
3rd International Conference on Bio-antioxidants (BIO-ANTIOXIDANTS 2019)  17–21 September 2019 | Nessebar, Bulgaria 

 

 
Lipid Chemistry Department, Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences 

Acad. Georgi Bonchev Str. Building 9 - Room 502, BG-1113 Sofia, BULGARIA 
Phone: +359-2-9606-187, Fax: +359-2-8700-225, Mobile: +359-988-934995, E-mail: icba2019.nessebar@abv.bg 

Website: https://www.bio-antioxidants2019.com 

 
 
 
 

Трета Международна Конференция по Био-антиоксиданти 
 

“Природните био-антиоксиданти като вдъхновение за 
хранителната химия и фармация” 

 
17 – 21 септември 2019 г., Несебър, България 

 
 
Скъпи колеги, 
  
От името на Организационния комитет имаме удоволствието 
да обявим Третата международна конференция по био-
антиоксиданти (БИО-АНТИОКСИДАНТИ 2019), която ще се 
проведе в хотел Мариета Палас, разположен на Черно море в 
град Несебър, България, от 17 до 21 септември 2019 година. 
Всички млади колеги (млади учени, докторанти, студенти, 
ученици) са поканени да участват в 3-тата Младежка школа по 
био-антиоксиданти. 
  
БИО-АНТИОКСИДАНТИ 2019 ще даде възможност за дискусия 
на механизма на действие на природните био-антиоксиданти и 
техните синтетични аналози във физиологични и патологични 
състояния, което ще доведе до разработването на нови 
терапевтични и превантивни средства. Освен това отново ще 
обсъдим ролята на био-антиоксидантите като модулатори на 
оксидативния стрес. 
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Сред стратегическите теми, върху които ще се фокусира БИО-
АНТИОКСИДАНТИ 2019, са: 

A. Оксидативен стрес и човешко здраве; 
B. Природни био-антиоксиданти; 
C. Синтетични аналози на природните био-антиоксиданти; 
D. Хомогенно и хетерогенно липиднои окисление; 
E. Анализ на храни, хранителни добавки и добавки за храни;  
F. Съвременни методи за анализ на био-антиоксиданти. 
 

Водещи учени и изследователи от цял свят (България, Италия, 
Полша, Руската федерация, Испания, САЩ и др.), чиито 
изследвания са тясно свързани с разработването и прилагането 
на нови био-антиоксиданти в профилактиката и лечението на 
социално значими заболявания, свързани с оксидативния стрес, 
ще посетят конференцията и ще споделят своите знания, както 
в научен, така и в клиничен аспект. 
Убедени сме, че участието Ви ще обогати конференцията и ще 
гарантира нейния успех и с нетърпение очакваме да Ви посрещнем 
в Несебър през септември 2019 година.  
 
Поздрави, 

        
Проф. д-р Весела Кънчева                  Доц. д-р Петко Денев 
Председател на орг. комитет        Координатор на Млад. школа 
 

 

 


