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1. УВОД 

 

Общият преглед на резултатите, регистрирани през последните години в 

областта на билките и ароматните растения, както и анализът на 

статистическите данни показват, че  ясно нарастване на интереса на 

потребителите към ―зелената аптека‖, докато икономическите обекти, 

ориентирани към производството на фитофармацевтични, козметични  и 

нутрацевтични продукти  отчитат обороти, които нарастват с всяка 

изминала година.  

Пазарните проучвания потвърждават и факта, че населението се насочва 

съм естествените продукти, поради широкопризнатата полза от 

фитотерапията: широка достъпност, редки странични ефекти, не води до 

пристрастяване, продудките са перфектно усвоими, позволяват 

комбинирането с други терапии и диети, продуктите са с атрактивни цени. 

По настоящем все повече и повече хора се обръщат към природните 

лечения, лечения с чайове или към различни билкови продукти, а 

отглеждането на билките може да представлява добра възможност за 

бизнес. 

Търсенето нараства, както на вътрешния, така и на международния пазар. 

Рандаментът за тези култури е висок, като първоначалните инвестиции не 

са големи. 

Спонтанната флора на национално ниво включва 3.700 вида, с признати 

специални лечебни свойства, а 370 вида са признати заради своите 

фармакодинамични ефекти. 

Дейността по производството и търговията с култивирани билки от 

спонтанна флора се е превърнала в обхватна икономическа дейност, 

бидейки източнис на  приходи за производителите, търговците, но и за 

различните преработватели. 

В Румъния, основната рамка относно производството, преработката и 

организацията на пазара на билките и ароматните растения, връзките 

между производителите, преработвателите и търговците са определени от 

Закона за билките и ароматните растения (Закон 491/2003), а чрез Наредба 

244/2005 е регламентирана обработката, преработката и търговията с 

билки и ароматните растения, използвани като такива, частично 

преработени или преработени под формата на предозирани хранителни 

добавки. 
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В производството на билки и ароматни растения, качеството на продуктите 

се определя от съдържанието на активни вещества. Количеството активни 

съставки в билката се обуславя от екологични фактори, от зонирането на 

вида, от технологията на културата, от биологичната стойност на 

културния вид (население, сорт, хибрид и др.) и не на последно място от 

начините на обработка (преработка). 

По отношение обработката на билките, тя може да се раздели на два етапа: 

основна обработка и напреднала обработка, така както е представено на 

фиг. 1 . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИЛКА 

(растителен продукт) 

Спонтанна флора Култивирана флора 

ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА 
 

 Сортиране 

 Стандартизация 

 Сушене 

 Анализ 

 Създаване на условия 

 Опаковане/Етикетиране 

 Складиране, консервиране 

ПРИЛОЖЕНИЕ Като: 
Настойка 

Подправки 

НАПРЕДНАЛА ОБРАБОТКА 

 

ПОЛУСИНТЕЗА ЕКСТРАКЦИЯ 
 Накисване 

 Филтриране 

 Изваряване 

 Екстракция, ускорена с разтворител  

 Екстракция с помощта на микровълни 

 Екстракция с ултразвук 

 Екстракция със суперкритичен газ 
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Фиг. 1  Схема за оползотворяване на билките чрез напреднала обработка 

 

Основната обработка се състои в сушене, създаване на условия и 

опаковане на билките. 

Напредналата обработка се състои в трансформиране на суровините, 

получени при първичната обработка в продукти, които се търгуват: 

фитотерапевтични продукти (екстрактивни водни разтвори, екстрактивни 

хидроалкохолни разтвори, лиофилизирани праховве от екстрактивни 

разтвори), козметика, хранителни и диетични добавки, ароматизиращи 

добавки. 

Основната цел на този курс е да представи методите за напреднала 

обработка на билките и подробно напредналата обработка, с цел 

получаване на фитотерапевтични, фитокозметични продукти.  

 

 

 

2. НАПРЕДНАЛА ОБРАБОТКА С ЦЕЛ ПОЛУЧАВАНЕ НА 

ФИТОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ 

 

Фитотерапията се основава на синергичните ефекти на активните вещества 

в билките. За да могат тези активни вещества, с биологично действие 

върху човешкия организъм, да могат да бъдат оползотворени, трабва да се 

открият в различни фитотерапевтични форми. Формите, под които се 

използват растителните продукти са: 

- в естествено състояние: цели, парчета, прахове или под формата на 

настойка, декокт, отвара 

- фармацевтични/фитофармацевтични продукти (екстракти, тинктури, 

сиропи), в които активните вещества са по-концентрирани, по-лесно 

за прилагане и не много скъпи. 
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Принципът, който се спазва, се изразява във фитотерапията и я прави 

различна от алопатията, е общата екстракция, която съдържа комплекс от 

активни вещества, а не използването на изолирани активни вещества [1]. 

Този метод е полезен посредством няколко вида фармакологични 

действия: 

-  чрез замяна, чрез приноса на вещества, които липсват в болния 

организъм (минерали, витамини, аминокиселини, липиди, въглехидрати, 

протеини); 

-  чрез потискане растежа на патогенните организми (билки с 

бактерициден или антипаразитен ефект); 

-  чрез насърчаване реактивността на организма (инфинитеземални 

съставки в структурата на някои билки); 

-  чрез местен хранителен ефект (билки със зарастващ ефект върху 

рани); 

-  чрез ефекта „противене‖ (билки диуретици, сърдечнотонични, 

аналгетици и др.). 

 

2.1. Фитотерапевтични форми за външно приложение  
Мехлемите са полутвърди продукти, съставени на базата на кремове 

(вазелин,  хидрогенирани мазнини, ланолин, восък, мас и др.), в които са 

включени билкови тинктури, екстракти (пресни или изсушени) или 

билкови прахчета. В специални случаи могат да се вкючат и чисти активни 

вещества. Мехлемите са предназначени изключително за външна употреба. 

През последно време се произвеждат различни „основи за мехлеми‖ от 

водоразтворими гелове, чието предимство е, че имат по-голяма сила на 

проникване в кожата и лигавиците, не оставят петна и се измиват лесно. 

Към класическите мехлеми, използвани през лятото, се прибавя по-голямо 

количество восък, парафин или стеарин, за да им се осигури висока 

консистениция.  

В случай, че мехлемите са приготвени на базата на животински или 

растителни мазнини, консервирането им е ограничено.  

Медицинските масла представляват форма на накисване на билките в 

слънчогледово масло, фъстъчено масло или зехтин. Продължителността на 

накисване е 4-6 седмици. Има и по-бърз процес, при който билките се 

навлажняват предварително в концентриран алкохол и се държат в 

затворен съд за 10-12 часа. Добавя сеядивно масло, после се вари на водна 

баня за време от 2-3 часа. Оставя се да престои 2-3 дни, слид което се 

филтрира. Съхранява се в добре затворени стъклени бутилки, на тъмно и 

прохладно.  
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Компресите се получават или от пресни билкови листа, или от смлени 

семена, които се смесват с топличка вода докато се получи паста, която се 

слага в двойна марля или в чиста кърпа. Компресите се прилагат върху 

зоната, където се проявява болеста и имат смекчителна и 

противовъзпалителна роля или активират кръвообращението.  

Медицинският гел се приготвя от растителния сок, от меката част на 

корена или от екстракта от активни вещества в желатинова форма. 

Растителният сок се получава чрез надробяване и пресоване на прясно 

събрания растителен материал. Сокът е образуван от клетъчна течност, в 

която се откриват активни вещества, минерални соли, витамини. Много 

сокове имат бактериостатично действие.  

Растителната емулсия се състои от суспенията на дадено активно 

вещество (гума, масло, мазнини) в течност, в която не се разтваря. 

Суспенсията се осъществява чрез емулгиране с белтък, гума арабика и др. 

Баните с билки се основават преди всичко на прякото действие върху 

кожата или лигавицата на различните активни вещества в билките   

(получени чрез водна екстракция). Билковите бани са полезни при кожни 

болести или дори при някои вътрешни болести.  

Активните вещества се приготвят в инфузии или или концентрирани 

декокти, които се поставят във водата за баня след филтриране. Друга 

процедура препоръчва раздробените билки да се поставят в торбичка от 

марля, която се инфузира или завира във вода. Настойката, декоктът или 

марлената торбичка с билки се изсипва във водата във ваната. 

Медицинските бани могат да се извършват и с етерични масла в пропорция 

от 5-10 % масло, разтворена в концентриран аркохол.  

Ароматните оцети са стара фармацевтична форма, получена при 

накисване на ароматните растения във винен оцет. Накисването трае 7-8 

дни, след което съдържанието се филтрира чрез пресоване. Полученият 

хидрокиселинен разтвор се използва за локални или общи разтривки.  

Инхалациите представляват форма на приложение на етеричните масла от 

билките, чрез дихателните пътища. Приготвят се или от билки, чрез 

вливане, или от летливи масла, поставени директно във вряща вода. В 

наши дни има керамични или електрически изпарители, с които се добиват 

използваните аерозоли.  

 

2.2. Фитотерапевтични форми за вътрешно  приложение 
Най-лесната форма за приготвяне и прилагане на билките са прахчетата, 

получени от една единствена билка или смес от прахчета от няколко 

билки, погълнати като такива с малко вода. Прахчето се получава чрез 
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накисване на различни части на билката (цветове, листа, стъбло, корен). 

Предимството на прилагането на даден фитотерапевтичен продукт под 

тази форма се състои в това, че активните съставки, термолабилните и 

тези, които си променят структурата чрез използване на екстракционни 

разтворители, не влизат в контакт с физико-химичните агенти. По-нова 

фармацевтична форма на приложение са простите таблетки, приготвени 

от билкови прахчета, чрез класическа технология или гранулираните при 

по-сложна технология, гранулиране, която се състои в покриването със на 

таблетките със специален стомашно-разтворим филм. 

Предимствата на таблетките от билкови прахчета се изразяват в 

прецизната дозировка, възможността за аналитичен контрол, 

установяването срока на годност и модерната и безопасна опаковка [1-3]. 

Водните екстрактивни разтвори се приготвят от различни части на 

билките или от билкови смеси, използвайки за разтворител водата, за 

предпочитане дестилирана или омекотена, защото водата се понася много 

добре от тъканите. Водата е най-обичайният разтворител във фармацията и 

за получаването на фитофармацевтични продукти. Във водата се разтварят 

обаче само водоразтворимите активни вещества, при pH, близко до 

неутралното (киселини, основи, соли, захари, феноли и полифеноли, 

аминокиселини, гликозиди, смоли, танини, ензими), но не се разтварят 

смоли, алкалоиди, масла, мазнини и хидрокарбиди; затова, в някои случаи 

се препоръчва лекото алкализиране на водата с натриев бикарбонат или 

окисляването с лимонена киселина.  

Алкохолните/хидроалкохолните екстрактивни разтвори се приготвят от 

различните части на растенията или от билкови смеси, използвайки за 

разтворител различни концентрации на етанол. Алкохолът има добър 

капацитет на разтваряне на органичните и минералните вещества, 

разтваряйки, в малка или голяма степен: салицилова киселина, летливи 

масла, оцветители, лецитин, мехлеми, смоли и др. За приготвянето на 

алкохолните екстрактивни разтвори се препоръчват различни 

концентрации, които осигуряват най-добрият рандамент. 

Алкохолът също може да се включи във водните фази на емулсиите, имащ 

роля на консервант, в пропорции от 15%. 

Въпреки че има серия от предимства (изпарява се лесно, добър антисептик, 

забавя дейността на ензимите, ни влияе на хидролизата, утаява белтъчните 

материи и може да послужи за тяхното отстраняване), използването на 

алкохола като разтворител има и недостатъци: запалим е, има своя 

фармакодинамична дейност, придава мирис на екстрактивните разтвори, 



       Курс по напреднала обработка на билките 

___________________________________________________________________________ 
 

 8 

няма същата сила на проникване през клетъчните мембрани, като водата. 

Затова добър екстрактивен разтвор е хидроалкохолният разтвор. 

За по-добро изтъкване на характеристиките на двата основни вида 

разтворители (водата и алкохолът), използвани в извличането на основните 

активни вещества от билките, синтетизирахме техните предимства и 

недостатъци. 

 

Вода Алкохол 

Предимства: 

 Ниска цена 

 Нетоксична 

 Незапалима 

Предимства: 

 Селекционен 

 Нетоксичен 

 Антисептик 

 Осигурява висока степен на 

запазване 

Недостатъци: 

 Неселекционна 

 Определя хидролизата на 

активните вещества 

 Стимулира ензимното 

разграждане 

 Добра среда за развитие на 

микробните организми 

Недостатъци: 

 Запалим 

 Висока цена 

Разтворител, добър за: 

 Протеини 

 Ензими 

 Гликозиди 

 Захари 

 Оцветители, гуми 

 Алкалоиди соли 

 Антрахинонни производни 

Разтворител, добър за: 

 Алкалоиди 

 Гликозиди 

 Полифеноли, флавоноиди 

 Летливи масла 

 Танини 

 Смоли 

 

Екстрактивните разтвори са получени при различни варианти:  

1. Запарване, метод на извличане, използван за получаване на активни 

вещества при частите на билките, които имат по-тънки клетъчни 

стени, като цветовете, листата и тънките надземни части, както и 

някои плодове, които съдържат топлоустойчив и трудно разтворими 

на студено активни вещества. С тази цел, над растителния продукт, 

доведен до съответното накълцване, се прибавя посоченото 
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количество вода, стоплена при завиране, после съдът се покрива с 

капак и се оставя да стои така 10 - 15 минути, като разклащате от 

време на време. След изтичане на това време, се филтрира.  

2. Декокт, познат и под популярното име отвара, е течността, 

получена чрез завиране на накълцания растителен продукт с 

необходимия разтворител, обикновено вода. Декоктът се състои в 

третиране на накълцания растителен продукт с необходимото 

количество вода и завирането му. Препоръчва се основно за 

корените и кожите, съответно онези органи на билката, които са с 

по-дебела мембрана и чрез които проникването на активните 

вещества става по-трудно. Тази процедура се препоръчва при 

цветовете, листата, клонките или плодовете, и то специално, когато 

имаме за цел във водния екстракт да останат ценните летливи масла. 

Екстрактивният разтвор се филтрира горещ, остатъкът се измива с 

вода и разтворът се допълва до първоначално посочения обем.  

3. Накисване 

Някои активни вещества се извличат по-лесно на студено (топлината 

ги отлага) отколкото чрез запарване и отваряване. Накисването е 

най-простият метод за извличане, който става при обикновена 

температура. Растителният продукт се поддържа в контакт с 

разтворителя (вода или смес от вода и алкохол) за променливо време, 

като се разклаща от време на време, след което екстрактът се отделя. 

Накисването на студено се приготвя от корени, стъбълца, листа или 

семена.  

4. Тинктура 
От накълцаните билки се извличат терапевтични вещества, чрез 

накисване с етилов алкохол в различни концентрации (45%, 60 %, 70 

%), обикновено за време, вариращо между 8-10 дни. Операцията се 

извършва в добре затворени стъклени съдове. Разклащането, за 

дообра екстракция, е необходимо през целия период на 

екстракцията. Един по-бърз метод е приготвянето на тинктури, чрез 

обикновено или многократно промиване, което се прилага по 

настоящем в аптеките, галеновите лаборатории в промишлените 

инсталации или  един много по-бърз метод, този път в промишлени 

мащаби, е турбоекстракцията или виброекстракцията, изискващи 

специално оборудване.  

Тинктурите, от гледна точка на фармацевтичната технология и на 

начина на администриране, имат някои предимства (екстракцията в 
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хидро-алкохолна среда е пълна, голямата трайност, приложението 

под формата на капки е много по-лесно) в сравнение с водните 

екстрактивни разтвори.  

5. Сиропът е воден екстрактивен разтвор (запарване, декокт, 

накисване на студено), към който се прибавя голямо количество 

захар. Повишената захарна добавка е предназначена, от една страна, 

да бъде коректив на някои неприятни вкусове (тръпчиви, горчиви и 

др.), а от друга страна, да изпълнява ролята на консервант върху 

продукта, който обикновено се прилага в малки количества, но за по-

дълъг период от време. Захарта може да се замести с мед или други 

подсладители.  

6. Медицинско вино. Въпреки че е стара фармацевтична форма, 

смятана от някои дори за преизпълнена, медицинското вино е и си 

остава адювантно терапевтично лекарство. Екстракцията се 

осъществява в слаба хидроалкохолна среда, при леко кисело pH. За 

приготвяне, предварително раздробените билки се накисват за 7-10 

дни във вино (доброкачествено и добре стабилизирано), след което 

следва филтриране на препарата. Приложението им като тоник-

аперитиви става преди основните хранения.  

Във фармацевтичната технология съществуват и много други 

фитофармацевтични форми, които изискват специални технологии за 

тяхната реализация. Имаме предвид течните екстракти (мокри или сухи), 

лиофилизираните прахчета от екстрактивните разтвори и „инстантните” 

билкови чайове, които напоследък се използват все повече.  

Последните представляват водни или хидроалкохолни екстракти от билки, 

които после се лиофилизират или се атомизират, с цел консервирането за 

по-дълъг период от време. Чрез процес, който е широко разпространен 

днес в света, те се гранулират и така се запазват до момента на 

използването им, чрез разтваряне в топла или студена вода.  

Всичко във фармацевтичната промишленост се приготвят капсули, 

желатинови капсули, инжекционни разтвори и други, в състава на които 

влизат общи екстракти или чисти активни вещества.  

 

2.3  Получаване на екстракти от билки 

 

Растителните екстракти са фармацевтични/фитофармацевтични течности,  

мокри или сухи, получени чрез екстракция на растителните продукти с 

различни разтворители [5]. 
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През последните години се поставя акцент върху фармацевтичната и 

терапевтичната преоценка на препаратите с растителен произход с добро 

познаване на физико-химичните и терапевтичните свойства на активните 

вещества в билките и с развиване на техниките за извличане, и на 

средствата за контрол на качеството. 

Екстрактивните разтвори са фармацевтични форми, които съдържат по-

големи или по-малки пропорции активни вещества покрай другите по-

малко активни и баластните, извлечени с помощта на разтворителите. 

Екстрактите, получени от билки могат да се класифицират според повече 

критерии, така както може да се види в таблицата: 

КРИТЕРИИ ЗА 

КЛАСИФИЦИРАНЕ ИМЕ НА ЕКСТРАКТА ЗАБЕЛЕЖКИ 

Според естеството 

на разредителя 

  • Воден екстракт (получава се чрез 

извличане на активните вещества във вода: 

накисване, запарки, декокти) 

  • Хидроалкохолен екстракт - тинктура 

(екстракти в различни съотношения на 

етилов алкохол) 

  • Маслен екстракт (получава се чрез 

извличане на  вещества, разтворими в масло 

или в други естествени липиди) 

   • Медицински оцети (накиснати в оцет) 

   • Медицински вина (накиснати във вино) 

 

Според метода за 

получаване 

  • Селективен екстракт – получава се чрез 

отстраняване на  съединенията, които не са 

обект на селекцията (чисти летливи масла – 

получават се чрез улавяне с водни пари: 

дестилация, фармацевтични препарати на 

базата на билки, получени чрез 

нутрализиране на някои токсични вещества) 

  • Неселективни екстракти (запарка, 

тинктури, накисване, декокт и др.) 

  • Екстракт, получен чрез пресоване или 

центрофугиране (сок от листа, плодове, 

зеленчуци) 

  Селективните 

екстракти не могат 

да се считат за 

изцяло натурални 

препарати, защото 

са 

хиперконцентрати и 

без идентични 

модели в природата 

Според операцията 

по приготвяне 

  • Обикновен екстракт (получава се чрез 

една единствена операция) 

  • Последователен екстракт (получава се 

 

http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_terapeuticExtract_hidric.html
http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_tratamente_naturiste_fitoterapia.html#maceratul_la_rece
http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_tratamente_naturiste_fitoterapia.html#infuzia
http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_tratamente_naturiste_fitoterapia.html#tinctura
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чрез повтаряне на една и съща операция – 

хомеопатични тинктури) 

  • Множествен екстракт (получава се чрез 

прилагането на повече техники за 

суровината - наксиване + запарка, запарка + 

декокт и др.) 

Според частите на 

биката, подложени 

на извличане 

  • Частичен екстракт (листа, корени, 

надземна част, семена и др.) 

  • Цялостен екстракт (цялото растение) 

 

Според влажността 

на билката 

  • Екстракт, получен от сушени билки 

  • Екстракт, получен от пресни билки 
 

 

 

Екстракцията с разтворители е най-използваният вид екстракции за 

биоактивните съединения в билките. Тази техника на разделяне предполага 

извличането на компоненти от твърда или полутвърда проба в подходящ 

разтворител [4]. При операцията по извличане, изборът на разтворител 

става в зависимост от естеството на веществото, което следва да бъде 

извлечено и от естеството на суровината.  

Самата разтворимост на биоактивните съединения се реализира чрез 

третиране на фино раздробената билка с вода, разтвори на соли, 

хидроалкохолни разтвори и др. Химическото естество на оптималната 

среда на извличане,  моларността и pH-то й, както и времето, необходимо 

за едно оптимално извличане, се определят експериментално. 

При приготвянето на екстрактите, по-специално, трябва да се има предвид 

влиянието на следните фактори: 

 естествато на разтворителя: разтворителите трябва да разтварят и да 

извличат с висок рандамент повечето активни съставки и да съдържа 

възможно най-малко инертни суровини без терапевтична стойност; най-

често използваните разтворители в растителната екстрактивна 

промишленост са: водата (за соли на алкалоидите, гликозиди, захари, 

протеини, ензими, танини и др.), 50% или 70% алкохол (за летливи 

масла, въглеводороди, танини, алкалоиди основи и техните соли, 

гликозиди, смоли, хлорофил и др.), етиловият етер (за алкалоиди 

основи, смоли, летливи масла и др.), маслото, виното, оцетът;  

 степента на раздробяване на билката: колкото растителният продукт е 

доведен до по-напреднала степен на раздробеност, толкова площта на 

контакт е по-голяма, значи извличането е пълно; за водните 
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екстрактивни разтвори се препоръчва раздробяване в зависимост от 

растителния продукт [5]; 

 съотношението билка-разтворител: Румънската фармакопея 

предвижда концентрации до 6% за водните екстракти, 20% за повечето 

тинктури и 10% за тинктурите, приготвени от растителни продукти, 

които съдържат силно активни вещества [5]; 

 времето на контакт между билката и разтворителя: различава се в 

зависимост от приложената техника за извличане, но и от вида на 

екстракта; за водните разтвори е 5-6 часа, а за алкохолните е 6-10 дни; 

 ефектът на разклащането: чрез разклащане се съкращава времето за 

получаване на екстракта; 

 температурата, при която се работи: влияе положително върху 

екстрактивния рандамент, поради нарастването на рзатворимостта на 

активните вещества на топло; Румънската фармакопея предвижда 

извличането на някои топлоустойчиви вещества при температура 90 - 

100°C, при запарките и декоктите [5]; 

 разделянето на сместта и начинът на възстановяване на активните 

съединения в твърдия остатък. 

При приготвянего на водните екстрактивни или хидроалкохолни разтвори 

чрезнакисване, степента на радробяване играе много важна роля. Тя, 

свързана с естеството на използвания разтворител и ентензивността на 

разклащането, определя времето за контакт за извличането на 

разтворимите съставки до достигане равновесието на концентрациятяа 

между твърдата и течната фаза. 

Извличане - техники 

Извличането може да се осъществи посредством прекъснати действия 

(накисване, филтриране, запарване, отваряване, както и нови успешни 

методи: ускорено извличане с разтворител, извличане с микровълни, 

извличане със суперкритичен газ) и непрекъснати действия (непрекъснато 

извличане с органични разтворители, непрекъснато прецеждане, 

Екстрактор тип Сокслет). 

Накисване: състои се в третиране на раздробения растителен продукт с 

необходимото количество разтворител, поддържане в контакт за определен 

период (накиснати във вода 8-12 часа), едновременно с продължително 

или непостоянно разклащане и после раделяне на екстрактивния разтвор от 

остатъчните вещества через филтриране или отцеждане; при накисванията 

в раззтвори от друго естество (алкохол, масло, вино, оцет), времето за 

накисване се увеличава, като може да достигне до няколко седмици. 
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Накисването се прилага особено при извличането на вещества, които са 

лесно разтворими на студено и са термолабилни. 

Накисването може да стане: 

- на студено – извличане на активните вещества от билките в разтвор 

при стайна температура (17-22°C) . 

- на топло (наречено смилане) – се осъществява с разредител, затоплен 

на 40-60°C, обикновено при температура, по-ниска от тази, при която 

разредителят ври, така че, активните вещества да могат да преминат 

в разтвора бавно, без да се разграждат от много високата 

температура или от рязкото затопляне; извличането на веществата от 

билките, чрез този метод, е много ефикасно при растенията без 

ценни летливи вещества, но с други биоактивни съединения;  

методът се изплозва и за добиването на масла, мехлеми и билкови 

мазила. Фитотерапията използва този метод при билките с активни 

вещества, които се унищожават чрез завиране, но които не се 

извличат нито при стайна температура (полутермолабилни вещества) 

Според начина на осъществяване има: 

- Обикновено накисване: представя ниски рандаменти (контактът 

между лечебния препарат и разтворителя е единен), затова, за да се 

увеличи рандаментът, се прибягва до двойно и повторно накисване. 

- Двойно накисване: извлеченият продукт се смесва първо с 1/2-2/3 от 

общото количество разтворител, след което течността се отделя и 

остатъчното вещество се пресова. Той се слага в контакт с останалия 

разтворител, като така се получава ново количество екстрактивен 

разтвор. Двете екстрактивни течности се събират и се филтрират 

след почивка от 24 часа. 

- Повторно накисване: раздробеният растителен продукт се третира 

последователно с обеми разтворител, като се държи в затворени 

съдове през цялото време. Разтовирет се отделят, растителният 

продукт се пресове и се слага в контакт със следващите части 

разтворител, до изчерпване на общия обем екстрактивна течност, а 

получените части се смесват. Този начин е много по-ефективен 

отколкото обикновеното накисване, защото чрез обикновеното 

накисване значително количество активни вещества може да остане 

след филтрирането в остатъка от накисването.   

Наксиванията могат да се запазят в хладилника в затворени стъклени 

съдове за максимум 2-3 дни, защото едно по-продължително запазване 

благоприятства развитието на макроорганизмите и разграждането на 

активните вещества. 
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Percolare: процесът, чрез който се извличат активните вещества от 

билките, на студено, използващ разтворител с обратен ток (фиг.2). 

Процесът, който се случва, протича така: преди разтворителят да се насити 

с активни екстракти, той се измества от друг пласт  на разтворител, в който 

растителният продукт понася краткотрайно накисване и отстъпва още една 

част от активните съставки. Това явление е непрекъснато, всяка част 

добавен разтворител влиза в контакт с растителния продукт до пълното му 

изтощаване.  

 

Фиг. 2  Перколатор 

 

На практика, раздробеният растителен продукт се въвежда в тялото на 

перколатора (1), снабден в основата с пореста стъклена плоча за задържане 

на примесите. Кранчето се отваря (3), а разтворителят във фунията (2) 

прониква през растителния материал и извлича биоактивните съставки, 

напускайки перколатора през долната част. 

За подобряването процеса на извличане чрез перколация и на качеството 

на получения екстракт, трябва скоростта на перколацията да бъде така 

регулирана, че за 24 часа да се перколира количество течност, равна на 1,5 

x количеството билка, взета за работа. 

Перколацията е процес, широко използван в екстракцията на растителните 

продукти, с изключение на тези, които съдържат големи количества 

лепкави материали или гуми, за които се използва извличане чрез 

накисване. 
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С широко приложение се прилага непрекъснатата екстракция в специална 

апаратура (екстрактор Soxhlet) в която, обикновено, пресният разтворител 

се доставя чрез кипене на екстракта. Този метод се базира на голяма 

разлика между точките на кипене на разтворителя и тези на извлечените 

аналите. На базата на тези качества, извлечението е доведено до 

температурата на кипене на разтворителя, който ще кондензира в 

охладител и ще се върне във филтъра, който съдържа проба от 

извлечението. Чрез осъществяването на няколко цикъла на извличане, 

рандаментъг на процеса може да се контролира, така че рандамендът на 

извличане да бъде максимален [6]. 

Екстракторът Soxhlet се състои от колба, тяло-екстрактор и обратен 

хладилник, свързани помежду си (фиг.3).  

Твърдият материал, предварително раздробен, за да може разтворителят да 

влезе в контакт с възможно най-голяма площ, се поставя в пространството 

за извличане, като или се слага в специален хартиен филтър, или се 

поставя директно в пространството за извличане, снабдено с облодънна 

шлифована колба. Фазата на извличане (разтворителят) от колбата на 

кипене, дестилира през странична тръба, снабдена евентуално с 

топлоизолация, а парите, кондензирани в охладителя, капят над материала 

в хартиения филтър. Когато пространството за извличане се напълни до 

височината на слоя на преливане, разтворът с екстракт минава през 

източване в колбата на кипене и процесът се повтаря. 

Понякога са достатъчни само няколко часа за напълното извличане, но при 

съставките, които преминават по-трудно в разтвор, са необходими дори и 

няколки дни. 

Полученият разтвор се премества от екстрактора и помпата в изпраителя, 

за да бъде концентриран при възможно най-ниска температура. Основният 

недостатък на екстракцията с разтворители е, че заразяването на пробата с 

разтворител или на примесите от разтворителя, които трябва да се 

елиминират напълно.  

Две основни неудобства могат все пак да се намесят в рамките на 

техниката на екстракцията Soxhlet. Първото се отнася до факта, че 

екстрактът е изложен, през цялото време на процеса, на температурата на 

кипене на разтворитела, която, ако е много висока, може да засегне някои 

аналити в пробата, термично лабилни. Второто неудобство е ниската 

концентрация в края, поради големите количества използван разтвор; част 

от разтворителя би могла да се отстрани чрез развъртане с поток от 

инертен газ, но той може да развъти покрай разтворителя и част от 
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аналитите, извлечени в него. Използването на разтворители с много ниски 

точки на кипене може да отстрани тези две неудобства. 
 

 

 

 
Фиг. 3 Екстрактор Soxhlet 

 

Предимствата на екстракцията Soxhlet са следните: това е непрекъснат 

процес, след процеса на извличане не е необходимо филтриране, 

консумацията на разтворител е по-малка отколкото при накисването. 

Техниката не е зависима от матрица (от естеството на обработвания 

материал) и много екстрактори Soxhlet могат да се конфигурират, за да 

функциониат без наблюдение.   

Най-важните недостатъци на екстрактора Soxhlet са: дълго време на 

извличане (24 ÷ 48 часа), голямо количество използван разтвор, 

необходимост от прилагане на процес на изпарение на пробата, получена 

след извличането (за пречистване и отстраняване на вторичните 

съединения). 

Попарване: състои се в намокряне на раздобения растителен продукт с 

вода, с изключение на растителните продукти, които съдържат летливи 
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масла, които се намокрят с разтвор от разреден алкохол; след около 5 

минути се прибавя количеството предвидена вода, стоплене при варене и 

се оставят в контакт за време от 30 минути [5]. След изтичане на времето 

за попарване, разтворът се филтрира. Обикновено попарването се използва 

при частите от билките, които имат тънки клетъчни стени (цветове, листа, 

тревисти части).  

Отвара: техниката за приготвяне е сходна с тази на попарването: 

раздробеният растителен продукт се накисва в 5 части студена вода; 

наксива се 5 минути и след това се добавя останалата вряла вода към 

необходимата пропорция (1% или 5%), след което се затопля, на водна 

баня, за 30 минути (при варене). На финала се прецежда и остатъкът се 

измива до предписания обем (билките с високо съдържание на етерични 

масла се намокят с 50°C алкохол, после се прибавя врялата вода).Във 

фитотерапията, отварата се осъществява при растителните органи (коени, 

коренища, кора и др.), от които съставките се извличат по-трудно. 

Алкохолна екстракция чрез ферментация 

Активните вещества, съдържащи се в някои медицински препарати, са 

получени чрез екстракция в процес на ферментация. Процедуата по 

извличане предполага накисване на растителния материал или под 

формата на отвара, или в раздробено състояние, за известен период от 

време, по време на което се извършва ферментация и генериране на 

алкохол в естествена среда; това улеснява извличането на активните 

съставки, съдържащи се в растителния материал. Така генерираният 

алкохол има ролята и на консерватор. На индустриално ниво се използват 

дървени ведра, порцеланови съдоне или от неръждаема стомана. 

Непрекъсната екстракция с органични разтворители  

Принципът на екстракцията е лесен. Съставките, присъстващи в брутната 

суровина са извлечени чрез разтваяне в течност - разтвор. Брутната 

суровина се поставя в специално направен екстрактор, а разтворителят 

трябва да рециркулира непреъснато из масата растителен материал.  

Извличането на промишлено ниво изисква серия изменения в сравнение с 

това на лабораторно ниво. Ако екстракцията на лабораторно ниво 

предполага използването на малки количества разтворител (500 – 1000 мл) 

и следователно разклащането/смесването на разтвора не е трудно за 

реализиране, а на индустриално ниво - използването на големи количества 

разтвор и следователно на екстрактори с големи размери, предизвиква 

сериозни проблеми при разклащане, които, обаче, са разрешими, чрез 

намирането на различни методи на разклащане. Така, ефективността на 

екстракцията, в процеса на накисване на индустриално ниво, може да се 
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подобри чрез непрекъснато движение на разтвора из растителния продукт, 

а също и за възможно-най пълно извличане на активните вещества от 

билките, се използва един процес в няколко стъпки. Два такива 

екстрактора, на индустриално ниво, са представени на фиг. 4 и 5 [4]. 

 

Фиг.4 Екстрактор с рецикулация 

 

 

Фиг. 5 Екстрактор с няколко  стъпки 

 

Конвенцзионалните процуси на извличане консумират време, напр.  

накисването се осъществява за 2 ÷ 7 дни, въвлича смес от разтворители 

или големи количества разтворител и в крайна сметка може да причини 

термично разлагане на целевата молекула, както и при екстракцията 

Soxhlet.   

Ускорена екстракция с разтворител 

Ускорената екстракция с разтворител (ASE – „accelerated solvent 

extraction‖) е нов метод на извличане, базиран на използването на 

температурата и високото налягане за кинетично ускоряване на 

разтварянето и за разделяне на аналитично-матричните връзки [7-10]. 

Поради тази причина, този метод се нарича екстракция, под налягане с 

Растителен м-л 

дюзи р-л 
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течност (разтвор). В допълнение, чрез покачване на температурата, спада  

лепливостта на разтворителя, което прави така, че той да проникне по-

лесно в твърдата матрица на пробата. По този начин, времето на извличане 

спада от десет минути до максимум няколко минути, а пробите от 

екстракта могат да са в малки количества. Този метод е алтернатива на 

екстракцията Soxhlet или на екстракцията със суперкритични флуиди. 

Устройствата, в които се извършва една такава екстракция, трябва да 

издържат на високото налягане; пробите и разтворителят са вкарани в 

затворено и затоплено помещение. Високата температура (50 - 200°C) 

ускорява дифузията на молекулите на разтворителя в текстурата на 

пробата, а голямото налягане, което се получава, поддържа разтворителя в 

течно състояние. Операцията се извършва в екстракционна клетка, която 

трябва да издържи на високото налягане.  

Основните етапи на една процедура ASE (статична) са следните: 

- поставяне на пробата в екстракционна клетка; 

- пълнене с разтвор; 

- затопляне и пресиране на клетката; 

- изпразване на клетката чрез пречистване с помощта на газов поток (N2); 

- събиране на екстракта в ампула с цел анализ или друг етап на преработка 

(изпаряване разтворител, дериватизация). 

Системите ASE са напълно автоматизирани. Схемата на една система, 

базирана на екстракция, ускорена с разтворител, реализирана за първи път 

от  Dionex Corporation (фиг. 6). 

 
Фиг . 6. Компонентите на една система ASE: 1 – резервоар; 2 – помпа; 3 – клапан на 

помпата; 4 – клапа за пречистване; 5 – екстракционна клетка; 6 – помещение за 

термостатиране; 7 – статична клапа; 8 – ампула за събиране. 

 

Екстракция, спомогната от микровълни 

Екстракцията, спомогната от микровълни (MAE) е сравнително скорошна 

техника, която използва енергията на микровълните, за да затопли 
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разтворителя и пробата, с оглед увеличаване степена на масовия трансфер 

измежду разтворените вещества от матрицата на пробата и разтворителя, 

допринасяйки за по-лесното им преминаване в разтворителя [11]. 

Предимството на тази техника в сравнение с конвеционалните методи за 

извличане се състои в намаленот време на извличане, в условията на 

използване на ниска консумация на енергия и разтворител и с висока 

ефективност на извличане [12, 13]. 

В следствие, MAE придобива все по-голям интерес в извличането на 

активните съединения, като терпени [14], алкалоиди [15, 16], флавони [17-

19], гликозиди [20] етерични масла [21] от растителни материали. 

Полярните разтворители, като ацетно, метанол и metanolul, sau 

дихлорметан, се нагряват бързо под влиянието на микровълните. Вместо 

това, хексанът, бензенът или дори толуенът не могат да се загреят чрез 

действието на микровълните, тъй като нямайки диполен момент, те не 

поглъщат микровълновата радиация. 

Експериментално, MAE се прилага на твърдите проби, които са въведени в 

органичен разтворител или смес от органичен и воден разтворител, и след 

това системата се облъчва за кратък интервал от време (0,5 до 10 минути). 

След охлаждане на системата, супернатантният разтвор (екстрактът) се 

декантира, а твърдата матрицата се измива няколко пъти с използвания 

разтворител, която се добавя към екстракта. В случай, че се използват 

неполярни разтворители (като хексанът), които не поглъщат 

микровълновата радиация, се процедира към добавяне на полярен 

разтворител, до 10%. 

Основните компоненти на една система MAE обхващат генератора на 

микровълни (магнетрон), един елемент за насочване на микровълните,  

element de directionare a microundelor, резонасна кухина и източник на 

захранване с ел. ток. Тази процедура може да се приложи при атмосферно 

налягане и при точката на кипене на разтворителя (в отворена система, 

когато загубата на разтворител се избягва, чрез кондензиране на парите и 

връщането им в екстрактора), или при високо налягане (в затворена 

система се покачва по време на екстракцията). 

Екстракция с ултразвуци (Sonicare) 

Екстракцията, спомогната от ултразвуци (UAE) е една от най-важните 

техники, използвани за извличането на ценни съединения от растителните 

материали [22] и е доста приспособима към по-малък или по-голям мащаб 

(напр., в лаборатория или в индустриален мащаб) [23]. Сравнявайки тази 

техника с другите, като екстракцията, спомогната от микровълни (MAE), 

апаратът с ултразвуци е по-евтин и се него се работи по-лесно [24].  
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Ултразвуковите вълни са използвани за извличане на активни съединения 

от различни билки, като: сапонини, стероиди и тритерпени от Chresta spp., 

които се добиват три пъти по-бързо чрез този метод отколкото чрез 

конвенционалните методи на екстракция [25], рутин и кверцетин от 

Euonymus alatus (Thunb) Sieb [26], и карнозна киселина от Rosmarinus 

officinalis[27, посочвайки, че този метод е полезен за екстракцията на 

термично чувствителните съставки, които се изплозват в хранително-

вкусовата промишленост, в продуктите за телесна грижа, козметиката и 

фармацевтичната промишленост.        

Методът включва изплозването на ултразвуци, с честота, варираща между 

20 kHz и 2000 kHz, като тя увеличава пропускливостта на клетъчните 

стени и произвежда лизирането на клетките, благоприятствайки така 

извличането на биологично активни съединения.  

Екстракцията, спомогната от ултразвуци позволява на разтворителя да 

навлезе през клетъчните стени, а мехурчетата, произведени от акустичната 

кухина, благоприятстват счупването на клетъчната стена и 

освобождаването на активните съединения, опеделяйки така 

увеличаването на екстрактивния рандамент [28-30]. В следствие на това 

UAE има висока ефективност, въпреки че се нуждае от ниска енергия, 

малки количества разтвоител и кратки периоди от време за извършване на 

екстракционния процес.   

Извличането чрез ултразвук е по-бързо от екстракцията Soxhlet (30 - 60 

минути на проба) и позволява използването на по-голямо количество 

проба, определяйки относнително нисък разход. Недостатъкът се състои в 

това, че използва еднакво много разтворител, както екстракцията Soxhlet, 

предполага интензивен труд и изисква филтриране след екстракцията.  

В сравнение с екстракцията, спомогната от микровълни (MAE), 

екстракцията, спомогната от ултразвуци (UAE), представя като основно 

предимство това, че работи при температурата на околната среда, като така 

се избягва излагането на температурата на съединенията,  извлечени от 

растителните материали и възможното им повреждане, нещо, много важно 

за индустрията.    

Екстракция със суперкритичен флуид  

Екстракцията със суперкритичен флуид е развита през последните години 

за използване в аналитичен мащаб, създавайки алтернатива на 

класическата екстракция с разтворители.  

В практиката, повече от 90% от екстракциите със супрекритични флуиди 

се извършват с CO2 поради няколко практични причини. Освен факта, че 

има критично налягане (74 бара) и температура (32°C), относително ниски, 
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CO2 е относително нетоксичен, незапалим, наличен при висока степен на 

чистота и ниски цени, и е се отстранява лесно от екстракта [31]. Над тези 

критични стойности, CO2 достига до "суперкритично ниво". В тази форма, 

лепливостта е сходна с тази на един газ, улеснявайки проникването му в 

твърдата матрица, и капацитетът му за разнваряне е сходен с този на една 

течност. След извличането, разтворителят се отделя от екстракта чрез 

понижаване на налягането, конвертирайки въглеродния диоксид в газова 

фаза и загуба на големия капацитет на разтваряне. Продуктът може да се 

отдели напълно от разтворителя, който отново е свит и рециркулиран в 

процеса. 

През последните години са представени голям брой експериментални 

данни относно разтворимостта и извлечимостта на естествените 

съединения, като стероидити, алкалоидите и антиканцерогенните агенти в 

билките, кафеинът от кафето и др. в различни суперкритични флуиди, като  

CO2, етан и етилен [32,33].  

При извличането със суперкритични флуиди и не само, характените 

свойства на екстракта, получен от растителните материали ще се 

различава, по една важна мярка, от условията на извличане и отделяне, 

избрани при оперирането на експирименталната инсталация; така, с 

увеличаването на налягането, расте и плътността на суперкритичния CO2, 

факт, който води до нарастване разтворимостта на по-малко летливите 

компоненти от приготвения материал. В следствие, чрзе избора на 

комбинации, подходящи за температурата и налягането на извличане, 

както и на условията за отделяне, е възможно де се оптимира както 

селективността, така и скоростта на извличане [34, 35]. 

Поради повишената ефективност, този вид екстракция е станал един от 

най-интересните за хранително-вкусовата и на парфюмерийната 

промишленост. 

Предимствата на този метод на извличане са [36]: 

- суперкритичните течности имат сила на солватация, сходна с тази 

на органичните разтворители, но с по-голяма сила на  дифузия, 

по-малка лепливост и по-малко повърхностно налягане; 

- екстракцията на биоактивни съединения от билки при ниски 

температури, като така се избягва денатурирането им, поради 

затоплянето или някои токсични органични разтворители; 

- няма остатъци от разтворители; 

- суперкритичните флуиди са, по принцип, евтини, прости и 

безопасни; 
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- разходите по отстраняване на разтворителя са по-малки, а 

флуидите се рециклират лесно 

- процес, ―приятелски‖ настроен към природата. 

 

В заключение, за извличането на билките, може да се избере всеки от 

представените методите на извличане, като се вземат предвид, освен 

предимствата и недостатъците на всеки от тях, представени по-горе, така и 

следните фактори: 

- ако билката съдържа термолабилни активни вещества, ще се изберат 

методите на извличане при студено: накисване, филтриране и екстракция в 

противоток; за термоустойчивите активни вещеста се избира обикновено 

екстракцията Soxhlet (когато като разтворител се използва етанол или 

друти органични разтворители) или декокция (когато като разтворител се 

използва дестилирана вода). 

- стандартизиране времето на извличане: недостатъчното време за 

екстракция води до непълна екстракция, съответно много дългото време на 

извличане води до извличане и на някои нежелани съединения, а процесът 

става икономически нерентабилен. 

- броята на екстракциите, необходими за една пълна екстракция е също 

толкова важен, колкото и продължителността на всяка екстракция. 

- на индустриално ниво, изключителна важност представлява вида на 

използвания екстрактор, който ще осигури висока ефектвиност и разход на 

оборудването. 

 

 

2.4. Технология на обработка на билките за добиване на 

концентрирани екстракти 

 

В следващата глава ще бъдат представени методите за напреднала 

облаботка на някои видове билки, с цел получаването на концентрирани и 

пречистени екстракти. Основният технологичен поток на получаване на 

даден концентриран разтвор, извлечен от билки, е представен на фиг. 7, а 

схемата на  линията на процеса е представенан в приложение I. 

Независимо от използвания метод на екстракция, получаването на 

концентриран разтвор предполага следните операции, машинии и 

апаратура:  

a) Приемане. Суровината се приема на партиди, в зависимот от произхода 

и качеството, на базата на аналитичен доклад. Качественото приемане 
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става чрез проверка на следните параметри: автентичност на билката, 

влажност, съдържание на чужди органични и минерали тела, 

съдържание на примеси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕТЕГЛЯНЕ 

РАЗДРОБЯВАНЕ НА 

РАСТИТЕЛНИЯ М-Л 

ИЗВЛИЧАНЕ НА 

БИОАКТИВНИТЕ С-Я 

ФИЛТРИРАНЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

РАЗТВОР 

РАЗТВОРИТЕЛ 

(ВОДА/АЛКОХОЛ

) 

Неоползотворим отпъдък 

ХОМОГЕНИЗИРАНЕ Негравиметрични 

загуби 

 

Негравиметрични 

загуби 

Междуфазов контрол 

 

Междуфазов контрол 

 

Междуфазов контрол 

ПРИЕМАНЕ 

РАСТИТЕЛЕН М-Л 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗТВОР 

ИЗВЛЕЧЕН КОНЦЕНТРИРАН Р-Р 

КОНЦЕНТРИРАНЕ НА 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗТВОР 

Неоползотворим отпъдък 

 

Междуфазов контрол 

 

Междуфазов контрол; 

Сертификат за качество 
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Фиг.7  Технологичен поток на получаването на концентрираните екстракти 

 

b) Претеглянето на растителния продукт (използвани части от билките: 

листа, стъбла, цветове, коренища, корени или плодове) се осъществява с 

прецизност, с помощта на аналитичен кантар с максимален капацитет 

на претегляне 510-2000 г или на полуиндустриално ниво с максимален 

капацитет 6/12 кг (фиг.8). При фитофармацията, претеглянето е много 

важен етап за добре определеното приготвяне на концентриран разтвор.   

  
Фит. 8  Аналитичен кантар 

a) макс. капацитет 510-2000г                                b) макс. капацитет 6/12 кг 

 

c) Раздробяването на растителния материал е един от важните фактори 

при реализирането на екстрактивните разтвори. Чрез увеличаване на 

контактната повърхност между растителния продукт и разтвоителя се 

намалява времето на извличане и в същото време се увеличава 

рандаментът на извличането. Степента на раздробяване на растителните 

продукти се установява в зависимост от използвания начин на 

екстракция. По принцип, за извличането чрез накисване, попарване или 

декокция, се извършва раздробяване на по-големи частици, а за 

екстракцията чрез филтриране, билката се превръща във фин прах. 

Раздробяването на растителния продукт (листа, цветове, плодове, 

корени или коренища) се осъществява с помощта на мелници за 

смилане (фиг.9) 
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Фит. 9  Мелница за смилане 

a) за лаборатория GRINDOMIX                                 b) полуиндустриална 

d) Хомогенизиране – фино раздробените билки се хомогенизират ръчно и 

се проверяват качествените параметри на хомогенизирания продукт, 

като се регистрира резултатът от анализа на потока. 

e) Извличането на биоактивните съединения може да се осъществи по 

един от предходно представените методи. Най-лесният метод, и който 

осигурява в същото време степен на екстракция, съответстваща на 

активните вещества от различните части на билките, е раздробяването. 

Процесът се осъществява в стъклени съдове или от инокс, като се 

осигуява периодичното разклащане на сместа за усилване на 

екстракцията. 

Водните екстрактивни разтвори се приготвят от различни части на 

билката или от смеси от билки, като за разтворител се използва вода, за 

предпочитане дестилирана или омекотена. Във водата се разтварят само 

активните съставки, водоразтворими при pH, близко до неутралното; 

затова се препоъчва, в някои случаи, алкалинизирането на водата със 

сода бикабонат или окисляването с лимонена киселина. 

Водата разтваря молекулярно киселини, алкохоли, феноли, естери, 

алдехиди, амини, гликозиди и алкалоидни соли, разтваря колоидно 

гуми, клей, ензими, танини. 

Питейната вода не се използва, защото наличните в нея намаляват 

силата на разтваряне и извличане. Особено калциевите и магнезиевите 

соли могат да образуват неразтворими комбинации с органични 

киселини, танини, алкалоиди и др. Неразтворимите съединения се 

придържа към повърхността на клетъчната мембрана, пречейки на 

дифузията на разтворителя и на екстрактивния разтвор в клетките. 

Калциевият и магнезиевият бикарбонат в питейната вода, под 
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влияниено на топливана, се трансформират в съответните неразтворими 

карбонати, които се наслагват по клетъчната мембрана. 

Дестилираната вода, обаче, е ефикасна среда на извличане за 

комплексните системи, които изискват добавянето в средата, където се 

извършва реакцията, на кофактори. Солните изойонни разтвори от 

NaCl, KCl са най-често използваните среди на извличане, защото 

реализират условия, сходни на наличните в естествената среда. 

За получаването на водни екстракти, работните параметри са: 

 Растителен материал ....количества за качества, наложени за 

всяка билка 

 Екстракционен разтворител………………………дестилирана 

вода 

 Метод на извличане………………………накисване 

 Концентрация на екстракта ……………………….8-10% (г 

билка /мл вода) 

 Температура на извличане……………...…стайна т-ра 

 Време на извличане………………………..24 часа. 

Алкохолните и хидроалкохолните екстрактивни разтвори се 

приготвят, като се използва за разтворител  етилов алкохол с различни 

концентрации. Това е по-селективен разтвор отколкото водата и затова 

се използва широкообхватно при получаването на екстрактивни 

разтвори (тинктури). 

Алкохолът, смесен с вода, в различни пропорции, добива по-голяма 

сила за разтваряне. Благоприятен за извличането е алкохолът с 30-50% 

концентрация. Този алкохолен/хидроалкохоле разтвор има максимална 

лепливост, по-големи сила за извличане и селективен капацитет. 

Алкохолът в по-малки концентрации извлича някои компоненти, които 

с времето отделя под формата утайки. Например, извлечените колоидни 

материи, по време на консервирането седиментират, поради 

коагулиането им от страна на алкохола или остаряването на тези 

колоиди. 

Етанолът извлича от обезмаслените растителни продукти важни грепи 

естествени съединения (активни вещества): полифиноли, съединения 

редуктори, алкалоиди, соли, аминокиселини, полифенолни гликозиди 

(антраценоиди, кумарини, флавоноиди), стеролови гликозиди 

(кардиотонични, сапоноиди), тритерпенови гликозиди.    

Концентираният алкохол (70%-95%) се използва при получаването на 

някои екстрактивни разтвори, например, с алкалоиди, гликозиди, които 

се биха разпаднали във водна среда. Концентрираният алкохол 
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осигурява получаването на добър рандамент и консервиране, не напоява 

растителната тъкан и в резултат на това дифузията на активните 

вещества се извършва по-бавно, за по-дълго време. Алкохолът 

осигурява запазването и стабилността на екстрактивните активни 

вещества.  

Окисленият алкохол се използва при извличането на алкалоиди, 

например, атропин, хинин и др., като по този начин се получават високи 

рандаменти. Окисляването става както с неорганични, така и с 

органични киселини.  

Алкохолът има и някои недостатъци, например, оставя характерни 

миризма и вкус, има собствено фармакодинамично действие и е 

незапалим. 

Работните параметри за получаването на  хидроалкохолните разтвори 

са: 

 Растителен материал ....количества за качества, наложени за 

всяка билка 

 Екстракционен разтворител ……………………етилов алкохол 

30-70% 

 Метод на извличане……………………накисване 

 Концентрация на екстракта ……………….… 8-10% (г билка 

/мл алкохол) 

 Температура на извличане……………...…стайна т-ра 

 Време на извличане………………………..8-10 дни. 

 

Всеки от тези методи на извличане води до известен вид воден 

екстракционен разтвор, съответно изкиснат, настойка или декокт. Един 

различен вид екстракт е сиропът. Той е екстракт (естествени сокове, 

получени чрез изцезждане, настойка, декокт, накисване), към който се 

добавя захар (съотношение на масите захар:екстрактивен разтвор около 

2:1). Ролята на захарта в сиропа е да коригира вкуса и най-вече да 

запази продукта, защото микроорганизмите, при известената по-горе 

концентрация, не могат да оцелеят. Естествените сиропи имат 

хранителна или терапевтична стойност. Фитотерапията използва тези 

екстракти и заради свойството им да коригират вкуса на някои чайове, 

особено на онези, предназначени за децата. 

 

f) Филтрирането на екстрактивния разтвор се извършва с цел да се 

отстранят веществата, намиращи се в суспензията (груби механични 

примеси, съединения, които се откриват под формата на утайка). 
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Филтрирането е често улеснено от използването на филтърни добавки, 

които формират, по време на операцията, микропорести легла, 

намаляващи видимия диаметър на порите (това увеличава 

ефективността на събиране, чрез задържане на някои частици с по-

малък диаметър) и променящи хидродинамичните характеристики на 

твърдия материал (с който се смесват) основно чрез подобряване на 

порьозността. При преработването на екстрактите с високо съдържание 

на разтвор, се извършва първо грубо префилтриране, последвано от 

стерилизиращо филтриране, което се извършва чрез монтиране във 

филтъра на плочи (от целулозен ацетат, азбест или синтетични 

полимери) с малък диаметър на порите. 

Филтрирането на лабораторно ниво може да се осъществи с филтърна 

хартия, в празно място, а на индустриално ниво – с помощта на филтри-

преса (фиг.10). 

 

 
 

Фиг.10   Филтри 

a) лабоаторна система    b) Филтър с полуиндустриални плочи (капацитет на 

филтриране 800 л/ч) 

 

Един от най-често използваните методи на филтриране през последно 

време е допирателната микрофилтрация, която използва асиметрични 

микропорести мембрани, които са много фини задържани колоидни 

частици с диматри между 0,1 - 1 m. 
 

g) Пречистването на екстрактивния разтвор  е важен етап от 

процеса на приготвяне на екстрактите и се състои в отстраняването на 

баластните вещества (смоли, пектини, албумини и др.), с цел 

получаването на устойчиви препарати. Избирането на метода зависи от 

физико-химичните качества и характеристиките на баластните 
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вещества. Най-често се използват методите, базирани на термоутаяване, 

частично утаяване на баластните вещества, извличането в течно-течно 

система, хроматографски методи, микрофилтриране.  

Термоутаяването се прилага само при пречистване на 

термоустойчивите биоактивни съединения. Между 0
°
C и 40

°
C, повечето 

полипептиди представят увеличение на разтворимостта с 

температурата, над 40
0
C те понасят процес на термоденатурация и се 

утаяват от разтвора. 

Частично утаяване: 

 при изоелектрическо pH: – процес, който се използва за 

съединения с ел. заряд (напр. за протеинте), които се утаяват 

при известна стойност на изоелектрическото pH; 

 с органични разтворители – метод, прилаган за утаяването на 

съединения при различни концентрации на органичните 

разтворители; 

 с неутрални соли се основава на варирането на 

разтворимостта при покачване на йонната сила, чрез добавяне 

на електролит. 

Течно-течна екстракция е операцият, която се прилага най-често в 

лабораториите и индустрията, с цел отделяне и концентриране на някои 

съединения от първоначалната фаза, където те се намират заедно с 

примесите. Тази операция се основава на разликата в разтворимостта на 

извлечения компонент в един или повече неподвижни или частично 

подвижни помежду си разтворители. 

Хроматографията е един от най-важните и ефикасни методи за 

отделяне и пречистване на органичните съединения; тя е физичен метод 

за отделяне, базиран на дистрибуцията на съединенията от една смес 

между две фази: една фиксирана, наречена стационарна фаза, и другата, 

мобилна, която пресича стационарната. Стационарната фаза може да 

бъде твърд абсорбант (адсорбична хроматография), течност, нанесена 

по повърхността на твърд супорт (разпределяща хроматография), 

обменител на йони (хроматография чрез обмен на йони) или гел 

(хроматография чрез сферично изключване).Измежду многобройните 

хроматографски техники, по настоящем, се използва предимно 

хроматографията в течна фаза с висока успеваемост (HPLC), поради 

финността на обработките, възпроизвеждането и бързината на 

резултатите, но ограничителна от гледна точка на преработения обем. 

Микрофилтрирането е процесът, който прилича най-много на 

обикновеното филтриране и се използва за отделяне на частиците с 



       Курс по напреднала обработка на билките 

___________________________________________________________________________ 
 

 32 

размери между 0,1– 10 µm, като суспендираните твърди частици, 

вирусите, бактериите, клетките на утайките и др. За да се осъществи 

това, се използват мембрани, чиито пори не позволяват преминаването 

на частиците с размери, по-големи от 0,1µm. 

 

h) Концентрирането на екстрактивния разтвор се осъществява с цел 

висше остойностяване на билковите екстракти. Имайки предвид 

присъствието на някои термоустойчиви съединения (протеини, 

витамини, ароматни съставки), концентрирането се осъществява чрез 

изпаряване, под вакуум,  при ниски температури (25-50°C), замръзване, 

последвано от отстраняването на ледените кристали, чрез 

центруфегиране (freeze concentration), или чрез ултрафилтриране и 

обратна осмоза.  

Изпаряването под вакуум е най-използваният процес на концентриране 

на екстрактите, но е  скъп от енергийна гледна точка. Концентрирането, 

чрез замразяване е по-труден процес, изискващ серия от скъпи 

операции за отстраняване на ледените кристали, без загуби на 

съединения от екстракта. 

Някои от най-модерните и ефикасни методи, прилагани при 

пречистването и концентрирането на билковите екстракти, са 

мембранни процеси (микрофилтриране, ултрафилтриране, 

нанофилтриране, обратна осмоза), които са си открили широко 

приложение в биотехнологичната сфера, поради възможностите за 

отделяне и ефикасно концентриране на термолабилните съединения 

(протеини, ензими, биоактивни съединения от билките) [37-40].  

Тези процеси, по отношение на всички други класически, имадимство 

при отделянето, пречистването или при концентрирането на на 

някой съединени в една единствена фаза, на студено, без намесата 

на химически реактиви, с много ниска  конcумация на енергия. По 

този начин се елиминират допълнителни операции на пречистване и се 

получават продукти с високо качество в сравнение с тези, получени по 

класичските методи. 

Ултрафилтрирането (UF) е процес по отделяне на колоидните 

съставки и на съединенията с молекулярна маса между 500 и 500.000 

Da, като се използва филтрирането чрез мембрани при ниско налягане. 

Така, чрез ултрафилтрирането, се задържат макромолекулярните 

съединения от вида на вирусите, бактериите, биомолекулите, 

колоидните съставки, но през мембраната минават нйонните вещества 

или тези, с малки молекулярни маси [41-43]. 
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Нанофилтрирането (NF) е баромембранен процес, разположен между 

обратната осмоза и ултрафилтрацията, който се е развил силно през 

последните години. Чрез нанофилтрирането се отстраняват молекулите 

с размери около 0,001m. NF се извършва при по-ниски налягания 

отколкото при тези, при които протича обратната осмоза, т.е. разходите 

за консумация на ел. енергия са по-малки от тези при обратната осмоза. 

Обратната осмоза (OI) е процес при който молекулите на един 

разтворител (най-често вода) преминават през полупропусклива 

мембрана, разделяща два разтвора с различна концентрация. Целта е да 

се изравни концентрацията от двете страни на мембраната — 

молекулите преминават от разтвора с по-висока концентрация, към 

разтвора с по-ниска концентрация. При обратната осмоза, наречена и 

хиперфилтрация, движещата сила е също налягането, както и при 

микро-, ултра- и нанофлитрацията. Ставайки въпрос за 

микромолекулярни видове, обратната осмоза става важна, която се 

проявява, както се знае, чрез появата на разлика при налягането между 

две отделения, разделени от една полупропусклива мембрана. Ако 

налягането в по-концентрирания разтвор се увеличи, се намалява 

потока на разтворителя, а при преодоляване на осмотичното налягане, 

транспортът на разтворителя се извършва в обратна посока. Това води 

до по-ускорено обогатяване на отделението за по-висока концентрация 

и се случва едно отделяне на вещество. За да се предотврати 

нормалната осмоза се работи при високи налягания (10-100 бара), по-

високи отколкото осмотичното налягане на разтвора, което действа в 

обратна посока. Концентрирането на екстрактите, чрез мембранни 

процеси, се осъществява в лабораторни или автоматизирани 

инсталации, на полуиндустриално/индустриално ниво (фиг.11).  
 

 

Фиг. 11  Инсталации за ултрафилтриране/нанофилтриране 

a) лабораторна инсталация–модул KMS CF-1          b) полуавтоматична 
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i) Междуфазов контрол следва анализа на биоактивните съединения от 

екстрактивния разтвор и се осъществявяа след всяка технологична 

операция. Този контрол  предполага: 

- осъществяването на качествени анализи, които следват физико-

химичната характеристика на използваните растителни суровини 

и на получените растителни екстракти; 

- осъществяването на количествени анализи на основните класове 

биоактивни съединения (напр. полифеноли, флавони), както и 

определяне на остатъка, чрез изсушаване.  

 

ПРАВИЛА ЗА ХИГИЕНА – Производствените помещения, работните 

маси, съдзовете (контейнерите) и предметите, използвани при 

осъществяване на партида продукт се освобождават и почистват, за да се 

отстранят рисковете от замърсяване, заразяване или смесване с материали 

или суровини, необходими за осъществяването на друг продукт. 

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА – Спазват се правилата за безопасност при 

работа, характерни за работните места и производствената дисциплина. 

2.5. Получаване на летливи масла 

Летливите масла са смеси от вещества с терпеноидно естество, с 

характерни мирис и вкус. В миналото са били наречени етерични масла, 

есенциални масла или ароматни есенции. Достатъчно е да споменем, че 

екстрактите, дестилирани от билки – етеричните масла – са били 

използвани още от преди много години в парфюмерията и хигиената 

[43,44]. Индустриалната екстракция на летливите масла от различни 

ароматни растения, се извъръшва по различни методи, в зависимост от 

характерните им качества. Всеки метод е важен и има своето място в 

процеса на произвеждане на етерични масла [45]. 

Основните методи за получаване на летливи масла са: 

 Дестилация с водни пари. 

 Екстракция на летливи масла с органични разтворители. 

 Екстракция с животински мазнини: анфлераж и мацерация 

 Екстракция с втечнени газове (суперкритичен CO2) 

 Екстракция чрез пресоване. 

 Адсорбция върху адсорбент. 

Дестилация с водни пари 

Това е метод, използван  понастоящем за извличане на летливи масла от 

повечето ароматни растения; използва се често за извличане в 

индустриален мащаб, но има и широка употреба на ниво лаборатории. 
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Въпреки, че е много ефективен процес, прилагането на топлината, 

киселинността на водата или следите от тежки метали от проба или апарат, 

могат да провокират осапунявания, изомеризации или други нежелани 

реакции, които могат да засегнат равновесието между мирис и вкус на 

оригиналното летливо масло [46]. 

При този метод, водните пари навлизат в растителната маса, подложена на 

дестилация, унищожават обвивката на маслените жлези, изветря маслото и 

после се смесват с него. Сместа от водни пари и маслени пари преминава в 

охладителя (съд за конданзация), където се трансформира в течност, която 

не е нищо друго, освен сместа от вода и летливо масло. Тази смес достига 

във флорентинския съд (разделителен съд), където става отделянето, а 

именно, летливото масло е по-леко и се наслагва на слой над водата. 

Компонентите на инсталацията за деситлиране са: казанът, в който се 

поставя суровината, охладителят и флорентинския съд за разделяне на 

летливото масло. 

В зависимост от начина на поставяне на суровината в казана, са известни 

следните видове дестилация: 

1. Дестилация във вода: използва се за всички летливи масла, които не се  

разтварят при температура от 100°C. Суровината се слага във водата в 

съотношение 1:4 (към една част суровина, се слагат четири части вода); 

2. Дестилация във вода и водни пари: прилага се при летливи масла, при 

които някои съставки се разтварят във вода, факт, заради който суровината 

се поставя над водата. Затоплянето на водата в казана с оглед 

трансформирането в пари, се извършва или с пряк огън, или през слепи 

тръби с пара. Летливото масло ще бъде по този начин извлечено от парите, 

които се образуват. 

3. Дестилация с водни пари: използва се при извличането на повечето 

масла. Процесът се състои в преминаване на водните пари, получени в 

специални казани, при доста високи температури и налягания, чрез 

растителна маса (цветове, трева и др.), поставена в специални кошове. 

Дестилацията с водни пари е най-разпространеният метод и се прилага в 

повечето страни-производителки на летливи масла [46, 47]. 

Екстракция на летливи масла с органични разтворители 

Екстракцията с органични разтворители се прилага особено за 

получаването на онези естествени аромати, които се променят лесно под 

влияние на температурата и които не могат да се получат чрез процеси, 

основани на взаимодействие с пари. 
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Операцията се състои в изчерпване на растителната суровина с 

разтворител и после изолиране на ароматните вещества, позволявайки 

изпаряването на разтворителя, чрез дестилация. 

От гледна точка на суровината, подложена на извличане с разтворители, се 

различават три категории екстракти: 

- пресни растителни суровини, по принцип цветове, които, чрез 

екстракция, дават конкретни масла (конкретни); 

- дехидратирани растителни суровини, смоли, балсами, гумосмоли, 

олеогумисмоли и продукти с растителен произход, от които се получават 

екстракти, наречени резиноиди (олеорезини); 

- конкретните, смолистите, помадите от анфлораж или мацерация, 

продуктите с животински произход, подложени на екстракция с етилов 

алкохол, дават екстракти, наречени абсолютни масла (абсолютни); 

Този метод произвежда полу-твърда маса, наречена "конкрет", която може 

да се третира с алкохол и се получава един "абсолютt" [48]. 

Операцията се състои в изчерпване на растителната суровина с 

разтворител и после изолиране на ароматните вещества, позволявайки 

изпаряването на разтворителя, чрез дестилация. Летливите масла са 

извлечени  преференциално с неполярни разтворители, като етер, петролен 

етер или дихлорметан. Температурите, прилагани по време на целия 

процес, са по-ниски отколкото използваните при дестилирането. В 

сравнение с дестилираното масло, летливото масло, получено чрез 

екстракция с разтворител, по принцип, имат по-добър аромат, 

представяйки оригиналния аромат в бутната мантерия. 

Въпреки предимствата, екстракцията с разтворители не може да замести 

изцяло дестилацията с пари, която остава основният метод за изолиране 

нна летливото масло. Недостатъците на екстракцията с разтворители са 

следните: изисква скъпа апаратура и добре обучени работници, т.е. 

разходът на продукцията е висок. 

Екстракцията с разтворители може да се прилага изгодно за материалите с 

по-висока цена, като екстракцията на летливо масло от цветове. Продуктът 

на процеса по извличане с разтворители, има още едно предимство: 

неговият естествен, "истински" мирисс [49]. 

Един недостатък на този метод за получаване на летливи масла, е това, че, 

за съжаление, много пъти, видовете с малка молекулярна маса, се изгубват 

по време на изпаряване на разтворителя. 

Отскоро, модифицирана версия на този метод, ускорена екстракция с 

разтворител, се продава за лабораторно приложени [46]. 

Екстракция с животински мазнини 
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Използването на мазнините със средна екстракция на ароматните състваки 

от цветовете, е техника, използвана изключително в парфюмерията, 

базирана на качествата на летливите масла да се разтварят в мазнини и на 

афинитета, който имат мазнините по отношение на миризмите. 

Този процес позволява извличането на парфюмите без преправяне на 

естествения състав, възстановявайки най-преданно мириса на цветовете, в 

случаи, при които ароматните съставки са много чувствителни и в много 

малко количесто, така че взаимодействието с пари е изключено като 

процес на извличане. 

Процесът се прилага в следните два варианта: 

a) Анфлораж (абсорбция на студено) 

Анфлораж-ът е метод, използван в парфюмерийната промишленост, когато 

растението е с малко количество масло, с висока търговска стойност. 

Мазнината притежава голяма сила на абсорбция и в контакт с един 

приятен парфюм, абсорбира излъчената миризма. Венчелистчетата са 

разположени върху слой мазнини, при стайна температура, за известно 

време. Изхабените венчелистчета се сменят с други нови, а по-късно 

наситената мазнина се третира с алкохол. Летливото масло после се 

получава чрез дестилация на алкохолната смес при ниски температури 

[49]. 

b) Мацерация (екстракция на топло) 

Процесът на мацерация е сходен с този при анфлоража, с две основни 

разлики. При мацерацията, потапянето на цветовете става в мазнини или 

масла, затоплени при около 50-70°C и времето на контакт между 

мазнините и пресните цветове е най-малкото; в последователност, същият 

лоттопла мазнина се пуска в контакт с повече партиди пресни цветове, 

докато мазнината се насити с цветен парфюм. Парфюмираната миризма 

после се измива с алкохол, както полученият екстракт от екстракцията на 

студено чрез анфлораж. 

Този вариант на извличане с мазнини се прилага мнго през последно 

време,  поемайки голяма част от растителните суровини. Така се получават 

екстрактите от цветовете на роза, портокали, нарциси, теменужки и др.  

Парфюмите, получени чрез мацерация, са по-богати и хармонични от тези, 

получени чрез извличане с летливи разтворители. 

Екстракция с течни газове 

Развоят в технологичния сектор и задълбочаването от физико-химична 

гледна точка на хомогенните операции, са направили така, че този процес 

да стане приложим в индустриален мащаб. 

Предимствата, предоставени от течните газове, са следните: 
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• ниска консумация на топлинна енергия; 

• възможност от изключване на контакта с кислорода; 

• несъществуване на проблеми, произтичащи от присъствието на 

остатъците от разтворители в екстракцията; 

• приложение на нетоксични газове (CO2, фреони, бутан и др.). 

Най-добрите резултати са получени с бутан и въгллероден двуокис. 

Бутанът се използва успешно за извличане на ароматите от цветовете, под 

наименованието "бутафлорен процес", бидейки прилаган във Франция от 

преди много години. Бутанът е високо селективен, чрез прогресивно 

изпарение, позволяващо отделянето на парафинова фракция; екстрактите, 

получени от някои цветове, са качествено по-добри и по-малко оцветени 

отколкото тези, получени с органични разтворители, които имат по-малко 

съдържание на мазни съставки. 

При всички технически трудности, наложени от работата с високо 

налягане, екстракцията с подкритични и суперкритични газове е станала 

през последните години индустриален процес за получаване на естествени 

аромати [50-52]. 

Екстракция със суперкритичен  CO2  

Суперкритичните флуиди са използвани като разтворители за голямо 

разнообразие от приложения, измежду които и екстракцията на летливо 

масло. Развита от 1980 г. тази технология става все по-популяра днес. 

Екстракцията със суперкритичен CO2 позволява възстановяването на 

различните видове естествени аромати и летливи масла с висока 

ефективност. Ако разходите и техническите проблеми, които въвличат 

оперирането при високо налягане, биха могли да се разрешат, товаби бил 

предпочитаният метод за прилагане в индустрията, свързана с 

екстракцията на летливо масло. Нито една следа от разтворител не остава в 

крайния продукт, което представлява висока степен, когато се сравнява с 

продукти, получени чрез други методи на извличане. 

Основни предимства на екстракцията със суперкритични флуиди: 

 Суперкритичните флуиди имат сила наразтваряне, сходна с тази на 

органичните разтворители, но с по-голяма сила на дифузиране, по-

малка лепливост и по-малко повърхностно напрежение. 

 Отделянето на разтворителя става лесно и бързо. 

 В индусриалните процеси, които въвличат хранителни или 

фармацевтични продукти, не съществува риск от замърсяването им с 

разтворител, както при използването на класическите разтворители. 

 Суперкритичните флуиди са, обикновено, евтини, прости и 

безопасни. 
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 Разходите за отстраняване на разтворителя са по-малки, а флуидите 

са лесно рециклируеми. 

Екстракция чрез пресоване 

Този процес за получаване на летливи масла се прилага в малко случаи и 

само при онези билки или части от билки, в които летливото масло се 

открива в големи количества, натрупано в потните жлези, разположени 

повърхностно. 

Индустриално, процесът се прилага за получаване на летливи масла от 

цитрусови плодове (лимони, портокали, бергамот и др.). 

Процесът се състои в механично пресиране, с различи усторйства, на 

кожите на плодовете, след отстраняване на сока. Заедно с летливото масло 

от кожата се изхвърлят и други вещества: клейове, пектини, протеини, 

мастноразтворими бои, вода и др. Летливото масло се отделя чрез 

декантиране и се филтрира. 

Друг метод е центрофугалното филтриране, прилагане върху смлените 

кожиe, следвано от декантирането и филтрирането на летливото масло. 

Съществуват процеси, при които летливото масло се извлича от целия 

плод, с помощта на устройство, снабдено с многобройни игли, които 

практикуват повърхностен пилинг по кожата на плода, заедно с 

преминаването му под струа вода. 

Летливите масла, получени по този начин, имат по-добри качества от 

получените, чрез  взаимодействие с водни пари,произвеждат увреждания 

върху тях [14]. 

Адсорбция върху адсорбант 

Тази техника се състои в извличане на ароматите от цветовете, чрез 

адсорбцията им върху супорт с голям капацитет на адсорбция, като: 

активните въглени, силициев гел и алумин. Процесът представлява 

предимства по отношение на екстракцията с мазнини или с разтворители. 

На първо място, поради факта, че естествената първична материя не влиза 

в контакт с адсорбанта, може да "оцелее" през цялото време на 

екстракцията, биохимчините процеси по произвеждане на ароматни 

съставки продължава известно време, позволявайки по-голям рандамент 

отколкото при другите екстрактивни процеси. 

Индустриалното приложение на този процес, под наименованието 

динамична адсорбция, се практикува през последзните десетилетия и 

визират на първо място онези цветове, от които ароматите могат да се 

получат само чрез анфлораж, като нарцисите, зюмбюлите, люляка и др. 

Инсталацията се състои от камери, в които са складират цветовете, върху 

натрупани рамки и разстояния. На тавана на тези помещения са 
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разположени колони, пълни с адсорбант. Откъм долната част духа въздух, 

с помощта на вентилатори, въздух, който предварително изминава колона 

за влажност и един филтър. 

Други варианти на процеса, като екстракцията при ниско налягане или 

свръхналягане с инертни газове (хидроген, азот, въглероден диоксид и др.) 

и изолиране на парфюма чрез взаимодействие с водни пари на адсорбанта, 

са  показали, че са по-малко ефикасни [52]. 

2.6. Получаване на концентрирани екстракти от видовете билки, 

отглеждани в зоната Кълъраш-Силистра 

Общата технология за получаване на хидроалкохолен екстракт или 

алкохолен концентрат е представена във фиг. 12.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Фиг.12.  Технологичен поток за получаване на алкохолни екстракти (тинктура)/ 

хидроалкохолни концентрати 
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За пречистване и концентриране на екстракта се предлага използване на 

мембрановите техники, които се осъществяват на стайна температура, като 

така се избягва загубата на термолабилни активни вещества. 

Оборудване и апаратура, необходими за проце са: 

- технически баланс 6-12 кг; 

- регулируем трактор за дължина на фрагментите от 10 мм 

- сита с вътрешна страна на окото 3 мм. 

- аналитичен баланс 500-1000 г; 

- екстрактор инокс/стъкло; 

- филтри с плочи; 

- филтрираща инсталация с полимерични мембрани, които имат в състава 

си хартиени филтри за микрофилтриране (за пречистване на екстрактивния 

разтвор) и 1-2 хартиени филтри за ултрафилтриране (за концентриране на 

екстрактивния разтвор). 

Звена: ел. енергия, течаща вода 

Технологични операции  

ПРИЕМАНЕ – Суровината се приема на партиди, в зависимост от 

произхода и качеството, на базата на аналитичен доклад, предавателен бон, 

трансфер, възстановяване от управлението на суровината, бон за 

консумация в процеса на продукция. 

Количественото приемане става чрез проверка на следните параметри: 

- Автентичност на растението; 

- влажност; 

- съдържание на органични и минерални чужди тела; 

- съдържание на примеси. 

КОНДИЦИОНИРАНЕ – отстраняват се примесите (дефинирани според 

техническата спецификация на суровината), чужди органични и минерални 

тела. В края на операцията се изследват проби от насипния продукт и 

качествените индикатори, споменати в техническата спецификация на 

продукта. Резултатите се записват в аналитичния доклад и трябва да се 

включат в предвидените граници. 

Неоползотворимият отпадък се унищожава според действащите норми. 

СБИВАНЕ/ПРЕСЯВАНЕ – Кондиционираният растителен продукт минава 

през мелачката, регулирана за дължина на фрагментите, равна на 10 мм. По 

време на операцията, се вземат проби от сбития продукт и се проверява 

коректността на извършените операции. Оползотвореният отпадък 

(фрагментите с по-големи размери) се въвежда отново в системата на 

смилане, ако резултатите от лабораторния анализ потвърдят 



       Курс по напреднала обработка на билките 

___________________________________________________________________________ 
 

 42 

възстановяването на полезния продукт става в условия на икономическа 

ефективност. Неоползотвореният отпадък (фрагментите с по-малки 

размери) се унищожава според действащите норми. 

ЕКСТРАКЦИЯ НА БИОАКТИВНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ – осъществява се в 

екстрактор от инокс или стъкло, като за разтворител се използва смес от 

вода и алкохол (разтвор от етилов алкохол 30-50% - при приготвянето на 

хидроалкохолни екстракти) или алкохол 70% (за приготвяне на алкохолни 

екстракти – тинктури). Времето на екстракция е различно, в зависимост от 

естеството на екстракта. 

ФИЛТРИРАНЕ – Полученият екстрактивен разтвор сее филтрира за 

отстраняване на твърдите примеси. Поради високото съдържание на 

твърди съставки от екстракта, се използват  обикновено филтриращи 

системи с плочи. Филтрантният пакет се състои от плочи и рамки, 

направени от пластмаса и неръждаема стомана. Филтрирането  става с 

помощта на филтрантното платно или специалните кашони за филтриране. 

Затварянето на филтрантният ансамбъл става с олеодинамично бутало. 

Неоползовореният отпадък се унищожава според действащите норми. 

ПРЕЧИСТВАНЕ и КОНЦЕНТРИРАНЕ НА ЕКСТРАКТИВНИЯ РАЗТВОР 

EXTRACTIVE – предлага се да се реализира чрез модерни методи, 

въвличащи мембранните технологии: микрофилтриране и 

ултрафилтриране. Чрез микрофилтрирането се отстраняват колоидните 

съединения, както и суспенсиите от частици, с размери между 0,02 и 10µm 

(вируси, бактерии, утайки), като така, в този етап, се осигурява 

изясняването и стерилизирането на екстракта. Чрез ултрафилтрирането се 

осъществява концентрирането на ектстракта, като се задържа мембраната 

на класовете съединения с молекуларни маси, по-големи от порите на 

мембраната; чрез  избора на подходящата мембрана може да се реализира 

концентриране на екстракта в биоактивните съединения от интерес. За тези 

технологични операции може да се използва автоматизирана инсталация 

(фиг.11b), която се състои от хартиен филтър за микрофилтриране и 1-2 

хартиени филтри за ултрафилтриране.  

Предимствата от използването на мембранните процеси са:  обработване 

на екстрактите при температурата на околната среда (около 20C), като се 

избягва денатурирането и унищожаването на някои термолабилни 

биологично активни съединения, без намесата на някои химически 

реагенти и много ниска консумация на енергия.  
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ПРАВИЛА ЗА ХИГИЕНА – Производствените помещения, работните 

маси, съдзовете (контейнерите) и предметите, използвани при 

осъществяване на партида продукт се освобождават и почистват, за да се 

отстранят рисковете от замърсяване, заразяване или смесване с материали 

или суровини, необходими за осъществяването на друг продукт. 

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА – Спазват се правилата за безопасност при 

работа, характерни за работните места и производствената дисциплина. 

 

* * * 

По-нататък ще опишем по-подробно отделните аспекти на обработването 

на различните видове билки, с цел получаването на концентрирани 

екстракти. 

 

 2.6.1. Напреднала обработка на видовете YNARA SCOLYMUS 

(артишок) и CALENDULA OFFICINALIS L. (невен)  

Cynara scolymus (артишок) е една от най-добрите билки, използвана при 

лечението на чернодробните болести, поради съдържанието на цинарин, 

калиеви и магнезиеви соли и инулин. Еднакво ефикасен е и при лечението 

на гръбначни заболявания, на камъни в жлъчката, при различни 

възпаления на жлъчните пътища, колецисти, хемороиди, разширени вени, 

затлъстяване. Споменатите болки са се лекували  с артишок още от 

времето на даките. В кардиологията, препаратите от Cynara се прилагат 

като допълнително лекарство в профилактиката и лечението на 

атеросклерозата (поради предотвратяване на окисляването LDL и 

холестеролопонижаващия ефект). Осъществените проучвания показват, че 

алкохолните екстракти от този вид подтискат растежа на бактериите [53, 54].  

Във фитотерапията се използват корените и листата на артишока под 

формата на настойка и тинктура.  

За да извлечете целият фитокомплекс, е необходима, обаче, една 

индустриална преработка, като така се получават стандартизирани 

екстракти. 

Calendula Officinalis (невен) – вид билка, използвана в лечението на много 

болести и заболявания. Фитотерапевтичните продукти от цветовете на 

невен имат действие, предизвикващо менструация спазмолитично, 

холеритично, антисептичен, заздравяващо, възпалително и активиращо 

периферното кръвообращение. Маслото, извлечено от невен, наред с други 

вещества с подобен ефект, има антипаразитни свойства. 

Невенът се използват по формата на: 
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- прахче 

- тинктура. 

- тасло от невен 

- техлем от невен 

- комбинирана настойка. 

На индустриално ниво се приготвя хидроалкохолен екстрак и тинктури от 

артишок и невен, а от невена се извлича и летливо масло. 

Техническите условия за приемане са: 

Артишокът: макс. 5% примеси (кафеникави листа или листа с петна), 

чужди органични тела - макс. 0.5% и минерали - макс. 1% влажност - макс. 

13%. 

Невен: Flores Calendulae самият продукт се състои само от цветно легло с 

лигулни цветове, без чужди тела и органични примеси, които са разрешени 

макс. 2% brunificate или обезцветени цветя, макс. 10% цвете тръба и макс. 

1% остава на прицветници, влажност - макс. 11%. 

Останалите операции са описани в общите технология за получаване на 

алкохолни и хидроалкохолни екстракти. 

2.6.2. Напреднала обработка на SILYBUM MARIANUM (бял трън) 
Тази билка е била използвана още от времето на Йеронимус Буш (1595), 

разкрива мощния си лечебен ефект най-вече при хепатобилиарните 

заболявания, още от осемнадесети век. Наистина забележителните 

качества на плодовете (семената) на това растение са тези, чрез които 

неговите активни вещества помагат напълно в регенерацията на 

чернодробните клетки (особено силимаринът от белия трън има 

изключителен хепатопротективен ефект) и при отстраняването на 

токсините от това ниво, се счита за един от най-силните антихепатоксици. 

Препоръчва се и при лечение на жълтениците и на чернодробната 

недостатъчност, където силибинът, друго вещество, съдържащо се в 

растението, предотвратява натрупването на токсини в черния дроб, 

насърчавайки дейността на чернодробните клетки и, не на последно място, 

за стимулиране елиминирането на токсичните съединения в клетките на 

черния дроб. Освен това, осъществените проучвания показват, че 

активните съставки на тази билка, активират имунната система, 

благоприятствайки неутрализирането на свободните радикали в организма. 

В момента, от фитотерапевтична гледна точка, интересни са плодовете, 

които, действат върху хепатоцитите, като от тях се получават 

фармацевтични продукти с хепатопротективно действие. 
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От фитотерапевтичните продукти, под чията форма се използва, включват: 

- Чай 

- Прахчета 

- Тинктура 

- Комбинирана настойка и накисване 

Суровини: Fructus Cardui Mariae - плодовете – акени, дълги 6-7 (8) мм, 

гладки, жълто-кафяв до кафяво-черен цвят, понякога кафеникави с по-

тъмни петна. Без характерен мирис или вкус. 

В индустриално ниво се приготвя хидроалкохолни екстракти и тинктури от 

бял трън. 

1. Технологичен поток за получаване на алкохолни екстракти (тинктур) / 

хидроалкохолни концентрирани 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ПРИЕМАНЕ 

ПРЕТЕГЛЯНЕ 

Негравиметрични 

загуби 

Негравиметрични 

загуби 

 

ИЗВЛИЧАНЕ НА 

БИОАКТИВНИТЕ 

СЪЕДИНЕНИЯ 

ФИЛТРИРАНЕ НА 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ Р-Р 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ Р-Р 

РАЗТВОРИТЕЛ (Смес  

АЛКОХОЛ/  

ВОДА-АЛКОХОЛ) 

КОНЦЕНТРИРАНЕ НА 

ИЗВЛЧЕНЕТИЯ Р-Р 

Неоползотворим 

отпадък 

Неоползотворим 

отпадък 

СМИЛАНЕ/ПРЕСЯВАНЕ 

Междуфазов контрол 

 

Междуфазов контрол 

 

Междуфазов контрол 

 

Междуфазов контрол 

Междуфазов контрол 

Сертификат за качество 

АЛКОХОЛЕН/ХИДРОАЛКОХОЛЕН ЕКСТРАКТ  

КОНЦЕНТРАТ ОТ БЯЛ ТРЪН 

 

Неоползотворим 

отпадък 
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2. Машини и съоръжения: 

- технически везни 6-12 кг; 

- мелница за мелене 

- сито с вътрешна страна на окото от 1 мм. 

- аналитични везни 500-1000 г; 

- екстрактор инокс/стъкло; 

- филтри с плочи; 

- инсталация за филтриране с полимерни мембрани, които имат в състави 

си хартиени филтри за микрофилтриране (за пречистване на екстрактивния 

разтвор) и 1-2 хартиени филтри за ултрафилтриране (за концентриране на 

екстрактивния разтвор). 

Използва се: ел. енергия, течаща вода 

 

3. Технологични операции 

ПРИЕМАНЕ – Суровината се приема на партиди, в зависимост от 

произхода и качеството, на базата на аналитичен доклад, предавателен бон, 

трансфер, остатъците от управлението на суровината, бон за консумацията 

в процеса на продукция. Качественият прием става чрез проверка на 

следните параметри: 

- автентичност на билката; 

- влажност; 

- съдържание на органични и минерални чужди тела; 

- съдържание на примеси. 

Техническите условия на приемане предвижват продуктът да съдържа 

макс. 1% примеси (остатъци от опашчици и други части от растението), 

чужди органични тела - макс. 1,5% и минерални - макс. 0,5%, влажност - 

макс. 12%. 

КОНДИЦИОНИРАНЕ – отстраняват се примесите (дефинирани според 

техническата спецификация на суровината), чуждите органични и 

минерални тела. В края на операцията се вземат проби от насипния 

продукт и се проверяват качествените показатели, споменати в 

техническата спецификация. Резултатите се записват в аналитичния доклад 

и трябва да попаднат в предвидените ограничения. 

Неоползотворимият отпадък се унищожава съгласно действащите норми. 

СМИЛАНЕ/ПРЕСЯВАНЕ – Fructus Cardui Mariae – кондиционираните 

плозове от бял трън се смилат с помощта на мелница за мелене. По време 

на операцията, се вземат проби от сбития продукт и се проверява 
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коректността на извършваните операции. Оползотворимият отпадък 

(фрагменти с по-големи размери) се връщат обратно в системата за 

смилане, ако резултатите от лабораторния анализ потвърждават 

възстановяването на полезния продукт става при условия на икономическа 

ефективност.  

Неоползотворимият отпадък се унищожава съгласно действащите норми. 

ИЗВЛИЧАНЕ НА БИОАКТИВНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ – осъществява се в 

екстрактор от инокс или стъкло, като за разтворител се използва 70% 

алкохол (за приготвяне на алкохолни екстракти – тинктури) или смес от 

вода-алкохол (разтвор от етилов алкохол 30-50% - при приготвяне на 

хидроалкохолните екстракти). 

ФИЛТРИРАНЕ, ПРЕЧИСТВАНЕ и КОНЦЕНТРИРАНЕ НА 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗТВОР – осъществяват се според основната технлогия 

за получаване на концентрирани екстракти. 

 

 

 

2.6.3. Напреднала обработка на CICHORIUM INTYBUS L. (синя 

жлъчка) 

 

Поради горчивите вещества, инулина и холина, суровината има горчиви 

свойства, които помагат на храносмилането и които спомагат 

изхвърлянето на жлъчния сок. Летливото масло и смолите оставят леко 

диуретични и лаксативни свойства. По-новите изследвания покзват и леко 

хипогликемично действие и антитироидно. Herba Cichorii влиза в 

очистителния чай, а Radix Cichorii в очистително-слабителните прахчета. 

Препаратите от синя жлъчка, корени или надземни части, се препоръчват в 

случай на нарушения в храносмилането (гастрит, хепатит, жлъчни 

заболяване, хепатобилиарни стази или спазми, запек, лек ентероколит, 

хеминтиаза (глисти), хемороиди), метаболитни (атеросклероза, диабет, 

нисък метаболизм) или кожна заболявания (акне, фурункулоза). Също 

така, синята жлъчка е ефикасна и след боледуването (възстановява силите 

след боледуване) или след консумирането на неправилна храна 

(възстановява храносмилането и помага за елиминирането на токсини). 

Сухите органи на растението могат да се използват под формата на прахче, 

настойка, отвара, тинктура или формата на сок. 

 

Прахчето, получено чрез фино смилане на въздушните части на синята 
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жлъчкаия, се оказват добра добавка на желязо, както и обновител и 

защитник на чернодробните клетки. Прахчето, полученж от фино смилане 

на коренити представя отлични очистителни качеств, както и пребиотични 

ефекти. Ако прахчето от корен се изпържи, се получава сурогат (кафе от 

цикория), което стимулира и укрепва стомаха и може да замени кафето. 

Синята жлъчка влиза в състава на очистителния чай, на таблетките 

Cortelax, Rhamnolax и Normoponderol, на питателния лосион Hebe, на 

екстракта от печена синя жлъчка Cicorela, на гранулите Diett. 

 

1. Технологичен поток на вида CICHORII HERBA (синя жлъчка стрък) – 

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА:  

 

 

2. Машини и съоръжения: 

- индустриална везна 

- маса за кондициониране 

- машина за кълцане, настроена за дължина на фрагментите от 10 мм; 

- сито с вътрешна страна на окото от 1 мм; 
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- техническа везна 1-1000 г; 

- маса за опаковане. 

Суровина: Cichorii Herba – синя жлъчка стрък 

Използва се: ел. енергия, течаща вода 

 

3. Технологични операции 

ПРИЕМАНЕ – Суровината се приема на партиди, в зависимост от 

произхода и качеството, въз основа на аналитичен доклад, бон за 

предаване, трансфер, възстановяване от управлението на суровините, бон 

за консумацията в процеса на продукция. 

Приемането на качеството се извършва чрез проверка на параметрите: 

автентичност на растението, влажност; съдържание на чужди органични и 

минерални тела; съдържание на примеси. 

Техническите условия на приемане предвиждат за въздушната част като 

допустими примеси макс. 3% обезцветени растения или кафеникави 

(отнася се за изцяло обезцветени билки, защото обикновено цветовете 

губят цвета си при изсушаване) и макс. 2% растения с дървесни стъбла, 

чужди органични тела - макс. 2% и минерални - макс. 1%, влажност - макс. 

13%. За корените се допускат макс. 3% примеси (сухи корени или кафяви 

във вътрешността), чужди органични тела - макс. 0.5% и минерални - макс. 

1.5%, влага - макс. 13%. 

 

КОНДИЦИОНИРАНЕ – премахват се примесит (части от същото 

растение, различни от стръка), чужди органични и минерални тела. В края 

на операцията се правят проби от насипния продукт и се проверяват 

показателите, включени в техническата спецификация на продукта. 

Резултатите се записват в аналитичния доклад и трябва да попаднат в 

предвидените граници. 

 

Неоползотворимият отпадък се унищожава съгласно действащите норми. 

CONCISARE/ПРЕСЯВАНЕ – кондиционираният стрък от синя жлъчка 

преминава през машината за кълцане, настроена за дължина на 

фрагментите от 10 мм. По време на операцията, се вземат проби от кратък 

продукт се вземат проби от сбития продукт и се проверява коректността на 

извършваните операции. Оползотворимият отпадък (фрагменти с по-

големи размери) се връщат обратно в системата за смилане, ако 

резултатите от лабораторния анализ потвърждават възстановяването на 

полезния продукт става при условия на икономическа ефективност.  
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Неоползотворимият отпадък (фрагменти с размери, по-малки от 10 мм) се 

унищожава съгласно действащите норми. 

 

ХОМОГЕНИЗИРАНЕ - Cichorii Herba – стръковете от синя жлъчка се 

изваждат от чувалите и се хомогенизират на ръка, чрез многократни 

гребания. Проверяват се качествените параметри на хомогенизирания 

продукт и резултатът от анализа на потока се вписва в аналитичния 

доклад. Хомогенизираният продуктът се прехвърля в мястото за опаковане 

за следващата операция. 

 

ОПАКОВАНЕ – подготвят се опаковките, съответно се поемат въз основа 

на предавателен бон, връщане от управлението на материалите и се 

въвеждат в отдела за опаковане. Главната опаковка се надписва се и/или се  

етикетира - торбите с партиден номер и дата на производство. Претеглят се 

в хартиени торби, всяка с 50 г или 100 г продукт; проверява се, чрез 

сондиране, номинално количество на торбите с продукт, после се поставят 

във вторичната опаковка от картон. Те се етикетират съответно, с всички 

данни, предвидени от техническата спецификация на продукта. Проверява 

се размера на партидата, на анализирания модел, опаковане и етикетиране 

на главните, вторичните и колективните опаковки. 

СЪХРАНЕНИЕ - крайния продукт се съхранява в чисти и сухи помещения, 

далеч от влага и топлина, добре проветрени. 

 

След приключване на производствените дейности, всички продукти, 

резултат от потока, се предават - крайни продукти, останали опаковки, 

отпадиъци при съответните управления и се завършва производствения 

фиш, към който се прилагат всички съставени аналитични доклади и 

сертификата за качество на реализираната партида. 

 

 

2.6.4. Напреднала обработка на видовете SATURAJAE HERBA 

(градинска чубрица) и THYMUS VULGARIS L. (мащерка) 

Градинската чубрица, както и мащерката, са растения, които се използват 

както с медицинска цел, така и с хранителна. В народната румънска 

медицина е истинскa панацея за храносмилането и метаболизма, като се 

използва под формата на екстракти, които имат ароматни, 

храносмилателни свойства, помагат при обмяната на веществата, 
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освобождаването на газове, имат отхрачващо, антисептично и 

антидиуретично действие. 

Мащерката е истински естествен антибиотик, който не само унищожава 

повечето бактерии и вредни микроорганизми, но и засилва капацитета на 

организма да се замозащитава. 

Фармацевтичните продукти от мащерка се използват при спастична 

кашлица, конвулсивна кашлица и при бронхиална астма. Също така, влиза 

в състава на някои газогонни лекарства, давайки задоволителни резултати 

при леките диспепсии. Влиза в състава на Tusomag-а, както и в чайовете 

против и колики № 2 и пекторалния чай № 2. 

Също така, пресните надземни части на Th. vulgaris са използвани 

традиционно в хомеопатията, двете растения са описани в Немската 

хомеопатична фармакопея [55] . 

Използват се под формата на: 

- Прахчета 

- Летливо масло 

- Алкохолен екстракт (тинктура)  

- Накисване на студено. 

На индустриално ниво, напредналата обработка на мащерката се 

осъществява с цел получаване на летливо масло, хидроалкохолен екстракт 

и алкохолен екстракт (тинктура). 

Техническите условия на приемане предвиждат продуктът да бъде 

формиран от стъбла и листни разклонения, събрани преди разцъфване, 

като се допустими макс. примеси. 2%, дървесни стъбла и кафеникави 

листа, и макс. 1 % стъбла, без листа, чужди органични и минерални тела — 

макс. 1% за всяко, влажност — макс. 13% 

Всички технологични операции са описаните в общата технология на 

получаване на хидроалкохолни и алкохолни екстракти. 

Правилата за хигиена и безопасност на работата са представени общата 

технология. 
 

 
 

2.6.5. Напреднала обработка на видовете HYSSOPUS OFFICINALIS L. 

(исоп) и MENTHA PIPERITA L. (мента) 

 

Исопът е билка, позната от най-стари времена и се използва често при 

лекуване на бронхити, астма, с отхрачващи, антисептични и заздравяващи 

ствойства. 
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Ментата е една от най-познатите и използвани билки в нашата страна. 

Екстрактите от мента имат антисептични, успокоителни, тонизиращи и 

вазодилаторни свойства. 

От най-често използваните продукти, получени на базата на тези билки, 

могат да се изброят: 

- тинктула. 

- летливо масло (етерично или есенциално масло). 

- комбинирана настойка. 

- сироп от мента – това е сироп от гамата естествени продукти, 

получени чрез студено накисване, което напълно запазва лечебните 

свойства на листата на  ментата. Той е отличен тоник и стимулант на 

нервната система със специални ефекти в периодите на 

интелектуално претоварване, стрес и умора. 

На индустриално ниво се получава летливо масло и тинктура от двете 

билки, а от ментата се приготвят още сироп и хидроалкохолен екстракт.  

Технологичният поток за получаването на алкохолни екстракти 

тинктура) и концентрати, е този, представен на фиг. 12, със следните 

изменения: 

- Оборудване за пулверизиране: - мелница с чукове, снабдена с горно сито, 

имащо страна на окото 6,3 мм (ситоa I) и долно, със страна на окото 0,315 

мм (сито V); 

Технологични операции 

ПРИЕМАНЕ 

За исопа техническите условия на приемане предвиждат суровината да е 

съставена от недървесни стъбла, събрани по време на цъфтенето, като се 

допуска максимален процент примеси 3% (дървесни корени, кафеви на 

цвят растения), чужди органични и минерлани тела — макс. 0,5% за всяко, 

влажност — макс. 12%. 

За ментата техническите условия на приемане предвиждат следното: 

— за листата (Folia Menthae), в зависимост от големината им и чуждите 

тела, могат да се получат 3 качества, както следва: 

 

СВОЙСТВО ВИСШЕ К-ВО I К-ВО II К-ВО 

-мин. дължина 5 4 под 4 

-примеси, макс. 1,5 2,5 5 

-кафеви листа, обезцветени, макс. % 1,5 5 10 
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-чужди органични тела, макс. % 1 2 4 

-чужди минерални тела, макс.  % 0,5 1 2 

-влажност, макс. % 14 14 14 

   

 за сухата надземна част (Herba Menthae) не се допускат разклонения 

и стъбла без листа, при примесите не трябва да се надвишават макс. 

5% кафеви листа и макс. 3% стабла, по-дебели от 2 см, чужди 

органични тела — макс. 2% и минерални — макс. 1%, влажност — 

макс. 13%. 

ПРЕСЯВАНЕ – Hyssopi Herba – Стръковете исоп се обработват в мелница 

с чукове, после се пресяват през вибриращата система за пресяване, 

снабдена с горно сито, имащо страна на окото 6,3 мм (сито I) и долно сито 

със страна на окото 0,315 мм (сито V). Оползотвореният отпадък се връща 

в мелницата с чуковете, с оглед на една нова операция по пресяване, ако 

резултатите от лабораторния анализ, потвърдят, че възстановяването на 

полезния продукт се извършва в условия на икономическа ефективност. 

Размерите на фрагментите трябва да са по-малки или равни на 0,3 мм.  

* * * 

Технологичният поток за получаване на алкохолни екстракти от мента е 

сходен с този за исопа, с някои особености при следните технологични 

операции:  

ПРЕСЯВАНЕ – Menthae Folium – листата от мента се обработват в 

мелницата с чукове, след това се пресяват през сито IV, имащо страна на 

окото 0,8 мм. Оползотвореният отпадък се връща в мелницата с чуковете, с 

оглед на една нова операция по пресяване, ако резултатите от 

лабораторния анализ, потвърдят, че възстановяването на полезния продукт 

се извършва в условия на икономическа ефективност. Размерите на 

фрагментите трябва да са по-малки или равни на 0.8 мм. 

Неоползотворимият отпадък се унищожава в съответствие с действащите 

нормативи. 

ХОМОГЕНИЗИРАНЕ – Menthae Folium – листата от мента пулвис се 

изваждат от чувалите и се хомогенизират ръчно, с повторни гребания. 

Качествените параметри на хомогенизирания продукт се проверяват и се 

регистрира резултата от анализа на потока в лабораторния регистър. 

Хомогенизираният продукт се прехвърла към следващата операция. 
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ИЗВЛИЧАНЕ НА БИОАКТИВНИ СЪЕДИНЕНИЯ – осъщесгвява се в 

екстрактор от инокс или стъкло, като за разтворител се използва етилов 

алкохол 70%.  

ФИЛТРИРАНЕ, ПРЕЧИСТВАНЕ и КОНЦЕНТРИРАНЕ НА 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗТВОР – осъществяват се според описанията в общата 

технология. 

Правилата за хигиена и безопасност на работата са представени общата 

технология. 

 

2.6.6. Напреднала обработка на вида LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 

(лавандула) 

 

В медицинската терапевтика, лавандулата има много приложения, както 

летливото масло, така и сухите цветове, преработени под формата на 

настойки, тинктури, масла, инхалации, общи бани и т.н. Те се посочват при  

различни болезнени заболявания в зависимост от специфичните лечебни 

свойства: седативно, спазмолитично, тонизиращо, заздравяващо нервите, 

леко хипнотично, антисептично, антибактериално, хипотензивно, 

газогонно, холеритично, диуретично, изпотяващо, против треска, 

афродизиак, противовъзпалително, обезболяващо, заздравително, 

дезинфектантно, противоглистно средство и силно ароматизирано. 

Лавандула влиз в състава на гранулите Aquasedin, на алкохолния екстракт 

инхалатор Vitaroz, на таблетките Nervosedin и Voseptol. 

В парфюмерийната индустрия се използва летливото масло от лавандула за 

получаване на композиции от типа fougere, колони и английска лавандула. 

Също така, влиза във формулите на някои козметични продукти, като: 

одеколон (с концентрации от 2 - 5 - 10%), мехлеми, лосиони и дезодоранти. 

За одоризиране, влиза в състава на тоалетните сапуни, перилните 

препарати и на някои медикаментозни препарати, които изискват 

замаскиране на неприятните миризми. 

 

За пресния продукт, предназначен за производството на летливо масло, се 

допускат съцветия с опашчици, без цветове с макс. дължина 5 cм; допускат 

се макс. 5% примеси (стъблата над 5 cm, но не по-дълги от 10 см), чужди 

органични тела - макс. 0,25% и минерални - макс. 0.5%, нормална 

влажност на пресния продукт. 

Получаването на летливо масло от лавандула може да се осъществи чрез 

дестилиране на съцветията по 3 различни начина: 
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- дестилиране във вода – чрез този метод суровината се поставя в 

казан и се покрива с вода. Затоплянето на водата може да стане на 

директен огън или пари, получени пряко или непряко. 

- дестилиране във вода и с пари – в казана, под суровината се слага 

вода. Парите минават първо през водата и после през суровината, 

от която поемат летливото масло; 

- дестилиране с пари – суровината се слага в сух казан, без вода. 

Парите се получават извън казана, в специални инсталации и се 

въвеждат директно под суровината. 

Другите два продекта, получени от лавандула на индустреално ниво са 

хидроалкохолните и алкохолните (тинктури) екстракти. 

 

Чрез техническите условия на приемане  не се допускат чужди органични 

тела, като максималният допустим процент на примесите е 5% (остатъци 

от цветни стъбла, кафеви цветове, фруктификации), чужди минерални тела 

— макс. 0,5%, влажност — макс. 11%. 

Всички технологични операции са тези, описани в общата технология за 

получаване на алкохолни и хидроалкохолни екстракти. 

Готовите продукти се държат в карантинна зона до сертифициране на 

партидата. След приключване на производствените дейности, готовите 

продукти се предават и се съставя производствен фиш, към който се 

прилагат всички съставени аналитични доклади и сертификата за качество 

на реализираната партида. 

 

Правилата за хигиена и безопасни условия на труд са идентични с тези, 

представени в предходните подточки. 

 

2.6.7. Напреднала обработка на вида  SALVIA OFFICINALIS L. 

(градински чай) 
 

Градинският чай (салвия) е една от най-добре проучените лечебни билки 

в света, тъй като се използва в медицината от преди над 2500 години. 

Латинското име на градинския чай ясно показва неговото значение във 

фитотерапията: салвия идва от латинската дума „салваре‖, която означава 

лекувам. 

Салвията се препоръчва за лечение на високо кръвно налягане, чревни и 

стомашни заболявания, на гръбначния мозък, дихателните пътища 

възпаление, физическото и психическото изтощение, нервността, но и при 

уравновесяване на невроендокринната система, диабет, отпадналост, 
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треска, стрес, скорбут, стоматит, кожни рани, кашлица, бронхит, зъбен 

абсцес, затлъстяване, целулит. 

 

Сред на-често използваните продукти, произведени от градински чай, са: 

- тинктура  

- масло от салвия 

- летливо масло от салвия 

- енергизиращо вино – приготвено чрез накисване на прахчетата от 

градински чай в естествено бяло вино.  

- Оцет от градински чай - използва се от бенедиктински монаси, 

приготвя се чрез накисване смачкани листа от градински чай в 

естествен ябълков оцет / ябълки и мед. 

На индустриално ниво се получава летливо масло, тинктура и 

хидроалкохолен екстракт от градински чай. 

 

Технологичният поток за получаване на тинктура от градински чай е 

сходна с този за получаването хидроалкохолен екстракт, като разликата се 

състои в използвания разтворител, съответно 70% алкохол за тинктурите, 

докато при получаването на хидроалкохолен екстракт се използва 

алкохолен разтвор от 3050% 

 

Технологичните операции за получаване на алкохолни екстракти от 

градински чай са тези, представени в общата технология, със следните 

специфични аспекти: 

За градинския чай техническите условия на приемане допускат макс. 

примеси от 5%, кафеви листа и остатъци от стъбла и стъбловидни върхове 

макс. 15%, чужди органични тела - макс. 1% и минерални - макс. 0,5%, 

влажност - макс. 14%. 

ПРЕСЯВАНЕ – Кондиционираната салвия (листата и стъблото) се минава 

през механичната машина за накълцване (Winicker), после през вибрираща 

система за пресяване (използват се сита със страна на окото 6,3 мм - сито I 

и 2 мм - сито III) за отделяне на фрагментите с несъответстващи размери и 

на получения растителен прах. По време на операцията се вземат проби от 

сбития и пресятия продукт и се проверяват размерите на фрагментите чрез 

пресяване в лаборатория. 

При сбиването, се регистрират се претеглени и непретеглени загуби на 

стойности  2,0 % + 16 % = 18,0 %. 
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ХОМОГЕНИЗИРАНЕ – сбитият продукт и пресятият продукт се 

хомогенизират. Проверяват се стойностите на качествените параметри на 

хомогенизирания продукт и се отбелязват в аналитичния доклад. При 

хомогенизирането се регистрират непретеглени загуби от 1%. 

ИЗВЛИЧАНЕ НА БИОАКТИВНИ СЪЕДИНЕНИЯ – осъщесгвява се в 

екстрактор от инокс или стъкло, като за разтворител се използва алкохол 

70% за получаване на тинктури, съответно смес от вода-алкохол (разтвор 

от етилов алкохол 30-50%) за хидроалкохолните екстракти. 

ФИЛТРИРАНЕ, ПРЕЧИСТВАНЕ и КОНЦЕНТРИРАНЕ НА 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗТВОР – осъществяват се според описанията в общата 

технология. 

 

 
 

3. НАПРЕДНАЛА ОБРАБОТКА НА БИЛКИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В 

КОЗМЕТИКАТА 

 

В сравнение с козметичните продукти, на които се основават химикалите, 

фитокозметиката, базиран на растителни съставки, има неагресивно 

действие върху кожата, поради сходството на растителните и човешките 

клетки. Фитокозметичните продукти са насочени към всички типове кожа, 

като се препоръчват и за чувствителната кожа на децата. 

Ефектите на билките, подходящи за хигиенно-козметичната грижа на 

лицето, очите, ръцете, устата, косата, краката и тялото като цяло, се 

дължат на активните съставки от концентрираните екстракти и, които 

определят техните терапевтични действия, както следва: 

 

• за сухата кожа се препоръчват естествени продукти, които 

активират периферното кръвообращение, имат успокояващо и 

овлажняващо действие; 

• за мазната кожа, естествени продукти с антисеборични, 

успокяващи и антисептични свойства; 

• за раздразнената кожа, зачервената (куперозна) - естествени 

продукти, действащи успокояващо, деконгестантно; 

• за очите – продукти с овлажняващ, успокояващ, деконгестантен 

ефект; 

• за коса - натурални продукти за укрепване корена на косъма и които 

активизират кръвообращението в съответната област; 
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• за ръце се препоръчва употребата на продукти за подобряване на 

циркулацията на кръвта, против брадавици, петна, чупливи нокти и 

т.н., срещу изпотяване на ръцете; 

• за краката - естествени продукти, които активират периферното 

кръвообращение, против измръзвания, подутини и др., срещу 

изпотяване. 

Натуралната козметика се основава на всичко, което предлага природата, 

от летливи масла, получени от растениято, естествени мазнини от различен 

произход: пчелен восък), восъчни вещества от рибата (кит, делфин, 

кашалот) и до активни съставки в плодовете, цветовете, корените на 

растенията или в стъблата на дърветата. 

Независимо дали се използват под формата на настойки, масла, тинктури, 

хапчета, парфюмирани пръчици, различни козметични продукти: 

 

 козметични препарати за грижи лице - кремове и мазила, лосиони, 

гелове, емулсии за почистване и грижа за кожата, козметични маски, 

лиофилизирани вещества, препарати срещу лунички и петна, гримове 

 препарати за грижа за зъбите и устата - паста за зъби, прахове, вода 

за уста, спрейове за устната кухина 

 препарати за грижа за очите - кремове, мазила, разтвори 

 препарати за грижа за косата - шампоани, брилянтини, лосиони, 

маски, кремове и води за коса, тонизиращи капилярите 

 препарати за грижа за ръцете и ноктите - кремове, лосиони, емулсии 

и спрейове, паста за избелване на ръцете и премахване на петната, 

разтвори за грижа за ноктите 

препарати за грижа за краката - кремове, мазила, мехлеми, за петите, 

за мазоли, подутини, измръзвания, бързо съхнещи препарати, 

противогъбични препарати, за масаж 

 препарати дезодоранти против изпотяване и спрейове за тялото 

 мъжка козметика - кремове, емулсии, спрейове, разтвори, лосиони 

за и след бръснене 

 препарати за грижа за децата - мазила, кремове, пасти, лосиони, 

емулсии, масла, пудри, сапуни, шампоани 

 препарати за баня - соли за вана, кубчета и таблетки за баня, масла 

за вана, пяна за вана и др.  

 тоалетни сапуни и медицински сапуни 

 парфюмерийни продукти 

Днес билките се радват на все по-широко приложениеи, предвид факта, че 

техните лечебни и козметични свойства са широко признати и оценени. 
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Обща черта на всички козметични суровини, освен голямото им 

разнообразие, е изключителната чистота, която трябва да имат и липсата 

на токсичност. 

 

РАЗЛИЧНИ КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ 
Индустрията на козметичните изделия притежава рекорд по отношение на 

честотата на появата на ново, дори при серийните продукти - произведени 

в непрекъснат или прекъснат поток. 

Поради това, в множеството видове козметикчни продукти които могат да 

се получат, ще представми по-нанатък само препаратите със стойност на 

представителен модел за класа (групата) продукти, като технологичните 

схеми за получаване, са представени в приложение 2. 

 

Тоалетните сапуни, органичните и медицинските сапуни (с лечебни 

свойства) трябва да бъдат възможно най-неутрални, за да не дразнят или да 

имат леко кисело рН в съответствие с рН-то на защитния слой на кожата 

(липиден слой, който защитава организма от микроби). 

Могат да се произвеждат течни и твърди сапуни. 

Суровините, от които се правят, са представени от пречистени животински 

мазнини (с ланолин, производни на ланолина, холестерин или сметана), 

мазнини и/или растителни масла, растителен глицерин, които са 

естерифицирани с разтвор на натриев хидроксид. 

Съответните активни вещества (екстракти от билки с определени лечебни 

или ароматни свойства, сяра, амониев ихтиосулфонат, боракс и др.) се 

слагат в органичния сапун или в медицинския сапун, когато сапунът се 

раздробява в мелници или по време на размесването, перфектното 

инкорпориране продължава да се извършва чрез валцуването им (при 

индустриалния процес, непрекъснато). 

При медицинските сапуни, се препоръчва да не се ароматизират и да не се 

оцветяват. 

Шампоаните за коса се правят под формата на течност или крем, или по-

рядко от прах. Формулите на шампоаните се базаират на алкисулфонати, 

полиетексолатни алкохоли, алкилитерсулфати, заедно с допълнения, които 

могат да бъдат: ланолин, яйце, лецитин, витамин F, растителни екстракти 

(тинктури, настойки, декокти или различни активни съставки) и др. 

При избора и използването на шампоани се вземат предвид естеството на 

косата (суха, мазна, нормална) и нейния цвят. 

Пастите за зъби са суспензии на твърди тела с леко абразивен характер, в 

гел, съставен от лепкави вещества, накиснати във вода. Според ролята, 
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която имат компоненти на пастите за зъби, пастите могат да бъдат 

класифицирани, както следва: 

- съставки за механично почистване, чрез своето абразивно действие 

- съставки за измиване на остатъците от зъбната повърхност 

- лианти, които помагат за изграждане и установяване на суспезията от 

пулверуентни съставки, в смес с останалите флуидни съставки: 

хидрофилни колоиди, които заедно с водата, дават гъсти гелове. 

- овлажнители (най-често използваните са глицеринът и сорбитолът). 

Благодарение на високия им вискозитет, тези вещества повишават 

стабилност на суспензията 

- подслаждащи вещества - особено натриевата сол на захарина, натриевият 

цикламат и т.н., или сместа им със синергичен ефект.. 

- активните вещества със специфичен ефект варирарат в зависимост от 

марката на съответната паста за зъби 

- колоранти – хлорофил за нюанси на зелено, метиленовото синьо за 

нюанси на бледо синьо, родамин, еозин или кармин за розово-червени 

нюанси. 

За една балансирана рецепта трябва да се поддържа определено 

съотношение между абразиви, лианти и овлажнители. 

PH-то на пастата за зъби варира в зависимост от приложената рецепта, 

между 5 - 9.5. За да бъдат ефикасни, пастите с флуорни соли, трябва да 

имат киселинна рН между 4.6 и 5.5. 

 

Имайки предвид целта, с която се използват пастите за зъби, е необходим 

строг контрол на качеството на всички суровини, както и осигуряване на 

оптимални условия на хигиена при производството. 

Кремовете за бръснене са продукти с пастообразна консистенция. 

Произвеждат се с две свойства: пенести, съдържащи около 38% мастни 

киселини, и непенести, като първите са най-често срещаните. 

Като суровини се използват: стеарин, палмитинова киселина или 

миристинова, кокосово масло, натриев или калиев хидроксид, 

триетаноламин, а като допълнения: глицерин, борна киселина, ментол, 

ланолин или неговите производни, екстракти от билки и/или ароматни 

растения, тенсиди (за коригиране на пяната). При производството на 

пяните за бръснене е препоръчително да се използва дестилирана или 

деминерализирана вода. 

 

Алкохолните парфюмерийни продукти - одеколони и тоалетни води се 

получава чрез вграждането на парфюмната композицияв в ексципиент, 
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имащ ролята на разтворител или превозно средство, което може да бъде 

течно, твърдо или кремообразно. Най-използвани са течните ексципиенти, 

особено етиловия алкохол, като такъв или смесен с вода. Одеколоните, 

тоалетните води и парфюмериите са алкохолни разтвори с различни 

концентрации, съдържащи парфюмни масла, обикновено леко оцветени с 

изкуствени оцветители. Парфюмните масла, наричани и парфюмни 

композиции, са смеси от естествени и синтетични масла, приготвени по 

известни, на които, за да им се уголеми устойчивостта, им се добавят и 

фиксатори. 

Тоалетните води представят, обикновено, специални букети, несрещани 

като такива в природата. Освен мирисите тип фантазии, тоалетните води, 

както и одеколоните, могат да имат различни цветни букети, добре 

дефинирани. Тези продукти съдържат между 20 и 50 г парфюмно масло на 

литър, като алкохолното им съдържание варира между 70 и 75%. 

Парфюмите са много сходни с одеколоните и тоалетните води, с 

разликата, че имат по-високо съдържание на маслен парфюм и съответно 

начин по-висока концентрация на алкохол. В парфюмите не се слага вода. 

Гримове. Най-важни са пудрите и ружовете,  червилата, лак за нокти и 

боите за коса. Пудрите и ружовете са продукти, необходими за 

разкрасяване на кожата, които замъгляват или маскират някои леки 

неестетични дефекти на лицето. Модерните пудри, както и ружовете, са 

много интимни смеси от различни прахообразни суровини, с голяма 

финост. Качествените пудри трябва да прилепват свободно, да са мазни и 

да се прилагат с лекота (да се плъзгат). В същото време, те трябва да имат 

голям обхват, да придават матов вид и да се абсорбират лесно. 

Основните суровини за пудрите и ружовете са: талк (хидратиран магнезиев 

силикат), колоиден каолин, цинков оксид и титаниев диоксит, цинков и 

магнезиев стеарат, калциев карбонат, магнезиев хидрокси карбонат, 

копринена пудра, естествени багрила (пигменти) и синтетични, парфюм и 

т.н. В рамките на компактните пудри, освен малките количества ланолин, 

се добавят и като лианти - клей или мастни естери за подпомагане на 

компактността, например: стеарати, изопропилови пламитати, восък, 

амидон и дори емулгатор. 

 

Слънцезащитната козметика е под формата на лосиони, кремове или 

течни емулсии. Схематично те са съставени от филтриран ексципиент или 

екран и помощни вещества, с ролята за грижа за кожата, изложена на 

слънце и на атмосферни влияния, като цяло. 
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Козметика под формата на аерозоли включва препарати в опаковки под 

налягане, независимо от вида на струята при излизане от опаковката. Този 

вид продукти се наричат още "спрей-ове", т.е.  продукти, които се пръскат 

 

*              * * 

По-нататък са представени серия от билки, отглеждани в трансграничната 

зона Силистра – Кълъраш, с приложимост в козметиката. 

 

1. Артишок (Cynara scolymus, Сем. Asteraceae (Compositae) 
Имайки важна антиоксидантни свойства, поради високото съдържание на 

полифеноли и флавоноиди, воденният екстракт от артишок е обещаващ 

агент за защита на клетките от оксидативния стрес, ревитализиращ ефект, 

стимулант на клетъчния метаболизъм. 

Кремовете, лосионите, емулсиите и маслото от артишок са разработени за 

мазните кожи, комедогенни (черни точки), асфиксни, с несъвършенства, 

пигментирани и дехидратирани, помагащи за нормализирането работата на 

мастните жлези. 

 

2. Бял трън (Silybum marianum, Сем. Compositae (Asteraceae) 

Екстрактът от бял трън е адювант при кожните заболявания, имайки силен 

антиоксидантен ефект (чрез съдържанието на биофлавоноиди) и важни 

фитогериатрични свойства (за регенерация на клетките), поради 

фумаровата киселина. Заедно с екстрактите от магданоз, блатен тъжник, 

сок от алое и други естествени съставки, влиза в състава на някои 

интензивни кремове за избелване на пъстрите и петнистите кожи, както и в 

състава на някои маски за застарелите кожи, девитализирите. Известни 

козметични компании (Clinique, Estee Lauder) използват екстракта от бял 

трън в състава на някои соли за лифтинг на лицето, регенериращи кремове 

за кожата и за възстановяване на зоната около очите, в соли и продукти за 

банята или за грижа за тялото (Herbalife). 

 

3. Синя жлъчка (Cichorium intybus, Сем. Compositae) 

Танинът в екстракта от синя жлъчка (получен от корените и надземните 

части на растението) има тръпчив, дезинфектантни, детоксифични и леко 

антибиотични свойства, като се използва в козметиката за поддръжка на 

мазните кожи, кожи с акне, раздразнени, както и в приготвянето на 

дермакозметични продукти (за лечение на дерматит). 
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4. Мащерка (Thymus vulgaris L., Сем. Labiatae)  

Градинска чубрица (Satureja hortensis, Сем. Labiatae) 

Двете растения са свързани чрез мириса и терапевтичните си свойства, но 

са много ясно разграничени от ботаническа гледна точка. Мащерката има 

остър и по-тежък мирис, като се използва само за лекарство, а градинската 

чубрица, която има по-мек и много приятен мирис, е ценна както за 

медицината, така и за готварството - като ароматизатор. 

Натрошената чубрицата започва да се използва като лекарство още през 

Средновековието, когато арабите започнали да произвежда летливи масла 

чрез дестилация. Много бързо, летливото масло от чубрица се е 

превърнало в панацея. 

 

Активните вещества в чубрицата - летлливо масло, смоли, танин, кафеена 

киселина, урсолова киселина, флавоноиди и трипертеноиди, серпилин, 

горчиво вещества, минерални соли, растителни антисептиците -  й 

придават важни антиинфекциозни свойства, бидейки добър антибиотик, 

засилва ефекта на синтезните антибиотици и засилва способността на 

организма да се самозащитава. Това свойство я прави изключително 

полезна при лечение на кожа с акне, както и други дерматологични 

заболявания, без да дразни кожата и с дезодориращ ефект. Продуктите 

могат да бъдат продавани под формата на кремове, лосиони, гелове, 

мехлеми, емулсии, козметични маски, спрейове за пулверизиране с 

настойки от чубрица, дезодоранти, шампоани, есенциално масло или други 

препарати с козметична и дермато-козметична роля. 

 

Чубрицата е освежаващо и добъро подкрепително средство, стимулант на 

периферното обращение. Използвана в продуктите за баня, тя укрепва 

организма и действа благоприятно при третиране на гнойни рани. 

Екстрактът от чубрица има благоприятна роля и върху нервната система, 

увеличавайки капацитета относно контролирането на емоциите и 

засилвайки увереността и смелостта у човека (научното наименование на 

чубрицата идва от гръцката дума "thymus", която означава "кураж"). 

Внимание обаче, защото хората с повишена алергична чувствителност 

може да представляват алергични реакции на кожата. Дълготрайното 

приложение на компреси, декокти или препарати с висока концентрация на 

екстракт (тинктура) от чубрица, може да доведе до появата на изгаряния, а 

свръхдозите на летливо масло от чубрица може да доведе до много силни 

нежелани реакции  
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5. Резене (Foeniculum vulgare, Сем.Umbelliferae (Apiaceae)  

Настойката и разредената тинктура от копър имат успокоителна роля при 

кожни раздразнения. 

 

Плодовете от копър, под формата на настойки, декокт или козметични 

продукти за грижи и лечения на очите, имат антисептична и 

противовъзпалителна роля. 

 

Екстрактът от плод на копър влиза и в състава на препаратите за грижа за 

зъбите и устата (премахвайки устната халитоза) и в препарати за баня и 

грижа за тялото (при различни проблеми на раздразнената кожа). 

Под формата на масло или кремове може да се използва при масаж, срещу 

целулит и затлъстяване, защото съдържа фитоестрогени хормони. 

 

6. Невен (Calendula officinalis L., Сем. Asteraceae) 

Широко използвани в козметиката, цветовете от невен съдържат 

протеинови вещества, летливо масло, сапонини, гликозиди, каротеноиди, 

ксантофилин, флавоноиди, ферменти клей, витамин С, органични соли, 

които придават на екстракта от невен антисептични, противовъзпалителни, 

успокояващи, освежаващи, питателни свойства, ускоряващи 

епителизацията и осигуряващи естетическо изцеление. 

Има специални ефекти при тонизирането и подобряването на общия 

външен вид на кожата и се препоръчва при всички видове кожа и особено 

за чувствителна, деликатна и суха кожа, с чуплива капилярност, 

подложена на зачервяване и раздразнение или гъбички, намалявайки 

зачервяването на кожата. 

 

Активните съставки от невена, използвани в различни козметични 

продукти, стимулират кръвната циркулация на нивото на тъканите, 

благоприятствайки регенерацията на променения хидролипиден слой и 

заздравявайки силата на епидермална защита, за ефективна и устойчива 

защита. 

Успокояващият ефект на цветовете на невена се оценява и в козметиката и 

очната хигиена, под формата на настойки, декокт, кремове, мазила, 

мехлеми и др. 

 

За премахване на втърдяванията (загрубялата кожа на краката), летливото 

масло от невен дава много добри резултати, бидейки успокоител и 
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епитализант. 

Влиза в състава на някои кремове (за лице, ръце, тяло), в демакиантните 

млека, лосиони, хидрозащитни флуидни кремове, маски, гелове и други 

антицелулитни продукти, против бръчки, хидратантни кремове, тоници за 

пигментирана кожа, дерматокозметични продукти за грижи за косата, 

сапуни, масажни масла и др. 

 

7. Исоп (Hyssopus officinalis L., Сем. Lamiales) 

Екстрактът от билката исоп е с приятен мирис и ароматен вкус, поради 

летливото масло, което съдържа, заедно с други активни съставки. 

Летливото масло има стягащо, противовъзпалително, спазмолитично, 

антивирусно, антибактериално, антисептично и заздравяващо, 

антиоксидантно, успокоително свойсво. Съставките на есенциалното масло 

се използват в състава на кремове за лечение на мазни кожи с акне, в 

дерматокозметични продукти (за лечение на екземи, дерматити, екхимози), 

в кремове за грижа за ръцете, в продукти за почистване и ексфолиране на 

тялото, в емулсии и кремове за защита на кожата срещу слънчево изгаряне. 

Антиперспирантните и стягащите му свойства го правят полезен в 

производството на дезодоранти. 

 

Антисептичното, антимикробното и противовъзпалителното действие на 

исопа го препоръчват за използване в продукти за устна хигиена (вода за 

уста, паста за зъби). 

 

Маслото от исоп влиза като ароматизатори и в парфюмите, сапуните, 

продуктите за грижа за косата.  

 

8. Лавандула (Lavandula angustifolia, Сем. Labiatae) 

Цветовете от лавандула са приятно миришещи поради летливото масло (с 

ок. 50% линалил ацетат). Воднистите екстракти и по-специално 

етеричното масло имат успокоително, антисептично, антидепресантно, 

антибиотично и детоксично действие. 

 

Гърците и римлянити познавали ползите от лавандулата и я използвали 

както заради лечебните й свойства, така и заради изключителния й 

парфюм. 

Екстрактът от лавандула е съвместим с мазната кожа, кожата, с акне, 

гъбички, помагайки за затварянето на порите, при регулиране на 

секрецията на себум, при успокояване на кожата и заздравяване на раните. 
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Стягащи, успокояващите и антираздразнителните свойства определят 

използването на екстракта от лавандула предимно при дерматити, 

изгаряния и възпаления. 

 

Лавандулата е много известен успокоител и антидепресант, и много 

ефикасна, полученото летливо масло има релаксираща роля. Влиза в 

състава на кремовете, лосионите, емулсиите, продуктите за грижа за 

тялото (антицелулитни, масло и олио за тяло, ексфолиантни соли и др.), в 

мъжките козметични препарати (заедно с ментата – лосион за и след 

бръснене, емулсии и т.н.), на сапуните, дезодорантите (спрейовете). 

Екстрактът от лавандула се използва и в продуктите за грижа за косата, 

против косопад (шампоани, балсами). 

Лавандулата се използва и в смесите за ароматни вани (масла, душ гелове, 

балон пяна за вана, ефервесцентни таблетки за вана), както заради 

приятния аромат, който предава на водата, така и заради успокоителното 

си, антисептично и заздравяващо действие върху раните или при 

нарушения на функционалното кръвообращение (фитобалнеоложки 

ефект). 

Цветовете и летливото масло от лавандулата се използват и в 

парфюмерийната индустрия. 

 

Летливото масло от лавандула е много ценно и в ароматерапията и като 

масажно масло, защото отстранява състоянията на безпокойство, стрес и 

нервно напрежение, уравновесява и релаксира тялото и ума. 

 

9. Мента (Mentha piperita Сем. Labiatae (Lamiaceae) 

Ментата е растние с ароматен и освежаващ вкус, използвана като билка, 

подправка, в козметиката или ароматерапията. Съдържанието на танин й 

придава антисеборични свойства,  летливото масло, богато на ментол, я 

прави добър антисептик и успокоител. Заради това екстрактът от мента 

влиза в състава на козметичните препарати (кремове, лосиони, демакианти, 

тоници и др.), използвани за лечение на мазни себорейни, асфиксични, 

комедогенни кожи. 

 

Ментовото масло охлажда, освежава, стимулира кръвообращението, 

тонизира, възстановява еластичността на кожата, затваря порите, намалява 

оттоците, тонизира тъканите, намалява зачервяването, дразненето и 

почиства кожата чиста, факт, заради който е включено в състава на много 

козметични продукти за лице и тяло (фрикции, лосиони, антицелулитни 
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кремове, ексфолиантна сол с мента и лавандула, масло за тялото с мента и 

лавандула, масло за тяло и масажно масло). 

Чрез стимулиране на скалпа (кожата на главата) и активиране на 

кръвообращението около фоликулите на косата, ментата помага да се 

регенерира повредената коса, за обогатяване на косата, за премахване на 

пърхот. Затова, влиза в състава на шампоани, балсами за косата, кремове и 

маски за коса. 

Настойката, отварата или хапчетата с мента, които се добавят във водата за 

вана, в душ-геловете, маслата за вана и сапуни, имат освежаващи, 

противовъзпалителни ефекти, за повишаване на мускулния тонус и 

премахване на умората. 

Алкохолният разтвор от мента дезинфекцира, освежава и премахва лошия 

дух в устата, бидейки използван във водите за уста, пастите за зъби, 

праховете за зъби (с ментово масло) за избелване на зъбите. 

Заради успокояващите и освежаващите й качества, се използва в мехлеми 

и кремове за краката. 

 

 

10. Бял синап (Sinapis alba, Сем. Crucifere (Brassicaceae) 

Растителното масло, получено от бял синап, масла, богато на алилово 

масло и органични киселини (ерукова киселина, олеинова киселина), влиза 

в състава успокоителните балсами за тяло и крака, подхранващи, 

успокояващи и защитавайки кожата от дехидратация. 

Синапенота брашно се използва в състава на антицелулитните кремове, 

заедно с черния синап или други билки с лубефиантно действие 

(зачервяване на кожата), които активират местното обращение и 

деконгестионират тъканите, в основата на мястото на приложение и в 

казмутеката за ръце (баня със синапено брашно).  

 

11. Живовлек (Plantago lanceolata L., Сем. Plantaginaceae) 

Чрез богатото си съдържание на клей, гликозиди, алантоин, танини, 

витамин К, живовлекът има леко стягащи, тонизиращи и хемостатични 

свойства, можейки да се използват директно, под формата на настойки, 

или в състава на някои маски и кремове за лечение на мазна кожа, заедно с 

други билки (лайка, невен и др.), които придават на успокоение и 

осигуряват хидратаране на кожата . Особено ефективена е при 

отстраняването на сърбежите от ухапвания и ужилванията от насекоми 

(компреси, мазила, мехлеми, кремове), за порязвания и ожулвания 

(мехлем, компреси, кремове и т.н.). Той също дава добри резултати при 
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лечение на леки изгаряния (масло, крем, сметана). 

Антисептичният и успокояващ ефект го правят полезен и в козметиката и 

хигиената на очите (лечение на набръчкаи клепачи, лечение на очни 

заболявания - конюнктивит и блефарит).    

 

12. Маточина (Melissa officinalis L., Fam. Labiatae (Lamiaceae)) 

Растението има приятен мирис на лимон, поради едно летливо масло, 

богато на цитрал, цитронелал, гераниол, линалоол, разположен в листата. 

Екстрактът от маточина има заздравяващи и антисептични свойства и се 

използва в козметиката, заедно с арника, пъпки от топола, растения, които 

ускоряват това действие. 

Ефективността в кремовете, лосионите и емулсиите за грижа за нормална 

кожата с тенденция към леко мазна, почиства и затваря отворените пори, и 

има успокояващ и леко стягащ за повехнала и чувствителна кожа.  

 

13. Градински чай (Salvia officinalis, Сем. Lamiaceae (Labiatae)) 

Тъй като намалява възпалителните процеси, екстрактът от градински чай 

се използва успешно в устната хигиена, паста за зъби и вода за уста (при 

инфекции на устната кухина, зъбобол, парадонтоза), поради 

антисептичните и аналгетични свойства. 

Може да се използва и в продуктите за баня, есенцията от градински чай 

има спазмолитично и противогъбично действие (срещу кожни микози). 

Кремовете и козметичните продукти (тоници за лице, лосиони, емулсии), в 

чийто състав влизат екстракти от градински чай, се препоръчват за 

раздразнената кожа, за мазната кожа, с тенденция към акне, за почистване, 

стимулиране на  кръвообращението, затваряне на порите и възстановяване 

тургора на кожата. Поради съдържанието на урсолова киселина и нейните 

изомери, екстрактът от салвия има дерморегенерираща, хранителна и 

успокоителна роля. 

Лосионите с екстракт от градински чай се използват за премахване на 

тъмните кръгове и торбички под очите. 

Маслото от салвия се използва за дезодорантите и естествените 

антиперспирантите, защото инхибира някои потни жлези.  

 

14. Риган (Origanum vulgare L., Сем. Labiatae)  

Наречен и горски босилек, поради своя аромат, горните надземни части на 

растението (тези, които са използват) са богати на летливи етерични масла, 

танини, горчиви съставки, антоцианиди, биофлавоноиди, минерални 

съставки, витамини. Екстрактът от риган, свързан с екстракт от жълт 



       Курс по напреднала обработка на билките 

___________________________________________________________________________ 
 

 69 

кантарион, летливи масла и камфор, съставляват един крем, който има 

антибактериални, противогъбични и противовъзпалителни качества, 

бидейки в същото време и леко успокоително, с релаксиращи свойства. 

Заедно с лайката, живовлекът, градинският чай и копривата, е отлично 

средство за третиране и растеж на косата. 

Свързан с различни други екстракти, риганът се използва в различни 

козметични продукти с тонизиращо действие и за лечение на екземи и 

кожни проблеми (дерматокозметици). 

Много добрите резултати се получават чрез използване на ригана в пастите 

за зъби, които третират възпалението на венците и пародонталните 

проблеми, или във водите за уста за премахване на лошия дъх в устната 

кухина или срещу зъбобол. 

 

15. Дилянка (Valeriana officinalis, Fam. Valerianaceae) 

Използва се под формата на прахчета, настойка, тинктура, тинктура от 

етерирана дилянка, дилянката действа успокояващо, седативно, влизайки в 

състава на нощни кремове за всички видове кожа, в препарати за банята 

(пяна, масла, таблетки), сапуните и геловете или масажните масла. 

Имаща релаксиращи качества върху мускулатурата, дилянката се използва 

и в кремове за крака, бидейки ефикасна в борбата с болезнените мускулни 

контрактури, които възникват в резултат на физическо натоварване, и 

особено заради психическо напрежение. 

 

16. Черна боровинка (Vaccinium myrtillus, Сем. Ericaceae) 

Използват се листата и плодовте. Танинът от екстракт от черна боровинка 

придава на козметичните препарати стягащо действие, за намаляване на 

секрецията на себум и изменение на рН, а бактериостатичнити вещества са 

подходящи за мазни кожи, акне, кожни инфекции. 

Екстрактите от черна боровинка влизат и в състава на козметичните 

препарати за чувствителна, деликатна кожа, с предразположение към 

гъбички, розацея и пигментните петна, които ги подхранва, подобрява 

еластичността на съдовите капиляри, предпазва ги от действието на 

външните фактори и от вредните ефекти на окисляване, възстановявайки 

естаствената защитна бариера. 

Органичнят екстракт от черни боровинки представлява богат източник на 

витамин А, B, C, E, PP и биофлавоноиди. Витамин С е известен като важен 

антиоксидант, който забавя стареенето на кожата, а антиоксидантите също 

помагат при регенерирането на кожата. Тези свойства са довели до 

получаването на многобройни козметики анти-стареене: дневни и нощни 
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кремове, кремове за ръце, продукти за грижа за тялото (масажно масло, 

масло за тяло, ексфолианти), продукти за баня (душ гел, соли за баня, 

сапуни). 

Чрез съдържанието на антоцианини, екстрактът от плодове от черна 

боровинка има антиоксидантно действие и действие за абсорбиране на UV 

радиацията, мотив, поради който влиза в съставана на кремове и препарати 

за защита от йонизиращи лъчения, слънчева енергия. 

 

17. Синя метличина (Centaurea cyanus, Fam. Compositae) 

Екстрактите от цветове на синя метлияина са антисептици, 

противовъзпалители, заздравители, овлажнители, успокоители и 

освежители, поради което ги откриваме в състава на много продукти, 

предназначени за грижа за кожата, очите и косата. 

Под формата на настойка или козметичен препарат е идеална за грижата за 

очите, поради своите релаксиращи, деконгестионни свойства и 

благоприятният върху подутите очи, раздразнени, уморени, за 

отстраняване на тъмните кръгове и лечение на набръчканите клепачи. 

Водата от синя митличина пасва на всички типове кожа, като почистващ 

лосион, тя помага да се успокои и регенерира кожата, като й предава в 

същото време и блясък, твърдост и тургор. Може да се използва и като 

тонизиращ лосион за раздразнената кожат и гъбичните проблеми. 

Екстрактът от синя метличина влиза в състава на козметичните продукти 

за грижи срещу слънчевите радиации (лосиони, спрейове, кремове, гелове), 

благодарение на своя успокояващ. 

Заедно с други съставки (маслото от гроздови семена, морска сол и т.н.), 

екстрактът от синя метличина се използва с отлични резултати в 

естествените продукти за баня (ефервесцентна сол със синя  метличина, 

пяни, сапуни и др.) като тонизирт и са съюзник срещу стареенето на 

кожата. 

Антоцианиновият пигмент (цианин) е широко приложим в козметичната 

промишленост при оцветяване на ружвете и гримовете.  

 

18. Обикновена леска (Corylus avellana, Fam. Betulaceae) 

Съдържанието на антиоксиданти е по-богато отколкото в ябълките или 

морковите, има важно съдържание на фибри (повечето разтворими), 

особено от семейството на пектините. 

Кората и листата съдържат: танин, кверцитин, етерични масла, бутелин, 

мирицетин, хлорогенова киселина, левкоантоциани. 

В терапията се използват младите листа (coryli folium), пъпките (coryli 
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gemma), кората (cortex coryli), цветовете (mascule flos coryli), плодовете. 

Листата и кората на обикновената леска имат вазоконстрикция, венозно 

тонизиращио, стягащи, хемостатични, заздравяващи, дезинфектантни, 

противовъзпалителни и антибактериални свойсва. Благодарение на 

успокояващото действие, екстрактът от листата на обикновената леска е 

ефективен при лечение на суха кожа, състои се в някои дерматопрепарати, 

използвани при  лечение на някои кожни заболявания (псориазис, 

трихофития, кожни съдови заболявания и т.н.). 

В козметиката, маслото от леска се използва в приготвянето на различни 

кремове, защото има успокояващи свойства и помага за по-доброто 

смазване на кожата 

 

 

 

19. Босилек (Ocimum basilicum, Fam. Lamiaceae (Ocimum)) 

От босилека се използва обикновено цялото растение. Летливите масла от 

екстракт от босилект (с характерен мирис и вкус, приятен аромат) 

придават на босилека антисептичниа, антибактериални, противогъбични, 

противовъзпалителни и заздравяващи свойства с отлични резултати в 

потискане на огнищата на инфекция. Поради тези качества, в козметиката 

се използва под формата на настойка, пулверизиращи спрейове или в 

състава на някои кремове антиакне, за лечение на мазни кожи, 

намалявайки секрецията на себум. 

Екстрактът от босилек, заедно с други екстракти, съдържащи съставки с 

широк антимикробен спектър и кератопластични съставки (като например 

екстрактът от невен и бял равнец), влиза в състава на гел антиакне за 

чувствителни кожи, зачервени. Екстрактът от босилек има и 

имуностимулиращи свойства, дължащи се на наличието в състава му на 

специфични вещества от тритерпенов тип. 

Активните вещества на босилека са заети в тонизиращи лосиони, емулсии 

за почистване и грижа за кожата, овлажняващи крем за крака, в продукти 

за баня (етерично масло с релаксиращи и освежаващо ефекти за 

мускулите), в маслата за масаж (защото се борят с депресията и безсъние), 

в естествени сапуни и във води за уста или пасти за зъби за отстраняване 

на лошия дъх в устната кухина, укрепване на венците, в парфюмерийната 

промишленост.  

 

20. Кайсия (Armeniaca vulgaris, Fam. Rosaceae) 
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В козметиката, кайсиите имат съживяваща, освежаваща роля, намаляват 

процесите на стареене, като се използват както плодът, ядките, така и 

цветът от кайсия, под формата на масла, кремове, маски, разтвори, 

шампоани и др. Плодовете, богати на витамини и бета-каротин, могат да се 

използват и като такива, като се правят ежедневни фрикции на лицето с 

половината от нарязания плод, придавайки еластичност и твърдост на тена 

и съставлявайки добър лек за сухата и застаряла кожа. 

Кайсиевите ядки са богати на протеини, есенциални аминокиселини, като 

при бадемовото масло, като от него се приготвя емулсия, с която се 

изчиства косата след измиване, ефективен природен балсам, придава 

еластичност, предпазва от цъфтеж на косата, увеличава обема и я прави 

лесна за разресване. 

Маслото от кайсии, използвано в ароматерапията, носи състояние на 

спокойствие, а при масаж успокоява кожата. 

 

21. Дъбравник (Eupatorium cannabinum, Fam. Compositae)  

Настойките и тинктурите, като такива или включени в козметични 

препарати (кремове, лосиони, маски и др.) имат очистващо (почистване) и 

стягащо действие, препоръчват се за проблеми с мазната кожа, акне, акне 

вулгарис, в случай на лицева еритроза и по-развита формата - розацея, 

кожни раздразнения, петна или кожни заболявания. 

Съединение на есенциалното масло (р-цимен) подобрява имунната 

система.  

 

22. Обикновен кестен (Castanea sativa, Fam. Fagaceae)  

Намира се под формата на разтвори, тинктури, мехлеми, кремове, маски, 

лосиони за плаж, за всички типове кожа, но особено за чувствителна кожа, 

поради противовъзпалителните свойства, които намаляват капилярната 

нестабилност, фотопротектори срещу ултравиолетовите лъчи. 

Козметичните препарати с кестени защитават хиалуроновата киселина в 

кожата и нормализират мастните секрети. Резултатите са особено видими в 

забавянето на цялостния процес на стареене на кожата и при съживяване 

на сухата кожа, на която придава еластичност и гладкост.   

 

23. Див кестен (Aesculus hyppocastanum, Fam. Fagaceae)  

От кестена се събират кората, цветовете, листата и семената (casatanele). 

Химичният състав се различава в зависимост от органа на растението. 

Активните вещества в семената (тритерпенови сапоноиди) предоставят на 

кестените противовъзпалителни, антиотточни, венозно вазоконстриктивни 
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свойства, флеботонични свойства (за увеличаване тонизирането на 

венозните стени. Действието по намаляване на уязвимостта на 

капилярните съдове се потенцира от присъствието на флавонови 

производни и на D-катекола. 

Кората има тонизиращо, хемостатично действие, съдова защита, има 

стягащи свойства и действие от типа на витамин тип P, поради ескулозида. 

Активните вещества на дивия кестен са включени в кремове, мазила и 

други дерматокозметични продукти, действат върху устойчивостта на 

венозните стени, увеличават пропускливостта на капилярите, засягат 

съсирването на кръвта, антиедематозни и капиляро защитни са, бидейки 

високо оценени при лечение на разширените вени, флебитите, полезни за 

обгрижването на уморените крака и подобряването на периферното 

кръвообращение. 

  

24. Ракитник (Hyppophae rhamnoides, Fam. Elaeagnaceae)  

Всяка част на ракитникът, включваща плодовете, семената и кората, има 

свой уникален хранителен профил и предлагат различни ползи. 

Ракитникът съдържа много видове вещества, които са рядкост в други 

растения. Съотношението на тези хранителни вещества е идеално за 

човешкото тяло. Тези биологично активни компоненти не са ефективни 

сами, повечето пъти, но допълвайки се и заздравявайки се взаимно, стават 

ефекасно оръжие ефективен срещу патогенните агенти. 

Най-често използваният екстракт е маслото от ракитник, което може да се  

получи от сърцевината на плода или от семената. 

Елементи на маслото от семената на ракитника  са органично 

комбинирани, така че заедно предлагат по-голяма защита и хранене на 

нивото на кожата, отколкото ако бяха доставени в същия козметичен 

състав, но от различни източници. Мастните киселини се поглъщат лесно 

от кожата, потискат развитието на гъбичките, линоловата и линоленовата 

киселина, насърчават ремонта на увредените тъканите, въглеводородите 

предотвратяват загубата на влага от кожата, омекотяват и овлажняват 

кожата и я поддържат гладка. Ситостеролът подобрява микроциркулацията 

на кожата, фосфатидите образуват защитен слой за предотвратяване 

загубата на влага, който държи на разстояние от кожата факторите, които 

нападат кожата и действат както регулатор на влажността, така и като 

антиоксидант. 

Той също е ефективен агент против стареенето, забавяйки процеса, като 

антиоксидант, неутрализатор на свободните радикали и пероксидите, 

имунен стимулант. Стимулиращите свойствата на възстановяването на 
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епителната и на лечение с аналгетични, противовъзпалителни и 

заздравителни ефекти, правят от това масло изключителен лек за 

изгаряния, порязвания, измръзвания, различни наранявания. 

Експериментите показват, че маслото от семена на ракитник може да 

подобри значително имунитета на клетките и флуидите в тъканите, 

насърчава фагоцитоза, значително възстановява функцията на защитните 

клетки. 

Чрез съдържанието на мулти-витаминния комплекс, маслото от 

сърцевината на ракитника има подмладяващо действие върху клетъчния 

метаболизъм, а чрез присъствието на полифенолите представя 

противовъзпалително действие. По този начин, влиза в състава на гелове, 

лосиони, демакианти, емулсии, кремове и др. за грижа, защита и 

поддържане на лицето (всички типове кожа), ръцете, тялото (масажни 

кремове и лосиони), бидейки добър заздравител, със забележителен 

дерматозащитен, хранителен, противобръчков, болкоуспокояващ, 

антиоксидантен ефект, за възстановяване на епидермиса и на 

съединителните тъкани . 

Екстрактът от ракитник е полезен и при лечение на очите, бидейки 

коронарен протектор и противовъзпалител с благоприятен ефект за 

конюнктивитите. 

Маслото от ракитник е отличен защитник срещу слънчевата радиация или 

от друго естество (радиоактивно, електромагнитни лъчения), влизащо в 

състава на емулсиите, кремовете и лосионите за плаж. Витамин Е, 

каротиноидите, флавоноидите, ненаситените мастни киселини, ябълчената 

киселина и селенът насърчават самовъзстановяването на увредените 

тъкани и клетки. 

  

25. Ким (Carum carvi, Fam. Umbelliferae) 

Във фитокозметиката се използват плодовете на кимион, които съдържат 

висок процент летливо масло. Неговите антисептични, стягащи и 

антимикробни свойства правят така, че маслото от ким да бъде полезно в 

производството на перорални препарати за устна хигиена (вода за уста, 

паста за зъби). 

В комбинация със синята метличина и живовлека от кима се приготвя 

декокт, много полезен за лечение на очите, които сълзят обилно. 

Семената от ким се използват и при приготвянето на био сапуни с 

успокояваща роля (масло от лайка), антицелулитна (масло от анасон) и 

ексфолиантна (семена от ким). 
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26. Мащерка (Thymus serpyllum, Fam. Labiatae (Lameaceae)  

Маслото от мащерка, с антибактериален, противогъбичен, слабо 

заздравяващ, рубефиантен ефект, стимулира кръвообращението и е един 

добър балансьор на мазната кожа, регулиращ секрецията на себум в зона 

"Т", много полезно и при лечението на акне, комедогенно. Влиза в състава 

на кремове, маски, тоалетно мляко, спрейове (цветна вода от мащерка), 

лосиони и почистващи емулсии, себорегулатори, антиоксиданти. 

Екстрактът от мащерка уравновесява и пречиства скалпа и косата, с 

тенденция към бързо сгъстяване, използва се в шампоани, маски за коса, 

балсами, води за изплакване. 

От екстракта от мащерка се произвеждат плродукти, използвани за грижа 

за зъбите и устата (вода за уста, паста за зъби). 

Летливите масла, които придават приятен аромат на мащерката, се 

използват в парфюмерийната индустрия. 

  

27. Дива череша (Prunus serotina, Fam. Rosaceae) 

Полезната част е вътрешната част на кората, използвана за приготвяне на 

течни екстракти. Съществуването на танини придават на екстракта от дива 

череша стягащи свойства, полезни при третирането на мазните кожи, 

акнетата. 

Настойката от дива череша се използва за лечение на подутите очи. 

Екстрактът от кожата на дива череша (черна череша) влиза в състава на 

естествените шампоани за  кондициониране и тонизране на изтощената 

коса. 

 

28. Тагетес (Tagetes patula L., Tagetes erecta L., Fam. Asteraceae) 

Едногодишни видове, често отглеждани декоративно, заради своите 

красиви цветя, тагетес съдържат летливо масло, флавоноиди, каротиноиди 

и др. Съставът им ги препоръчва в козметиката и хигиената на очите, както 

при очните заболявания (нарастване скоростта на адаптиране и 

подобряване на визуалната чувствителност на нормалното и късогледото 

око, адювант в пигментния ретинит), вътрешно или външно приложение 

под формата на тинктура, настойка или разреден екстракт. Терапевтичните 

и козметични свойства са представени в разновидности на оранжево-жълти 

или червеникави цветове . 

Екстрактът от тагетес се е доказал като ефективен и в дермотерапията при 

лечение на хиперкератозата (състояние, на вроговяване наепидермиса, 

придружено с болка и възпаление). 

Антиоксидантна активност (поради лутеина), антибиотчната и 
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антисептичната, правят тагетес полезни при лечение на мазните кожи, 

комедогенни, влизащи в състава на кремове, лосиони, алкохолни екстракти 

(извлечени от корена на тагетсе). 

Летливото масло има противогъбично действие върху две фитопатогенни 

гъби - Botrytis Cinerea и Penicillium digitatum. 

Внимание! Масло трябва да се използва с повишено внимание, тъй като 

може да предизвика контактен дерматит и фоточувствителност. 

 

29. Увиснал магарешки бодил (Carduus nutans, Fam. Asteraceae) 

С медицинска цел се използват надземните органи, съдържащи комплекс 

от съставки (аминокиселини, неорганични съединения, фитохормони, 

въглехидрати, хлорофилови пигменти и флавоноиди, производни на 

дихидроксифенолите) и семена, богати на етерично масло. В смес с кожа 

от орех, корени на живовлек и жълтурчета,се използва в баните за деца, за 

съживяване на тялото.  

 

30. Бял равнец (Achillea millefolium, Fam. Asteraceae) 

Билката бял равнец се използва още от Древността. Козметичното 

действие на белия равнец се изтъква чрез противовъзпалителния ефект 

(поради гуаианолидите, сескитерпеновити лактони, производните на 

салициловата киселина), антисептично, антибактериално, противогъбично, 

стягащо, заздравяващо и успокояващо (поради азулените от летливото 

масло). 

Влиза главно в състава на кремовете за чувствителна кожа, раздразнена и 

зачервена, но и в кремовете за нормална кожа, където, заедно с други 

екстракти (арника, масло от пшеничен зародиш и лавандула) осигурява 

хидратацията и дезинфекцията, като помага на кожата да си запази хидро-

липидния баланс и в същото време я предпазва от вредните фактори на 

околната среда. 

Екстрактът от бял равнец (заедно с този от слез, невен и др.) влиза и в 

състава на лосионите и емулсиите за почистване, спрейовете за пръскане с 

цветна водау след епилация или бръснене (за успокояване на кожата), на 

кремовете и геловете за грижа за тялото (заедно с екстракти от семки от 

грозде, тревата на Елена и др.) и антицелулитните. 

Когато се комбинира с растителни и есенциални масла, се използва за 

приготвяне на козметични маски (за лице и тяло), или със серум за 

разкрасяване за деликатни кожи, за поддържане кожата на шията и бюста. 

Екстрактът от бял равнец, заедно с други екстракти, се използва в 
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продуктите за грижа за косата (шампоан, балсам) или в продуктите за баня 

(душ гел, сапун). 

 

31. Кориандър (Coriandrum sativum, fam. Apiaceae (Umbelliferae)) 

Много ценна подправка в кухнята, заради своя рафиниран аромат (леко 

пикантни семена и много богати на летливо масло, със сладък и малко по-

тежък аромат), е също толкова ценен за фитокозметиката. Пресните семена 

имат неприятна миризма, но щом изсъхнат добиват фин парфюм, сходен с 

този на момината сълза. 

Листата от кориандър съдържат естествени антихистамини, витамин С и 

биофлавоноиди, които намаляват алергичните реакции, за което те се 

използват в мехлеми и препарати за чувствителна кожа, алергична. 

Кориандърът е добър тоник в продукти за баня. Благодарение на 

обезболяващите свойства на кориандъра, той се използва успешно в 

борбата с болките в гърба, на общата скованост и мускулните болки. 

Върхът на аромата на кориандъра е леко сладък, леко пикантен, а също и 

релаксиращ. В Древността както гърците, така и египтяните са използвали 

кориандъра като афродизиак. Сега се използва като етерично масло, тоник, 

който влиза в състава на различни козметични препарати. 

Внимание! предвид това, че летливото масло, съдържащо се в семената на 

кориандъра, може да предизвика у някои хора, алергични реакции, усетени 

особено при дишането. 

 

32. Вълнест напръстник (Digitalis lanata, Fam. Scrophulariaceae) 

Не се използва в козметиката.  

 

33. Черница (Morus alba & nigra, Fam. Moraceae) 

Екстрактите, получени от листата, имат стягащо, антибактериално 

действие, бидейки използвани в препарати, предназначени за лечение на 

мазните кожи. 

От плодовете се получават подхранващи маски за всички типове кожа, 

помагащи за премахване на комедони, за отстраняване на възпаленията и 

възстановяване текстурата на кожата. 

Естествените екстракти от бяла черница имат голямо приложение във 

фитокозметика (вода-тоник за тяло, душ гел, дезодоранти, шампоани и 

др.), като тяхното успокояващо и освежаващо действие правят така, че 

кожата да абсорбира възможно най-добре кремове и подготвяйки я за 

специфичните лечения (напр. продуктите на Douche Farma)  
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34. Бук (Fagus sylvatica, Fam. Fagaceae) 

С терапевтична цел се използват листата, кората от младите филизи и 

пъпки. 

Екстрактът от млади клони или декоктът от листа може да се използва във 

водата за вана, имащ  противовъзпалителен ефект. Влиза в състава на 

шампоаните против пърхот. 

Стягащото и антисептичното действие е от полза за мазните кожи, 

акнетата. 

Пепелта от бук се използва като пийлинг за почистване на кожата, имаща 

леко противовъзпалително и пречистващо действие. 

    

35. Метличеста гипсофила (Gypsophila paniculata, Fam. 

Caryophyllaceae)  

Корените и коренищата съдържат тритерпенови сапоноиди, представени 

от хетерозиди на гипсогенола и на неговите производни, наречени 

генерично сапоналбин. 

Влиза в кремове – пени за баня, заедно с други растения, които придават 

благосъстояние, успокояват и релаксират цялото тяло. 

Екстрактът от метличеста гипсофила се използв в производството на 

фини сапуни и шампоани против пърхот за хора, които имат чувствителна 

кожа. 

 

36. Хмел (Humulus lupulus, Fam. Cannabinaceae) 

С фитокозметична цел, се използват конусите на хмела, които имат силна 

миризма, приятна, ароматна и горчиво стипчив вкус. Екстрактът от хмел се 

използва за лечение мазни кожи, акне, понеже е много добър антисептик и 

антибактериан, в лосиони за почистване на грима, кремове, маски и др. 

Влиза в състава на сапуни и душ гелове (напр. Hemel), защото почистват, 

успокояват и омекотяват кожата. 

 

37. Градински чай (Salvia nemorosa, Fam.Lamiaceae)  

Листата съдържат летливо масло, органични киселини, танини, сапонини, 

съставки с бактериостатично и бактерицидно действие,  ензими, 

минерални соли. Антисептичното и леко стипчивото действие определят 

използването на тази билка в състава на кремове и козметични препарати 

за поддържане на мазни кожи, акне, комедони. 

Под формата на настойка или в препарати за грижа за устната кухина (вода 

за уста, паста за зъби), има противовъзпалително и антихеморагийно 

действие за венците. 
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38. Сладък корен (Glycyrrhiza glabra, Fam. Leguminosae) 

Екстрактът от сладък корен има мощни противовъзпалителни, 

антимикробни, успокояващи, антиоксидантни и регенериращи свойства, 

бидейки включен в козметичните препарати за грижи за нормална кожа 

(особено за чувствителна кожа), при мъжки козметични препарати (крем за 

бръснене, лосиони за след бръснене), при препарати за баня (соли за вана, 

антицелулитен пенест крем), при козметични продукти за увеличаване на 

бюста (поради хормона естроген). Също се използва в парфюмерийната 

индустрия. 

Чрез съдържанието на глабридин, екстрактът от сладък корен действа като 

избелващ агент за пъстрите и петнисти кожи. 

 

39. Див чесън (Allium ursinum, Fam. Alliaceae)  

Дивият чесън съдържа по същество свойствата на чесъна, но има много по-

голяма лечебна сила. Има силно антибактериално и антисептично 

действие, като се използва за лечение мазните кожи, с акне, но и за 

застаряващите кожи, поради комплекса витамини и антиоксидантното 

действие. 

 

40. Девисил (Levisticum officinale, Fam. Umbeliferae (Apiaceae)) 

Чрез летливите масла, които съдържа, девисилът има 

противовъзпалителни, стягащи (поради таиина), антисептични, 

антиалергийни ефекти, облекчава сърбежа (подходящ за кожа с екземи), 

влизащив състава на кремове и лосиони за лечение на мазна кожа, акне, но 

и на чувствителните, алергични кожи. 

От корените и семената се получава екстракт, използван в препарати за 

бани, като той се препоръчва за децата, за укрепление на органнизма, както 

и при препаратите за грижа за косата (шампоани, лосиони за коса), тъй 

като укрепва корена на косъма. Летливото масло се използва и в 

парфюмерийната индустрия. 

 

41. Обикновена шипка (Rosa canina, Fam. Rosaceae)  

Използваният растителен продукт е представен от псевдо-плодовете на 

шипката, който е истински резервоар на витамини. Могат още да се 

използват листата, цветовете и корените. 

Плодовете на шипката са естествен регенератор на кожата, като неговите 

заздравяващи и регенериращи капацитети на кожата са оценени в 

козметиката от много години. Високо съдържание на мастни есенциални 
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киселини предоставят полезно регенериращо действие на кожата, за 

забавяне на преждевременното стареене. Получени са отлични резултати 

при лечение на изгаряния, особено на тези от слънцето и на белези, 

включително на хирургически или на тези, оставени от акнето, от псевдо-

плодовете на шипката се получава екстракт, използван в козметичните 

препаратиката за себорейни кожи (кремове, демакианти, фон дьо тен-и, 

пудри) и препарати срещу ултравиолетовите лъчи. 

Витамин С, извлечен от плодовете, се използва при приготвянето на 

тонизиращи лосиони, без алкохол, с пречистваще, почистваща и 

тонизираща роля за кожата. 

Козметичните препарати от екстракт от шипка представляват полезен лек 

за намаляване на бръчките и зачервяването (на лицевата еритроза, на 

гъбичките), възстановявайки еластичността и пропускливостта на 

капилярите, действайки за нормализиране на обращението (поради 

витамин Р и РР), витаминизирайки кожата и изглаждайки бръчките. 

Маслото от шипка се препоръчва особено за суха кожа, но също и за 

нормалната. Може да се използва и за масаж, маски. Важен коз играе 

високото съдържание на мастни киселини, ненаситени на витамин C, с 

чиято помощ са допринася за регенерация на кожните клетки и за 

увеличаване на капацитета им за производство на колаген и еластин. Може 

да се смята за масло против бръчки, което спомага за поддържането на 

еластичността на кожата. 

От листата и цветовете се приготвят мазила и мехлеми за рани и язви на 

кожата. 

Екстрактът от глог цвете, заедно с други съставки, използвани в 

козметични препарати за мазна коса, регулиране на секрецията на себум в 

кожата на главата. 

Екстрактът от цвят от шипка, заедно с други съставки, се използва и в 

козметичните препарати, предназначани за мазната коса, като регулира 

секрецията на себум на нивото на скалпа. 

 

 

42. Ябълка (Malus pumilla, Fam. Rosaceae) 

Кората, листата и цветовете имат противовъзпалително, антисептично 

свойство, а плодовете имат тонизиращ и регенериращ ефект за всички 

типове кожа, чрез съдържащите се полифеноли, витамини и минерални 

съставки. 

Екстрактът от ябълка влиза в състава на хидрантните кремове, тонери, 

овлажняващи спрейове с регенерац ефект (гама Garnier), маски, тоалетно 
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мляко и масло (L'Oreal, Clinians) за всички типове кожа, в състава на 

кремове и продукти против бръчки (гама Serum Vegetal - Yves Rocher) в 

състава на кремовете и ексфолиантите за грижа за тялото и ръцете, но 

също така и в състава на шампоаните за нормална към мазна коса. 

Екстракът от ябълка се използва широко и в естествени препарати за грижа 

за бебета и децата, като им предпазва кожата от външни фактори. 

Плодът на ябълката и продуктите за грижа и устна хигиена с екстракти от 

ябълка (вода за уста, паста за зъби) се препоръчва за премахване на 

кариесите и зъбния камък, на бактериалната плака, при лечение на 

гингивит и парадонтоза, чрез своя антивъзпалителен и заздравяващ ефект 

за венците.  

 

43. Копър (Anethum graveolens L., Fam. Apiaceae) 

Копърът е истински елексир на красотата, а терапевтичната и сила е 

невероятна. Терапевтичните качества са оценени от най-стари времена от 

египтяни, гърци китайци, които са я използвали най-вече за заздравяване 

на организма, хормонална регуация и отстраняване на ефектите на 

старостта. 

Използваният растителен продукт, представя цялото растение. 

Съдържанието на летливо масло (богато на анетол, карвон) - което придава 

пикантен вкус и флавоноидите (фитоестрагон, сходен на 17-естрадиола) 

имат способността да балансират циркулацията на кръвта, да забавят 

процеса на стареене и да омекотяват кожата. 

Кремовете и лосионите са много полезни за повехналите кожи, 

пигменнираните и с тенденция за поява а бръчки. Това е естествен 

антиоксидант, който предотвратява образуването на свободни ра дикали. 

Настойката от прахчета от семена копър се използва за тампониране и 

компреси с лечбно действие на възпаленията или кожата с акне, с 

разширени пори. 

Очната козметика и хигиена използва мазила, лосиони или катаплазми 

настойка от ябълка за лекуване на възпаления и язви.   

 

 

44. Чимшир (Buxus sempervirens, Fam. Buxaceae) 

Екстрактът от чимшир се използва повече като дермакозметик при 

контактния дерматит, инфектирани рани, пустулозни екземи, тъй като има 

дълбоки противовъзпалителни свойства върху фиброзната тъкан. 

Като настойка от млади листа от чимшир, се приготвя лосион, който се 

използва срещу косопад, с който се масажира скалпа ежедневно. 
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Внимание! При дозите, тъй като всички части от растението са отровни, 

поради вещество, наречено циклобуксин, което може да доведе до 

белодробна конгестия и парализа на дихателния център. 

 

45. Къпина (Rubus fruticosus, Fam. Rosaceae) 

46. Полска къпина (Rubus caesius, Fam. Rosaceae) 

Използваните растителни продукти са листата, плодовете и корените. 

Благодарение съдържанието на танин, екстрактът от листата на къпина се 

използва в лечението на мазната кожа, раздразнената, в кремове, лосиони, 

почистващи препарати, стягащи маски и дезинфектанти. 

От пъпките, листата и младите клонове на къпината се получава декокт, 

използван за лечение и грижа за уморени очи. 

Екстрактът от плодове от къпина се използва и при подготовката на 

органични шампоан и балсам (заедно с други съставки) за естествена или 

боядисана коса, която я възстановява, тонизира, освежава и минерализира.  

 

47. Лайка (Matricaria chamomilla, Fam. Asteraceae (Compositae)) 

48. Лайка немска (Matricaria recutita, Fam. Asteraceae) 

Лайката е една от билките, използвани още от най-древни времена. 

Съдържа летливо масло, което се дължи на активно вещество (азулен) и на 

гликозид от флавоноидно естество (апигенин), има дезинфекционни 

(антисептични), противовъзпалителни, анестетични, успокоителни, 

релаксантни свойства. 

Антисептичното действие, за намаляване на възпалението и облекчаване 

на болката (поради азулените, които определят синтезата и 

освобождаването от тъканта на хистамин, който произвежда 

десенсибилизация на организма) го прави полезен в козметиката и 

хигиената на очите и на устната кухина (вода за уста). 

Етеричното масло влиза в състава на много козметични продукти 

(кремове, почистващи препарати, емулсии, лосиони, маски и др.). Използва 

се за поддръжка на всички типове кожа, особено за лечение на себорейната 

мазна кожа, раздразнената кожа, пренаселени, зачервяване на суха кожа 

повехнала кожа (за активиране на циркулацията). 

Кремовете, емулсиите и маските за тяло, лосионите и сапуните за баня, 

съдържащи екстракти от лайка, почистват и овлажняват в дълбочина, 

дезинфекцират и освежават кожата. 

Успокояващ ефект на лайката е добър, като той е включен в лосионите за 

плаж (в слънчеви кремове, гелове и спрейове), които предпазват кожата от 

ултравиолетовите лъчи. 
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Екстракт от лайка, използван в капилярните козметични препарати 

(шампоан, балсам, сапун), тонизира косаата, укрепва корена и придава 

златисти отблясъци на русата коса. 

 

49. Ружа лечебна (Althea officinalis, Fam.Malvaceae) 

Използваният растителен продукт е представен от цветовете, листата и 

обелените корени. 

Екстрактът от лечебна ружа има успокояващо и противовъзпалително 

действие, като се използва в козметичните продукти (кремове, почистващи 

препарати, маски и др.) за раздразнена кожа, набръчкана, суха, имайки 

свойството да смекчава твърдите и конгестионирани тъкани, и да 

облекчавава локалното радразнение. 

Екстрактът от ружа е полезен при очна хигиена, за успокояване на 

уморените очи. 

Лечебната ружа се използва и в козметичните препарати за грижа за косата 

(шампоани, балсами, маски за коса), придавайки блясък и жизненост на 

косата. 

 

50. Орех (Juglans regia, Fam. Juglandaceae) 

Цветовете и екстрактът от листа от орех се използват като лечение за 

укрепване и оздравяване на косата и скалпа (против пърхот) - в шампоани, 

балсами, маски – имащи тонизираща и укрепваща роля върху космита на 

косата. 

Листата от орех влизат и в състава на био боите  пза боядисване на 

кестенява коса, като й придават червеникав цвят и блясък. 

Екстрактите от листа от орех имат антисептично, бактерицидно и 

бактериостатично и стягащо действие, като се използват в козметичните 

препарати за поддържане на мазните кожи, себорейни, с акне, регулирайки 

отделянето на себум и затваряйки порите. 

 

51. Водна лилия (Nymphaea alba, Fam. Nymphaeaceae) 

52. Водна роза (Nuphar luteum, Fam. Nymphaeaceae)  

Екстрактът от водна лилия се използва в козметичните препарати за 

лечение на кожни раздразнена, зачервена кожа, петниста, с лицева 

еритроза или гъбична тенденция. 

Сред другите цветни есенции, екстрактът от водна лилия се използва в 

парфюмерийната индустрия, поради съдържанието на летливо масло. 

 

53. Обикновен глог (Crataegus monogyna, Fam. Rosaceae) 
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Екстрактът от глог, заедно с други билкови екстракти, влиза в състава на 

козметичните препарати за поддръжка на сухата, раздразнена кожа (на 

нервна почва) и на препаратите за грижа за тялото (масажно масло, 

кремове и др.), имайки успокояващо, релаксиращо и антиоксидантно 

свойство (чрез непрекъснатите флавоноиди) (гама продукти Jean d'Arcel, 

Alverde и т.н.). Танините в състава му, му придават леко стипчив ефект и 

го правят полезен при лечението на мазна кожа, себорея. 

Екстрактът от глог се използва в козметичните препарати за грижа и 

хигиена на косата (шампоан, балсам, маска) 

 

54. Трицветна теменуга (Viola tricolor, Fam. Violaceae) 

Използваният растителен продукт е представен от надземните части. 

Екстрактът от трицветна теменуга се използва в дерматокозметични 

продукти за лечение на алергични дерматози и други кожни проблеми 

(като пустулозно акне), чрез своите стягащо и заздравяващо действие (чрез 

съществуването на салицилатите - антибактериални и на флавоноидите - 

противовъзпалителни). 

Трицветната теменуга лекува, почиства и успокоява кожата, като се 

използва в козметиката за всички типове кожа (почистващи кърпи, 

лосиони, емулсии и демакиантни масла) и продукти (гел, крем, мазило, и 

др.), предназначени за грижа за деца и бебета. 

Заедно с репея, овеса и други съставки, влиза в състава на едни козметични 

препарати за грижа за тялото (душ гел, ексфолиращ крем), както и 

почистването и терапията за лицето (тонизиращ лосион, крем за 

чувствителна кожа, смесена и за набръчкана кожа) (гама продукти 

ArdesBio) 

 

55. Глухарче (Taraxacum officinalis, Fam. Asteraceae) 

Използваният растителен продукт е представен от цялото растение, 

листата и корените. 

Екстрактът от глухарче е включена в различни козметични препарати за 

поддържане на зачервената и раздразнена кожа (лице),  избеляващ крем за 

премахване на петната, появили се с напреднане на възрастта и за 

премахване на лунички. 

Екстрактъът от глухарче влиза и в състава на кремовете, лосионите и 

геловете за грижа за тялото и косата (в шампоани, балсами, маски за коса, 

ампули или концентрирана смес от растителни екстракти - напр. Erbasol) за 

регенериране и тонизиране на косата.  
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56. Круша (Pyrus communis, Fam. Rosaceae) 

В козметиката се използва маска от сърцевина на круша за кожа със 

себорея, мазна, с акне, имаща стягащ ефект (поради присъствието на β-

ситостерол и танини), почистване на кожата от примеси, възраждане, 

реминерализация (поради съдържанието на минерални соли и витамини: A, 

B, C, E, PP, K), заздравяване, лечение на акне. 

 

 

57. Пелин (Artemisia absinthium, Fam. Asteraceae (Compositae) 

58. Бял пелин (Artemisia absintum, Fam. Asteraceae) 

59. Морски пелин (Artemisia maritima, Fam. Asteraceae) 

Използваният растителен продукт е представен от надземните части, със 

силен ароматен мирис, характерен и горчив, ароматен вкус. 

Екстрактът от пелин представя антисептично, противовъзпалително 

(благодарение на летливото масло, танините и флавоноидите), 

заздравяващо (поради β-каротина и витамините С, В6, фолиевата киселина 

B9) свойство, бидейки използван в козметични продукти за мазна кожа, с 

акне (гнойно акне), като лосиони, почистващи препарати, маски, или в 

кремове, или лосиони за грижа за кожата след бръснене (предпазва кожата 

от дразнене), в козметични продукти за грижа за краката (отстраняване на 

неприятни миризми), в продуктите за коса (шампоан и регенериращ 

балсам). 

Летливото масло се използва в парфюмерийната индустрия, сапуните, 

перилните препарати.  

 

60. Троскот (Cynodon dactylon, Fam. Gramineae (Poaceae)) 

Пирей (Agropyron repens, Fam. Gramineae (Poaceae)) 

Екстрактите от троскот се използват повече за фармацевтични цели, и по-

малко за козметични, като антибиотичният ефект (поради съдържанието на 

летливо масло с агропирен, което образува, чрез окисление, един кетон с 

антибиотично действие), възпалителен (чрез салициловата киселина и 

агропирина), бидейки от полза за лечениете на мазните кожи с акне, а 

клейовете придават успокоение на кожата. 

 

61. Черна и бяла топола (Populus nigra & alba, Fam. Salicaceae) 

Пъпките от топола, използвани във фитокозметиката, съдържат летливи 

масла (бетулен, бетуленол, хумулен, алфа кариофилен), смоли, дъбилни 

вещества, биофлавоноиди, активните съставки, фенолни гликозиди 

(салицин, популин), масло, органични киселини, сапонини, манитол, 
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аукзин, витамини, минерални соли. Химическите анализи разкриват 

общата структура на тополовите пъпки и на прополиса: аукзини, 

тектокризин, галангин, изалпинин, пиноцембрин със силно антибиотично 

действие, тополовите пъпки се наричат "propolis vegetal". 

Активните вещества от тополовите пъпки имат множество свойства: 

антибиотично, противогъбично, антисептично, противовъзпалително, 

заздравяващо, успокояващо, причина, поради която притежават широко 

приложение в лицевата козметика (особено при дерматокозметиците), на 

тялото, ръцете, косата, но и в хигиената и грижата за устната кухина. 

Предлага се в различни търговски форми: кремове, мазила, мехлеми, 

лосиони и демакиантни масла, маски, кремове за тяло, ексфолианти, вода 

за уста, паста за зъби и др.    

 

 

62. Царевица (Zea mays, Fam. Gramineae (Poaceae) 

Растението съдържа хидрокарбони, амидон, албумини, витамини A, B 

комплекс, C, E, K, минерални соли и микроелементи, каротеноиди, фибри, 

имат богато съдържание на липиди, представени от ненаситени мастни 

киселини, мононенаситени, полиненаситени (линолова киселина), 

киселини наситени, алантоин, фибри. 

В козметиката царевицата се използва в раздробено състояние или под 

формата на сапун, или кремове (скраб), за ексфолиране на лицето и тялото, 

почистване, подхранвайки и овлажнявайки кожата (заради амидона в 

царевицата) и с антисептична роля. 

Маслото от царевични зародиши влиза в състава на кремове и маски за 

поддържане на зрялата кожа, бидейки богато на витамини, минерални соли 

и есенциални киселини. Маслото от царевични зародиши неутрализира 

вредното въздействие на свободните радикали, стимулира регенерацията 

на клетките, намалява зачервяването на кожата и чрез високото 

съдържание на витамин Е и цинк, я подхранва и укрепва.  

 

63. Трънка (Prunus spinosa, Fam. Rosaceae) 

Използват се цветовете и зрелиту плодове. Цветовете съдържат 

цианогенетични гликозиди, флавоноиди, летливи масла, органични 

киселини, а плодовете съдържат  антозианозиди, флавоноиди, танини, 

калциев и магнезиев фосфат, витамин С. 

Екстрактът от трънка се използва при лечение на кожата на 

тийнейджърите, с младежко акне, като витамин С и флавоноидите имат 

антиоксидантна роля, а танинът му придава стягащо действие.  
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64. Дребноцветна върбовка (Epilobium sp., Fam. Onagraceae) 

Използва се цялата надземна част (стъбло, листа, цветове), която включва: 

масла, мастни киселини, танини, сапонини тритерпенови, стероидни 

сапонини, полифеноли, антоцианини, органични киселини (елагова 

киселина), аминокиселини, витамини (C, E, K), пектин, минерални соли. 

Екстрактът от дребноцветна върбовка има противовъзпалително, 

деконгестантно, антисептично, подмладявващо кожата на лицето и тялото 

действие, но и за косата (шампоан и подхранващ и регенериращ балсам) 

 

65. Змийско мляко (Chelidonium majus, Fam. Papaveraceae) 

Използват се надземните части (клони и корени), съдържащи: алкалоиди 

(хемокелидонин, протопин), сапонини, флавоноиди, келеритрин, 

сангинарин, витамин C, смоли, летливо масло, минерални соли. 

Тиктурата от змийското мляко се прилага за премахване на бенки (бенки). 

Кремът и теченият сапун с екстракт от змийско мляко, имат каустичен 

ефект, помагащ за ремонтиране структура на кожата при възпаления, с 

противовъзпалителни, антибактериални, антигъбични свойства (използват 

се при лечение на петите, краката, на белезите и др.), възстановявайки и 

балансирайки епидермалния слой на кожата (продукти Biohem). 

Заедно с други екстракти (от коприва, орех, бреза и бъз), екстрактът от 

змийско мляко влиза в състава на органичните шампоани и балсами за 

коса, придавайки й красота и блясък и укрепвайки косъма. 

 

66. Розмарин (Rosmarinus lanceolata, Fam. Labiatae) 

Използвате се листата от розмарин, които имат силен аромат, леко резлив, 

поради съдържанието на: летливо масло, горчива лактонова съставка 

(пинссалвин), розмаринова киселина, танин, сапонини киселини, 

флавоноиди, розмарицин, хетероиди, тритерпени, смола, холин, витамин C 

и минерални соли. 

Поради активните съставки, има много дерматокозметични ефекти: 

аналгетичен, антисептичен, противовъзпалителен, бактериостатичен, 

афродизиак, тоник, влизащи в състава на кремове, лосиони, почистващи 

препарати и други продукти за грижа за лицето, ръцете и цялото тяло Има 

регенериращ ефект на ипидермата, чрез стимулиране на 

кръвообращението на това ниво. 

Розмаринът се използва широко при лечението на косата (шампоан, 

балсам, маска, билкови екстракти, соли, гел), поради стимулирането на 

космения фоликул и циркулацията на скалпа, което помага за спиране на 
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косопада и неговата регенерация. 

Настойката от розмарин може да се използва за измиване на устната 

кухина, за дезинфекциране и тонизиране на венците, както и за освежаване 

на дъха (вода за уста, паста за зъби). 

Може да се използва като такъв или под формата на етерично масло в 

водна баня и под формата на различни търговски продукти: свещи, тамян, 

торбички с освежаващ аромат на розмарин. 

След лавандулата, розмаринът е едно от най-използваните растения,в 

ароматерапията е ценен заради своята сила за предизвикване на 

спокойствие, оптимизъм и спокоен сън. 

Внимание! Специалистите не препоръчват използването на розмарина в 

случаи като бременност и кърмене, епилепсия или свръхчувствителност 

към неговите съставки. 

 

67. Акация (Robinia pseudacacia, Fam. Leguminosae (Fabaceae)) 

Може би не съществува друг дървесен вид от умерения ареал, който да 

носи много ползи за човека, като акация, от която се използват 

дървесината, кората, листата и цветовете. 

Цветовете от акация съдържат: флавоноиди (робинин), 

полифенолкарбоксилни киселини, летливо масло, стероли. Във 

фитокозметиката се използват цветовете акация, които имат успокояващ и 

тонизиращ ефект върху всички видове кожа, като се използва под формата 

на лосиони, кремове, емулсии, маски (с акациев мед) и др., предназначени 

за цялото тяло. 

Интензивно ароматен, екстрактът от се използва в продукти за банята: 

пяна, лосион, душ гел и др., овлажняващи и подхранващи кожата, като я 

оставят мека и копринена. 

 

68. Върба (Salix alba, Fam. Salicaceae) 

В козметиката се използва само кората от стъблото, чиито основни 

химични компоненти са: глюкоманан, арабиноза, протеини, пипеколова 

киселина, катехин танини, смоли, фрагилин (салицилов алкохол), лигнини 

и минерални съставки, фенолни гликозиди (салицин и неговите 

производни), витамини (C, P, PP, Б), антоцианови пигменти, флавоноиди, 

флавоноли, бета-каротин. 

 

Екстрактите, получени от кората на това растение, имат 

противовъзпалително, антисептично, хемостатично, тонизиращо свойство, 

поради наличието на гликозиди (салицин, популин) и танини, бидейки 
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използван в кремове, лосиони, гелове за почистване и мехлеми за лечение 

на смесени кожи, на мазните, с акне, кожа с екзема, дерматит и улцериати. 

Еекстрактът от кожа от върба почиства порите и ексфолира кожата леко, 

но все пак ефективно, намалява излишния себум, стяга порите, намалява 

блясъка и предпазва от възпаление.  

 

69. Скоруша (Sorbus domestica, Fam. Rosaceae) 

Черна скоруша (Aronia prunifolia, Fam. Rosaceae) 

Използват се плодовете от скоруша, които съдържат главно: пектин, 

тритерпени, танин, епикатекит, витамини (C, E), фенолни киселини, 

органични киселини, гликозиди (амигдалин), минерали, пигменти. 

Семената съдържат липиди, цианогенетични гликозиди (амигдалин), 

които при контакт с вода, произвеждат циановодородна киселина 

(токсична и дори смъртоносна в големи количества). 

Екстрактът от плодове от скоруша има стягащи свойства, което го прави 

полезен при лечението на мазни кожи. 

Богат на витамини, минерални соли и сложни антиоксиданти, които 

блокират окислението (дегенерация) на клетките, неутрализира свободните 

радикали - основните виновници за стареенето на кожата, екстрактът от 

скоруша се използва (наред с други съставки) в регенериращи кремове, 

шампоани и балсам за възстановяване на косата 

  

  

 

70. Черен бъз (Sambucus nigra, Fam.Caprifoliaceae) 

Плодовете и цветовете представят използвания растителен продукт. 

Плодовете черен бъз съдържат: органични киселини, фруктоза, глюкоза, 

захароза, дъбилни вещества, разтворим пектин, тирозин, калиеви соли, 

антоцианини гликозиди, ретинол. Неузрели плодове черен бъз са отровни 

(съдържащи водороден цианид). Узрелите плодове са абсолютно 

безвредни и годни за консумация, обаче, се препоръчва да се използват 

само, след като са били подложени на сушене и термична обработка. 

Цветовете включват: летливи масла, цианогенетичен хетерозид, 

самбунигрозид (самбунигрин), алкалоидно вещество - самбуцин, рутозиди, 

полифенол-карбоксилна киселина, ябълчена киселина, флавоноиди, 

алифатни амини (отставя отвратителната миризма на прясно набраните 

цветове), сапоноиди, витамини, каротеноиди, минерални соли. 

Чрез антисептичното, противовъзпалителното, успокояващото действие 

(чрез клея), цветовете на черния бъз се използват в дерматокозметиката 
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като настойка, декокт или екстракт. 

Внимание! Не използвайте пресни цветове; прилагани върху кожата и 

лигавиците произвеждат еритеми. 

 

71. Златна пръчица (Solidago virgaurea, Fam. Asteraceae (Compositae) 

Растението се използва с цветовете, които имат за основни съставки: 

етерични масла, танини на катакинините, сапонини, лактони, сапонини, 

терпени, флавоноиди, пигменти, естери и ацетилен. Цветовете съдържат: 

органични киселини, изокверцитин. 

Има тръпчив, заздравяващ, антисептичен, противовъзпалителен ефект, 

много добро при лечението на мазна кожа, акне, повредени кожи и 

заразени лигавици в устната кухина (скорбут, стоматит). 

Алкохолните екстракти имат антимикробно действние, а хидро-алкохолнят 

екстракт има антиоксидантни свойства и е ефективен при лечение кожата 

на лицето и на тялото. Тези екстракти могат да бъдат включени в кремове, 

лосиони, емулсии, маски и други козметични продукти.  

 

72. Дъб (Quercus robur, Fam. Fagaceae) 

Кората на дъба съдържа катехини, елагова киселина, флавоноиди, 

тритерпенови, пектин, смола, танини, смоли. 

Плодовете на дъба съдържат: аминокиселини, витамини, минерали, 

дъбилни вещества. 

Екстрактът от дъбова кора намалява хиперфункцията на мастните и 

потните жлези, подобрява структурата на кожата (чрез елаговата киселина, 

която е антиоксидант), възстановява твърдостта, стимулира 

кръвообращението, действа антисептично, стягащо и антибактериално, 

заздравяващо и дезинфектантно, успокоява. Тези ефекти го правят полезен 

в препаратите за лечение на цялото тяло, за лечение на прекомерното 

изпотяване на ръцете и краката, в продукти за банята и при лечение на 

косата ссклонна към омазняване (декокт от 4 чаени лъжички прах към 250 

мл вода, с който се тампонира корена на коъсма). 

Екстрактът от кожата на дъба, под формата на тинктура, декокт, или в 

различни препарати за хигиена на устната кухина (пасти за зъби), се 

използва за стоматологична помощ и лечение на парадонтозата. 

 

73. Стевия (Stevia rebaudiana, Fam. Asteraceae) 

Листата стевия съдържат сладки вещества (гликозиди - стевиозиди), 

протеини, фибри, въглехидрати, минерали и витамини (A, C) с 

антибактериални свойства, антивирусни и противогъбични. 
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Екстрактът от стевия, в Китай, влиза в състава на препарати за грижа за 

устната кухина (пасти за зъби, вода за уста). 

 

74. Тръстика (Phragmites communis, Fam. Gramineae (Poaceae)) 

Няма приложение в козметиката. 

 

75. Жълт кантарион (Hypericum perforatum, Fam.Hypericaceae) 

Разцъфналите надземни части съдържат нафтодиантрон (хиперицин), 

тритерпени, стероли, флаваноиди (хипероид), епикатеколl, органични 

киселини, каротиноиди, витамин С, ксантони, холин, смоли, минерални 

вещества. Червеният цвят на маслото и флуоресценцията са резултат от 

флавоноидите, ксантоните и нафтодиантрона. 

 

Цветовете съдържат флавоноиди пигменти (рутин, хирепирин), 

каротеноди (лутеин). 

Екстрактът от жълт кантарион се използва по-специално заради следните 

негови действия: стимулиращо, регенериращо и освежаващо, които 

упражнява върху чувствителна кожа, суха, застаряла, без гъвкавост. 

Използва се под формата на масло от жълт кантарион, настойки или влиза 

в съставава на козметични препарати - кремове против бръчки, лосиони, 

почистващи препарати, маски и др. за грижа за цялото тяло. 

Тоалетният оцет от жълт кантариоон, тонизиращият лосион или емулсията 

от жълт кантарион, заедно с градинския чай и розмариня (равни части) са 

полезни за мазните кожи, с тръпчив, антисептичен и заздравяващ ефект. 

Екстрактът от жълт кантарион (заедно с екстракта от пшеничен зародиш 

или други съставки) се използва в козметиката за грижа за косата и за 

ежедневни грижи за чувствителната кожа на главата, стабилизирайки 

естествения киселинен защитен слой на кожата (в шампоани, балсами, гел 

или маска за коса). Жълтият кантарион е известен със своите успокояващи 

и лечебни свойства, чрез стимулиране на капилярната кръвна циркулация. 

Заедно с другите активни съставки, екстрактът от жълт кантарион се 

използва в хигиената на устната кухина (вода за уста, паста за зъби) с 

антисептичен ефект, при възпаление на венците, успокояващ и 

заздравяващ ефект. 

Кремът от жълт кантарион (както и този от невен) се препоръчва за грижа 

за кожата на деца (бебета) в случай на изгаряния, дразнене, зачервяване, 

премахвайки болката, действащ заздравително, антибактериално и 

стимулиращ възстановяването на тъканта (регенериране на кожата). 

Внимание! По време на лечение с препарати от жълт кантарион, трябва да 
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избягвате излагане на слънце, защото хиперицинът от растението има 

фотосенсибилизиращи ефекти.  

 

76. Липа (Tilia cordata, Fam.Tiliaceae) 

Активните съставки в цветовете на липата са: етерични масла, клей, 

фуранокумарин, сапонини, алифатни съединения, фенолни киселини, 

пигменти, катехини,  флавоноиди, сескитерпенов алкохол (фарнезол), 

танин, холин и минерали. 

 

Листата от липа съдържат в зависимост от стадия на узряване: 

хлорофилови пигменти, каротеноидови пигменти, витамин С, липиди, 

тритерпен (бета-амарин), линарин, минерали. 

Натуралната козметика използва от липата както цветовете, така и листа. 

Благодарение на активните вещества, които се съдържат в липата, тя има 

омекотяващ, защитен и подхранващ ефект върху сухата и уморена кожа, 

но е полезна и за раздразнената кожа. 

В козметичните тратаменти, екстрактите от липа влизат в продукти, 

предназначени както за кожата, така и за тялото, за поддържане на 

младостта и тургора на кожата, активирайки процеса на клетъчна 

регенерация. 

Липата също е много добър деконгестант и успокоител и може да се 

използва в местните бани за отпускане на уморените крака. 

В комбинация с невена, липата има изключителни резултати за премахване 

на тъмните кръгове (настойка, гел коректор, крем коректор и др.) и за 

успокояване на уморените очи. 

 

77. Овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris, Fam. Brassicaceae) 

Веществата, идентифицирани във въздушните тъкани са: стероли (β-

ситостерол, еритостерол), инозитол, танин, танинова киселина, сапонини, 

азотни основи (холин), амини, полиоли, глюкозиди със сяра (синигрин), 

пептид с хемостатично действие, аминокиселини, пигменти (β-каротин, 

рутин, исопин), алкалоиди, мастни киселини, органични киселини, 

витамини (C, B, P, PP) и минерални соли. 

Екстрактът от овчарска торбичка е тръпчив, антисептичен, 

противовъзпалителен, заздравител, репителизант, хемостатичен, като се 

използва за лечение на мазни кожи, акне, младежки пъпки, в емулсии и 

кремове за почистване и поддръжка на кожата, както и в мъжката 

козметика (лосион за след бръснене), отстранявайки последствията от 

дискомфорт, които се появяват след бръснене. 
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Противовъзпалителните и дерматогенераторните свойства определят 

използването на тази билка при лечение на краката, грижи за напукани 

пета (балсам-крем с екстракт от овчарска торбичка). 

Заедно с невена, белият равнец и други съставки, екстрактът от овчарска 

торбичка влиза в състава на препаратите за грижи за хигиена на устната 

кухина, стимулирайки устната лигавица и венците, като намалява болката, 

причинена от специфични заболявания на устната кухина (гингивит, 

стоматит, лезии на протези, млечницата , пародонтит и др.) и премахва 

лошия дъх (халитоза).  

 

78. Червена детелина (Trifolium pratense, Fam. Fabaceae(Leguminosae) 

Използва се надземната част с цветове. Надземната част съдържа: смола, 

кумарин, стероли, пигменти, аминокиселини, алантоинова киселина, 

тритерпени, 

Съцветията съдържат: мазнини, протеини, витамини (C, B), сапонини 

(трифозид), фенолни киселини (салицилова киселина), циклични кетони, 

въглеводороди, кумарин (куместрол), стероли, пигменти и минерали. 

Екстрактът от червена детелина екстракт има противовъзпалително, 

деконгестантно, успокояващо, тонизиращо и подмладяващо действие, 

използва се в козметиката за лечение на мазни кожи, акне, както и за 

цялата грижа за тялото. 

Червената детелина под формата на настойка или като екстракт (в състава 

на кремове, мазила) се използва за лечение на уморените очи, в резултат на 

естеството на професията (компютър и т.н.) 

 

79. Пача трева (Polygonum aviculare, Fam. Polygonaceae) 

Пачата трева представлява билка, оценена като естествен лек, поради 

неговите свойства: тръпчив, заздравител, противовъзпалително, 

реминерализиращо, хемостатично, тонизиращо, дължащи се на съставките, 

съдържащи се в надземните части на растението: сапоноиди, производни 

на антрахинон, флавоноиди и флавонови пигменти, дъбилни вещества, 

салицилова киселина, смола, стероли, клей, витамини (A, C, K), гума, 

минерали (между които преобладава силициевият диоксид). 

Екстрактът от пача трева, заедно с други естествени съставки, влиза в 

състава на козметичните продукти (кремове, маски, почистващи емулсии и 

лосиони и др.) за лечение и грижи за мазна кожа, акне, намаляващ 

възпалението (чрезс салицилова киселина) и дразненето, стимулира 

подновяването на клетките и придава матов вид на кожата. 
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80. Коприва (Urtica dioica, Fam. Urticaceae) 

Използваният растителен продукт е представен от надземната част и 

корените. Надземната част и листата съдържат флавоноиди, клей, 

етерични масла, органични киселини (оцетна, пантотенова, фолиева), 

витамини (C, K, B2), провитамин А (бета каротин), минерални соли, 

хлорофил, вещество за кожните мехури, съставено от мравчена киселина, 

ензими. 

Коренът на копривата съдържа в химичния състав същите вещества, 

които съдържа надземната част, а също и производни на фенила - пропани, 

мастни киселини, фитостероли, кумарини, аминокиселини, лигнани, 

прозахариди. 

Заради богатстовото от хлорофил, копривата е много ценна суровина в 

козметиката и дерматологията, обслужваща в подготовката на лосиони и 

кремове, с роля на стимулинт на възстановяването на тъканите. 

В козметиката се използва цялата билка, която има антисептично, 

антимикробно, деконгестантно, дезинфектантно, ревулсивно, 

лубрифиантно действие, полезно за лечението на мазни кожи, акне и 

екземи, както и други дерматокозметични проблеми, увреждане на кожата. 

Екстрактът от коприва се използва под формата на настойка (от цялото 

растение), декокт (от корена) или в козметичните продукти за лечение и 

грижа за косата, борба с пърхота и себореята, тонизирайки косата и 

обогатявайки я (тинктура, шампоан, балсам, маска, стайлинг гел за коса). 

Антимикробното, дезодорантното и заздравителното действие определя 

използването на копривата под формата на настойка или в козметични 

продукти за хигиена на устната кухина (вода за уста, паста за зъби), за 

лечение и хигиена на устната кухина (ефект срещу стоматит, млечница, 

възпаление на венците и т.н.). 

 

81. Чесън (Allium sativum, Fam. Liliaceae) 

Чесънът е измежду малкото растения, които се радват на всеобщо 

универсално признание. Използваният растителен продукт е представен от 

луковиците, съставени от скилиди. Основните компоненти, дозирани в 

луковиците на чесъна са: въглехидрати, протеини, липиди, аминокиселини, 

сапонини, β-ситостерол, витамини (C, B, E), етерично масло (богато на 

алил сулфиди), алицин, антоцианини, флавоноли, минерални соли. 

Поради съдържащите веществата, има противовъзпалителни, 

антиоксидантни, противогъбични, антибактериални, антибиотични, 

болкоуспокояващи свойства и е общ тоник. 

Мазилата, лосионите и маслото (разтвор с 10% сок и 1-2% алкохол) на 
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базата на чесъна, се използват за лечение на мазни, гнойни кожи, акне 

(възпаление) и други кожни заболявания (инфектирани рани, язви и т.н.). 

Съвременната наука показва, че чесънът е мощен антибиотик с широк 

спектър на приложение. Тъй като тялото не се противопоставя на чесъна, 

благоприятните му ефекти се запазват за дълго време, чесънът е 

единственият естествен антибиотик, който убива бактериите и предпазва 

организма по едно и също време (чрез съдържанието на алицин и 

гарлицин). 

Чесънът, под формата на тинктура (с ябълков оцет), или в състава на 

козметичните продукти (маски за коса), е добро лечение за растежа и 

възстановяването на косата. 

Под формата на катаплазми с настърган чесън (прилагат се през нощта и се 

държат до сутринта), в продължение на 15 дни, се използват за борба с 

мазолите, брадавиците, или части от закалена тъкан. 

 

82. Бял имел (Viscum album, Fam. Loranthaceae) 

Имелът е паразитно раститение върху овощните дръвчета и някои дървета. 

Използваният растителен продукт е представен от младите клонки с 

листа, съдържащи тритерпенови сапоноиди, холин, ацетилхолин, 

полипептид (висцитоксин), инозитол, висцин, вискозна киселина, клей,  

свободни аминокиселини, минерали. 

Екстрактът от бял имел, поради своите антисептични, антибактериални 

ипротивовъзпалителни действия, има положителен ефект върху мазната 

кожа, особено полезен е за успокояване на чувствителна кожа на тялото 

(влиза в състава на течния сапун, сапуна за деца и душ гела, напр. Hemel 

или в ексфолиращи продукти, напр. Faberlic). 

Белият имел заедно с комплекс от други билки, влиза и в състава на 

златните нюанси на русата коса (напр. боите Auburn, Warm red и т.н.). 

Внимание! Уточнено е,  че съществува взаимна връзка между 

токсичността на  растението и неговия произход. Най-ценният имел е този, 

който расте по ябълки, круши, ели, брези и др. 

 

83. Полска поветица (Convolvulus arvensis, Fam. Convolvulaceae) 

Използва се цялото растение (включително и корена), което съдържа: сри 

моли от гликозидно естество, летливо масло, танини, флавоноиди, витамин 

С, минерали, кристали на калциев оксалат. 

Има хемостатично, заздравяващо, ускоряващо действие, което я прави 

полезна при лечениетопод на мазни кожи, акне (гнойно). Използва се  

формата на катаплазми, билков сок, концентрирана настойка. 
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84. Малина (Rubus idaeus, Fam. Rosaceae) 
Използваните растителни продукти са представени от плодовете и 

листата на малинат. Активните вещества са  представени от: летливи 

вещества, протеини, липиди, въглехидрати, пектин, сорбитол, ксилоза, 

органични киселини, витамини (C, E, B, D, P), минерали, пигменти 

антоциани, каротиноиди. Малиновите листа съдържат: танин, витамини 

(C, B), органични киселини, елагова киселина, хидролизатни танини, 

бензоена киселина, бензалдехид, летливи вещества, пигменти, флавоноиди 

  Плодовете са източник на витамини и минерали, от които могат да се 

приготвят натурални или козметично маски за възстановяване на кожата, 

за матовата кожа (за стопиране на бръчките), за кожи с гъбички 

(раздразнение и зачервяване на лицето). Антиоксидантната сила на 

витамин С помага за намаляване на петната, предизвикани от стареенето и 

обезцветяването. 

Кремовете и козметичните продукти (душ гел, масло за тяло и масаж) с 

екстракт от малина, са идеални, не само за възрастни, но и за деца, 

хидратиращи и овлажняващи всички типове кожа и цялото тяло. 

Маслото от малина е богато на viatmina Е, омега-3 киселини и има фактор 

на слънчева защита SPF 25-50. 

Листата имат стягащо, противовъзпалително, тонизиращо действие, като 

се използват за лечение на мазни кожа, акне и в дерматокозметиката 

(различни кожни заболявания, екземи), в различни козметични формули 

(кремове, мазила, емулсии и др.) или под формата на катаплазми, 

настойки, декокти. 

 

Екстрактът от малина е полезен и в козметичните и хигиенните препарати 

за очи (настойка, лосиони, мазила), лечение на различни заболявания на 

очите (например конюнктивит), както и в хигиената на устната кухина 

(вода за уста, паста за зъби), подобрявайки устните проблеми (млечница, 

възпаление, кървене на венците). 

Екстрактът от малина се използва и в парфюмерийната промишленост. 
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Технологична схема за получаване на концентрирани хидроксилни екстракти от билки 
 
 
 



 

 

Приложение 2 

 
 

 
 
Фиг. 1 – Производствен поток за парфюмерийни продукти и лосиони, тип спрей 
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Фиг. 2 –Производствен поток за получаване на кремове 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Мазна 

суровина 

Топене 

Филтриране 

Механични 

примеси 

Течни компоненти 

(тинктури от билки, 

инфузии от билки, 

вода, парфюм и др.) 

Твърди съставки 

(пигменти, билки под 

формата на прах и 

др.) 

Дозиране Дозиране 

Емулгиране или суспенсия в миксери 

Емулси 

(кремове 

Суспенсии 

(кремове 

) 

Хомогенизиран

е 

Дозира

не 

Опаковане 

Кремове 

Овлажни
тел 

Дозиране  

Дозиране  

 

Смесване в миксери (на топло или 

студено) 

Обезвъздуш. под вакуум (0,05 

atm) 

Дозир

ане  

 

Автолиния за пълнене на 

тубичките 

 
Пяни 

Опаковане 

Еласт
ици 

Почистващ
и 

абразивни 
съставки 

Пасти за зъби 



       Курс по напреднала обработка на билките 

___________________________________________________________________________ 
 

 2 

Фиг. 3 –Производствен поток за получаване на пасти за зъби 

 
 

 
 

 
Фиг. 4 –Индустриален фабричен поток за получавена на тоалетни сапуни 

(непрекъснат поток) 
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Фиг. 5 –Производстев поток manufacturiera за получаване на органичен сапун 

(прекъснат поток) 
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мазнини, глицерин  
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