
OLIVUМ®



OLIVUM е 

оригинална, 

патентована 

инфузия от 

маслинови листа  

Ние 

произвеждаме и 

дистрибутираме 

изцяло 

натурални 

продукти, 

базирани на

OLIVUM

EVERGREENIFE - ние сме 

млада , динамична италианска 

компания



ИМАХ МЕЧТА

Преди много години, докато 

пътувах около Кипър, аз 

срещнах доктор.Той ми разказа, 

как неговият дядо е излекувал 

стотици хора, използвайки 

настойка от маслинови листа.. От 

тогава аз имах само една мечта: 

да направя този безценен 

природен дар достояние на 

възможно повече хора.



ЗДРАВЕ
Това е най-ценния ни ресурс



Действителността 

днес

..Здрави ли сме?



Свободни радикали
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ДОБРОТО ЗДРАВЕ ИДВА 

САМО ОТ ЗДРАВАТА 

ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА



Но тайната се 
крие в листата!

Маслиновото дърво -
дърво на живота



МАСЛИНОВОТО 

ДЪРВО

THE BIBLE

ANCIENT EGYPT
MIDDLE AGES ANCIENT GREECE

НАД 6,000 ГОДИШНА 

ИСТОРИЯ



През Първата световна 

война, поради 

недостатъчно 

дезинфектанти,

лекарите са накисвали

маслинови листа във вода

за да дезинфекцират 

инструментите си.



патентът

Сърцето на 
всички 
наши 

продукти е

е нашата инфузия от 
листа на маслина



СЕРТИФИКАТИ

U.S. FOOD 

DRUG  AND 

COSMETIC ACT
официален 

сертификат за 

регистрация

MINISTRY OF  
HEALTH

Потвърждение и 

официална 
регистрация 

като хранителна 
добавка

.



СЕРТИФИКАТИ

HALAL 
CERTIFICATE

Официално 
одобрение за 

напитка добра за 
хората

Сертификат

Соответствия

TECHNICAL REGULATION  

AND METROLOGY  FEDERAL 

AGENCY



OLIVUM® съдържа абсолютно натурални , 

биоактивни съставки, които повлияват 

всички функции в тялото  



Запазихме биоактивни 
молекулите 

за разлика от състава на

сухите листа

Инфузията  е уникална с богатството на

активни вещества! 

Тя съдържа над 260 активни молекули!

• През годините старанието на 
компанията е да 

• направи по-приятен твърде 
горчивия вкус на инфузията от 
листа на маслина





OLEUROPEIN
Горчив глюкозид

много силен антиоксидант

Доказано регулира нивата на 

кръвно

налягане, има кардио 

защитни и

противовъзпалителни 

свойства, спира

развитието на ракови клетки, 

защитава

нервната система

подпомага 

костната 

калцификация и 

предпазва от 

остеопороза



TYROSOL

полифенол , който е 
един от най-
мощните 
антиоксиданти, 
които познаваме

Подпомага 

физическото тяло, 

повишава 

концентрацията и 

нивото на внимание

Също има 

антидепресантен 

ефект



RUTIN

Глюкозид –
антиоксидант с ефект 

срещу свободните 
радикали

Физиологичната
функция

на ВИТАМИН Р се
изразява в укрепването
на капилярните стени и

регулиране на
пропускливостта им.

Стимулира образуването
на стволовите 
еритроцити

и усилва тъканното
дишане

Регулира сърдечно 
съдовата система

и има силен 
антихистаминов 

ефект



Унищожава

свободните радикали 

стимулира имунната 

система

срещу вируси на Херпес

простуда , хрема , 

гъбички

OLEANOLIC ACID

Олеинова киселина

Глюкозид с антиоксидантна 
антибактериална и 

антивирусна активност



HYDROXYTYROSOL
най- мощния от 

познатите в природата 

антиоксиданти, с 

ORAC 68,576 mmol/g 

Eдинственият фенол , 

който може да 

премине кръвно 

ликворната бариера и 

да неутрализира 

свободните радикали 

в ЦНС.

Подпомага 

производството на 

глутатион,предпазва 

от оксидацията 

причиняваща 

дегенеративни 

болести и стареене



Една от най – мощните 

противосъстаряващи 

съставки със силно 

регенеративно действие 

върху всички клетки в 

организма 

Това е една от най-използваните 
антиейджинг съставки от 

фармацевтичните компании

HYDROXYTYROSOL



Маслиново масло и

OLIVUМ

70ml OF 
OLIFE

2 Litres 
of  

Extra-
Virgin  

Olive Oil

=

Базирано на 

университетските 

проучвания 

OLIVUM® съдържа  30 

пъти повече съставки от 

extra-virgin olive oil!

Само 28 
Calories !

18.000 calories 



Ползи от 

OLIVUМ®



Регулира нивата на холестерол

Листата на маслиновото дърво подпомагат да се 
регулира холестерола и нивата на липиди в 

кръвта като
• намалява нивата на липопротеини с ниска 

плътност наречени,, лош холестерол,,
• повишава нивата на липопротеини с висока 

плътност , наречени ,, добър холестерол,,
• OLIVUM също намалява вискозитета на кръвта     

( разрежда кръвта) и нормализира агрегацията, 
слепването  на тромбоцитите



Вазопротекторна активност

• Регенерира клетките
• Възстановява еластичността на кръвоносните 

съдове  
• Стопира или значително забавя 

атеросклеротичните промени , настъпващи при 
нормалния процес на остаряване

Възстановява
нормалната        

микроциркулация



Съдоразширяващ ефект

Вазодилатацията , която 
предизвикват листата на маслината 
допринася за по-добрата оксигенация 
на всички органи

Това също подобрява сексуалната  

функция



Регулира кръвното налягане

Ценните съставки в листата на 
маслиновото дърво подобряват 
кръвотока в артериите и  така 
подпомагат регулирането на

кръвното налягане!



Контрол на кръвната захар

Оливум има свойството да регулира
нивата на кръвната захар и така
способства за ефективен контрол на
различните форми на диабет



Контрол на телесното тегло

Листата на маслиновото дърво са 
натурален ,,враг,, на 
затлъстяването Те могат да 
подпомогнат отслабването , да 
редуцират коремните мазнини и 
да намалят риска от затлъстяване



Детоксикираща функция

Листата на маслината имат 
детоксикиращи свойства. 
Предпазват пикочна киселина , мазнини 
и захар да навлизат в кръвта

Изчиства се черния дроб 



Диуретично действие 

Съдоразширяващия ефект , 
предизвикан от съставките на Оливум 
въздейства изчистващо на бъбреците, 
което се засилва и диуретичното 
действие.
Човешкото тяло е 70% вода. За  това 
е много важно да се пие повече вода 
при прием на Олайф



Енергизира тялото

Екстракта от маслинови листа 
подобрява общото състояние на 
организма, дава много енергия и 
така повлиява признаците на 
умора, обща слабост и сънливост



Ментална активност

Подобрява мозъчната активност, 
повлиявана от хормони като допамин, 
адреналин , норепинефрин и серотонин, 
предизвиквайки подобряване на 
метаболитната активност на мозъка 

Това повишава паметта и концентрацията и 
подобрява самочувствието



Антиоксидантни свойства

OLIVUM® има забележителни 

антиоксидантни възможности , 

които неутрализират  свободните 

радикали- основна причина за 

остаряване на тялото



Антицелулитна активност

Помага да се премахнат токсините , което е причина 
за проблема наречен ,,портокалова кожа ,,или в 

напреднал стадий целулит



Дермопротективна функция

Молекулите , които се съдържат в екстракта 
от маслинови листа и специално
HYDROXYTYROSOL, защитават и овлажняват 
кожата, забавят процеса на стареене

Помагат при увреждания и кожни 
заболявания.



И това не е всичко...

Стимулира 
минерализацията 
на костите

Запек

хемороиди
Астрингентни 

свойства
Гастрити

бронходилататор

Синдром на 

раздразненото 

черво

Подобрва имунната 

защита на клетките и 

на цялото тяло

Възпаления, 

артрити, 



Изследвания показват антимикробен и антибактериален ефект от 

маслиновите листа, основно срещу Campylobacter jejuni, Helicobacter 

pylori, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

pneumoniae, Escherichia coli и Staphylococcus aureus.

Екстрактът от маслинови листа е едно от онези вещества, които 

тепърва ще ни разкриват целия си потенциал.



100%

10%

Нашите клетки с възрастта
стават все по-малко 

ефективни

Незаменим за всяка възраст, 
без противопоказания и 
странични ефекти



За ефекта от OLIFE –
споделено от мен.











Изследването на капка кръв при Светрана Иванова по метода на оксидологията при 

увеличение на изображението 7000 пъти показа добра реология на кръвта. 

Клетките се движат свободно в кръвната плазма както е при човек в добро общо здраве. 

Клетъчната маса показва добри и устойчиви показатели, не се наблюдава присъствие на 

токсини, липиди, гъбички и микроорганизми в повишено ниво. 

Не се наблюдават еритроцитни и тромбоцитни агрегации. Клетките са във видимо добро, 

жизнено състояние. 

Виден е ефектът от приема на продукта Олив, който чисти кръвта и я поддържа в добро 

витално състояние.

За съпоставка представяме картината на кръвта на жена на възраст 43 години и на мъж 

на 41 години. 

В първия случай са налице сериозни смущения в храносмилателния тракт, 

Сърдечно-съдовата и в дихателна система. 

Кръвната картина показва наличие на клетъчна паразитоза - микоплазма, умерена 

еритроцитна агрегация, повишено ниво на токсини (сн. 1 - 2). 

Във втория случай са налице силна еритроцитна и тромбоцитна агрегация. 

Човекът страда от високо артериално налягане, забавен метаболизъм, 

забавен сърдечен ритъм и обща умора (сн. 3 - 4)

Иван А.Тодоров



сн. 1 - 2

сн. 3 - 4



Снимките са в последователен ред. 

Първата е от 2013 г. Не са с добро качество, но са показателни.

Първата е с голямо пигментно петно,.....в ляво 10 часа и се вижда как постепенно изчезва. 

От дясната страна на ириса има три такива по-бледи, разположени последователно. 

Това са токсични петна. 

На последната четвърта снимка има и зони с просветляване, 

които говорят за детоксикация "изчистване".

Това е най-добрият знак, който можем да наблюдаваме.



За ефекта от OLIFE –

споделено 

от моите клиенти.



Елга Георгиева е моето име.

През 2019 г. ме заболя стомах, наложих си диета сама, 

но проблемът се задълбочи, започнах да губя тегло, енергия от 

оскъдната храна. 

Една чаровна дама ми предложи Олайф - да опитам..

Аз започнах да пия и енергията ми се възвърна. 

Постъпих в болница все пак да разбера проблема. 

Поставиха ми диагноза Атрофия на лигавицата на стомаха.

Бях на строга диета една година. 

Благодарение на тази вълшебна храна Олайф, 

аз имах тонус, енергия, 

кондиция и всичко необходимо за организма.



Поставиха ми диагноза 

Атрофия на лигавицата на стомаха.



След една година постъпих в болница за 

изследвания във връзка със стомаха 

отново.

Поставиха ми нова диагноза  -

лигавицата на стомаха се е възстановила, 

мускулатурата перфектна, 

показателите от изследванията отлични.



Аз ще продължавам да го пия този елексир!

Кожата ми блести, косата ми също. Освен че 

работя и ми трябва енергия и концентрация, аз 

спортувам, катеря върхове в планината и 

танцувам.

Благодарение на маслиновият екстракт се 

чувствам перфектно и в чудесна форма на 

духа и тялото.

Това е. Ако искате, опитайте. Само ползи ще 

имате според мен.





Това е краче на 12-годишно момиче, разпрано 

на желязо около 22 часа събота вечер. 

Снимката е от понеделник на обяд. 

Третирано е само с Olife и нощен крем на 

Evergreenlife.



Синът ми е с алергичен ларингит, 

причинен от цъфтежа и пухчетата на тополите.

Повече от година пие Olife в доза 1мл./1 кг. или 25 мл. всяка сутрин. 

Откакто пие маслината не ми е правил ларингитни пристъпи вече 2 сезона поред. 

Началото на годината прекара грип, 

но много по-леко от своите съученици, без да приема антибиотик. 

Използваме и Спрей за нос от маслина, от който също съм много доволна. 

След третото впръскване в носа секретите значително намаляват. 

Използвам го още от начални признаци на запушване 

на носа дори на дъщеря ми, която е почти на 2 години. 

И при двата продукта, използвани от децата ми, аз не виждам странични ефекти, 

а само положителни и силно ги препоръчвам на майки с деца.

Грета Тутраканова



От известно време пия Olife. 

Дълги години страдах от стафилококова инфекция в гърлото, 

следствие на която получих сериозно заболяване 

на щитовидната жлеза. 

Накратко ще споделя с всички Вас, че от инфекцията 

вече няма следа както и щитовидната ми жлеза са напълно здрави. 

Никой да не се отказва от приема на Olife, 

защото този продукт е уникален. Работи бавно но действа там, 

където трябва, не руши, а ЛЕКУВА.

И в подкрепа на думите ми ще Ви покажа как беше

щитовидната ми жлеза преди и сега.

Бъдете здрави!



Безкрайно съм ти благодарна. 

Знам, че в този живот няма нищо случайно. 

Ти си ни изпратена за помощ. 

Двамата с Иван сме ти безкрайно благодарни, 

че сподели с нас за този прекрасен продукт. 

Докато можем, ще си го взимаме. 

Ти внесе наистина светлина в живота ни. 

В човешкия живот има много изпитания, 

но има и много хубави неща, които се случват. 

От цялото си сърце ти пожелавам да даряваш 

на хората само позитивна енергия, а и също да 

грабиш  с пълни шепи, за да се зареждаш с 

положителни емоции. 

Благодаря ти, Светле! Бъди жива и здрава!

Надя, може би вече разбирате какво съм имала предвид, 

когато казах, че съм си рестартирала живота 

емоционално и здравословно. 

Истински съм щастлива, 

че мога да съм ви полезна, но фактът,

че можем заедно да помогнем на много повече хора 

и в здравословен, и във финансов план,

ни предоставя неограничени възможности 

за щастливи моменти. 

Споделяйте и вие, и помагайки на другите хора,

ще усетите удоволствието от това

да бъдете полезни в тези трудни времена. 

Аз съм с вас!



Който има здраве, има надежда. 

Който има надежда, има всичко! 

ИЗБИРАЙ ДОБРОТО ЗДРАВЕ ВСЕКИ ДЕН!

Ако не намерим време да се погрижим за 
нашето здраве днес, ще дойде време, когато 

ще намерим и време и ресурси да го 
лекуваме. 



Благодаря 
за вниманието!

Светлана Иванова


