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Имало едно време в едно чудно царство
на име Брус. Там всички жители живеели в
хармония, защото цар Франс и неговата съпруга,
царица Грета се отнасяли много добре със всички
жители на кралството без значение от тяхното
потекло.

Всеки петък следобед, когато царското

семейство било най-свободно помагало на народа

си. Царица Грета беряла плодове и шиела заедно с

младите девойки на пазара, а цар Франс помагал във

дърводелската фабрика на царството. Към тях се

присъединявал и техният единствен син- принц

Ханс, който преподавал в местното училище. Той

учел децата на латински, разказвал им интересни

истории, учел ги да четат смятат и пишат.



Ето обаче, че дошъл моментът цар
Франс и царица Грета да се оттеглят от
трона и да се оттеглят в покоите си и да
се наслаждават на оставащото им
време. Но имало едно условие- техният
син да се ожени. Традицията в тяхното
царство повелявала, че, ако
престолонаследникът се възкачи на
трона, без да е имало сватба, то в
царство Брус ще настъпи глад и суша.
За да избегне това, царица Грета за своя
снаха избрала принцеса Екатерина,
красивата дъщеря на краля на царство
Мерлон.



Не след дълго денят на
сватбата настъпил. Двамата
младоженци били
коронясани на площада,
всички били щастливи.
Празненствата за двете
царства продължили цяла
седмица. Франс и Грета се
оттеглили в покоите си,
защото били спокойни, че
царството е в добри ръце.



Един ден цар Ханс
легнал тежко болен. Чувствал
се отпаднал, красивото му
лице побеляло като на
мъртвец. Не можел да ходи и
ядял едва, защото много го
болял корема. Викали
лечители от всякакви краища
на света, но без успех.



Една вечер, дъщерята на
придворната готвачка-Бети отишла в
кухнята, защото майка й готвела
пилешка супа. Вместо майка си
обаче, тя заварила царица Екатерина,
която стривала малко парченце олово.
Бети се скрила и загледала добре в
действията на нейната господарка. Тя
изсипала оловото на прах във една
купа и я напълнила със супа.



Още един месец и онзи глупак Ханс ще
умре! И ще мога да се оженя за
братовчед му, красивият, мил и нежен
Йоханес и заедно да царуваме.

*Ето защо цар Ханс е толкова зле!Тя го
трови с олово!- помисли си Бети.

Бети влязла в кухнята.

–Какво правиш тук, придворен плъх?-
попитала остро Екатерина.

-Идвам да проверя супата, Ваше
височество.

-Аз я проверих. Даже, ето, занеси я на
моят болен Ханс. Ах, милият ми той.
Ще си остана, млада вдовица, никой не
може да му помогне.

-Ще я занеса, само един момент.

Елизабет излязла от кухнята. Точно
тогава Бети изсипала супата. Тя
извадила гъшия дроб от обяда и го
сложила на огъня да се стопли.
Запарила чай от глухарче и стрила
активен въглен. Поднесла това блюдо
на цар Ханс със сребърна виличка, а
чаят със сребърна лъжичка.



-Заповядайте, царю. Ако има нещо
извикайте.

-Бети, изчакай! - Ханс немощно хвана ръката
й; -Елизабет сигурно си е легнала, а аз нямам
сили да се храня. - Девойката кимна. Тя
помогна на краля да се нахрани.





Ти, глупав придворен плъх, как успя да спасиш, онзи
плужек, мъжът ми?!

–Видях Ви как стривате олово и му го изсипвате в супата.
Дядо ми е бил учител по химия и знаех за действието на
тежките метали. Симптомите на цар Ханс се навързаха.
Също така знаех какви храни да му давам, за да му помогна.
Хранех го с черен дроб, сьомга, риба тон, говеждо месо,
плодове и всеки ден му давах чай от глухарче с активен
въглен. И най-важното! Сребърните прибори, които поемаха
тежките метали, които вие продължавахте да му давате в мое
отсъствие.

–Кой ще ти повярва?Ти си една глупава придворна слуга!-
засмивайки се рече Йоханес.



–Аз ще и повярвам! -изведнъж се появи Ханс.

–Ханс, мили, какво правиш тук? Не трябва ли да лежиш?

–Не ми произнасяй дори името! Оставете Бети на мира!

–Братовчеде, недей така, не си чул правилно, нали не се чувстваш добре и…

–Чух достатъчно! Стража! Заловете тези двама долни подлеци!



След време
За царство Брус настъпи празник. Днес бе сватбата на

цар Ханс и принцеса Бети. С благородната си постъпка и с
разума си, придворната девойка бе спечелила сърцето на
красивия цар.

-Народе!- Обърна се към тях Ханс.-От този ден
нататък заповядвам всеки мъж да предлага на своята дама
със сребърен пръстен, защото, ако нашата царица не беше се
сетила да ме храни със сребърни прибори, то сега щях да съм
на едно много по-далечно място.

-Да живеят цар Ханс и царица Бети!- извикаха в един
глас всички.

След сватбата на цар Ханс и царица Бети всички отново
живеели щастливи и в хармония, а Екатерина и Йоханес били
наказани да лежат в затвора до края на дните си.



Олово-физиологично действие 
върху организма

Оловото е един от най-опасните за
живите организми елементи. Попаднало в
организма не се отстранява комулира се с
продължителен период на излъчване (от
няколко дни до 25 години). Натрупва се най-
много в костите, където замества калция.
Попада в човешкия организъм главно по
респираторен път (20 -60 %) и
гастроинтестинален път (10 % при възрастни
и около 40 - 50 % при децата).

При отравяне с оловни аерозоли се
наблюдават нарушения преди всичко в
хемоглобиновия синтез, нервната система и
повишаване на артериалното налягане.



Доказано е, че среброто може да унищожи
над 650 вида бактерии и патогенни
микроорганизми, поради което то се използва от
хората за унищожаване на различни
микроорганизми от хилядолетия, което показва
неговия стабилен бактерициден ефект.

От историята е известно, че походът на

армията на Ал. Македонски в Индия бил спрян

от епидемия от стомашно-чревни заболявания

сред войниците. Военачалниците обаче почти не

боледували. След повече от две хилядолетия

химиците откриват, че среброто е предпазило

военачалниците от епидемията. Те пиели вода от

сребърни чаши, а войниците от калаени съдове.

Нищожното количество сребърни йони, които

преминават във водата, убиват микробите.



АКТИВЕН 
ВЪГЛЕН

АКТИВНИЯТ ВЪГЛЕН Е ДОБИТ

ОТ ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА, ПРИ ЧИЯТО

ОБРАБОТКА СА ОТСТРАНЕНИ

ВЪГЛЕВОДОРОДИТЕ И Е УВЕЛИЧЕНА

СПОСОБНОСТТА ЗА АДСОРБЦИЯ.

ВЪГЛЕНЪТ СЕ „АКТИВИРА“ ПРИ

ОБРАБОТКА НА МНОГО ВИСОКА

ТЕМПЕРАТУРА. ТЯ ПРОМЕНЯ

ВЪТРЕШНАТА МУ СТРУКТУРА,

НАМАЛЯВАЙКИ РАЗМЕРА НА ПОРИТЕ И

УВЕЛИЧАВАЙКИ ПОВЪРХНОСТТА МУ.



ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
АКТИВЕН ВЪГЛЕН –
РАЗЛИЧНИ ЗДРАВОСЛОВНИ
СВОЙСТВА

• ПРИ ОТРАВЯНИЯ;

• ПОДОБРЯВА БЪБРЕЧНАТА 

ФУНКЦИЯ;

• НАМАЛЯВА НИВАТА НА 

ХОЛЕСТЕРОЛА;

• ПОМАГА В БОРБАТА С 

ГАЗОВЕТЕ;

• ЗА ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИТЕ И 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ОРАЛНОТО 

ЗДРАВЕ;

• ПОМАГА В ГРИЖАТА ЗА 

КОЖАТА.



ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА ЧРЕЗ АКТИВЕН ВЪГЛЕН



Кое прави черния дроб, 
сьомгата, рибата тон, 
говеждото и плодовете 
толкова полезни?

В черният дроб, сьомгата,
рибата тон, говеждото и плодовете
основно се съдържат витамините
В3, В6, В12, А, D и E.

Всички тези витамини подпомагат
правилното функциониране на
тялото и на имунната система.
Витамин А подпомага за лечението
на много офталмологични
заболявания. Витамините В6 и В12
помагат за правилната асимилация
на мазнини и белтъчини, както и за
правилното им оползотворяване.
Витамин D е необходим за
здравината на костите и зъбите.
Витамин Е намалява риска от
исхемична болест на сърцето и
облекчава състоянието на умора.



Чай от глухарче

Глухарче (Taraxacum officinale) е от род
многогодишни тревисти растения. Разпространено е по
ливади, тревисти места, край пътища и населени места. В
съвременната медицина се използва предимно коренът. То
съдържа инулин, който служи като пробиотик и тараксацин,
който помага за пречистване на черния дроб.

Коренът от глухарче може да помогне за детоксикация на
черния дроб, както и да облекчи симптомите при
чернодробно заболяване. Изследване от 2017 г. сочи, че
полизахаридите в растението наистина могат да бъдат
полезни за функцията на черния дроб. При запушване или
възпаление на жлъчните канали глухарчето е пръв
помощник.



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !


