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 25 отзива от реални  пациенти

1. Създателят  проф . ДИМИТРОВ - храната е без аналог в света , помагаща на 
човек.

Храната съдържа  нискомолекулни / олигомерни / полипептидни  вериги , който 
съдържат всички
аминокиселини . Много  бързото  усвояване на този тип белтъчини от организма води 
до бързото
възстановяване на всички тъкани и органи. Храната е безвредна и  много полезна за 
човека.

2. Доцент Лазаров , хирург– нямам здравословни проблеми , но я консумирам 
Сириус-Д               и благодарение на него продължавам да оперирам въпреки че 
съм на 70 годишна възраст.

3. Доцент Гиров – от клиника по  съдова  хирургия. Становище : вземането на 
лечебната ,

Храна има добър ефект за подобряването на периферното артериално 
кръвообръщение.

4. Доцент Запрянов – пациент получил разкъсване на ахилесово сухожилие на 
крак спира спортна дейност.След четери месеца вземане на лечебната 
храна , ахилесовото  сухожилие  не напомня за съществувала по рано 
травма.Пациентът е оздравял.

5. Доктор кардиолог  Дивчев –лечебната храна с успех е ползвана при много 
пациенти  със сърдечни проблеми.  Клиничните наблюдения са с доказани 
много добри резултати .

6. Доктор  гастроентеролог  Минковска - с лечебната храна  помогнах на себе
си, помогнах на мои близки  и роднини, който дойдоха при

7. Доктор  Петя Йорданова-страдах от множествена  склероза, след десет 
месечено  редовно и търпеливо вземане на  лечебната  храна с    мен стана чудо  
.  Продължавам с

лечебната храна.

8. Пациент Владимир Спасов–бях на легло, но след активно вземане на 
лечебната храна вече имам друго тяло . Върнах си здравето.

9. Пациент Милчо Спасов - с асептична некроза  и  глаукома. След  шест месечно
активно  вземане на лечебната храна си върнах здравето и съм добре .

10. Пациент инж. Боян Белов -Храната е чудо - отново съм напълно 
пълноценен човек. Бях     рухнал  . Oперация на сърцето. Храната  ми даде отново
животворящ  импулс  , върна

         живота в мен . 

11. Пациент Ангел Генов – благодарение на храната отново  ходя по Витоша 
и  карам ски , болките в краката отминаха , след активно вземане на храната.
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12. Пациент Велко Рачев – няколко кратно късане на връзки в глезенната 
става. При на-       товарване постоянни болки . След няколко месеца прием на 
Сириус-Д вече съм добре.   

            
13.  Пациент Женя Кирева – благодарение на Сириус - Д се върнах към 

движение без болки. За артрозните заболявания изисква време от дълго 
приемане на храната , но си зас-       лужава приема на Сириус – Д.

14.  Пациент В. Тунев – футболист в Англия , след тежки проблеми с болки в 
коленете е пред      спиране на кариерата си. След няколко месеца интензивен 
прием на Сириус Д вече е добре ,     продължава кариерата си.

15. ГеоргиеваВеселина 
Синдром на Чандлър е наи-тежкото увреждане на тазобедрената става, болестта се развива
за около 15 год. Ползвам храната сириус-д вече 3.5 месеца. Първия месец болките бяха
много силни,в черния дроб, очите, ставите, гръбначния стълб, кръста, но аз знаех, че това е
добре,  щом има  болки  и  кризи,  значи,че  сириус  действа.  Първото  подобрение  усетих  в
движението и отпускането на мускули и сухожилия, походката ми стана по уверена, правех
по-дълги разходки,вече по-малко куцам, отслабнах с 6 кг. Чувствам се все по-добре, но аз
вярвам  и  знам  че  се  иска  време  за  излекуване  на  това  тежко  заболяване.  Лекарите
препоръчват само операция, а тя е нож с много остриета и гаранция няма. 

16. Олга Христова 

Страдам от плоскостъпие, атртоза. Болките в ставите ми са ежедневие. Никъде не излизам
без ортопедичните си стелки, защото всяка стъпка е мъчение. Лесно се уморявам, трудно ми
е дори да се затичам след автобуса. Започнах да взимам Сириус Д преди около два месеца.
Не мога да кажа кога точно е настъпила промяна, не я усетих.  Но има един много силен
момент,  в  който  аз  самата  ахнах:  Бяхме  с  приятелки  на  екскурзия  на  планина.  Ходихме
няколко часа, без да усетя умора. И когато седнах на една пейка за почивка и събух обувките
си, с почуда установих, че ортопедичните ми стелки ги няма. Не ги бях сложила в обувките, и
изобщо не усетих липсата им! Това нещо наистина работи!

17. Надежда Димчева 

Майка ми имаше сериозни проблеми с черния дроб, разширени вени, постоянно главоболие,
болки в ставите – ходеше много трудно и болезнено. Аз пък имам един доста голям липом –
колкото юмрук. Вече взимаме 4-ти месец Сириус Д , всяка го пие за нещо. Моят липом още си
го има, но е видимо намалял! Показателите на майка ми след последните изследвания са
чудесни – черният дроб явно се възстановява, вените се събраха, а болките в ставите вече са
незначителни в сравнение с предишното положение. Виждам как майка ми си ходи на пазар
спокойно, не се замисля и спира преди на всеки 10 метра, не се оплаква. Много, много съм
доволна. Не знам дали се дължи на комбинирания ефект на зеолита и Сириус, но при всички
положения  това  нещо  работи  и  ни  избави  от  състояния,  с  които  се  борим  от  години!
Благодаря ви! Продължаваме да взимаме храната.

18. РалицаЧернева  

Вече трети месец взимам Сириус-Д – имам автоимунно заболяване – Сьонгрен. Имах много
сериозни проблеми с лигавицата на очите, болки и сковаване в ставите. Откакто го пия, вече
усещам ефекта – няма ги тези болки и дискомфорт, чувствам се много по-добре. Много ви
благодаря  за  съветите,  за  методите  за  работа  и  на  фините  нива. Медитациите ви  са
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прекрасни – също ми помагат. Доволна съм много от Сириуса и ще продължавам да го пия,
ще го препоръчам и на мои приятели.

19. АнгелинаСтоева

Мой  познат ми разказа за Сириус Д и  как  имал сериозни проблеми с  коленните връзки,
разтежение  някакво.  И  взел,  че  се  оправил  само  като  пие  само  тази  добавка.
А аз го бях закъсала много – след йога и много напън да направя едни пози,  взех че се
контузих. Започнах да пия Сириус Д , 4 месеца и половина някъде го пих. И ето вече мога да
потвърдя – всичко е наред при мене! Крака ми е здрав, слава Богу . Сириус наистина работи.
Благодаря ви, Бог да ви поживи!

       20.Кирил Балтажиев

Баща ми прекара масивен инфаркт. Общо взето, никой не даваше кой знае какви надежди за
живота му, камо ли за здравето. Пие Сириус вече втора година. И единственото което мога
да кажа е – тази добавка добави години живот. Благодаря.

        21.Катерина Михова

Здравейте. Взехме Сириус-Д с надежда да подкрепим майка ми и баща ми – възрастни хора,
наближаващи  80те.  Имат  си  от  всички  болести  по  малко.  И  ставни  болки,  и  сърдечни
проблеми, кръвно,  перде на очите, хронична умора. Вече една година пият Сириус и не
смятам да спираме изобщо. Личният им лекар отчита подобрено сърдечно здраве, болките
им в ставите значително са намалели, придвижват се много по-лесно, като цяло споделят за
усещане на по-голяма жизненост и енергичност. Очното налягане е спаднало, а пердето се
отдръпва,  окото  е  по-чисто  вече,  а  зрението  –  добро.  Продължваме.  Сириус  просто  им
придава още живот.

           22.Светлин Иванов

Миналата  година  по  това  врееме претърпях  инцидент,  в  резултат  на  който  си  счупих  4
ребра. Болките бяха непоносими, трудно извършвах най-елементарни действия от първа
необходимост,  трудно се обслужвах даже. Всяко движение отнемаше вечност, болезнена
вечност. Дишането причиняваше болка даже, да не говорим за смях, въздишка, закашляне,
или кихане. Лекарите ми казаха, че болката може да отмине след около месец, а след 4
месеца, да очаквам някакви подобрения и зарастване. Заинатих се и започнах да приеам
ударни  дози  Сириус-Д.  Взимал  даже  по  5  лъжици  на  прием.  В  края  на  втория  месец
престанах да приемам Сириус. Върнах се към обичайния си ритъм на живот, без следа от
счупванията.  Винаги  съм  вярвал в  силата  на  Сириус-Д,  защото  съм чул  не  една  и  две
истории за възстановяване. Но вече го знам с абсолютна сигурност, от личен опит.

          23.Соня Милушева

Споделям за проблемите, от които тази чудотворна добавка Сириус-Д ме отърва. От
няколко години ми беше поставена диагноза есенциална или първична хипертония.  За
хипертоничната болест лекарите ми казаха,  че все още не са открити причините за
появата  й,  но  възможните  причини  в  моя  случай  бяха  сведени  до   наследствената
обремененост,  която  имам от  баща си,  изключително ниска  физическа  активност  и
ежедневно пренапрежение в  работата.След  като  разбрах  за  тази  -  четвърта  храна –



хранителната  добавка  Сириус  Д,  незабавно  поръчах  и  ефектът  още  след  първият
месечен  прием  беше  поразителен,  защото  изчезна  сутрешното  главоболие,  с  което
почти бях свикнала, както и периодичните аритмии на сърцето, които преди това се
появяваха почти ежедневно.Изследванията на кръвта и урината, електрокардиограмата,
рентгеновите изследвания и ехокардиографията, които си направих след като приема
на Сириус Д , бяха с много добри показатели, но реших, че ще продължавам да вземам
Сириус Д и в бъдеще, въпреки отличните резултати. Вече почти четери месеца  вземам
от тази четвърта храна само по една супена лъжица на ден, с мисълта, че това наистина
е моята храна, от която организмът ми има нужда всеки ден и се чувствам много добре!
За което благодаря на създателя й проф.Димитров .

       24.Благодарности от Мирослав Славчев  

Имах  заболявания  основно  на  периферната  нервна  система  или  по-точно  -  тежък
неврит. Казвам тежък, защото той не се изразяваше в мравучкане или тръпки. Получих
пареза  на  мускулите  на  единия крак.  Докторите  бяха  категорични,  че  се  дължи на
прекарания  грип  тази  зима.  Откриха,  че  невритът  е  на  седалищния  нерв,  тъй  като
непоносимата болка обхващаше хода на нерва - от поясната и седалищната област до
пръстите  на  левия  крак.  (Първоначалните  съмнения  бяха  за  прекаран
микроинфаркт).При движение или изправяне на крака, болките бяха неописуеми, но
започнах  да  се  появяват  и  да  се  усилват  и  при напън от  моя страна  –  особено  от
сутрешната ми тютюнджийска кашлица. Докато пиех хапчетата за високо кръвно и за
сърцето обаче, болките вместо да отминават, се стигна до парализиране на стъпалото.
Постъпих в болница. Тогава се установи и невритът.Лечението продължи дълго време.
Вземах  противовъзпалителни  и  обезболяващи  средства,  витамини.  Болката  беше
намаляла,  но утежних много черния си дроб и по идея на дъщеря ми, се реших да
заложа  на  алтернативна  медицина.  Когато  започнах  физиопроцедурите,  ми  беше
препоръчан Сириус Д. След първите три месеца спряха болките в крака, които идваха
заради кашлицата. Лека полека започнах да усещам и ходилото на крака си. Този макар
и  лек  напредък  ме  мотивира  да  продължа  да  поръчам  още от  тази  добавка.  Болка
усещах, като тя беше по-силна основно сутрин, след ставане от леглото и после ако по
продължително време се задържах зад волана, тъй като работата ми налага от време на
време  да  шофирам  по-продължително  време.  Направих  един  шестмесечен  курс  на
прием на Сириус Д и вече мога да кажа, че това, което се искаше е постигнато. Отново
имам два полезни долни крайника, които са толкова жизнеспособни както, когато ме е
създал  Господ.Още не  мога  да  кажа дали Сириус  Д е  панацея  както се  говори,  но
твърдя,  че тази добавка помогна лично на мен в борбата  с  болката и чувството на
обреченост..

           25. В. К .

Ще опиша накратко личните ми впечатления след като минаха няколко месеца, откакто
за първи път поръчах добавката.  Имах стара травма в областта на кръста. Доста време
вземах медикаменти.  Правил съм и масажи, но ефект нямаше. Болката идваше и си
отиваше периодично.  Според лекарите проблемът е бил в прешлените долу Л4 и Л5. 
Пропуснах да отбележа, че съм активен спортист. Разбрах, че футболист след прием на



хранителната добавка Сириус Д, се възстановил от тежка контузия. Затова реших да
опитам и съчетах масаж с прием на Сириус Д и резултатът дойде . След първият месец
вече  бях  във  форма  и  отново  влязох  в  действие.  От  около  5  месеца  приемам
хранителната добавка без никакви притеснения профилактично с двумесечни курсове.
Сега, не само се чувствам отлично, но перфектната ми форма просто е видима. 


