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Това  казва д-р  Цветанка  Минковска, която е  работила  дълго  време  в
Медицинска  академия  - София. Ето какво разказа  доктор Минковска  за
личния си изстрадан опит в лечението на тежък рефлукс, който е имала. 

Д-р Цветанка Минковска: „Спасих се от тежък рефлукс с билков препарат.  
За  панацея  не  можем  да говорим , но за  добро  лечебно  средство – да. 

- Д-р Минковска , вие сте лекар с опит, смятате ли , че препаратът  SIRIUS D  е панацея 
на съвременната медицина ? 

- Това, което мога да кажа, е, че става въпрос за невероятен продукт. Продукт може би
на двадесетото столетие . Дава виталност . Възстановява   жизнеността на   тялото и
душата като цяло . Живее  целият организъм . Но като  лечебно средство , бих казала ,
че   въздействието  е  различно  по  сила ,  степен  и  времетраене .  Аз  страдах  от
гастроезофагеална  рефлуксна   болест .  При   мен   имаше   нарушение  на
стомашночревния  тракт,  еднопосочна  клапа  и  слаб  сфинктер.  За  да  ви  обясня  по-
добре,  ще тръгна  от  диафрагмата.  Тя  има три отвора,  отвор на хранопровода и на
стомаха, отвор на невроните за вегетатив ната нервна система . Имах  непрекъснато
киселини и  остра  пареща  болка , зад  реброто . Моята гастроезофагеална рефлуксна
болест  е  свързана  със  съединителната  тъкан.  Често  се  проявява  и  при    хора  с
наднормено тегло, бременни, при пациенти с вредни навици, с неправилен режим на
хранене и стрес. Аз още от млада имах киселини и това премина в хроничен ход. 

- И как си решавахте проблемите ? 

-  Провеждах  лечение  с  медикаменти.  Но  през  2009  г.  имах  сериозно  обостряне  с
появата на тъй наречената ерозия на лигавицата на хранопровода, което можеше да ми
причини  язва  или  карцином.  При  мен,  освен  че  имаше  психосоматична  реакция,
малостойна съединителна тъкан, имах проблеми, които се проявиха и в костно-ставния
апарат, и в други органи. Но тогава се познавах с проф. Димитров и реших, че имам и
друга алтернатива. Запознах го с епикризата и той ми предписа Sirius-D. Вземах го в
ударна доза, сутрин и вечер на гладно, разтворен с кисело мляко. НА 20-Я ДЕН ТАЗИ
ЕРОЗИЯ  НА  ХРАНОПРОВОДА  БЕ  НАМАЛЕНА.  А  субективни  оплаквания  нямах,  още
след първите  дни.  Продължих  да  го  вземам по  обикновения  начин сутрин и вечер
редовно една година. На практика вече нямах необходимост да вземам медикаментите,
предписани от официалната медицина. Разбира се, човек трябва да се съобразява с
диетичния режим. Но аз определено препоръчвам тази хранителна добавка. Убедена
съм и зная, че тя има благотворно въздействие върху организма и че помага. Доста
хора минаха на изследвания при мен. Тази хранителна добавка винаги действа, но не
при  всички  действието  е  еднакво.  Не  е  в  един  и  същи  срок,  при  всеки  е  строго
индивидуално. 

- Ако не бяхте вземали от тази хран. добавка при вашето заболяване, какъв щеше да е 
резултатът ? 

-  Сега  има  много  мощни  протектори,  но  изцяло  да  се  излекува  това  заболяване  е
немислимо.  А  често  лекарствата  лекуват  едно,  разрушават  друго.  Всеки  химичен
препарат  има  странични  въздействия,  а  лекарствата  са  продукти  на  химическата
фармацевтика  .  И  ние  се  оказваме  в  омагьосан  кръг  между  медицината  и
фармацевтиката.  Според мен,  ако има възможност човек,  ако неговият приоритет е
здравето, трябва да се търсят естествените натурални продукти, какъвто е Sirius-D. 

- При вас как се получи ? 
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-  Около мен колегите знаят, че вземам тази храна, и виждат, че вече съм много по-
добре. Когато човек не го принуждава никаква симптоматика, той забравя, че е болен. 

Но тази храна трябва да се взема непрекъснато, за да се почувства доброто здраве.
Тази добавка храни тъканите и затова е необходима. Това е четвъртата храна, която
ние по никакъв друг естествен начин не бихме могли да си набавим. И тъканите по
никакъв друг начин не биха могли да се възстановят. Защото знаете, с напредване на
възрастта  организмът  попада  в  капана  на  дегенеративните  проблеми.  Затова
подчертавам ясно и категорично, че тази хранителна добавка трябва да се взема. Тя не
е  панацея,  разбира  се,  но  ДЕЙСТВА  ЦЯЛОСТНО  ВЪРХУ  ОРГАНИЗМА  и  има
противовъзпалително действие.

- Имате ли представа как действа при болест на пилора ? 

- Пилорът е пръстен между хранопровода и стомаха. Клапата се отваря неадекватно, не
когато трябва в горните  отдели на стомашно-чревния тракт  и  е  налице повръщане,
изпражненията са черни, когато се поглъща кръв. Симптомите са изключително тежки.
Болният  усеща  парене,  киселини,  болки  зад  гръдната  кост.  Когато  се  взема  тази
хранителна  добавка,  наличните  симптоми затихват.  Най-напред с  ударни  дози по  3
супени лъжици сутрин и вечер, после по две, после прекъсване и пак вземане. Това е
уникален продукт не само за възстановяване, но и с профилактична цел. Дава енергия.
Възстановява  целия  организъм.  Но  трябва  дълбоко  да  подчертая,  като  лечебно
средство,  всеки организъм е уникален,  има генетичен код и позволява да се отсее
времето,  качеството  и  продължителността  на  въздействието,  съобразно  неговата
индивидуалност. 

- Знаете ли дали действа при остеопороза ? 

- Разбира се, че действа. Но при остеопорозата иска време, много по-дълго време, за да
се  подобри  състоянието  на  пациента.  Действа  и  при  гонартроза  –  заболяване  на
коленните капачки, при коксартроза – заболяване на тазобедрените стави. А за да се
почувства  човек  по-добре  и  пълноценно,  му  трябва  прием за  не  по-малко  от  шест
месеца.  Но  искам  да  отбележа  като  лекар,  че  всичко  зависи  от  индивидуалната
конституция  на  организма,  както  и  от  възрастта.  За  по-възрастните  хора,  нямам
предвид 60-годишните или 70-годишните, а хората над 76 г., времето за възстановяване
е по-продължително. Затова на хората, които идват при мен, го препоръчвам горещо.
Той действа и при дископатия, състояние след травми, промени в оросяването. Този
продукт  може  да  почисти  отлаганията  в  кръвоносните  съдовете  и  да  подобри
състоянието им. Еластичността се подобрява. Действа и върху генеративните промени
на малките кръвоносни съдове. При храненето с възрастта капилярите се запушват, а с
помощта на добавката това не се допуска. Затова, ако го вземаме за едно, то действа и
за друго. Неговото въздействие е многоспектърно и помага за възстановяване на други
системи от нашия организъм. 

- Искам отново да задам въпроса, панацея ли е тази храна или не ? 

- Още веднъж ще подчертая, че Бог все още не ни е разрешил да открием панацеята на
всички болести. И знаете ли защо? Защото всеки организъм е уникален и неповторим в
много отношения. Тогава как една и съща храна ще действа оздравяващо на всички?
Възможно ли е? Сами си задайте въпроса. Но като лекар мога много отговорно да кажа,
че тази хранителна добавка има изключителни качества, които повлияват благотворно
на  болния  организъм,  в  различни  срокове,  в  различно  време,  с  различна
продължителност.  Тя  е  прекрасна  профилактична  субстанция,  която  помага  много
повече, за да се предпазим. Но ние, българите, нямаме здравна култура. Търсим лекар,
когато безвъзвратно сме загазили. 



Интервю  от  Р О В О В А  , Вестник Доктор 3.06. 2013 г

  За информация и поръчки на  продукта  Сириус - Д

Костадин Топчиев – 0878 822 054 , kktplovdiv@abv.bg
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