
 
ПРОГРАМА „ДОКТОР НА СЕБЕ СИ“  

 

Тази програма е помогнала на МИЛИОНИ ХОРА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ  
и  да се радват на най-ценното, а именно СВОЕТО ЗДРАВЕ! 

 

  

 

 

 

„ДОКТОР НА СЕБЕ СИ“ – така се нарича 

ПРОГРАМАТА, създадена от професор Чжао Лин – 

известен диетолог, ръководител на 

Микрохимическата Лаборатория на Централната 

Военно-Медицинска Болница на НОАК в Пекин. 

 

В таблицата по-долу ще откриете интересуващото 

ви заболяване, както и препоръки за използване на 

продукти за постигане на най-добри резултати при 

лечението. 



 

Списък със заболявания: 

 

o Неврастения, ишиас, хемикрания, мигрена 
o Захарен диабет 
o Хемороиди, анални фистули 
o Заболяване на простатата (простатен) 
o Комплексно лечение на умора 
o Хипертония (високо кръвно налягане), хиперлипидемия (висок холестерол) и сърдечно-съдови заболявания 
o Болест на стомаха и червата 
o Заболяване на черния дроб 
o Ревматизъм, артрит, подагра, изтръпване на ръцете и краката, болки в гърба 
o Запек 
o Хронични настинки, понижен имунитет 



 

o  
o Хроничен бронхит, астма, пневмония 
o Женски болести 
o Заболяване на кожата, псориазис 
o Акне 
o Заболявания по време на менопаузата (климакса) 
o Анорексия, изоставане в умственото развитие (при деца)  
o Плешивост, побеляване, катаракта (перде), глаукома 
o Отслабване и красиво тяло 
o Дисбаланс на вътрешната секреция 
o Камъни в бъбреците, камъни в жлъчката, болест на 

пикочните пътища 
o Рехабилитация след боледуване, операции 
o Анемия, левкемия 
o Исхемична болест на сърцето 
o Дископатия и дискова херния 
o Заболявания уши, нос, гърло 
o Заместител на закуска 

  

 

 



При лечение на НЕВРАСТЕНИЯ, ИШИАС, ХЕМИКРАНИЯ, МИГРЕНА най-добри резултати се постигат при употребата на следните 

продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

  

  

НЕВРАСТЕНИЯ, 

ИШИАС, ХЕМИКРАНИЯ, 

МИГРЕНА 

Боров прашец 3 пъти дневно по 4-6 табл. 

30 мин. преди 

хранене (с топла 

вода) 

Бамбук на здравето 2 пъти дневно по 2 табл. 
След закуска и преди 

вечеря (с топла вода) 

Боров прашец с 

мляко и калции 
2 пъти дневно по 1 пак. с топла вода 

Таблетки за сън 1 път дневно по 1 табл. 1 час преди сън 

    

 

При лечение на ЗАХАРЕН ДИАБЕТ най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ 

Боров прашец 3 пъти дневно по 6 табл. 
30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

Бамбук на здравето 2 пъти дневно по 3 табл. 
След закуска и преди 

вечеря (с топла вода) 

Боров прашец с 

плодове и зеленчуци 
2 пъти дневно по 1 пак. С топла вода 

Боров прашец за 

черен дроб 
3 пъти дневно по 4 табл. С топла вода 

Боров прашец на прах 2 пъти дневно по 1 пак. 
30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

  



При лечение на ХЕМОРОИДИ, АНАЛНИ ФИСТУЛИ най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

ХЕМОРОИДИ, 

АНАЛНИ ФИСТУЛИ 

Боров прашец 3 пъти дневно по 8 табл. 
30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

Бамбук на здравето 2 пъти дневно по 3 табл. 
След закуска и преди 

вечеря (с топла вода) 

Боров прашец с 

олигозахариди 
3 пъти дневно по 1 пак. 

30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

Боров прашец на прах 2 пъти дневно по 1 пак. 
30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

  

 

При лечение на ЗАБОЛЯВАНЕ НА ПРОСТАТАТА (ПРОСТАТЕН) най-добри резултати се постигат при употребата на следните 

продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

ЗАБОЛЯВАНЕ НА 

ПРОСТАТАТА 

(ПРОСТАТЕН) 

Боров прашец 3 пъти дневно по 8 табл. 
30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

Бамбук на здравето 2 пъти дневно по 3 табл. 
След закуска и преди 

вечеря (с топла вода) 

Боров прашец с мляко 

и калции 
2 пъти дневно по 2 пак. С топла вода 

„Ликопен“ капсули 1 път дневно по 2 капсули 
След хранене (с топла 

вода) 

  



При КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА УМОРА най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

КОМПЛЕКСНО 

ЛЕЧЕНИЕ НА УМОРА 

Боров прашец 3 пъти дневно по 3-6 табл. 
30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

Бамбук на здравето 2 пъти дневно по 2 табл. 
След закуска и преди 

вечеря (с топла вода) 

Боров прашец с мляко 

и калции 
2 пъти дневно по 1 пак. 

След закуска и вечеря 

(с топла вода) 

Боров прашец с 

женшен 
2 пъти дневно по 2-3 табл. 

30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

„Ликопен“ капсули 1 път дневно по 2 капсули 
След хранене (с топла 

вода) 



  



При лечение на БОЛЕСТ НА СТОМАХА И ЧЕРВАТА  най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

БОЛЕСТ НА 

СТОМАХА И 

ЧЕРВАТА   

Боров прашец 3 пъти дневно по 6 табл. 
30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

Боров прашец на прах 2 пъти дневно по 1 пак. С топла вода 

Боров прашец с 

плодове и зеленчуци 
2 пъти дневно по 1 пак. С топла вода 

Боров прашец с 

олигозахариди 
2 пъти дневно по 1 пак. След хранене 

  

 

При лечение на ЗАБОЛЯВАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

ЗАБОЛЯВАНЕ НА 

ЧЕРНИЯ ДРОБ  

Боров прашец 3 пъти дневно по 8 табл. 
30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

Бамбук на здравето 2 пъти дневно по 3 табл. 
След закуска и преди 

вечеря (с топла вода) 

Чесново масло 2 пъти дневно по 2 капсули 
След хранене с топла 

вода 

Боров прашец за 

черен дроб 
3 пъти дневно по 4 табл. С топла вода 

  

 



При лечение на РЕВМАТИЗЪМ, АРТРИТ, ПОДАГРА, ИЗТРЪПВАНЕ НА РЪЦЕТЕ И КРАКАТА, БОЛКИ В ГЪРБА най-добри резултати 

се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

РЕВМАТИЗЪМ, 

АРТРИТ, ПОДАГРА, 

ИЗТРЪПВАНЕ НА 

РЪЦЕТЕ И КРАКАТА, 

БОЛКИ В 

ГЪРБА 

Боров прашец 3 пъти дневно по 8 табл. 

30 мин. преди 

хранене (с топла 

вода) 

Бамбук на здравето 2 пъти дневно по 2 табл. 
След закуска и преди 

вечеря (с топла вода) 

Боров прашец с мляко 

и калции 
2 пъти дневно по 1 пак. 

Преди закуска и след 

вечеря (с топла вода) 

Вино от боров прашец 2 пъти дневно по 30-50мл 
30 мин. преди 

хранене 

  

 

При лечение на ЗАПЕК  най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

ЗАПЕК   

Боров прашец 2 пъти дневно по 6 табл. 
30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

Боров прашец с мляко 

и калции 
2 пъти дневно по 1 пак. 

Преди хранене с 

топла вода 

Боров прашец с 

плодове и зеленчуци 
2 пъти дневно по 1 пак. 

След хранене с  топла 

вода 

Боров прашец с 

олигозахариди 
2 пъти дневно по 1 пак. Преди хранене 



При ХРОНИЧНИ НАСТИНКИ, ПОНИЖЕН ИМУНИТЕТ най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

ХРОНИЧНИ НАСТИНКИ, 

ПОНИЖЕН ИМУНИТЕТ 

1 

Боров прашец 3 пъти дневно по 5-8 табл. 

30 мин. преди 

хранене (с топла 

вода) 

Боров прашец с 

мляко и калции 
2 пъти дневно по 2 пак. 

След хранене с 

топла вода 

2 

Бамбук на здравето 3 пъти дневно по 6-9 табл. 

След закуска и 

преди вечеря (с 

топла вода) 

Боров прашец за 

черен дроб 
3 път дневно по 4 табл. 

Преди хранене с 

топла вода 



При лечение на ХРОНИЧЕН БРОНХИТ, АСТМА, ПНЕВМОНИЯ най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

ХРОНИЧЕН 

БРОНХИТ, АСТМА, 

ПНЕВМОНИЯ 

Боров прашец 3 пъти дневно по 6 табл. 
След хранене (с топла 

вода) 

Бамбук на здравето 2 пъти дневно по 3 табл. 
След закуска и преди 

вечеря (с топла вода) 

Боров прашец с 

калции и мляко 
2 пъти дневно по 1 пак. С топла вода 

Боров прашец за 

черен дроб 
3 пъти дневно по 4 табл. С топла вода 

  

 

 

При лечение на ЖЕНСКИ БОЛЕСТИ най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

ЖЕНСКИ БОЛЕСТИ 

Боров прашец 3 пъти дневно по 6 табл. 
След хранене (с топла 

вода) 

Бамбук на здравето 2 пъти дневно по 3 табл. 
След закуска и преди 

вечеря (с топла вода) 

Боров прашец с 

калции и мляко 
2 пъти дневно по 1 пак. С топла вода 

Капсули „ЛянЯн“ 2 пъти дневно по 3 капсули 
След хранене (с топла 

вода) 

  



При лечение на ЗАБОЛЯВАНЕ НА КОЖАТА, ПСОРИАЗИС най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

ЗАБОЛЯВАНЕ НА 

КОЖАТА, 

ПСОРИАЗИС 

Боров прашец 3 пъти дневно по 5-8 табл. 
След хранене (с топла 

вода) 

Бамбук на здравето 2 пъти дневно по 3 табл. 
След закуска и преди 

вечеря (с топла вода) 

Боров прашец за 

черен дроб 
3 пъти дневно по 4 табл. 

Преди хранене (с 

топла вода) 

Витамин Е 2 пъти дневно по 3 капсули. След хранене 

  

 

При лечение на АКНЕ най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

АКНЕ 

Боров прашец 3 пъти дневно по 6 табл. 
Преди хранене (с 

топла вода) 

Боров прашец за 

черен дроб 
3 пъти дневно по 4 табл. 

Преди хранене (с 

топла вода) 

Витамин Е 2 пъти дневно по 3 капсули След хранене 

Капсули „ЛянЯн“ 3 пъти дневно по 5-8 капсули 
След хранене (с топла 

вода) 

  

 



При лечение на ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА МЕНОПАУЗАТА (КЛИМАКСА) най-добри резултати се постигат при употребата на 

следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО 

ВРЕМЕ НА 

МЕНОПАУЗАТА 

(КЛИМАКСА) 

Боров прашец 3 пъти дневно по 5-8 табл. 
Преди хранене (с 

топла вода) 

Бамбук на здравето 2 пъти дневно по 3 табл. 
След закуска и преди 

вечеря (с топла вода) 

Боров прашец с 

калции и мляко 
2 пъти дневно по 1 пак. С топла вода 

Колаген таблетки 2 пъти дневно по 3 табл. 
След хранене (с 

топла вода) 

  

При лечение на АНОРЕКСИЯ, ИЗОСТАВАНЕ В УМСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ (ПРИ ДЕЦА) най-добри резултати се постигат при 

употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция Начин на 

приемане 

Дозировка Препоръка 

АНОРЕКСИЯ, 

ИЗОСТАВАНЕ В 

УМСТВЕНОТО 

РАЗВИТИЕ (ПРИ 

ДЕЦА) 

Боров прашец 3 пъти дневно по 5-8 табл. 30 мин преди хранене 

(с топла вода) 

Боров прашец с 

калции и мляко 
2 пъти дневно по 1 пак. С топла вода 

Енергийно блокче от 

боров прашец 
всеки ден   

Капсули с микро-

водорасли и ленено 

масло 

2 пъти дневно по 2 капсули 30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

  



При лечение на ПЛЕШИВОСТ, ПОБЕЛЯВАНЕ, КАТАРАКТА (ПЕРДЕ), ГЛАУКОМА най-добри резултати се постигат при употребата на 

следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

ПЛЕШИВОСТ, 

ПОБЕЛЯВАНЕ, 

КАТАРАКТА (ПЕРДЕ), 

ГЛАУКОМА 

Боров прашец 3 пъти дневно по 5-8 табл. 
30 мин преди хранене 

(с топла вода) 

Бамбук на здравето 2 пъти дневно по 2 табл. 
30 мин преди хранене 

(с топла вода) 

Боров прашец с 

калции и мляко 
2 пъти дневно по 1 пак. С топла вода 

Капсули с микро-

водорасли и ленено 

масло 

2 пъти дневно по 2 капсули С топла вода 

  

За  ОТСЛАБВАНЕ И КРАСИВО ТЯЛО най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

ОТСЛАБВАНЕ И 

КРАСИВО ТЯЛО 

Бамбук на здравето 2 пъти дневно по 2 табл. 
След закуска и преди 

вечеря (с топла вода) 

Боров прашец с 

плодове и зеленчуци 
2 пъти дневно по 1 пак. С топла вода 

Боров прашец с 

олигозахариди 
2 пъти дневно по 2 табл. 

30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

Соеви изофлавони 

капсули 
2 пъти дневно по 2 капсули 

 
Енергийни блокчета от 

боров прашец 
2 пъти дневно по 2 блокчета 

 

  



 

 

 



При лечение на ДИСБАЛАНС НА ВЪТРЕШНАТА СЕКРЕЦИЯ  най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

ДИСБАЛАНС НА 

ВЪТРЕШНАТА 

СЕКРЕЦИЯ   

Боров прашец с 

калции и мляко 
1 път дневно по 1 пак. 

След вечеря (с топла 

вода) 

Капсули „ЛянЯн“ 2 пъти дневно по 4-6 капсули 
След хранене (с топла 

вода) 

Соеви изофлавони 

капсули 
2 пъти дневно по 2 капсули 

След хранене (с топла 

вода) 

Колаген таблетки 2 пъти дневно по 3 табл. 
След хранене (с топла 

вода) 

  

 

При лечение на КАМЪНИ В БЪБРЕЦИТЕ, КАМЪНИ В ЖЛЪЧКАТА, БОЛЕСТ НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА най-добри резултати се 

постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

КАМЪНИ В 

БЪБРЕЦИТЕ, 

КАМЪНИ В 

ЖЛЪЧКАТА, БОЛЕСТ 

НА ПИКОЧНИТЕ 

ПЪТИЩА 

Боров прашец 3 пъти дневно по 6-8 табл. 
30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

Бамбук на здравето 2 пъти дневно по 3 табл. За 1 месец 

Боров прашец с мляко 

и калции 
3 пъти дневно по 1 пак. С топла вода 

Боров прашец с 

плодове и зеленчуци 
2 пъти дневно по 1 пак. 

Да се разтвори в 80оС 

топла вода 

  



При РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД БОЛЕДУВАНЕ, ОПЕРАЦИИ  най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция Начин на 

приемане 

Дозировка Препоръка 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД 

БОЛЕДУВАНЕ, ОПЕРАЦИИ 

Боров прашец 3 пъти дневно по 6-8 табл. 30 мин. преди 

хранене (с топла 

вода) 

Боров прашец с 

мляко и калции 

без ограничения по 1 пак. С топла вода 

Боров прашец с 

плодове и зеленчуци 
2 пъти дневно по 1 пак. С топла вода 

Боров прашец с 

женшен 
2 пъти дневно по 1 капсула  

 

 

При лечение на АНЕМИЯ, ЛЕВКЕМИЯ най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция Начин на 

приемане 

Дозировка Препоръка 

АНЕМИЯ, ЛЕВКЕМИЯ Боров прашец 3 пъти дневно по 6-8 табл. 30 мин. преди 

хранене (с топла 

вода) 

Боров прашец с 

мляко и калции 

3 пъти дневно по 1 пак. С топла вода 

Боров прашец с 

женшен 
2 пъти дневно по 6 табл.  

  

 



При лечение на ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ 

НА СЪРЦЕТО 

Боров прашец 3 пъти дневно по 8 табл. 
30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

Бамбук на здравето 2 пъти дневно по 2 табл. 
След закуска и преди 

вечеря (с топла вода) 

Боров прашец с 

женшен 
2 пъти дневно по 2 табл. 

30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

Витамин Е 2 пъти дневно по 3 капсули 
30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

  

 

При лечение на ДИСКОПАТИЯ И ДИСКОВА ХЕРНИЯ най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция 
Начин на 

приемане 
Дозировка Препоръка 

ДИСКОПАТИЯ И 

ДИСКОВА ХЕРНИЯ 

Боров прашец 3 пъти дневно по 8 табл. 
30 мин. преди хранене 

(с топла вода) 

Бамбук на здравето 3 пъти дневно по 2 табл. 
След закуска и преди 

вечеря (с топла вода) 

Боров прашец с мляко 

и калции 
3 пъти дневно по 1 пак. С топла вода 

  

 

 



При лечение на ЗАБОЛЯВАНИЯ УШИ, НОС, ГЪРЛО най-добри резултати се постигат при употребата на следните продукти: 

Заболяване Продукция Начин на 

приемане 

Дозировка Препоръка 

ЗАБОЛЯВАНИЯ УШИ, 

НОС, ГЪРЛО 

Боров прашец 3 пъти дневно по 8 табл. 30 мин. преди 

хранене (с топла 

вода) 

Бамбук на здравето 2 пъти дневно по 2 табл. След закуска и преди 

вечеря (с топла вода) 

Витамин Е 2 пъти дневно по 3 табл. 30 мин. преди 

хранене (с топла 

вода) 

Капсули с микро-

водорасли и ленено 

масло 

3 пъти дневно по 3 капсули С топла вода 

 
  

 

ЗА ОЩЕ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕ НАШИТЕ СТРАНИЦИ: 
https://borov-prashec.com 

FB Official: https://www.facebook.com/Borov.Prashec.BG 

FB Group: https://www.facebook.com/groups/260763241104773 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCfHbYsK-bQyjVP8N27sFDVg 

 OFFICE: +359 897 960 240 

MAIL: Office@Borov-Prashec.com 
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