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Свойства на лугата 
  

Черноморската луга е краен продукт от солодобива в Бургаското и Поморийското 

солени езера с многократно по-голяма концентрация на всички елементи на морската и 

езерната вода. Има противовъзпалително и антисептично действие. Уникалните лечебни 

свойства на лугата се дължат на нейния богат минерален и органичен състав, като по 

съдържание на биологично – активни вещества тя значително превъзхожда морската 

вода. По състав е близка до калния разтвор, поради което има действие подобно на 

лековитата кал, добивана от тези езера.  
  

 

Ефекти: 
- Притежава силно противовъзпалително и антибактериално действие 

- Действа тонизиращо и релаксиращо на целия организъм 

- Премахва умората и тежестта в крайниците 

- Подхранва, подмладява кожата и забавя нейното стареене 

- Минерализира организма и стимулира естествените защитни реакции на имунната 

система 
- Спира кървенето и подуването на венците 
  
Доказан е лечебния ефект на лугата при много заболявания: 

- Заболявания и травми на опорно-двигателната система, ревматични, неврологични  

- Болки в ставите, артрити, артрози, неврити, възпаления на околоставните тъкани, 

навяхвания, изкълчвания на стави, счупвания, невралгия, плексити, дископатии и др. 

- Мускулни болки, схващания 

- Кожни заболявания – псориазис, акне, гъбични инфекции, труднозарастващи рани и др. 

- Простудни заболявания и възпаления на горните дихателни пътища 

- Възпаления в устната кухина – пародонтоза, афти, гингивит и др. 

- Хемороиди 

- Пърхот 

  
Противопоказания: 

За  хора с високо кръвно налягане, болести на сърцето или наличие на кръвоизливи е 

противопоказно правенето на топли вани. В тези случаи се прилагат "студени" процедури 

(с НЕзагрята луга).  

 

Състав на лугата 
  

Оновните елементи, съдържащи се в *стабилизираната луга - магнезий, калий, натрий, 

сяра, хлор, въглерод, флуор, фосфор, цинк, йод, хлориди, сулфати и др. Най – високо е 

съдържанието на магнезиеви соли – магнезиев хлорид и магнезиев сулфат. Магнезият е 

изключително важен елемент за много процеси в човешкото тяло. Той е нужен за 

произвеждането на енергия в клетките и ускоряването на метаболизма, играе основна 

роля за равновесието на нервната и мускулната системи, намалява мускулните болки и 

предпазва от крампи, оказва благоприятно действие върху косата, кожата, ноктите. 
 
- PH - 6.59 

- Общая минерализация : 340 - 370 г / л 

- Содержание солей магния ( MgCl2 и MgSO4) : 230 - 280 г / л 

- Содержание щелочного хлорида (NaCl и KCl) : 80 95 г / л 
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Приложение на лугата 
  

Има различни начини на приложение на лугата – тя може да се използва в натурален или 

като воден разтвор с различна концентрация, в зависимост от заболяването и 

поносимостта на всеки отделен човек. Може да се използва под формата на компреси ( 

топли или студени ), вани или локални вани за отделни части от тялото, фрикции или 

директно намазване на тялото, инхалации, като разтвор за капки за нос, разтвор на 

жабурене и гъргара. 
  
Процедури: 

Вани – 350-500 мл от продукта се разтварят в 70-80 л. вода с температура 37-40С. 

Времетраене на процедурата 15-20 мин. След ваната тялото се изплаква с чиста вода. При 

хипертоници да се прилага под лекарски контрол. 

 

Локални ванички – 150-200мл. от продукта се разтварят в 3-4л. вода с температура       

37-40С. Времетраене на процедурата 15-20 мин. 

 

Фрикции на тялото - след измиване (със сапун) тялото се обтрива с продукта, нанесен на 

гъбичка. Концентрацията е в зависимост от чувствителността на кожата, като 

максималното разреждане с вода е до 1:10. След престой от 5-10 мин. тялото се облива с 

вода. 

 

Масаж – масажен гел или масло с луга чрез нежни масажни действие се втрива в кожата. 

След процедурата тялото се завива, за да се загрее и отворят порите. По този начин 

активните вещества проникват в кожата и оказват лечебното си действие. 

 

Компреси - Памучен плат, напоен с луга загрята (не се препоръчва микровълнова фурна) 

до 40С. Болната става се увива двукратно или компресът се поставя по хода на 

засегнатия нерв. Изолира се с найлон и се завива с хавлиена кърпа и вълнен плат. 

Времетраене на процедурата: от 15 мин. до няколко часа; курс на лечение 12-14 

процедури. 

 

При разширени вени – студени компреси с охладена луга. 

 

Жабурене и гаргара – при разреждане с вода в съотношение от 1:1 до 1:10 или вода за 

уста с луга АНХИАЛО 

 

Капки в носа – при разреждане с вода в съотношение 1:10. 

 

При пърхот –разреждане с вода в съотношение 1:10 или шампоан с луга. 

 

При гъбички на краката  -  без разреждане 

 

*СТАБИЛИЗАЦИЯТА НА ЛУГАТА е процес, при който се запазват ценните свойства, 

биологично – активни вещества, минерали и микроелементи за дълъг период от време и 

при различни температури. 

 

Подходяща е за SРА, Wellness, балнеоложки, физиотерапевтични и фитнес центрове, 

сауни а също и в домашни условия. 
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ANCHIALO Черноморска луга 500мл и 950мл - 

*стабилизирана луга. Натурален продукт за таласо- и 

ароматерапия. Подходящ за SPA, Wеllness, балнеоложки, 

физиотерапевтични и фитнес центрове, сауни, домашни 

условия. 

 

Предназначение: продукт за баня. Действа 

релаксиращо, подхранващо и хидратиращо. 

Микроелементите и минералните вещества проникват 

през кожата и оказват освежаващо и тонизиращо 

действие върху целия организъм.   
 

Начин на употреба:  

Вана - около 200мл от разтвора се изсипват в до 80л вода 

с температура около 38 градуса по Целзий. Процедурата е 

с продължителност около 15-20 мин, след което тялото се 

изплаква обилно с вода.  

 

Фрикция - обтриване на тялото с луга чрез използването 

на гъба. След престой от 5-10 мин се изплаква обилно с вода.  
 

Компреси - за болни стави се правят компреси с времетраене 15-20 минути.  

 
*СТАБИЛИЗАЦИЯТА НА ЛУГАТА е процес, при който се запазват ценните свойства, 

биологично – активни вещества, минерали и микроелементи за дълъг период от време и 

при различни температури. 
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ANCHIALO масажен гел с черноморска 

луга. Притежава всички качества и свойства на 

стабилизираната черноморска луга "АНХИАЛО". Действа 

релаксиращо, подхранващо и хидратиращо. 

Микроелементите и минералните вещества проникват 

през кожата като 

оказват 

освежаващо и 

тонизиращо 

действие върху 

целия организъм. 

    

 Обогатена с хвойна, розмарин, лавандула или 

с аромат на българска роза. 

Начин на употреба: Част от гела се нанася върху тялото и се втрива в кожата чрез 

масаж. Оставя се да подейства от 30 мин. до няколко часа, след което се изплаква 

обилно с вода. 

 

ANCHIALO вода за уста с черноморска луга 250мл и 

500мл. Повишава резистентността на зъбния емайл и 

предотвратява развитието на кариеси, намалява отока, 

укрепва венците и спира кървенето им. Нормализира 

състоянието на микрофлората, освежава устната кухина и 

подпомага почистването на зъбите в най-труднодостъпните 

участъци. Водата за уста може да се използва преди и след 

почистването на зъбите с паста и четка като удължава 

ефекта от почистването, освежава дъха и заздравява 

венците. 

 

Употреба: С 10-15 мл. от разтвора се изплаква интензивно 2-

3 пъти дневно. 

 

 

ANCHIALO паста за зъби с черноморска луга 75 мл. 

Повишава резистентността на зъбния емайл и предотвратява 

развитието на кариеси, намалява отока, укрепва венците и спира 

кървенето им. Нормализира състоянието на микрофлората, 

освежава устната кухина и подпомага почистването на зъбите в 

най-труднодостъпните участъци.   

 

Начин на употреба: 2-3 пъти дневно с четка за зъби.  


