекарства за справяне с най-често сре-

щаните респираторни заболявания, в това число и причинени от най-

различни вируси. 

Домашна хомеопатична аптечка за деца. Скъпи майки, представете си: 
събота вечер е, през деня сте ходили на разходка с детето, после сте готвили, чистили, уморени сте… 
Мъжът ви може и да се е почерпил… Тъкмо сте приспали детето и искате да се порадвате на заслужен 
отдих, а то се събужда с плач. Оказва се, че го боли ухо и температурата е 39,6! Аптеките са затворени, 
вашият семеен доктор не отговаря, а мъжът ви не може да ви откара до дежурния лекар. Сещате се за 
телефона на хомеопата, той ви препоръчва Аконитум напелус 200С или Ферум фосфорикум 200С, но 
няма откъде да ги купите по това време – в дежурната аптека има само много ниски потенции… Защо да 
си го причинявате? Няма ли да е много по-лесно, ако имате подръка най-често употребяваните хомеопа-
тични лекарства, които ви трябват, за да реагирате адекватно в подобна ситуация?  

 Кой вариант да изберете? 

• Първият вариант (30С) е за по-нежни и слабички малки деца до 2-3 години, както и за бебета. 
Лекарствата в потенция 30С действат по-меко и по-слабо, и понякога трябва да се повторят по няколко 
пъти.  

• Вторият вариант (200С) е за деца с по-голяма жизнена сила, например над 3 години, и такива, 
които се уморяват трудно и по-скоро вас ще изтощят, отколкото те да се кротнат.  

НОВО: ХОМЕОПАТИЧНА ДЕТОКС ТЕРАПИЯ 

Хомеопатичната детокс терапия (ХДТ) е начин да бъдат отстранени пречките пред вашето оздравя-

ване и възстановяване. 

Имаме честта да сме директни ученици и последователи на създателя на ме-
тода – нидерландския хомеопат Тон Янсен. Нещо повече, наши специалисти са 
организатори на обучението по ХДТ в България. Заедно с Hahnemann Apotheek в 
Нидерландия, този компетентен и прозорлив специалист разработва система за 
прилагане на различни хомеопатични лекове, в състояние да заличат натрупа-
ните патологични влияния и да освободят потиснатата ни жизнена сила.  

Както споделя самият Тон Янсен в книгата „С огън срещу огън“: „Наше за-
дължение и чест е да продължим еволюцията на хомеопатията”. Преди пан-
демията Тон лично посещаваше България и обучаваше проявилите интерес хо-
меопати, а понастоящем предлагаме семинари и курсове по ХДТ, водени от 
опитни български лекари-хомеопати. Повече – в интервюто с Тон Янсен.  

Ето какво казва Тон за нас: „Новата хомеопатична аптека АВИТА предлага стотици лекарства за 
ХДТ. Всичко там е замислено с цел да се улесни практикуването на ХДТ във вашата страна. Както 
практикуващите хомеопати, така и пациентите могат да си поръчват в аптека АВИТА качествени 
ХДТ препарати, произведени на място с изходни субстанции, произведени в Hahnemann Apotheek в 
Нидерландия, с която си сътруднича от години. Посетих аптека АВИТА и се убедих каква огромна 
работа е свършена. В основата на тази работа стоят хора, чиито мотиви са на ползу роду, които 
са вложили много пари, труд и любов, за да имат българските хомеопати достъп до оригинални 
лекарства за ХДТ. Затова подкрепям това начинание!“ 

https://avita.bg/ton-yansen-osnovatel-na-hdt/
https://avita.bg/produkt/respiratorni/
https://avita.bg/produkt/domashna-homeopatichna-aptechka-za-detsa/
https://avita.bg/produkt/aconitum-napellus/
https://avita.bg/produkt/ferrum-phosphoricum/
https://avita.bg/hdt-bg/
https://avita.bg/produkt/s-ogien-sreshchu-ogien-ton-iansen/
https://avita.bg/ton-yansen-osnovatel-na-hdt/


ОТКРИЙТЕ ВАШИЯ ХДТ- ХОМЕОПАТ! Запознайте се с хомеопати, практикуващи ХДТ у нас!  

Поредица интервюта под надслов „ХДТ – липсващата връзка“, в сътрудничество с онлайн списанието 
за здравословен начин на живот „По-здрави днес“. 

Ако сте действащи ХДТ хомеопати – включете се в нашата инициатива!  
Нека заедно популяризираме метода! 

АКТУАЛНО!!! ХДТ СЛЕД ВАКСИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19!  

Препарати за ХДТ след ваксинация против COVID-19 за намаляване на вредните последствия: 

- Ваксина Астра-Зенека 

- Ваксина Янсен 

- Ваксина Пфайзер 

- Ваксина Модерна 

 

УНИВЕРСАЛНИ И ВИНАГИ НЕОБХОДИМИ 

Липозомен Витамин С - 1000 мг в чаена лъжичка (5 мл) и 3000 мг в супена лъжица (15 мл).   

Липозомното капсулиране е метод, при който активните вещества (витамини, минерали и т.н.) се 

включват в микроскопични липозоми (кухи липидни сфери). Стените на тези сфери са изградени от ле-

цитин, полезен фосфолипид, който участва в изграждането на стените и мембраните на човешките клет-

ки. При контакт с лигавицата на тънкото черво липозомите се сливат със стените на клетките му и актив-

ното вещество от сърцевината на липозомата бързо преминава директно в клетката. Това е най-високата 

степен на абсорбция на вещества, позната до момента, и може да се сравнява само с доставянето по 

венозен път. 

Противопаразитните препарати на Хелиантус вече и в Пловдив без оскъпяване от доставка! 

 Заповядайте на място в аптека АВИТА – Пловдив, ул. „Димо Хаджидимов“ №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абонирайте се за бюлетина на аптека АВИТА, за да не пропускате  

ценна информация на различни актуални теми! 

https://avita.bg – ЗДРАВЕ БЕЗ СТРАНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ! 

Официалните данни на Министерството на  

здравеопазването на Нова Зеландия показват,  

че напълно ваксинираните развиват синдром  

на придобита имунна недостатъчност…  

 

СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ САМО ПРИ ПАЗАРУВАНЕ ОНЛАЙН ПРЕЗ МАРТ! 

Преболедували сте от КОВИД-19 и косата ви е започнала да пада?  

Ето едно възможно решение! 

10% отстъпка за комбинация от следните продукти:  

• PostCovid Hair 

• Шампоан за коса PARUSAN 

• Тоник за коса PARUSAN 

Код за отстъпка: mart 

https://avita.bg/category/interviews/
http://po-zdravidnes.com/
https://avita.bg/za-intervyutata-i-knigata/
https://avita.bg/produkt/covid-vaccine-astrazeneca/
https://avita.bg/produkt/covid-19-vaccine-jansen/
https://avita.bg/produkt/covid-19-vaccine-pfizer-biontech/
https://avita.bg/produkt/covid-19-vaccine-moderna/
https://avita.bg/produkt/lipozomen-vitamin-C/
https://avita.bg/produkt-kategoriya/antiparasit/
https://avita.bg/
https://avita.bg/
https://drsircus-com.translate.goog/general/vaccine-induced-immune-apocolypse/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg
https://avita.bg/produkt/post-covid-hair/
https://avita.bg/produkt/parusan-stimulirashch-shampoan-za-zheni/
https://avita.bg/produkt/parusan-energizirashch-tonik-za-zheni/

