
RUBIEN (РУБИЕН)  - С ингредиент MangoSelect™ на Fytexia (Франция). 

 

 
СЪСТАВ: Всяка желатинова капсула съдържа: MangoSelect®(екстракт от плодовете на Garcinia mangostana 

L.) - 300 mg;  ТУРМЕРИК ЕКСТРАКТ (> 95 % куркумин) - 100 mg; Boswellia serrata (> 65% Boswellic acid ) 

- 55 mg;  сух екстракт от Piper nigrum (> 95% Piperin ) - 10 mg.  Помощни вещества: магнезиев стеарат, 

аерозил. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Подпомага функциите на ставите и поддържането на опорно-двигателния апарат. 

Подходящ е при усилено натоварване, тежка физическа работа, спорт и др.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

MangoSelect® : Клинично тестван природен продукт извлечен от плодовете на Garcinia mangostana. 

MangoSelect® има силна антиоксидантна и противовъзпалителна активност.  Подпомага за подобряване  

подвижността и работоспособността на ставите. Това е от значение особено за възрастните хора, които 

често страдат от подобни оплаквания. 

Босвелиеви киселини : (екстракт от Boswellia serrata): Причините за възникване на възпалителен процес са 

свързани с отделянето на така наречените ''медиатори на възпалението''. Левкотриените са част от тези 

медиатори, като тяхното производство и отделяне се извършва с помоща на ензима 5 – липоксигеназа. 

Активните вещества в екстракта от босвелия подпомагат за блокиране на ензима 5-липоксигеназа и 

допринасят за намаляване отделянето на възпалителни фактори.  Екстрактът от босвелия блокира и други 

ензими участващи във възпалителния процес. Притежава мощно антиоксидантно действие, с което 

подпомага организма и го защитава от действието на свободните радикали.  

Турмерик екстракт: Екстрактът съдържа над 95 % куркумин. По последни данни, куркуминът блокира 

отделянето на някои специфични фактори на възпалението – например: (TNF). По този начин турмерик 

екстрактът подпомага за намаляване на дискомфорта в ставите. 

Екстракт от Piper nigrum: (съдържа над 95 %  пиперин).  

Съвсем минимално количество от това вещество има способността да увеличава бионаличността 

(поемането в кръвоносната система ) на основните съставки. Тоест подобрява се ефективността и 

деиствието на продукта. 

  

НАЧИН НА УПОТРЕБА: Препоръчва се по 1 - 2 капсули дневно, след храна.  

МАКСИМАЛНАТА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДНЕВНА ДОЗА от 2 капсули съдържа:   

MangoSelect®(екстракт от плодовете на Garcinia mangostana L.) - 600 mg;  ТУРМЕРИК ЕКСТРАКТ (> 95 % 

куркумин) - 200 mg; Boswellia serrata (> 65% Boswellic acid ) - 110 mg;  сух екстракт от Piper nigrum (> 95% 

Piperin ) - 20 mg 

ПРЕПОРЪКИ: За максимален ефект, се препоръчва приемът на RUBIEN да продължи не по-малко от 2 

месеца, след което може да се направи почивка. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: При свръхчувствителност към някоя от съставките.    Не се препоръчва на деца, 

бременни и кърмещи жени.  



 
Заболяванията свързани с костно-ставния апарат са трудно лечими и упорити, в повечето 

случаи са съпроводени със силни болки. Причините за възникване на тези проблеми 

са много. От една страна - начина на живот, климата, вида на професията и условията 

на труд, храната и др., а от друга страна  - възрастта и генетичната 

предразположеност. Общо за повечето е че освен костно-ставни изменения и 

дегенеративни промени има наличие и на хроничен възпалителен процес. За да е 

ефективно лечението е необходимо първо да се овладее възпалението, след което да 

се доставят на организма достатъчно градивни вещества за да може  разрушената 

тъкан да се  възстанови. За съжаление хроничното възпаление изисква по-

продължително лечение и в същото време медикаментите които традиционно се 

прилагат са доста агресивни и не могат да се употребяват дълго време. Добавката 

Рубиен е изцяло на растителна основа и съдържа екстракти от 3 растения които са 

едни от най-мощните природни източници  с противовъзпалителни свойства. Те не 

дразнят стомаха и могат да се употребяват продължително време, а именно време е 

необходимо при хроничните възпаления. Освен трите активни екстракта в състава на 

Рубиен има и добавка за повишаване ефективността на комбинацията. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

  

MangoSelect: Клинично тестван природен продукт извлечен от плодовете на Garcinia 

mangostana. MangoSelect има силна антиоксидантна и противовъзпалителна активност. 

Подпомага за подобряване подвижността и работоспособността на ставите. Това е от 

значение особено за възрастните хора, които често страдат от подобни оплаквания. 

  

  

Босвелиеви киселини: 

  

Причините за възникване на  възпалителен процес са свързани с отделянето на така 

наречените ''медиатори на възпалението''. Левкотриените са част от тези медиатори, като 

тяхното производство и отделяне се извършва с помощта на ензима 5 - липоксигеназа и 

допринасят за намаляване отделянето на възпалителни фактори. 

  



Екстрактът от босвелия блокира и други ензими, участващи във възпалителния процес. 

Притежава мощно антиоксидантно дествие, с което подпомага организма и го защитава от 

действието на свободните радикали. 

  

  

Турмерик екстракт: 

  

Екстрактът съдържа над 95% куркумин. По последни данни, куркуминът блокира отделянето 

на някои специфични фактори на възпалението - например: (TNF). 

По този начин турмерик екстрактът подпомага за намаляване на дискомфорта в ставите 

  

  

Екстракт от Piper nigrum: 

  

Съвсем минимално количество от това вещество има способността да увеличава 

бионаличността (поемането в кръвоносната система) на основните съставки, което води до 

подобряване ефективността на продукта. 

 

 

Информация за Мангостин (Гарсиния мангостана) 

 

В продължение на много години, сушени плодове от Гарсиния мангостана са били 

използвани в народната медицина от Сингапур до Калкута (Индия) и след това в Китай. 

Също така  нарязани и изсушени кори от същото растение са се прилагали с успех при 

дизентерия. Под формата на мехлем се използвали при екземи и други кожни заболявания. 

Отварите от кора на мангостен са се прилагали за облекчаване на диария и цистит, гонорея и 

др. Филипинците използват отвара от листата и кората на дървото като антипирептик и за 

лечение на млечница, диария, дизентерия и възпаления на пикочните пътища. А отвара от 

корен се взема  за регулиране на менструацията. Може да се заключи, че Гарсиния 

мангостана и неговите екстракти имат много приложения в народната медицина, които могат 

да се разглеждат като обещаващи източници на нови лекарства.  

 

 

 

Ксантони Най-мощните антиоксиданти 

 

Д-р Дюк – известен ботаник и изследовател потвърждава, че растението Гарсиния 

мангостана съдържа няколко интересни компоненти, най- важният от които е веществото 

„мангостин“, потвърждава и основното действие на екстрактите от това растение – 

противовъзпалително. 

В кората на частично узрелите плодове се съдържат полихидрокси ксантон – наричан още 

мангостин или бета мангостин. В узрелите плодове има по-богат набор от биоактивни 

вещества - ксантони, гартанин, 8-дезоксигартанин и нормангостин и др. 

Забележително за мангостан е, че има над 40 ксантони, това е най-мощният източник в света 

на ксантони. Всеки има своя собствена сила, и когато се комбинират, проявяват синергичен 

ефект, който поддържа здравето на цялото тяло. " За първи път ксантонът „мангостин“ е 

изолиран от германски учен на име Шмид през 1855 г. През 1979 г е било установено 

значителното противовъзпалително и противоязвено действие първоначално при плъхове, а 

после и при човека. Според друго изследване проведено в Tufts University, Бостън, 

Масачузетс се установило, че приемът на екстракти от гарсиния мангостана увеличава с до 

25 000 единици антиоксидантния капацитет на кръвта. За срравнение при консумация на 

голямо количество плодове и зеленчуци, този капацитет се повишава с 3000 единици. 
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