
За нашите Essential продукти 

Хранителни добавки 

 

Подпомагат имунната система, подпомагат дихателната система, действат 
антиоксидантно - това са част от полезните ефекти на хранителните добавки в чиято 
основа е шипковият плод, разработени и произвеждани от „Балевски и Киров” ООД. 
Мощните антиоксидантни и имуностимулиращи формули са „събрани” в една капсула, 
в която ценният плод със своите активни съставки е комбиниран с други билки, 
витамини и минерали, което засилва цялостното полезно действие на продукта. 

Шест са първите хранителни добавки с шипков плод и шопково масло, които ще могат 
да бъдат закупени от електронния магазин на фирмата, елктронната платформа за 
пазаруване на EMAG, а скоро и в магазинската мрежа в страната. Продуктовата листа 
включва комбинациите „Rose hips Essentails - Шипка, Ехинацея, Черен бъз и Кръвен 
здравец”, „Rose hips Vegan – Шипка, Желязо, Фолиева киселина и Витамин В12”, „Rose 
hips resistance – Шипка, Цинк, Селений и Витамин Е”, „Rose hips Omega – Шипково 
масло с Омега 3”, „Rose hips Vita C – Шипково масло с Витамин С”, „Rose hips Vita D – 
Шипково масло с Витамин D”.  

Храни и чайове 

Освен познатите шипков чай и сушени шипкови плодове в секцията „Храни и чайове” 
във електронния магазин може да се открият и брашно от плодове на шипка, брашно 
от шипкова люспа и сушена шипкова люспа за отвара и настойка. Скоро предстои да 
бъде пусната на пазара и най новата разработка на компанията – шипков мармалад 
суха смес. 

Студено пресовано масло 

Шипковото масло е единственото растително масло, което съдържа в натурален вид 
уникалния здравословен комплекс от:  Естествени масни киселини Омега-3 (33%), 
Омега-6 (44%), Омега-9 (14%) и Антиоксиданти - флаваноиди и бетакаротени, 
Естествени витамин А,  витамин Е, витамин С, витамин F, витамин K и групата витамини 
B. 

Основните активни съставки на етеричното масло от Римска лайка са 4-метиламил 
ангелат, изобутилангелат, изоамил тиглат. Съдържа хамазулен , бизаболен, 
вербазулен, кадинен, тиглат, ангелат, пинен, камфен, сабинен, мирцен, 1,8-цинеол, 
терпинен, кариофилен, сескитерпенови лактони, флавоноиди на на които се дължиат 
неговите противовъзпалителни и антисептични свойства.  

Маслото от Шипки е източник на естествена ретиноева киселина - витамин А и 
токофероли - витамин  Е, което го прави в мощен елексир против бръчките, изглажда 
фините линии, изсветлява старческите петна, подпомага разтежа на нови клетки и 
подобрява състоянието на наранената кожа, увеличава производството на колаген, 
запазва кожата без сухота, напуквания и видими неприятни белези, бори се с 
акне, екзема, обриви, дерматити и различни кожни алергии, предотвратява появта на 
стрии, подобрява еластичността и заздравява кожата, тушира старчески петна и други 
следи върху кожата, подхранва скалпа. 



Изключително богато на антиоксиданти - флавоноиди и бета каротени, на които се 
дължи неговият отличен хидратиращ и подмладяващ ефект. Изобилието от 
есенциалните мастни киселини: линоленова киселина - Омега 3, линолова киселина - 
Омега 6 и олеинова киселина - Омега 9 оказват благоприятно влияние върху 
регенеративните процеси във вътрешния слой на кожата, като от една страна я правят 
изключително еластична, а от друга създават изключително мощни защитни и 
противовъзпалителни свойства. 

Шипковото масло е пълно с подхранващи витамини, есенциални мастни киселини и 
феноли, които имат антивирусни, антибактериални и противогъбични свойства. 
Неговото използване спомага за избелване на белезите по кожата, има регенеративен 
ефект, има антиейдж ефект, поддържа еластичността и гъвкавостта на кожата, запазва 
влагата в кожните клетки и ексфолира перфектно кожата, подхранва косата и ноктите, 
стимулира растежа на косъма.  

Именно това е причината шипковото масло да се използва като активна съставка в 
козметичните продукти. С марката на „Балевски и Киров” ООД се предлагат 
биологично студено пресовано масло от семена на шипки, както и масло от шипка в 
комбинации с масло от лайка, масло от бял равнец и масло от безсмъртниче всички те 
подходящи за директна употреба. Разработват се и формули за шампоан с шипково 
масло, сапун с парченца плод и масло от шипка, скраб от шипково семе и масло.  

 

Електронният магазин на „БАЛЕВСКИ И КИРОВ” ООД е на адрес https://balevski.eu 

 

https://balevski.eu/

