
Създателят на Сириус - Д

Професор Димитър Димитров -  използва познанията си за химията и храненето , за да помага на хората да 
се справят със здравословните си проблеми.

Такива,  които са  свързани с  редица заболявания  на сърцето,  очите,  бъбреците и стомаха.
Знанията и интересите си той сформира още в младите си години, като завършва висшето си
образование  в  Ленинградския  текстилен  институт.  Специалността  му  е  „Технология  на
химичните влакна“ а дипломата си получава с отличие през 1959 г.  След като се връща в
България,  по-късно  същата  година,  започва  работа  във  Висшия  химико-технологичен
институт в София, България. Следват още защита на кандидатска дисертация в Московския
текстилен институт,  работа там в катедрата  по “Технология  на химическите  влакна“  като
научен сътрудник. През 70те години отново се връща в България за да продължи работата си
и да развива интересите във Висшия химико-технологичен институт в София. Там той развива
кариерата си, започвайки като асистент, минава през доцент и получава титлата професор –
“Доктор на техническите науки”  като защитава успешно дисертацията си.

През 1980 година придобива  отличие  на  България  -  Димитровска  награда  за резултатите и успехите си в
развитието на био - медицински материали със  специално  предназначение, без аналог и в наше време.

Работил е като заместник-директор на Института за специални влакна и биологически активни
материали. А от 1995 г. е създатетел на своя компания, развиваща продукти в областта на
медицината.  Благодарение  на  богатия  си  международен  опит  както  научен  така  и
практически, след дълъг период на експерименти и проби, продуктът Сириус Д, който всички
познаваме, излиза на пазара. Радва се на голям успех от клиентите. Какато и до днес проф.
Димитров и неговите колеги продължавт да развиват добавката. С всеки ден продължителна
работа се стараят да я правят все по-ефикасна,  достъпна и лесна за  употреба за хора от
всякакви  възрасти. През 2016 г.  е  разработена нова,  по-мощна серия с  марката  Сириус-Д.
Предлагат се 4 специални продукта, с различно предназначение според нуждите и целите на
потребителите
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През 2015 г. приключи важен етап на усъвършенстване от близо 15-годишната разработка на SIRIUS-
D.  През  последните  пет години анализирахме резултатите  от  приема и действието  на продукта  и
Вашите препоръки и пожелания. Резултатът от работата ни са новите хранителни добавки Сириус-Д.
Досега познатата Ви опаковка и продукт остават в историята.

Вместо нея вече Ви предлагаме четири нови варианта Сириус-Д, като всички изпълняват още по-ефективно
основната  функция  на  хранителната  добавка  Сириус-Д  –  подпомагат  регенерацията  на  тъканите  в
организма:

                                                       КЛАСИК               ЛАЙТ               СПОРТ          ИНТЕНС

Цялата  необходима  Ви  информация  за  всяка  версия  ще  намерите  на  този  сайт.  Който  е  и
единственият сайт на създателя и единствен производител на продуктите Сириус-Д. С други думи –
моят сайт. Причините, макар и с известно закъснение, да създадем този сайт са няколко:

 Нароилите  се  през  последните  години  сайтове  на  хранителната  добавка  Сириус-Д,

претендиращи да са първи, единствени, официални, на производителя, с мое одобрение, с мое
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съгласие и с какви ли не още абсурдни претенции. Искам да се знае – досега не е имало нито

официален сайт на Сириус-Д, нито, до създаването на този сайт, съм упълномощавал някого с

права  за  официална,  ексклузивна  и  каквато  и  да  било  друга  дистрибуция  на  хранителната

добавка Сириус-Д, реклама на продукта и т.н. Нито за територията на България, нито за която и

да е територия в чужбина. Допълнителна информация по въпроса кой може да предлага нашите

продукти също ще намерите на този сайт.

 Потребителите  на  Сириус-Д  да  имат  изчерпателна,  обективна  и  вярна  информация  за

продуктите ни.

 Потребителите на Сириус-Д да имат пряка връзка с производителя.

 Аз,  като  създател  и  производител  и  екипът  ми  да  имаме  обратна  връзка  с  Вас,

потребителите – ще можете да се обръщате към нас и да получавате отговори на въпросите си.

 Потребителите на Сириус-Д да знаят откъде могат да купят продуктите Сириус-Д и на каква

цена.

 Потребителите на Сириус-Д да знаят откъде и от кого ДА НЕ КУПУВАТ продуктите Сириус-Д.
А причините  да  разработим  и  да  Ви  предложим  четири  версии на  досега  познатата  Ви
хранителна добавка са:

 Да отчетем препоръките и пожеланията Ви към досегашния продукт.

 Да Ви предложим продуктова гама с по-високо качество.

 Да Ви предложим продукти с подобрена, по-рафинирана формула и по-висока ефективност.

 Да направим продукта по-приятен и по-лесен за прием както за възрастни, така и за деца.

 Да Ви предложим гама от продукти, от която всеки от Вас, с наша помощ, да избере най-

подходящия, най-ефективен и, не на последно място – най-изгоден от гледна точка на цена

продукт от гамата Сириус-Д.

 Всички тези цели са постигнати в много голяма степен с новата ни продуктова гама. Затова, с

голямо удоволствие се обръщам към Вас с пожелание новите ни продукти да Ви донесат повече

Здраве, Сила и Енергия, по-високо Качество на

 Живот и, разбира се – Радост и Дълголетие.

С уважение,
Професор   Димитър   Димитров
Лауреат  на  Димитровска награда,
Създател на продуктите с марка  SIRIUS-D
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