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ВСИЧКО ЗА ТВОЯ свеж старт
Започни своя нов живот сега!

Ревитализирана 
и енергична от 
сутрин до вечер! 

revita.bg


2introduction

2

revita.bg

Дългоочакваното лято вече 
е тук! Все по-топло е, дните са 
по-дълги, прозорците са непрекъс-
нато отворени... Чистият въздух и 
светлината те карат да се чувст-
ваш вдъхновение – за ново начало, за 
промяна, за идеята да прочистиш ума, 
тялото и целия си живот от всичко 
излишно. 

Точно така! Време е да се раз-
делиш с онова, което не ти е необхо-
димо – ненужни вещи, износени дрехи, 
лоши навици, нездравословно хранене, 
негативни мисли, токсични хора и 
неискрени приятелства, неподходя-
щи партньори... Всичко това заема 
огромно пространство в живота 
ти, пространство, което можеш да 
запълниш с нещо, което наистина си 
струва! 

Стъпка 1

Освободи се от всичко,  
което ти пречи да се чувстваш добре!

Тази промяна ще подобри 
психическото и физическото 
ти здраве, и ще ти помогне 
да се чувстваш по-щастлива 
и по-уверена в себе си!
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Тисилин клийнс билкова програма пред-
ставлява билкова формула, която по естест-
вен начин извежда шлаките от тялото само за 15 
дни! Тя очиства кръвта, жлъчката, черния дроб, чер-
вата, пикочния мехур, кожната и лимфната системи! 

Ако пък искаш да отслабнеш, Тисилин клийнс 
билкова програма  също ще ти бъде от огромна 
полза! Защото преди всички дети, преди изобщо да 
си помислиш за редукция на теглото, е необходимо 
да прочистиш тялото си от токсините, които се 
трупат в мастната тъкан и пречат за постигане 
на желаното тегло! 

Без дълги, протяжни, досадни процедури, 
без да е необходимо да предприемаш крайни мерки и 
да се подлагаш на безумни ограничения! Само 15 дни! 
Само с Тисилин клийнс билкова програма!

Като стана дума за промяна и очистване, трябва да имаш предвид, че тялото ти изис-
ква специална грижа. Осигури му я с помощта на един много специален, изцяло натурален 
продукт с уникално въздействие върху общото здравословно състояние и външния вид! 

Стъпка 1

научи
още

Билкова пречистваща 
програма в 3 фази
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Напред  
към вълнуващото, ново начало!

Искаш да осъществиш всички положителни 
промени, които отдавна планираш, но не знаеш 
откъде да започнеш? 
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Предлагаме ти съвсем 
просто решение: започни 
от онова, което ще ти бъде 
най-лесно! И карай поред! 

Когато човек се опитва да 
се справи с всичко наведнъж, 
не постига успех. 

Щом започнеш да забе-
лязваш големия ефект от 
минималните си усилия, ще 
се почувстваш силна да про-
дължиш напред. 

Стъпка 2
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Има хора, които обичат да 
трупат вещи в дома или на ра-
ботното място. Когато това се 
превърне в тенденция, най-вероятно 
става въпрос за Синдром на Плюшкин 
– състояние, при което човек събира 
и пази безброй вещи, които никога 
не счита за необходимо да изхвърли. 
Класическият Плюшкин ни най-малко 
не се дразни от шкафовете, пълни 
с боклуци, претъпканото мазе или 
гараж, купищата ненужни вестници 
и списания по рафтовете, претъп-
каното с купища стари бележки и 
тефтери бюро... Каква е причината 
за подобно поведение? Много е прос-
то – психолозите са категорични, че 
емоционалното задръстване, в един 
момент преминава във физическо. 

Ако и ти действаш по подо-
бен начин, е време да развиеш 
по-здравословна връзка с при-
тежанията си. Презапасяването и 
безпорядъкът, обикновено са след-
ствие от дълго потискани състояния 
на тревожност, чувство за вина, 
депресия и други негативни усещания. 

Как да действаш най-напред? 
Първо се погрижи за физическия 
безпорядък около себе си. Колкото 
и да ти е трудно, изхвърли всич-
ко, което не ти трябва. Ще 
видиш, че чистотата на 
пространството ще 
рефлектира и върху емо-
ционалното ти състоя-
ние и ще те накара да 
се почувстваш далеч 
по-добре. 

Стъпка 3

Почисти дома и офиса  
от излишните вещи!

a happy, healthy home 5
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Антиейджинг 
масла и кремове

Избягвай онези с прекомерно съ-
държание на синтетични съставки, 
включително салицилова киселина, 
оксибензон и др. Най-добре използвай 
дълбко овлажняващи масла от жожо-
ба или облепиха (морски зърнастец; 
ракитник). 

За перфектен  
ежедневен макиаж

Вместо химическия, използвай 
минерален грим. Както подсказва и 
наименованието му, той се състои 
основно от минерали, извадени от 
земната кора. Най-често, минерали-
те, които се влагат в минералния 
грим са титанът, желязото, цинкът и 
др. Минералният грим има множество 
предимства пред химическия, който 
всъщност уврежда кожата. Търси 
минерален грим, който съдържа само 
естествени минерали, за да осигуриш 
най-доброто за кожата на лицето си!

Много жени омаловажават 
тази „подробност”, но грижата 
за кожата определено има зна-
чение. Бъди внимателна какво 
точно слагаш върху нея, защото 
както може би знаеш, много от 
вредните съединения в продукти-
те за тяло проникват в кожните 
слоеве и след това се абсорбират 
през кожната бариера, достигай-
ки кръвния поток. В тези случаи, 
здравето е изложено на риск. 

Важно е да се грижиш  
добре за кожата и косата!

Стъпка 4
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Грижа  
против изпотяване

Препоръчваме ти продукти със 
съдържание на природни минерални 
соли, спиращи растежа на бактерии-
те, които причиняват неприятната 
миризма. 

Хидратирай  
косата в дълбочина

Ако ти е възможно, вместо боя, 
използвай органични растителни 
материали, като къна. Задължител-
но включвай овлажняващи продукти, 
които възстановяват влагата в 
косъма и „заключват” цвета в косъ-
ма. Органичното масло от авокадо, 
както и кокосовото масло, са едни от 
най-ефикасните средства за поддър-
жане на косата здрава и лъскава. 

Стъпка 4

Опитай  
с кокосовото масло на Nature’s Way!

То не съдържа ГМО, избелващи вещества, хексан, 
транс-мазнини и хидрогенирани мазнини. То е organic сер-
тифицирано, extra virgin, нерафинирано и с превъзходен вкус. 
Можеш да го приемаш като хранителна добавка – за от-
слабване и като подкрепа за сърдечно-съдовата система, 
за локална употреба – разкрасяване на кожата и косата, 
както и за готвене! Имай предвид, че кокосовото масло за-
пазва полезните си свойства до температура от 180 граду-
са – нещо, което не важи дори за зехтина!научи

още
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Без (почти) никаква захар

Не случайно наричат захарта „бялата 
смърт”. Злоупотребата с нея води до 
покачване нивата на глюкоза в кръвта, 
затлъстяване, диабет и сърдечно-съдови 
проблеми, спад в имунитета, дентални 
проблеми, ускоряване на стареенето, не-
гативни промени в поведението и когни-
тивните способности, и др. 

Стъпка 5

Промени начина си на хранене!

Следи скритите 
източници на захар

„Натурални” плодови сокове, студен чай, бял 
хляб, бисквити, зърнени храни, енергийни баро-
ве, мюсли, кетчуп, сосове и др. Ограничи мак-
симално продуктите, които съдържат каквато 
и да било форма на рафинирана захар. Следи 
внимателно етикетите и избягвай продукти, в 
които има думички, завършващи на –оза, като 
фруктоза, захароза, декстроза и др.

Важно е да знаеш също, че захарта увеличава 
значително усещането за стрес! Прекомерната й 
консумация води до увеличение в нивата на стресо-
вите хормони адреналин, епинефрин и кортизол. Тези 
хормони могат да те накарат да бъдеш раздраз-
нителна, тревожна и дори – разтреперана. Това, в 
комбинация с прекомерната консумация на кофеин, 
може да доведе и до лъжливи състояния на паника и 
тревожност. 

Разбира се, не ти препоръчваме и другата край-
ност – напълно да „отрежеш” захарта от менюто 
си. Опитай с подхода 80:20! Набавяй си 80% от захар-
та от пресните плодове, а останалите 20% - от 
любимите си сладки изкушения!

revita.bg


clean up your diet 109

revita.bg

За период от 2 до 4 седмици, 
прекрати напълно консумацията 
на соя, млечни продукти, цитруси, 
глутен и ядки. 

Ако забележиш положителни промени в настроението си, 
подобрения в храносмилането и начина, по който се чувст-
ваш след хранене, ако до тогава си имала храносмилателно 
разстройство, но през времето на въздържание симптомите 
намалеят или напълно изчезнат, най-вероятно имаш храни-
телна непоносимост. Установиш ли това, за всеки случай се 
върни обратно към „лошите” храни за 3-4 дни – появят ли се 
отново неприятните симптоми, ще знаеш със сигурност, че 
имаш такъв проблем. Направи си и съответните тестове. 

Алергии или 
непоносимост

Страдаш ли от алергии или непоноси-
мост? Наличието на алергии, както и 
непоносимостта към определени храни, 
може да предизвика много неприятни 
реакции в организма. 

Стъпка 5Стъпка 5
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Увеличи приема на протеини

Аминокиселините, съдържащи се в протеини-
те, спомагат за елиминирането на токсините, 
което пък от своя страна оздравява целия 
организъм.

Не прекалявай с червеното месо, което завишава риска 
от развитие на диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболява-
ния. Вместо него, заложи на висококачествени протеинови 
източници, като грах, сьомга, пуешко и/или пилешко месо, и 
яйца. 

Повече органични, 
непреработени храни

Увеличената консумация на нерафи-
нирана храна облекчава всички органи и 

системи в организма, води до увеличава-
не на енергията и ефективното изхвър-

ляне на токсините. 

Внимавай със солта
Консумацията на сол в никакъв случай не е забранена, но високите 

количества може да се превърнат в проблем. За нормалното функ-
циониране на невронната комуникация в организма, баланса на 

течностите, мускулните функции и др., са необходими 500 mg 
сол дневно. Но не и обикновена трапезна сол! Наистина здраво-
словни са морската сол, както и небезивестната хималайска 
розова сол. 

clean up your diet 9
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Зареди тялото си с полезни 
хранителни вещества!

Стъпка 6

Мултивитамини: Висококачествените мултивитамини са от огромна 
полза за здравословното ти състояние и начина, по който се чувстваш. Но – 
внимание – не само през есенно-зимния сезон! Мултивитамините могат да ти 
помогнат и през пролетта и лятото – срещу пролетната умора и изтощение-
то, предизвикано от летните жеги. 

Най-сигурният начин да си осигуриш постоянен приток на енергия, жизне-
ност и добро настроение, са мултивитамините, извлечени от пресни, суро-
ви храни. Става въпрос за т. нар. Whole food мултивитамини, източник на 
вещества, изолирани от биологично чисти хранителни източници. Такива са и 
Алайв мултивитамини, които съдържат повече от 100 натурални съставки! 

Алайв мултивитамини са източник на 26 витамини и минерали, 26 плодове 
и зеленчуци, 14 зелени растения, сред които спирулина и хлорела, 12 храносми-
лателни ензими, 18 аминокиселини, 12 органично отгледани гъби, повече от 40 
антиоксиданти, и омега-3, 6 и 9 мастни киселини!

Какво да очакваш  
по време и след 
приема на Алайв?
• Имунните ти защити ще бъ-

дат напълно възстановени!

• Ще се чувстваш много по-жиз-
нена, енергична и тонизирана!

• Бързо и лесно ще преодоляваш 
стреса, тъй като нервната ти 
система ще работи далеч по-
добре!

• Състоянията на нервност и 
епизодични депресии ще разре-
дяват все повече!

• Ще бъдеш много по-ефективна 
и концентрирана в работата 
си!

• Състоянието на кожата, 
косата и ноктите ти ще се 
подобри!

• Ще забележиш положителни 
промени по отношение на зре-
нието си!

научи
още

revita.bg
http://produkti.revita.bg/shop/alive-multivitamini-1g/%20
http://produkti.revita.bg/shop/alive-multivitamini-1g/%20
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Витамин D
Дефицитът на „слънчевия” витамин 

може да доведе до опасни послед-
ствия. Витамин D играе критична 
роля за здравето на костите, добро-
то настроение, нормалното състоя-
ние на сърдечно-съдовата и имунната 
системи. 

Витамин В12
С този витамин можеш да енерги-

зираш тялото и ума си по естествен 
начин! Той не се съдържа в растител-
ните храни, затова ако си вегетари-
анка е задължително да го включиш в 
режима си!

Омега-3 
полиненаситени 
мастни киселини

тези супер здравословни, есенци-
ални мастни киселини подпомагат 
нормалното функциониране на мозъка 
и оказват ефективен контрол върху 
възпалителната реакция в организма. 
Скорошно американско проучване 
установи, че при хората с високи нива 
на омега-3 в кръвта, рискът от ув-
реждане на хромозомата е най-нисък. 
Хромозомата е маркер за стареенето 
и свързаните с него заболявания. 

Витамин С
Универсален антиоксидант. 

Поддържа нормалното състояние на 
имунната сиситема, костите, зъби-
те, венците и кръвоносните съдове. 
Витамин С не се съхранява и не се 
произвежда от тялото, затова пове-
чето специалисти горещо препоръч-
ват той да се приема допълнително. 

Желираните витамини са много добър вариант за хората със затрудне-
но преглъщане – състояние, известно като дисфагия, при което преминаването 
на течности и твърда храна от гърлото към стомаха, е затруднено. Повечето 
бременни жени също биха ги предпочели, защото витамините за бременни, 
обикновено са по-големи и неприятни на вкус и мирис. 

Ето две страхотни предложения за вкусни и изключително здравословни 
желирани мултивитамини:

Не си падаш по таблетки и капсули? Тогава можеш да се 
довериш на желираните мултивитамини, които противно 
на масовата представа, са не само за деца. 

АЛАЙВ МУЛТИВИТАМИНИ 
ЗА ВЪЗРАСТНИ 
(ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ)

Богата мултивитаминна формула 
за възрастни. Съдържа над 100 нату-
рални съставки. Съдържат пектин. 
Без съдържание на желатин!

АЛАЙВ МУЛТИВИТАМИНИ 
ЗА ЖЕНИ  
(ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ) 

Специално балансирани за жени под 
50-годишна възраст. С добавен допъл-
нително витамин В6, витамин D и био-
тин.  Плюс калций, фосфор, бор и хром. 
Съдържа 26 плодове и зеленчуци. Само 1 
желирана таблетка на ден!
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http://produkti.revita.bg/shop/alayv-gummy-multivitamins-for-women-131-mg/


БАДЕМИ

БОРОВИНКИ

ИЗВАРА

ФУРМИ

СОЕВИ яДКИ

ЛЕНЕНО СЕМЕ

КИСЕЛО МЛяКО

МАНгО

ОВЕСЕНА КАшА

СьОМгА

Храни за повече енергия
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На работа
Ако не умееш да организираш 

времето си добре, то непрекъснато 
ще ти се изплъзва. А това е по-умо-
рително, отколкото да свършиш куп 
работа за деня. Съветваме те да по-
ставиш лимит на безцелното лутане 
в интернет и особено – във фейсбук, 
и да приоритизираш задачите си за 
деня. Опитай се да подредиш мисли-
те си и да не позволяваш хаосът да 
владее ума ти. ясните цели и после-
дователното им постигане, е от съ-
ществено значение за количеството 
свършена работа, както и за начина, 
по който ще се чувстваш в края на 
работния ден. Колкото повече се 
мотаеш и отлагаш, толкова по-малко 
работа ще отмяташ и толкова по-на-
прегната ще се чувстваш. 

В свободното  
си време

И-мейлът, гласовата поща и соци-
алните мрежи са страхотни инстру-
менти за поддържане на определени 
социални контакти, работа или биз-
нес, но не забравяй, че те неусетно 
отнемат огромна част от времето 
ти! 

Много хора са придобили навика да 
отмятат от работата през уикенда 
или отпуската си. Не го прави! Почив-
ните дни са за почивка. И точка.
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Ако се колебаеш 
дали се чувстваш 
добре с този мъж, 
отговори си на 
следните въпроси:
• Често ли се чувстваш изцедена, 

след като прекараш повече време 
с него?

• Често ли разговорите ви се вър-
тят около критики и оплаквания, 
независимо за какво се отнасят 
те?

• Имаш ли смътното усещане, че 
той е отдалечен от теб?

• Често ли получаваш симптоми 
като виене на свят, главоболие, 
необяснимо напрежение, преди, 
когато и/или след като сте били 
заедно?

Ако отговорите на тези въпроси 
са положителни, значи е време да 
продължиш смело напред сама!

Ако настоящите отношения с интимния ти партньор 
предизвикват у теб чувство на несигурност, вина, непълноцен-
ност, прекомерна самокритичност, е време да престанеш да 
отлагаш края на всичко това. Сложи точка. Рязко и без да му 
мислиш много. Нали знаеш, че лошите навици и неподходящите 
хора се отказват изведнъж, а не постепенно?

Ако тази връзка не ти позволява да бъдеш себе си, просто я прекрати. 

И не забравяй: сексът е повече от важен, но не толкова, че да градиш вза-
имоотношенията си само на такава онова. 

Кажи „Не!”  
на нездравословните връзки!
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Както добре знаеш или 
както поне си чувала, спор-
тът и движението са от 
съществено значение за 
психическото равновесие, 
здравето на сърдечно-съдо-
вата система, когнитивните 
способности и др. 

Наскоро излязоха резулта-
тите от няколко мащабни 
проучвания, които кате-
горично доказват, че при 
възрастните хора, които 
редовно се занимават с раз-
нообразна физическа дей-
ност, рискът от развитие 
на деменция е значително 
по-нисък, отколкото при 
„мързеливите”. 

Ти не си  
спортен тип 

Довери се на музиката! Доказано 
е, че слушането на музика въздейст-
ва много мотивиращо на хората, 
които не си падат по спорта и 
движението, и дори спомага за подо-
бряване на резултатите им. 
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Бъди физически активна! 
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Източник:

revita.bg
http://deliciousliving.com/


Любимата марка на здравите хора!
www.revita.bgMade in USA

Върху естественото и натуралното. 

Фокусирани  

 върху качеството. 

  Върху грижата  

   за хората. 


