
BESST DRINKS ARE BESST 4 YOU



ПРЕДСТАВЯНЕ И ОПИСАНИЕ НА 
ТЕХНОЛОГИЯТА 

"Нике Груп" АД - креативна компания от България 

България е страна с уникална природа, изключително богато биоразнообразие и 
целебни билки. Традициите и славата на българските билкари имат хилядолетна 
история. В днешно време редица институти на БАН имат натрупан огромен опит 
и продължават изследванията на уникални български билки. Ние решихме да вземем 
най-доброто от този опит, за да го предложим на Вас! "Нике Груп" АД  е малка 
иновативна компания, чиято мисия е производството на здравословни безалкохолни 
напитки, произведени изцяло от натурални продукти. Използваме най-съвременни 
иновативни технологии за нискотемпературна екстракция на билки, за да създадем 
прекрасни напитки, предлагани в уникална патентована опаковка. 

природата, съхранени по специален начин, така че да ги получите свежи и пълни със 
сила и живот!

Ако Вие сте активен човек с динамично ежедневие, ако се интересувате какво 
консумирате и сте загрижен за Вашето здраве, то напитките BESST са за Вас!

За да бъде гарантирано качеството на BESST дринкс ние сме създали специална 
патентована капачка, в която съхраняваме билковия екстракт с всичките му 
биологичноактивни съставки.

Вие сте последният технолог, който приготвя напитката лично за Вас, като 
изпълнявате следните стъпки:

 Отворете горната част на капачката – билковият екстракт се излива в 
основната течност в бутилката.

 Разклатете съдържанието на бутилката, за да смесите двете течности.

 Отворете окончателно капачката и консумирайте Вашата BESST дринк!

И Вие сте тези, които приготвяте напитката в окончателен вид, отваряйки 
капачката.

БЪДЕТЕ АКТИВНИ, УЧАСТВАЙТЕ В ПРОЦЕСА, РАЗЧУПЕТЕ СТЕРЕОТИПИТЕ И 
СТАТУКВОТО!

„Най-доброто за теб!“ това са BESST дринкс, защото съчетават даровете на



Гинко билоба (Ginkgo Biloba) - Стимулира циркулацията на 
кръвта, намалява нивото на холестерола в кръвта, поддържа 
еластичността на кръвоносните съдове. Елиминира свободните 
радикали в тялото. Има стимулиращо мозъка действие, усилва 
паметта и концентрацията. Прилага се при нарушения в 
концентрацията, поради недостатъчно кръвооросяване. При 
умствено натоварване и преумора. При мускулни травми, при 
атеросклероза и др.

Глог (Crataegus monogyna) - Успокоява нервната система, 
действа хипотензивно, като засилва сърдечните съкращения. 
Подобрява кръвоснабдяването на сърцето и мозъка. Има 
антихолестеролно действие. Използва се за лечение на сърдечно-
съдови заболявания — леки форми на хипертония, сърдечни 
неврози, гръдна жаба, атеросклероза, безсъние и нервна възбуда, 
повишена функция на щитовидната жлеза и др. Глогът понижава 
холестеролното съдържание в кръвта.

Жълт кантарион (Hypericum perforatum) - Противовъзпалително, 
противомикробно, адстрингентно, ранозаздравяващо и 
противоязвено, кръвоспиращо, диуретично действие. 
Тонизира нервната система, подобрява оросяването на 
сърдечния мускул, засилва сърдечната дейност, леко повишава 
артериалното налягане. Прилага се при язва на стомаха 
и дванадесетопръстника, остри и хронични гастрити, 
ентероколити, парене, лошо храносмилане, диария, изгаряния, 
замърсени гнойни и бавно зарастващи рани по кожата и 
лигавиците, хемороиди, обилна менструация, ревматизъм, 

колити, изгаряния. При безпокойство, подтиснатост и депресия дава спокойствие и има 
общоукрепващ ефект.

Бяла върба (Salix alba) - Противоревматично, обезболяващо, 
потогонно, успокояващо действие. Прилага се при простудни, 
трескави състояния, плеврит (в миналото и при малария), 
ревматизъм, подагра, главоболие, възпаление на пикочния мехур. 
Прилага се и при чревни разстройства, обилна менструация, 
кожни обриви, гнойни рани, против потене на краката, 
успокояващо половата възбуда средство, за лечение на 
безсънието, при болки в органите на малкия таз и др.

И така, позволете ни да Ви представим основните компоненти в 
напитките, създадени с много знания и любов, специално за Вас!

Маточина (Melissa officinalis) - Успокоява нервната система, 
действа спазмолитично (антиспастично), активира 
храносмилането, подтиска гадене и повръщане. Прилага се при 
неврози, неврастении, сърдечни неврози, мигрена, полова възбуда, 
храносмилателни нарушения от неврогенен произход, високо 
артериално налягане, виене на свят, нередовна менструация.

Канела (Cinamonum Zeylanicum) – Използва се при 
храносмилателни смущения. Повишава апетита, има 
антисептично и противопаразитно действие. Благоприятно 
въздейства при захарен диабет, заболявания на бъбреците, 
болезнено уриниране, газове /метеоризъм/, респираторни 
заболявания за отделяне на секретите, болки, заболявания на 
обмяната на веществата.

Върбинка (Verbena officinalis) -  Има общоукрепващо и 
температуропонижаващо действие. Прилага се при нервна 
и физическа преумора, изтощение, отпадналост, анемия, 
чернодробни заболявания, бъбречнокаменна болест, нередовна 
менструация. Това е прекрасно средство за балансиране на 
нервната система при жени в климакс, със специалната препоръка 
на д-р Атанас Михайлов.

Листа Малина (Rubus idaeus) – Богата на витамини. Има 
общоукрепващо, потогонно, тонизиращо и затягащо действие. 
Прилага се при диарии, стомашно-чревни възпаления, стомашни 
кръвоизливи, менорагия /обилна менструация/, заболявания на 
дихателните органи, кожни обриви.

Салвия (Salvia officinalis) – Има противовъзпалително, 
дезинфекционно и противокашлично действие. Прилага се 
при гърлобол, ларингит, трахеобронхит, кашлица от различен 
произход, възпаление на стомаха и червата, стомашна язва, 
диария, чернодробни и жлъчни заболявания.



Коприва (Urtica dioica) – Има кръвоспиращо, диуретично, 
смекчаващо, антианемично действие. Прилага се при анемии, 
храносмилателни смущения с диария, кръвотечение от носа, 
при обилна менструация, хемороиди, бъбречни заболявания, при 
захарна болест, хроничен бронхит, ревматизъм и др.

Магарешки бодил (Onopordum асаnthium) - Има кардиотонично, 
диуретично, кръвоспиращо и бактерицидно действие. Повишава 
тонуса на гладката мускулатура, в малки дози възбужда, а в по-
големи действа угнетяващо върху централната нервна система. 
Влияе благоприятно на заболявания на пикочно-половата система, 
при простатит. В нормални дози повишава потентността. 

Мента (Mentha piperita) – Използва се при храносмилателни 
разстройства с болки и смущения в храносмилането, при 
жълтеница и камъни в жлъчния мехур, при нервна възбуда 
и маточни кръвоизливи, като спомагателно средство, при 
главоболие, мигрена.

Бабини зъби (Tribulus terrestris) - Действа стимулиращо 
на половата система, има диуретично, лаксативно и 
противогъбично действие, повишава киселинността на 
стомашния сок, мощен анабол. Прилага се при импотенция, 
стерилитет и хипертофия на простата, камъни и пясък в 
бъбреците и пикочния мехур, при преумора.

Листа Къпина (Rubus caesius) - Действа запичащо, кръвоспиращо, 
противовъзпалително, фитонцидно. Прилага се при диария, 
бъбречни камъни, гастрит, обилна менструация, хемороиди. При 
възпаление на лигавицата на устата, против кървене на венците 
и при хемороиди. Древните араби ползвали билката за полово 
възбуждане.

Зърна какао (Cacao) - Какаото се извлича от зърната на Theobroma 
Cacao, което буквално означава “храна на боговете”. Какаото 
съдържа над 300 съединения, включително: протеини, мазнини, 
въглехидрати, фибри, желязо, цинк, мед, калций и магнезий. 
Магнезият помага за изграждането на здрави кости и мускули 
и действа успокояващо. Какаото е с високо съдържание на 
сяра, която помага за здравето на ноктите и косата. Съдържа 
и  фенилетиламин (PEA) и анандамид. Фенилетиламинът (PEA) 
е химично съединение, пряко свързанo с надбъбречната жлеза. 
Познат е като молекулата на любовта, която се отделя при 

мъжете и жените, когато са влюбени. Друго „блажено” химично съединение, намеренo в 
какаото, е липидният анандамид. Произвежда се в мозъка ни, когато се чувстваме страхотно. 
Анандамидът се нарича психозомиметик (вещество имитиращо психоза.), тъй като причинява 
промени в кръвното налягане и нивата на кръвната захар, което води до чувство на вълнение 
и бдителност. Анандамидът увеличава настроението и намалява депресията, но това не води 
до пристрастяване като към кофеина. В суровото какао са открити още теобромин - засяга 
нашата нервна система и оксалова киселина - инхибира абсорбцията на калций.

Зелено Кафе (Coffea canephora) - Научни изследвания показват, 
че кафето съдържа значително количество антиоксиданти 
от групата на полифенолите и това го превръща в основен 
източник на антиоксиданти от този тип. Кафето намалява 
опасността от развитие на цироза на черния дроб при 
консумиращите алкохол. Консумиращите кафе по-рядко се 
сблъскват с болестта на Паркинсон. Кафето не предизвиква 
хипертония. Счита се, че хлорогенната киселина, която съдържа, 
влияе върху метаболизма и изгаря повече мазнини.

Глухарче (Taraxacum officinale) - Действа общотонизиращо,  
диуретично. Препоръчва се при анемия, авитаминоза С, 
атеросклероза, диабет и кожни болести.

Цвят от роза (Rosa Damascena) – Представлява меко 
слабително средство, много подходящо за запек при бебета. 
Прилага се при стомашно-чревни разстройства, при възпаление 
на венците и устната кухина, при ангина.



Джинджифил (Zingiber officinale) - полезен е за сърдечната 
дейност и за устойчивост към болести, намалява високото 
кръвно налягане и вредния холестерол, действа стабилизиращо и 
укрепващо на имунната система, ускорява метаболизма, помага 
при гадене и стомашни разстройства, при бронхит, пневмония, 
бронхиална астма и настинка с хрема. Джинджифилът е 
естествен антиоксидант, антисептик и има силен анти-туморен 
ефект върху клетките. Препоръчва се след травми и заболявания 
за преодоляване на болката и на възпалението, има силна 
възстановителна функция, влияе положително върху мъжкото 

здраве и редовната му употреба повишава потентността.

Плодови сокове от Лимон, Грейпфрут-Джинджифил-Чили, Ягода и Арония.

Всички напитки са направени с внимателен подбор и съотношение на 
компонентите, така че да се постигне синергичен ефект. Същевременно 
дозировката на екстрактите е така подбрана, че да няма натрупване 

при ежедневна употреба на напитките, дори в големи количиства.

Хъни буш (Cyclopia Intermedia) - Биоактивните вещества в 
Хъни буш съдействат за регулацията на менструалния цикъл 
при жените и намаляват риска от рак на гърдата и матката, а 
също и от остеопороза. Намаляват риска от рак на простатата 
при мъжете; подпомагат детоксикацията на организма и 
съдействат за защита на черния дроб от вредни въздействия. 
Стимулират функцията на червата и намаляват риска от 
запек. Успокояват при стресови ситуации и нервно напрежение, 
потискат влечението към сладки храни. Флавоноидите оказват 
благоприятен ефект върху мастната и въглехидратната обмяна 

и съдействат за поддържането на здравословни нива на холестерола и глюкозата в кръвта. 
Проявяват антимикробни, антивирусни и противогъбични свойства.

Стевия (Stevia Rebaudiana) - Стевията оказва общо тонизиращо 
действие, възстановява силите след нервно и физическо 
изтощение и намалява процесите на стареене. Тя е незаменимо 
средство за болните от сърдечно-съдови заболявания и захарен 
диабет, т.к. стевиозидите стимулират секрецията на инсулина. 
Многобройни изследвания доказват, че при редовно използване 
на стевия се намалява съдържанието на захар, радионуклеиди и 
холестерол в организма, подобрява се регенерацията на клетките 
и коагулацията на кръвта, укрепват се кръвоносните съдове 
и се нормализира кръвното налягане. Стевиозидите влияят 
положително върху дейността на черния дроб и задстомашната жлеза, предотвратяват 
образуването на язви в стомашно чревния тракт и го предпазват при прием на 
антисептични лекарства.

Чили (Capsicum annuum) - Повишава апетита, спомага 
храносмилането, стимулира имунитета. В малки количества има 
жлъчегонен ефект. Стимулира кръвообращението и обмяната 
на веществата, спомага намаляването на телесното тегло. 
Понижава холестерола в кръвта. Действа благоприятно на 
зрението и костите /вит. А/.



РЕЛАКС - БИЛКОВА 
БЕЗАЛКОХОЛНА НАПИТКА 

Безалкохолна негазирана билкова напитка 
с естествен аромат от канела. 

Напитка с нискоенергийно съдържание.

Състав: вода; билков екстракт от: Глог (Crataegus 
monogyna), Бяла върба (Salix alba), Маточина (Melissa 
officinalis), Канела (Cinamonum Zeylanicum), листа Малина 
(Rubus idaeus), до 3%; инвертна захар; стевия; коректор 
на киселинност: лимонена киселина до 0,15%; калиев 
сорбат до 0,025%; естествен оцветител: карамел до 
0,02%; естествен аромат от канела   

СЛИМ - БИЛКОВА БЕЗАЛКОХОЛНА 
НАПИТКА 

Безалкохолна негазирана билкова напитка 
с екстракт от натурално зелено кафе. 
Напитка с нискоенергийно съдържание.

Състав: вода; екстракт от натурално зелено кафе; 
билков екстракт от Върбинка (Verbena officinalis), 
Глухарче (Taraxacum officinale),: Жълт кантарион 
(Hypericum perforatum), Хъни буш (Cyclopia Intermedia), 
листа Малина (Rubus idaeus), Маточина (Melissa 
officinalis), до 3%; инвертна захар; стевия; коректор на 
киселинност: лимонена киселина до 0,15%; калиев сорбат 
до 0,025%; естествен аромат и оцветител: екстракт 
от печено кафе



АКТИВ - БИЛКОВА БЕЗАЛКОХОЛНА 
НАПИТКА  

Безалкохолна негазирана билкова 
напитка с натурален сок от 

грейпфрут-джинджифил-чили. Напитка с 
нискоенергийно съдържание.

Състав: вода; натурален сок от грейпфрут-джинджифил-
чили; билков екстракт от: Бабини зъби (Tribulus 
terrestris), Жълт кантарион (Hypericum perforatum), Гинко 
билоба (Ginkgo Biloba), Магарешки бодил (Onopordum 
асаnthium), Листа Малина (Rubus idaeus), до 3%; инвертна 
захар; стевия; коректор на киселинност: лимонена 
киселина до 0,15%; калиев сорбат до 0,025%; естествен 
оцветител: екстракт от черен морков  

РОМАНТИК - БИЛКОВА 
БЕЗАЛКОХОЛНА НАПИТКА   

Безалкохолна негазирана билкова напитка 
с натурална розова вода. Напитка с 

нискоенергийно съдържание.

Състав: вода; розова вода не по малко от 3%; билков 
екстракт от: Бабини зъби (Tribulus terrestris), Жълт 
кантарион (Hypericum perforatum), Гинко билоба (Ginkgo 
Biloba), Зърна какао (Cacao beans), Глог (Crataegus 
monogyna), Магарешки бодил (Onopordum асаnthium), 
Листа Къпина (Rubus caesius), до 3%; инвертна захар; 
стевия; коректор на киселинност: лимонена киселина до 
0,15%; калиев сорбат до 0,025%; естествен оцветител:  
екстракт от черен морков



РАДОСТ - БИЛКОВА БЕЗАЛКОХОЛНА
НАПИТКА   

Безалкохолна негазирана напитка с 
натурален плодов сок от ягода. Напитка 

с нискоенергийно съдържание.

Състав: вода; натурален плодов сок не по-малко от 
5%; билков екстракт от: Коприва (Urtica dioica), Салвия 
(Salvia officinalis), Върбинка (Verbena officinalis), Листа от 
Малина (Rubus idaeus), не повече от 3%; инвертна захар; 
стевия; коректор на киселинност: лимонена киселина до 
0,15%; калиев сорбат до 0,025%; естествен оцветител: 
екстракт от черен морков

РЕФРЕШ - БИЛКОВА 
БЕЗАЛКОХОЛНА НАПИТКА  

Безалкохолна негазирана билкова напитка 
с натурален сок от лимон. Напитка с 

нискоенергийно съдържание.

Състав: вода; натурален сок от лимон не по малко от 
5%; билков екстракт от: Върбинка (Verbena officinalis), 
Салвия (Salvia officinalis), Гинко билоба (Ginkgo Biloba), 
Коприва (Urtica dioica), Мента (Mentha piperita), листа 
Малина (Rubus idaeus), до 3%; инвертна захар; стевия; 
коректор на киселинност: лимонена киселина до 0,15%; 
калиев сорбат до 0,025%;  естествен оцветител: 
екстракт от хлорофил; естествен аромат от мента



София 1124, бул. Цариградско шосе 15-A, ет. 3, ап. 6,  
тел.: 024914212; 0888776634

e-mail: biodrinks@gmail.com

www.besstdrinks.com


