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сина SLITTMOne e най-нова-
та форма на противоалергична 
ваксина. Разработена от фир-
мата Alk-Scherax, тя се появи на 
европейския пазар през ноем-
ври 2003 година и представля-
ва по-нататъшна разработка на 
предназначената предимно за 
деца сублингвална терапия. 
Активните вещества на имунизи-
ращите капки се приемат от лига-
вицата на устната кухина или се 
вкарват инжекционно. Най-голя-
мото й предимство по сравнение с 
другите терапии, които често пъти 
продължават с години, е че скъся-
ва времето на достигане на ефек-
тивно подобрение до 10 дни.

Алтернативна 
и подпомагаща терапия:

Акупунктура: Чрез стимули-
ране на нервната система се 
освобождават определени тран-
смитерни вещества, които могат 
да се намесят в регулирането на 
организма. Необходими са обаче 
минимум 6 сеанса на година, за 
да има лечението ефект. 
Хомеопатия: Тъй като спо-
ред хомеопатията подобното се 
лекува с подобно, субстанциите, 
провокиращи във високи дози 
заболяване, се дават на пациен-
та в разредена форма. Струва 
си да опитате и този метод, неза-
висимо че не винаги има гаран-
тиран ефект.
Медена терапия: На същия 
принцип се основава и терапията 
с мед. Тъй като в меда се съдър-
жат голямо количество разнооб-
разни цветни полени, страдащи-
ят от сенна хрема трябва всеки 
ден да приема по 1 ч.л. мед след 
ядене. Медът естествено трябва 
да е натурален и студено цен-
трофугиран.
Симптоматично лечение: 
При изострена форма на забо-
ляването алергологът назнача-
ва лечение, целящо намалява-
не на тежките алергични симп-
томи, не само с цел облекчаване 
състоянието на пациента, но и 
за да се предотвратят усложне-
нията – напр. развитие на въз-
палителни процеси или  сину-
зит в следствие на набъбналите 
лигавици и задръстването със 
секрети – идеална хранителна 
среда за вирусите и бактерии-
те (вж. карето: „SOS-помощ при 
тежки алергични симптоми”).
Мека терапия: Оздравител-
ният и възстановителен про-
цес на раздразнените лигави-
ци може да бъде подпомогнат 
и от по-слабо ефективни, но 

затова пък безвредни средства. 
Основен принцип при този тип 
щадяща организма терапия е 
редовното и често прилагане, за 
да не се допусне изостряне на 
алергичното състояние, което 
да налага употребата на силни 
медикаменти. Така с някои съв-
сем прости и достъпни сред-
ства пациентът би могъл сам да 
се грижи за състоянието си, пре-
дотвратявайки кризите:
•  Често измивайте лицето си със 

студена вода. Тя свързва и от-
странява полепналите полени, 
охлажда раздразнените учас-
тъци, успокоява сърбежа и 
отбъбва подутите лигавици.

•  Правете солени промивки на 
носа и очите си 2-3 пъти на ден. 
За целта кипнете ¼ ч.л. морска 
или готварска сол в ½ чаша 
вода и охладете до телесна 
температура). Особено ефек-
тивни са промивките вечер – 
успокояват очите и подсилват 
носната лигавица. 

•  Съществуват и по-лесни за 
употреба спрейове с морска 
вода, които могат да се изпол-
зват многократно през деня, 
включително за механично 
отстраняване на проникна-
лите алергени, прочистване, 
промиване и успокояване на 
раздразнената лигавица.

•  Солените инхалаци също 
могат да облекчат състояни-
ето ви. Добавете 1-2 с.л. гот-
варска сол в купа с гореща 
вода и вдишвайте горещите 
пари под кърпа около 10 мину-
ти. Успокояващото действие 
ще е по-силно, ако към раз-
твора добавите лайка.

•  Етеричните масла (анасоново, 
евкалиптово, ментово) могат 
да бъдат използвани както за 
инхалации, така и да се употре-
бяват под друга форма (мази- 
ла, таблети). Те отпушват носа 
и освобождават дишането, 
имат противовъзпалително, 
антисептично и регенериращо 
лигавиците действие.

•  Препаратите за нос с вазели-
нова (парафинова) основа съз-
дават предпазен слой, изоли-
рат лигавицата от действието 
на полените и по механичен 
път предотвратяват алергич-
ните симптоми. Поставянето 
на предпазния слой в носа 
следва да се подменя на всеки 
3 часа. Добре е преди това ста-
рият филм с полепналите по 
него полени да бъде отстраня-
ван с вода или още по-добре 
със спрей с морска вода.

Как можете да си помогнете сами
•  Ограничете чувствителността на организма само до действие-

то на полените, като предотвратите отключването на успоред-
ни алергични реакции. За целта бъдете внимателни и по отно-
шение на други вдишвани алергени (домашен прах, животин-
ски косми, битови химикали и др.), гледайте да се предпази-
те от ухапвания на насекоми, ограничете употребата на живо-
тински белтъчини, шоколад, мед, ягоди, киви и др. хранителни 
алергени, подбирайте внимателно козметиката и бижутата си, 
за да избегнете провокиране на контактна алергия.

•  В рисковите сезони прахосмучете всеки ден завесите, дамас-
ките и пердетата (още по-добре ако прахосмукачката ви е 
снабдена със специален филтър или е на воден принцип) и 
измивайте косата си. По този начин ще намалите поленово-
то обременяване. Не дръжте дрехите, с които сте излизали 
навън в спалното си помещение.

•  Сложете противополенна мрежа (или гъст тензух) на про-
зорците – така ще намалите концентрацията на полените в 
жилищните помещения.

•  Специални поленови филтри могат да предпазят и вътреш-
ността на колата ви.

•  Страдащите от сенна хрема, които живеят на село, трябва да 
държат прозорците от 4 до 6 часа затворени, защото тогава 
концентрацията на полени във въздуха е най-висока. В града 
напротив между 6 и 8 часа сутрин тя е най-ниска. По съща-
та причина е добре също да проветрявате къщата си или да 
излизате на разходка по време на дъжд 
или непосредствено след това.

•  Избирайте подходящи места за почив-
ка – високопланински курорти (над 1000 
м над морското равнище), места с по-
хладен климат или изолирани острови. 
Там организмът ви ще бъде подложен на 
никакво или минимално поленово обре-
меняване.
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СУПЕРМЕНЪТ – ЗАЩО СИЛАТА МУ     ГО ПРАВИ СЛАБ
Средната продължителност на живота е поне 
с пет години по-голяма за жените. Как могат 
мъжете да се поучат от тях и да се радват на 
един по-дълъг и по-балансиран живот. Най-
добрите превенционни стратегии за всички, 
които все още смятат, че единствено колата им 
се нуждае от годишен преглед или ремонт...

Колкото и да е невероятно един 
комиксов герой направи живота 
на мъжете тежък. От 1933 годи-
на той е все така неостарява-
що млад, бърз като светлина-
та, силен и неуязвим. Кой мъж 
не би искал да се смени със 
Супермен?
За съжаление в напреднала въз-
раст реалните „супермени” из-
глеждат съвсем различно: мъл-
чат вместо да се оплакват, пият 
вместо да плачат, издържат на 
болките вместо да отидат на 
лекар. Да покажат слабост за 
въпросните мъже е все още без-
крайно трудно, а това поняко-
га има фатални последици за 
здравето им. Луксът да бъдеш 
силен скъсява живота средно с 
пет години - това показват ста-
тистическите данни, сравнени с 
тези на жените.

Може би все пак си струва пред-
ставителите на силния пол да 
се грижат за изправността на 
тялото си поне толкова, колко-
то се грижат за колата си? Ето 
някои от най-важните съвети за 
„поддръжка”:

СЪРЦЕ: Защо 6-то десети-
летие е толкова критично
Комиксовият герой Супермен 
има само един враг: зеленият 
Криптонит, камък, който го пара-
лизира и дори може да го умър-
тви. Криптонитът на реалните 
супермени се нарича Коронарно 
Сърдечно Заболяване. Според 
статистическите данни мъже-
те стават жертва на инфарк-
та 5 пъти по-често от жени-
те. „Сърдечносъдовите заболя-
вания са основната причина за 
това, мъжете да умират по-рано 

от жените”, - казва проф. Хелмут 
Карл Хайнц Голке от Сърдечния 
център Бад Кроцинген. И винов-
на за това е пак криворазбра-
ната мъжка сила: „50% от всич-
ки сърдечни инфаркти се дъл-
жат на нездравословния начин 
на живот.”
Сърдечносъдовите болести, 
смъртоносен причинител номер 
1 в Европа, са особено опасни 
в шестото десетилетие. „В тази 
възраст мускулната сила от-
слабва”, - обяснявя Голке. Да се 
примирят с подобна загуба на 
сила за мъжете явно се оказва 
по-трудно, отколкото за жените. 
„Който в тази възраст дава всич-
ко от себе си, например в спор-
та, за да поддържа старите си 
навици и натоварване, си играе 
със смъртта”, - предупреждава 
специалистът. Освен това пора-
ди недостатъчното движение и 
забавената обмяна на вещес-
твата повечето мъже напълня-
ват около 50-те. „Това повишава 
нивото на холестерола  и увели-
чава отлаганията в артериите.” 
Ето съветите на проф. Голке, 
как да поддържате сърцето си 
здраво:
Спрете цигарите, заложете 
на средиземноморската кухня 
с много зехтин и малко месо 
и практикувайте 4 до 5 пъти 
на седмица по 30 до 40 мину-
ти спорт. И забравете за фит-
нес-залата. Изкачвайте стъл-
би вместо да вземате асансьор, 
слезте една спирка по-рано от 
превозното средство или пар-
кирайте колата си по-далече и 
ходете пеша.

ПОТЕНТНОСТ: Защо ста-
ват фалове дори когато 
обичате
Един супермен го може винаги 
– поне така смята. Но дори и 
най-преуспелите, тренираните 
и органично здравите, поняко-
га имат проблеми с потент-
ността. „Виновен е стресът”, 
- знае сексологът проф. д-р 
Хартмут Порст от Хамбург, 
консултиращ към 5000 импо-

тентни пациенти на година. 
„Непрекъснатите повишени 
количества на стрес-хормона 
адреналин в кръвта унищо-
жават ерекцията.” 5 до 10% 
от 40-50 годишните вече имат 
проблеми с потентността, при 
60-годишните от тях страда 
всеки трети. „Познавам много 
мениджъри, които през отпус-
ката могат спокойно да пра-
вят 3-4 пъти секс на седми-
ца, но вечер след работа – 
никога.” Това ги прави нещаст-
ни и накърнява егото им, а 
психическото обременяване 
само задълбочава проблема. 
При това има съвсем лесна и 
достъпна помощ. Виагра, циа-
лис, левитра – така се нари-
чат трите модерни хапчета 
за потентност, които Порст 
не се колебае да препоръч-
ва. При условие, че пациен-
тът не страда от неоткрито 
досега сърдечносъдово забо-
ляване, което да възпрепят- 
ства еректилните способности, 
но да изисква съвсем друг тип 
лечение. „Ако установя налич-
но склерозиране на съдовата 
система, изпращам пациента 
първо на коронарни изслeдва- 
ния”, - казва Порст. При все че 
клиничният му опит показва, 
че дори пациентите, страда-
щи от сърдечни заболявания, 
могат да използват химичен 
потентен стимулатор „с изклю-
чение на тези, които трябва да 
приемат нитропрепарати.”
Самият Порст не се колебае 
да посяга към хапчетата за 
потентност в стресовите дни. 
„Те помагат на 75% от мъже-
те, а ако причините са от пси-
хическо естество дори на 90%. 
При диабетиците в около 50% 
от случаите.” По сведения на 
Порст новите изследвания 
дори привеждат доказател- 
ства, че таблетките за потент-
ност имат предпазващо съдо-
вете в сърцето и мозъка дей-
ствие. 
Кой от трите препарата да 
използава пациентът зависи от 
неговите желания и сексуал-
ни намерения: виаграта (дей-
ства 6 часа) и левитрата (8 до 
12 часа) са подходящи за спон-
танен секс, циалисът (1 до 2 
дена) е обичайният избор за 
пациенти, разчитащи на уикен-
дова връзка.
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ЗАТЛЪСТЯВАНЕ: Как един 
нерв в мозъка кара мъже-
те да посягат към тлъста-
та храна
Истинските мъжаги намират 
здравословното хранене за 
щуротия и се „натъпкват на 
корем”. „Суперменът обича 
месото, защото съвсем по- 
грешно смята, че именно то е 

основният му дарител на сила”, 
- казва психологът по храненe-
то проф. Фолкер Пудел. 
Според едно ново изследване 
на Пенсилванския универ-
ситет – виновен за това, 
че половината от мъжете 
след 35-годишна възраст 
страдат от наднорме-
но тегло, е един мозъ-
чен нерв (вагусът). 
В студията се 
казва, че 
при мъже-
те този нерв 
е хиперактивен и се грижи за 
това, стомахът енергично да се 
изпразва. При богати на маз-
нини ястия по заповед на този 
нерв мъжете отделят повече 
хормони и храносмилателни 
пептиди от жените – което още 
повече засилва желанието им 
за тлъсти храни.
Един мозъчен нерв ли обяснява 
нездравословния начин на хра-
нене при мъжете? Професор 
Пудел отдава на тази теория 
само ограничено значение. 
Основният проблем според него 
е съвсем друг: „Мъжете мра-

зят диетите, защото калориите 
 бързо се изразходват, а чув-
ството за глад остава.”
Ето защо според него, вина-
ги трябва да се храните сито. 
И то предимно с въглехидра-
ти. „Зеленчуци, картофи, ориз 
и макарони – тези храни няма 
да ви направят дебели, тъй 
като дори в големи количес-
тва не се преобразуват в маз-
нини.”
По съвсем друг начин стоят 
нещата при сосовете, месото, 
маслото, сирената или колбаси-

те. Тук естествените регулатив-
ни механизми на организма не 
функционират. Докато се появи 
чувството за ситост, човек обик-
новено вече е погълнал пре-
калено много мазни калорий-
ни бомби. 
Освен това мъжкият начин на 
трупане на килограми в област-
та на корема е много по-опасен, 
отколкото класическият женски 
закръглен ханш. „Една обиколка 
на корема над 94 см”, - според 
проф. Пудел, - „сериозно за-
страшава здравето.”  
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РАК: Защо мъжете са 
застрашени
Колкото „по-твърд” е мъжът, 
толкова по-голям е рискът 
му да умре от рак. Тъй като 
Супермен презира профилак-
тичните прегледи и стоически 
понася пушаческата си каш-
лица дотогава, докато напъл-
но престане да му стига въз-
дух. След сърдечния инфаркт 
ракът на белите дробове е 
мъжкият смъртоносен причи-
нител номер 2. „Мъжете уми-
рат по-често от рак, отколко-
то жените”, - казва онколо-
гът проф. Улрих Клеберг от 
Хамбург, - „тъй като те твър-
де дълго пренебрегват алар-
миращите сигнали на тялото 
си и като цяло се отнасят по-
немърливо към здравето си.”
Статистическите данни са 

съвсем показателни. Средно 
три пъти повече мъже забо-
ляват от рак на белите дробо-
ве в сравнение с жените. „И 
тъй като обикновено те много 
по-късно потърсват лекарска 
помощ, шансът им за живот 
остава и два пъти по-нисък от 
този на заболелите пушачки.” 
Специалистът по ракови забо-
лявания е убеден: Да отка-
жеш цигарите винаги си стру-
ва, дори осъзнаването на сми-
съла му да дойде по-късно. 
„Който се откаже от тютюнопу-
шене, веднага намалява риска 
си от рак на белите дробове с 
20%, а след 10 години непу-
шене дори с 80%.”
Пушенето повишава също 
опасността от заболява-
не и от други форми на рак. 
„Изследванията доказват 
връзката му с рака на черва-
та и простатата, особено ако 
са в комбинация с богато на 
мазнини хранене и липса на 
движение.”
Очебийно е болестното раз-
деление на половете и при 
рака на кожата. „Някои форми 
на рак на кожата постоянно 
се срещат много по-често при 
мъжете”, - констатира проф.

Клеберг, - „В крайна сметка 
това се дължи на факта, че 
мъжете не обичат да се мажат 
с кремове и поради тази при-
чина не са достатъчно защи-
тени от UV-лъчението.”  

СТРЕС: Как икономи-
ческият застой атакува 
здравето
Кога мъжът е мъж? Когато 
отвън е железен, а отвътре 
мек. Именно умението да не 
показва слабостта си обаче 
е най-голямата слабост на 
Супермен. „Във времената на 
висока икономическа неси-
гурност това може да окаже 
фатално действие”, - казва 
проф. Волфганг Рутц, екс-
перт по психическото здра-
ве към Световната Здравна 
Организация (WHO).
Грижата за работното място 
стресира мъжете навсякъ-
де по света повече от жени-
те. „Работата определя ста-
туса и мъжката идентичност. 
Загубата на работното място, 
както и страхът от това, озна-
чава загуба на достойнството 
и поради тази причина е много 
по-голяма травма за мъжете 
отколкото за жените.”

Резултатът е: депресия, която 
обикновено остава скрита, 
тъй като за мъжете е толкова 
трудно да потърсят помощ. По 
този начин стресираните мъже 
правят страховете си дълго- 
трайни и често пъти се спася-
ват от тях в различни мании. 
„Типични реакции са преко-
мерната употреба на алкохол, 
ексцесивният спорт, нездра-
вословният работохолизъм.”
На базата на богатия си опит 
цюрихският психолог Юлес 
Ангст установил, че всеки 
трети алкохолик е депреси-
ран мъж. 
При това статистическите 
данни навсякъде сочат, че 
мъжете страдат по-рядко от 
депресии, отколкото жени-
те. „Реално погледнато обаче 
те се случват поне два пъти 
по-често”, - казва Рутц. 
Обяснението му е, че „повече-
то от мъжките депресии оста-
ват недиагностицирани, тъй 
като мъжете не желаят да са 
болни и поради тази причи-
на предпочитат да игнорират 
симптомите.”
Как може навреме да бъде 
разпозната мъжката депре-
сия? „Ако един доскоро общи-
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Медицинска паста за всекидневна употреба 
с екстракти от 6 билки
•  При регулярно използване ефективно и бързо понижава чув-

ствителността към болката в зъбите и раздразнените венци
•  Има антибактериално действие и безболезнено отстранява 

бактериалната плака като предпазва зъбите и оголените 
зъбни шийки от появата на кариес

• Заздравява венците и спира кървенето им
•  Успокоява болката на чувствителните зъби и венци, предиз-

викана от външни дразнители

С ратания, мира, зелен чай, жълт канта-
рион, салвия и мента – нежна грижа за 
чувствителните зъби

телен, дружелюбен мъж се 
държи объркано, раздразни-
телно или агресивно по-дълго 
от един месец, това са алар-
миращи сигнали, които трябва 
да се възприемат на сериоз-
но”, - обяснява проф. Рутц.

Защо мъжете имат нужда 
от: СОБСТВЕН ЛЕКАР
Колата трябва редовно да се 
кара на технически преглед. 
Мъжът знае това и без проб-
лем се придържа към въпрос-
ното правило. Тялото обаче 
функционира и без основен 
ремонт, смята той и ...  умира 
по-рано.
При това вече се говори много, 
за да може Той да се почув- 
ства толкова ангажиран за със-
тоянието на своето тяло, кол-
кото и за колата си. Проблемът 
е, че не съществува никаква 
работилница, т.е. специали-
зиран за мъже лекарски каби-
нет, в който да може да бъде 
консултиран относно специ-
фичните за него здравослов-
ни проблеми. Проф. Хайнрих 
Шулте от Хамбург се възпри-
ема именно като „мъжки док-
тор”, въпреки че тази негова 
титла все още не е официално 
приета в медицинските среди: 
„Подобно на жените и мъжете 

Статистическите данни за по-
ранната смъртност отдавна би 
следвало да поставят пробле-
ма за мъжката профилакти-
ка на преден план. По въпро-
са обаче едва започва да се 
работи в Европа. 

имат право на здравен съвет-
ник, който да ги консултира 
през отделните етапи на живо-
та им. Един лекар, който успо-
редно със знанията за хормо-
налния статус, да предлага 
също компетентни съвети по 

общомедицински, урологични, 
интернистки и психологически 
въпроси.” Все още едва всеки 
6 мъж отива на профилактич-
ни прегледи за ранно диаг-
ностициране на рака, дока-
то за 40% от жените това се 
подразбира от само себе си. 
При това по хормонални при-
чини мъжете имат по-слаба 
имунна система, развиват по-
рано високо кръвно наляга-
не, спасяват се от душевните 
си проблеми в различен вид 
мании и въпреки всичко не се 
чувстват болни. 
Прегледът на проф. Шулте 
включва анализ на фамил-
ната обремененост, изслед-
вания на черния дроб, бъб-
реците и обмяната на маз-
нини, съвети за здравослов-
ния начин на живот и хране-
не, както и хормонален тест 
или специализирани изслед-
вания,  ако възникнат съм-
нения за специфични забо-
лявания.

А на българските мъже засе-
га можем единствено да пре-
поръчаме да черпят силите си 
не от пържолите, алкохола и 
стоицизма, а от здравословна-
та храна, разумното движение 
и душевното равновесие.  
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За това, колко полезни са витамините за нашето здра-
ве, четете и чувате постоянно. Но освен че се грижат за 
правилното функциониране и поддържане на организма  
и психиката ни, те ни разхубавяват. Състоянието на кожа-
та, косата, зъбите, ноктите и фигурата също са зависими 
от тези активни субстанции, приемани под формата на 
храна или хранителни добавки. Как по-точно способстват 
за подобряване на външния ни вид.

ВИТАМИНИ ЗА КРАСОТА
Витамин Как действа на външния ни вид Най-добри естествени източници

Витамин А Способства за растежа и поддържането на кожата, косата, зъбите 
и венците. Способства за отстраняването на сенилните петна. При 
външно приложение помага при лечението на акне, повърхностни 
бръчки, импетиго, циреи и рани.

Рибено масло, черен дроб, моркови, тъм-
нозелени и жълти зеленчуци, яйца, мляко 
и млечни продукти, маргарин и жълти 
плодове.

Витамин В1 
(тиамин)

Подпомага храносмилането и особено разграждането на въгле-
хидратите, с което допринася за поддържане на стегната фигура. 
Оказва благотворно въздействие върху нервната система и психи-
ката ни.

Бирена мая, люспи от ориз, пълнозърнести 
продукти, соя, яйчен желтък, риба, овесени 
ядки, фъстъци, месо, повечето зеленчуци, 
трици, мляко.

Витамин В2 
(рибофлавин)

Способства за здравето на кожата, ноктите и косата. Заедно с 
други вещества метаболира въглехидратите, мазнините и белтъ-
чините.

Мляко, черен дроб, бъбреци, сирене, зеле-
нолистни зеленчуци, риба, яйца, фасул.

Витамин В3 
(ниацин)

Много важен за синтеза на половите хормони, които поддържат 
тялото ни младо. Помага за метаболизирането на мазнините и 
способства за доброто състояние на храносмилателната система. 
Помага при нарушения във функционирането й и при оползо-
творяване на храната. Придава здрав вид на кожата. Помага при 
лекуването на афти, а понякога и при лош дъх.

Риба, крехко месо, пълнозърнести храни, 
бирена мая, черен дроб, пшенични заро-
диши, яйца, печени фъстъци, бяло пилеш-
ко месо, авокадо, фурми, смокини, сини 
сливи.

Витамин В6 
(пиридоксин)

Помага за доброто усвояване на белтъчините и мазнините. 
Предпазва от различни кожни заболявания. Способства за синтеза 
на нуклеиновите киселини, които възпират остаряването.

Бирена мая, житни трици, пшенични заро-
диши, черен дроб, риба, соя, пъпеш, зеле, 
непреработен ориз, яйца, овесени ядки, 
фъстъци, орехи.

Витамин В12 
(кобаламин)

Способства за оползотворяването на мазнините, въглехидратите и 
белтъчините. Изпълва с енергия. Поддържа равновесието заздра-
вява нервната система. 

Черен дроб, телешко и свинско месо, яйца, 
мляко, сирене, риба.

Витамин В13 
(оротова киселина)

Възможно е да предпазва от преждевременно остаряване. Кореноплодни зеленчуци, течността от 
подквасено или пресечено мляко.

Витамин В15 
(пангамова 
киселина)

Удължава живота на клетките. Ускорява възстановяването след 
умора. Има антиоксидантно действие. 

Бирена мая, непреработен кафяв ориз, 
пълнозърнести храни, тиквено семе, 
сусам.

Витамин Н 
(биотин)

Известен като „витамин на красотата”, спомага за поддържане добрия 
вид на кожата и ноктите. Помага за предотвратяване побеляването 
на косата. Предпазва от оплешивяване. Облекчава екземата и дер-
матита. Много важен за нормалния метаболизъм на мазнините и 
белтъчините.

Обикновено биотинът е включен в пре-
паратите В комплекс и мултивитамините. 
Съществува и като отделна хранителна 
добавка.

Холин Съвместно с инозитола (който също е член на групата В) съдей-
ства в оползотворяването на мазнините и холестерола.

Яйчен желтък, мозък, сърце, зеленолистни 
зеленчуци, мая, дроб, пшенични зароди-
ши.

Фолиева 
киселина
(фолацин)

Важен за делението на клетките. Необходим за оползотворяване-
то на захарите и аминокиселините. Придава здрав вид на кожата. 
Може да забави побеляването на косата, ако се прилага заедно с 
пантотенова и парааминобензоева киселини. 

Тъмнозеленолистни зеленчуци, моркови, 
черен дроб, яйчен желтък, пъпеш, кай-
сии, тиква, авокадо, фасул, пълнозърнесто 
ръжено брашно.

Инозитол Прави косата здрава и предотвратява окапването й. Предпазва 
от екземи. Способства за метаболизма и преразпределението на 
мазнините в организма.

Черен дроб, бирена мая, зеле, фасул, 
телешки мозък и сърце, пъпеш, грейпфрут, 
стафиди, пшенични зародиши, фъстъци.
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Парааминобен-
зоена киселина

Поддържа кожата здрава и гладка. Забавя появата на бръчки. 
Възстановява естествения цвят на косата.

Черен дроб, бирена мая, бъбреци, пъл-
нозърнести храни, пшенични зародиши, 
ориз, трици, меласа.

Пантотенова 
киселина 
(пантенол, 
витамин В5)

Много важен за преобразуването на мазнините и захарите в енер-
гия. Помага за заздравяването на рани. Предотвратява умората.

Месо, пълнозърнести храни, пшенични 
зародиши, трици, дроб, сърце, зеле-
ни зеленчуци, бирена мая, ядки, пиле, 
меласа.

Витамин С 
(аскорбинова 
киселина)

Играе първостепенна роля в образуването на колагена, който е важен 
за растежа, възстановяването на тъканите и противодейства на обра-
зуването на бръчки. Силен антиоксидант, удължава живота, запазвай-
ки белтъчните клетки. Действа като естествено разслабително.

Цитрусови и горски плодове, зелени и лист-
ни зеленчуци, домати, пъпеш, карфиол, 
картофи, чушки.

Витамин D 
(калциферол)

Известен като „слънчев витамин”. Съдейства за оползотворя-
ването на калция и фосфора, които са необходими за здрави 
кости и зъби. Помага за усвояването на витамин А.

Масло от рибен черен дроб, сардина, 
херинга, сьомга, риба тон, мляко, млечни 
продукти.

Витамин Е 
(токоферол)

Активен антиоксидант, забавя стареенето на клетките в резул-
тат на окислението и ви прави да изглеждате по-млади. Важен 
водоизолатор и антикоагулант. Усилва действието на витамин А. 
Намалява умората. При локално приложение (поеман през кожа-
та) или приеман вътрешно предотвратява образуването на големи 
белези при зарастване на рани.

Пшенични зародиши, соя, растителни 
масла, ядки, брюкселско зеле, листни 
зеленчуци, спанак, пълнозърнесто браш-
но, пълнозърнести каши, яйца.

Витамин F
(ненаситени 
мастни кисели-
ни – линолова, 
линоленова, 
арахидонова)

Поддържа доброто състояние на кожата и косата. Подпомага 
растежа и доброто здраве, като въздейства върху еднокринната 
система и доставя калций на клетките. Способства за намаляване 
на теглото, като изгаря наситените мазнини.

Растителни масла – от пшенични зароди-
ши, лен, слънчоглед, шафран, соя, фъс-
тъчени ядки, слънчогледово семе, орехи, 
бадеми, авокадо.

Витамин К 
(менадион)

Способства за кръвосъсирването и за отслабване на силното 
менструално течение.

Зеленолистни зеленчуци, кисело мляко, соево 
и рибено масло, яйчен желтък, водорасли.

Витамин Р 
(С комплекс, 
рутин)

Усилва действието на витамин С като му помага да поддържа 
здрава съединителната тъкан. Укрепва стените на капилярите и 
предпазва от натъртвания.

Бялата кора и ципите на цитрусовите пло-
дове – лимони, портокали, грейпфрути, 
кайсии, къпини,череши, шипки.

  

 
 

 



Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstr. 10, D-66424 Homburg 

Със силата на маслината!
Комбинирана с витамини, масло от шея и овлажняващи суб-
станции, DOLIVA-серията на Д-р Тайс гарантира средизем-
номорско преживяване и висококачествена грижа за суха и 
чувствителна кожа.

Нежна грижа за цялото тяло 
с натурално маслиново масло от Тоскaнa.


