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Органично рибено масло  - 200мл 

 

Допълнтелна информация: 

 

1. Екологичност 

Маслото на Виридиън се добива от скандинавска пъстърва обитаваща реките в 

девствените райони из вътрешността на Дания. Уловът на тази риба не се 

отразява върху световните рибни запаси и е 100% екологично устойчив. 

Екосистемата остава незасегната, а въглеродният отпечатък е нисък, тъй като 

рибата се обработва при източника. Производството е основано изцяло на 

екологични практики. 

Органичното рибно филе се използва за храна, от изрезките се произвежда 

масло, изхвърляните отпадъци са сведени до минимум като почти всяка част от 

рибата се оползотворява. Малкото отпадъчни продукти се използват за торене в 

органичните ферми. 

 

2. Пълноспектърно масло 

Органичното масло от скандинавска пъстърва на Виридиън не се нуждае от 

допълнителна преработка. То е чисто, студено пресовано масло с уникален 

спектър от омега-3 мастни киселини във вида, в който се срещат в природата. 

 

3. Свежест и чистота 

За получаването на готовия продукт не са използвани химична или топлинна 

обработка, а полученото масло се бутилира в рамките на часове при източника. 

Резултатът е чисто, студено пресовано рибено масло без оксидация и отлична 

стабилност, тъй като ние запазваме естествената структура на мастните 

киселини. 
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4. Органичност 

Добиваме рибеното масло от сертифицирано органична сладководна риба. 

Никое масло извлечено от океанска риба не може да бъде сертифицирано за 

органичност. 

Тъй като нашето рибено масло е естествено число, то не се нуждае от 

допълнителна обработка за премахване на замърсителите. 

 

Здравословни ползи от рибеното масло 

Приемът на рибено масло се е превърнал във важна част от лечението на някои 

хронични болести и поддържането на оптимално здраве. Рибените масла са 

източник на омега-3 полиненаситени мастни киселини (ПНМК), и по-

конкретно ейкозапентаенова киселина (ЕПК) и докозахексаенова киселина 

(ДХК). 

След консумация омега-3 ПНМК биват бързо абсорбирани в стомашно-чревния 

тракт и усвоени в клетъчните мембрани, където имат множество биологични 

действия, сред които промени във функцията на клетъчната мембрана, 

експресия на гени, въздействие върху сърдечно-съдовата система и 

противовъзпалително действие. 

Ползотворните ефекти от омега-3 ПНМК са многобройни и в различни 

области: 

- репродуктивно здраве 

- бременност 

- кърмене 

- развитие на плода и новороденото 

- баланс на кръвната захар 

- сърдечно-съдови заболявания 

- поддържане на ставите 

- поддържане на кожата 



3 
 

- когнитивно здраве 

- хиперкинетично разстройство с дефицит на вниманието 

- деменция 

 

През по голямата част от съществуването си човечеството си е набавяло в 

изобилие омега-3 полиненаситените мастни киселини от месото, дивите 

растения, яйцата, рибата, ядките и горските плодове. Диетата на съвременния 

човек обаче се характеризира с недостиг на тези важни киселини и извънредно 

високи количества на омега-6 полиненаситени мастни киселини, в резултат на 

което съотношението между омега-6 и омега-3 киселините е неблагоприятно и 

на свой ред допринася за развиването на множество хронични болести. Като 

концентриран източник на омега-3 ПНМК рибеното масло има широк спектър 

от важни приложения и когато се приема редовно, може да предпази от редица 

хронични болести. 

Предвид ролята на хранителните добавки с рибено масло за осигуряването на 

необходимите за организма ежедневни количества омега-3 ПНМК, тяхната 

безопасност, предпазващото от хронични болести действие и способността им 

да поддържат както репродуктивното, така и общото здраве, редовната 

употреба на рибено масло се препоръчва като част от здравословната диета и 

начин на живот. 

 

- Сърдечно-съдово здраве - При анализ на 25 изследвания касаещи връзката 

между омега-3 полиненаситените мастни киселини и сърдечно-съдовите 

заболявания е установено, че тъканните концентрации на омега-3 ПНМК, и по-

конкретно на докозахексаенова киселина, до голяма степен биха могли да бъдат 

свързани с риска от коронарна болест на сърцето. Редица мащабни изследвания 

с прием на рибено масло свидетелстват за неговия предпазващ срещу сърдечно-

съдови болести ефект. 

При изследване проведено с 2033 наскоро претърпели миокарден инфаркт 

мъже било установено, че консумацията на мазна риба и/или рибено масло на 

капсули има за резултат 29% спад в смъртността, основно от коронарна болест. 

Друго изследване проведено с 11323 пациенти преживели миокарден инфаркт, 
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свидетелства, че допълнителният прием на 1 гр. рибено масло значително 

понижава риска от развиване на сърдечно-съдови заболявания, както и риска 

от смърт (20%) и смърт вследствие на сърдечно-съдово заболяване (30 %) след 

една година. Значителни здравословни ползи са установени и при последващи 

проучвания със същите пациенти проведени след три и половина години. И 

накрая, изследване проведено с 18645 пациенти (70% от които жени) с висок 

холестерол сочи, че допълнителният прием на 1,8 гр. ЕПК със статин намалява 

значимите сърдечно-съдови събития с 19%, в сравнение с приема само на 

статини. Заедно данните от всичките цитирани изследвания подкрепят 

употребата на хранителни добавки с рибено масло за първична и вторична 

превенция срещу сърдечно-съдови заболявания. 

Последните препоръки на специалистите са пациентите със сърдечно-съдови 

заболявания да приемат хранителни добавки с рибено масло съдържащи 

комбинация от ейкозапентаенова и докозахексанова киселина в дози от 

приблизително 1000 милиграма дневно, а здравите хора - 500 милиграма 

дневно, за да сведат до минимум риска от развиване на подобни заболявания. 

Приемът на комбинация от рибени масла и статини е по-безопасен и по-

ефективен в подобряването на липидните нива и понижаването на сърдечно-

съдовия риск от употребата само на статини. 

- Умствено здраве - Дефицитът на омега-3 полиненаситени мастни киселини 

и съотношението омега-6/омега-3 в полза на омега-6 мастните киселини се 

свързва със широк спектър от психични разстройства. Омега-3 ПНМК съставят 

значителна част от липидната фракция на човешкия мозък и играят важна 

роля в неврологичните функции, сред които са поддържането на невронните 

мембрани, невротрансмисията, поддържането на течливостта и гъвкавостта на 

мембраните и модулирането на йонните канали и клетъчните рецептори. 

Редица двойно слепи, рандомизирани, контролирани експерименти 

свидетелстват, че рибените масла биха могли да бъдат ползотворни при 

разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, тревожност, аутизъм, 

детска депресия, диспраксия, дислексия, агресия, биполярно разстройство, 

шизофрения, гранично личностово разстройство, леки когнитивни нарушения 

и деменция . Най-убедителни данни до днес са насъбрани в изследванията на 

тревожните разстройства и разстройствата на настроението, особено на 

депресията. 
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При проведен през 2009 г. метаанализ на 21 клинични изследвания е установен 

антидепресантният ефект на омега-3 полиненаситените мастни киселини, 

независимо от формите на препаратите (ЕПК и ДХК поотделно или в 

съчетание). 

Американската психиатрична асоциация препоръчва пациентите с 

разстройства на настроението, контрола на импулсите или психотични 

разстройства да приемат 1000 милиграма ейкозапентаенова и докозахексанова 

киселина дневно чрез консумация на мазни риби или хранителни добавки с 

рибено масло. Освен това, хранителна добавка с рибено масло осигуряваща 

1000-9000 милиграма дневно може да бъде ползотворна при пациенти с 

разстройства на настроението, но приемът на дози надвишаващи 3000 

милиграма дневно трябва да става под наблюдението на лекар. След скорошни 

проучвания се препоръчва и приема на ежедневна доза от 1000-5000 

милиграма дневно на докозахексаенова киселина (в комбинация с 

ейкозапентаенова киселина) при афективни разстройства. 

 

 - Болка и възпаление - Експерименти с доброволци свидетелстват, че 

прекомерният прием на растителни масла съдържащи омега-3 и -6 

полиненаситени мастни киселини повишава производството на 

провъзпалителен цитокин при хората, докато допълнителният прием на богати 

на омега-3 полиненаситени мастни киселини рибни масла бързо потиска 

производството на цитокини. Патологичното възпаление вследствие на 

типичната западна диета с превес на омега-6 над омега -3 мастните киселини 

допринася за развиването на редица остри и хронични болести, 

характеризиращи се с възпаление, болка и автоимунност. Допълнителният 

прием на рибено масло може да спомогне за коригиране на дисбаланса между 

мастните киселини и да облекчи болката и възпалението. Сред възпалителните 

заболявания, в лечението на които ползата от рибеното масло е 

експериментално доказано, са състояния като артрит, възпалителни 

заболявания на червата, лупус, циститна фиброза, астма, алергични 

заболявания, псориазис, множествена склероза и затлъстяване. 

Проведен е метаанализ на 17 рандомизирани, контролирани клинични 

изследвания, при който се проследява облекчаващия ефект от приема на омега-

3 полиненаситени мастни киселини при пациенти с ревматоиден артрит или 
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болки в ставите вследствие на възпалителни заболявания на червата или 

дисменорея. При анализа е установено, че допълнителният прием на 

ейкозапентаенова/докозахексаенова киселина след 3-4 месеца намалява 

интензивността на болката в ставите, сутрешната скованост, броя на 

болезнените стави и необходимостта от прием на нестероидни 

противовъзпалителни лекарства. 

Проведено е изследване с 125 пациенти с болки в шията и гърба приемали 

дневна доза от 1200 милиграма (78%) или 2400 (28%) рибено масло. След 75 

дни 59% от пациентите прекратили приема на нестероидните 

противовъзпалителни лекарства за болка, 66% споделили, че цялостната болка 

е намаляла, 60% споделили, че болката в ставите им е намаляла, 80% 

споделили, че са доволни от подобрението в състоянието им, а 88% споделили, 

че ще продължат да приемат рибено масло. 

Минималната доза ейкозапентаенова/докозахексаенова киселина за справяне с 

възпалението е 2700 милиграма, а за облекчаване на болката са необходими по-

високи дози. Изследванията с пациенти страдащи от възпалителни 

заболявания на червата и ревматоиден артрит са извършвани с прием на 

съответно 3500 и 4500 милиграма ЕПК/ДХК от рибено масло дневно. За 

третиране на  възпалителни заболявания и облекчаване на болката 

препоръчителният прием на ЕПК/ДХК е минимум 2700 милиграма дневно в 

продължение на най-малко 3 месеца. 

 

- Кожно здраве - Ейкозапентаеновата и докозахексаеновата киселини 

ограничават вредите нанасяни от утревиолетовата светлина и възпалението в 

кожните клетки. Кожата бива продължително излагана на ултравиолетовото 

лъчение, което е основна причина за увреждания на кожата, като слънчеви 

изгаряния, фотоувреждания, и меланома/рак на кожата. Хроничното 

възпаление е в основата на патологичните състояния при псориазис и екзема, 

които биват повлияни благотворно от допълнителния прием на омега-3 

полиненаситени мастни киселини. Съществуват също така епидемиологични и 

клинични данни, че приемът на омега-3 полиненаситени мастни киселини 

може да е ползотворен и при акне. 
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Редица изследвания свидетелстват, че омега-3 полиненаситените мастни 

киселини могат да подобрят симптомите на псориазис, като сърбеж, лющене и 

еритема. Ефективните дози при третиране на псориазис варират значително от 

1800 милиграма ейкозапентаенова/докозахексаенова киселина до над 10 грама 

дневно. Рибеното масло може да доведе до подобрение на симптомите и при 

екзема. При изследване проведено с пациенти страдащи от атопична екзема 

приемащи 5400 милиграма докозахексаенова киселина дневно в продължение 

на 8 седмици е регистрирано значително подобрение на симптомите. 

Способността на рибеното масло да предпазва срещу ултравиолетовото лъчение 

е доказана в множество клинични изпитания с доброволци. От особен интерес е 

едно от тях, при което е установено, че малко количество рибено масло (2,8 гр. 

ЕПК и 1,2 гр. ДХК дневно) подобрява защитата срещу вредното въздействие на 

слънчевата светлина в относително кратък период от време (4 седмици). 

Уврежданията вследствие на ултравиолетовото лъчение са основната причина 

за видимото стареене на кожата. 

 

- Бременност и лактация - Допълнителният прием на омега-3 

полиненаситени мастни киселини по време на пренаталния период и 

бременността могат да повлияят върху здравето на майката и детето след 

раждането. Майки, които приемат хранителни добавки с омега-3 

полиненаситени мастни киселини по време на бременност, намаляват риска от 

преждевременно раждане, увеличават продължителноста на бременността и 

теглото на новороденото и могат да подобрят неврологичното развитие на 

детето. Клиничните данни също така свидетелстват, че омега-3 

полиненаситените мастни киселини могат да спомогнат за превенцията срещу 

прееклампсия и следродилна депресия, въпреки че за потвърждаването на това 

се изискват още данни. 

В рандомизирано контролирано изследвание с 533 здрави жени, приемът на 

рибено масло (осигуряващо 2,7 гр. омега-3 ПНМК дневно) от 30-та гестационна 

седмица намалил риска от преждевременно раждане с 40% до 50%, увеличил 

продължителността на бременността с 4 дни и повишил теглото на 

новородените с 107 гр. 
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За да бъде изпитан ефекта на рибеното масло върху когнитивното развитие 98 

бременни жени приемали рибено масло (2200 милиграма докозахексаенова 

киселина и 1100 милиграма ейкозапентаенова киселина дневно) или зехтин 

(плацебо) от 20-та гестационна седмица до раждането. На възраст 2,5 години 

децата на майките приемали рибено масло имали значително по-добра 

координация между очите и ръцете, в сравнение с децата на майките от плацебо 

групата, което предполага положителен ефект върху когнитивното развитие. 

Резултатите от тестовете за интелигентност на 4-годишна възраст също 

разкрили значителна корелация с приема на докозахексаенова и 

ейкозапентаенова киселина (съответно 1183 милиграма и 803 грама дневно) по 

време на бременност. 

Поради добре изследваната роля на омега-3 ПНМК за подобряване на 

бременността и детското развитие, са определени препоръчителни дози на 

прием по време на бременност и лактация. Бременните и кърмещи жени трябва 

да се стремят да постигнат среден прием на докозахексаенова киселина 

възлизащ на 200 милиграма дневно, за да ограничат риска от преждевременно 

раждане и за да набавят необходимите за развитието на детето дози 

докозахексаенова киселина. Въпреки това трябва да бъдат взети предвид и 

различията в диетичния прием на омега-3 и омега-6 полиненаситени мастни 

киселини, които може да се отрази на наличността на омега-3 

полиненаситените мастни киселини. Според експерименталните данни 

приемът на до 1000 милиграма докозахексаенова киселина или 2700 

милиграма омега-3 полиненаситени мастни киселини дневно се използва в 

клиничните изпитания без да бъдат регистрирани значими нежелани ефекти. 

 

 

 - Детско здраве - Клиничните данни свидетелстват, че недостигът на омега-3 

мастни киселини и/или високото съотношение омега-3/омега-6 мастни 

киселини играят роля в развитието на разстройства като аутизъм, 

хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието, диабет тип 1, 

затлъстяване и повтарящи се ушни инфекции. Като превантивна стратегия 

приемът на рибено масло по време на бременност може също така да намали 

риска от алергия при децата непосредствено след раждане и по-късно в живота. 
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Резултатите от изследванията с прием на рибено масло при хиперкинетично 

разстройство с дефицит на вниманието са противоречиви. Възможно е обаче 

съчетанието от докозахексаенова, ейкозапентаенова и омега-3 и -6 

полиненаситени мастни киселини да е по-ефективно от рибеното масло. При 

изследване проведено с деца диагностицирани с дислексия и вторични 

симптоми като дефицит на вниманието и хиперактивност е установено, че 

комбинацията от споменатите киселини предизвиква значително подобрение 

по отношение на вниманието, тревожността и деструктивното поведение в 

сравнение с плацебо (зехтин). 

До 12-годишна възраст приемът на високи количества ейкозапентаенова и 

докозахексанова киселина може да понижи арахидоновата киселина, което 

може да има отрицателни ефекти, тъй като арахидоновата киселина е важна за 

детското развитие. Поради тази причина прекурсори на арахидонова киселина 

като омега-6 полиненаситената мастна линоленова киселина трябва да бъдат 

приемани заедно с рибеното масло. Естественото пълноспектърно рибено масло 

съдържа известно количество омега-6 полиненаситена линоленова киселина и 

е за предпочитане пред конвенционалните, високопречистени и 

концентрирани рибени масла. 

 

Бременност и лактация: Според СЗО и ОПЗ бременните жени трябва да 

приемат най-малко 2600 мг омега-3 мастни киселини, от които 100-300 мг 

докозахексаенова киселина дневно, за да задоволяват потребностите на плода. 

 

Нежелани реакции: Приемът на рибено масло обикновено е безопасен и се 

понася добре от организма. Малобройните странични ефекти са обикновено 

леки и могат да включват стомашно-чревен дискомфорт и редки изпражнения. 

Взаимодействие: Макар някои специалисти да изразяват тревога от 

повишено кървене при употреба на рибени масла, данните от няколко 

изследвания тестващи кръворазреждащия ефект свидетелстват за 

неоснователността на подобни страхове. Рибеното масло в дози от 1000-4000 мг 

не повишава риска от кървене дори при пациенти приемащи антитромбоцитни 

лекарства. Все пак тези пациенти трябва предварително да обсъдят 

намерението си да започнат прием на рибено масло със своя лекар. 
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Хранителните добавки съдържащи рибено масло могат да подобрят 

ефикасността на статиновите лекарства и да намалят потребността от 

болкоуспокояващи медикаменти. 

 


