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ДА СИ ПОМОГНЕМ САМИ:ДА СИ ПОМОГНЕМ САМИ:

СЪРДЕЧНОСЪДОВИ СЪРДЕЧНОСЪДОВИ 
ПРОБЛЕМИПРОБЛЕМИ
Един мускул с големината на юмрук и едва 300 грама тежък е най-
важният за живота ни орган: 60 до 100 пъти в минута той удря, непре-
къснато изпомпвайки кръв и до най-отдалечените миниатюрни капи-
ляри. Една сложна, натоварена и прецизна система, чиято жизнено-
важна дейност може да бъде нарушена по много начини. Ето защо 
подпомагането й при временни оплаквания е много разумно, защото 
този, който не се вслушва в алармиращите сигнали на сърцето си, 
рискува трайни увреждания с опасност за живота.

Тежки крака
Домашни средства
• Вдигайте краката си колкото е 
възможно по-често нависоко.
• Извършвайте ненатоварва-
щи спортни движения (напр. 
спортно ходене, плуване, 
туризъм).
• Ориентирайте се към под-
ходяща гимнастика, насочена 

към подсилване мускулатурата 
на краката.
• При дълги пътувания, про-
дължително седене или стоене, 
както и при горещини преван-
тивно носете стягащи чоропо-
гащници (задължително трябва 
да бъдат точния ви номер). 
• Правете студени обливания 
и масажи на краката (винаги 
отдолу нагоре).

Решението е Venen Gel

• Не употребявайте алкохол 
(разширява съдовете и влошава 
оплакванията) и не пушете (нико-
тинът ненужно стеснява съдове-
те и допълнително възпрепятст-
ва протичането на кръвта).
• Не консумирайте твърде 
мазни храни (водят до отлага-
ния на съдовите стени и допъл-
нително затрудняват циркула-
цията на кръвта).

• Контролирайте теглото си, за 
да не натоварвате допълнител-
но съдовата си система.
• Носете винаги удобни обувки 
и дрехи. Тесните обувки и впити-
те дрехи отнемат от свободното 
пространство на крака и блоки-
рат протичането на кръвта.
• Топлината е вредна при раз-
ширени вени: слънцето, сауни-
те и топлите бани са противо-
показани.
Медикаменти 
• Балсами и гелове за крака с 
екстракт от див кестен.
• Орални препарати с див кес-
тен, червени лозови листа, 
японско дръвче, див чемшир 
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те водни процедури и продъл-
жителните слънчеви бани сти-
мулират задръстването с кръв 
и отоците особено при хората 
със слаба съединителна тъкан.
• Когато е възможно ходете 
боси (много полезно е да се 
ходи по пясък).

Ускорено 
сърцебиене

Домашни средства
• Долупосочените дразнения 
стимулират един определен 
нерв, отговорен за инерваци-
ята на сърцето, който забавя 
ударите му:

✓  Изстудете лицето си с куб-
че лед или го наплискайте 
със студена вода.

(препятстват възпаленията и 
едемите, действат съдоукреп-
ващо и подсилващо). 
• Чай или дражета с елда 
(съдържа активната съставка 
рутин, която прави устойчиви 
съдовите стени).
• Препарти с екстракт от кому-
нига (действа противовъзпали-
телно и отводняващо).
Кога се нуждаете 
от лекарска помощ?
• Ако в рамките на деня оби-
колката на бедрото (около 15 
до 20 см над коляното) и / или 
прасецът (към 15 см над глезе-
на) редовно се увеличава с 1 
сантиметър.
• Ако краката ви придобиват чер -
веникаво-сини оттенъци.

• Когато раните трудно зарастват.
• Ако се появят висока темпе-
ратура и /или треска.
• При нощни мускулни крампи 
(схващания на прасците).
• При стрелкащи болки в прас-
ците.
Съвет: 
• Златното правило срещу  теж-
ки крака е: Х и Л вместо 2 х С 
(ходене и лежане вместо стое-
не и седене).
• Сауните, солариумите, топли-

✓  Поставете и двете си ръце 
(от лактите надолу) под 
силна струя студена вода.

✓  Вдишайте и задръжте въз-
духа колкото е възможно 
по-дълго. После издишай-
те така, сякаш изпускате 
въздуха от балон.

✓  Бързо изпийте чаша студе на 
газирана вода. След това се 
опитайте силно да се уригнете.

✓  Кашляйте силно едно след 
друго.
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„Именно от циркулацията зави-
си, доколко добре ще функци-
онират нашите клетки, докол-
ко бързо или бавно ще остаре-
ят тъканите”, - обяснява проф. 
Райнер-Кристиян Клоп, ръково-
дител на Института по микроцир-
кулация в Берлин. Защото това 
невидимо миниатюрно кръвооб-
ращение осигурява всяка клет-
ка до най-отдалечените части на 
тялото с кислород и важни хра-
нителни субстанции. Успоредно с 
това, то транспортира отпадните 
продукти от обмяната или отров-
ните вещества за извеждане от 
организма.

✓  Отидете до тоалетната и се 
напънете силно.

• Избягвайте физическото нап-
рягане на организма.
• Изпийте бавно чаша студена 
минерална вода на малки глътки. 
• Релаксиращи вани с добавка 
на маточина.
• За подсилване на вегетативна-
та нервна система: водни проце-
дури със смяна на топло и сту-
дено (душове, обливания, бани 
на краката) и / или посещение на 
сауна един път седмично.
• Превантивно: Влажни нала-
гания с арника (1 с.л. тинктура 
от арника на ¼ литър вода) в 
областта на сърцето.
Медикаменти 
• Чай от маточина: 3 с.л. листа 
от маточина се заливат с ¼ 
литър гореща вода, след което 
се оставят да се запарят около 
10 минути.
• Препарати с глог под форма-
та на сиропи, таблети или капки 
(подпомагат дейността и укреп-
ват сърдечния мускул).
• Препарати с жълт кантарион  
и / или маточина.
• Препарати с магнезий и вита-
мин Е.
• Препарати с валериана под 

формата на капсули, таблети 
или капки.
Кога се нуждаете 
от лекарска помощ?
• Когато ускореното сърцеби-
ене се появява нееднократно, 
при всички случаи трябва да се 
консултирате с лекар, за да се 
установи, дали няма органична 
причина за оплакването ви.
• При болки, които се разпрост-
раняват към лявата ръка.
• При загуба на съзнание (дори 
ако е краткотрайна).
• При силно усещане за тежест 
в гръдния кош.

Съвет: 
• Според едно ново любопитно 
изследване четенето на глас на 
хекзаметър (стихове от гръцки-
те класици, напр. „Илиадата” 
на Омир) синхронизира удари-
те на сърцето и дишането по-
добре, отколкото съзнателно 
контролираното дишане.
• Внимание: В никакъв случай 
при ускорено сърцебиене не 
притискайте сънната артерия, 
тъй като, ако не владеете добре 
тази техника, можете да предиз-
викате спиране на сърцето.

Нарушения 
на кръвоснабдяването 

и виене на свят
Домашни средства
• Пийте много течности и 
дишайте чист въздух.
• При виене на свят: Приемете 
вана с добавка на розмарин 
(регулира кръвообращението).
Медикаменти 
• Чай за добро кръвоснабдява-
не:  15 г корен от селим (деве-
сил), 20 г розмарин и 25 г от 
билката Fagopyrum esculentus 
- по 2 ч.л. от билковата смес 
се запарват с ¼ литър гореща 
вода и се прецеждат. Изпиват 
се по 2 чаши на ден.
• При проблеми с кръвоснабдя-
ването: препарати с омега-3-мас-
тни киселини (подобряват виско-
зитета на кръвта), гинкго билоба, 
жен-шен и / или лецитин.
• За подсилване на сърдечната 
дейност при виене на свят: пре-
парати с екстракт от глог.
• За подобряване на кръвооб-
ращението: препарати с кам-
фор или розмарин.
Кога се нуждаете 
от лекарска помощ?
• При загуба на съзнание.
• Когато виенето на свят се поя-
вява внезапно и възникнат сму-
щения в сетивните възприя-
тия, гадене, повръщане и / или 
прескачане на сърцето.
• Когато при наличие на смуще-
ния в кръвоснабдяването се поя-
вят сърдечни оплаквания (чувст-
во за тежест и стягане в гърдите) 
и / или тъпи болки в краката.
Съвет: 
• Леки масажи с етерични мас ла 
(евкалиптово, борово или розма-
риново) могат да засилят дейс-
твието на препаратите срещу 
нарушено кръвообращение.

Анти-ейджинг вълната 
става все по-популярна на 
запад, започна да зали-
ва вече и нашите шири-
ни. От години учените се 
опитват да забавят био-
логичния часовник, със-
таряващ човешкото тяло. 
Немските учени пред-
лагат ефективна защи-
та срещу състаряване-
то на клетките с расти-
телен екстракт от листа 
на гинкго билоба, който 
подобрява циркулацията 
на кръвта и в най-малки-
те съдове. 

Какво не им достига 
на клетките в тялото?

Самият процес на състаряване 
довежда до непрекъснато отс-
лабване на микроциркулация-
та. А той започва още след 40-
годишна възраст. Снабдяването 
на клетките става по-лошо, те 
ограничават все повече функции-
те си и накрая умират. Клоп пре-
дупреждава: „Този процес неп-
рекъснато се засилва от нездра-
вословния начин на живот, осо-
бено от тютюнопушенето, твър-
де тлъстата храна, прекомерна-
та употреба на алкохол, но така 
също и от професионалния или 
семеен стрес.”
Последиците могат да засегнат 
всички органи в тялото. „Типични 
прояви са намаляването на кон-
центрацията и функционалната 
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годност на отделните органи в 
организма, например отслабва-
нето на зрението и слуха. Към 
това спада и по-лошото кръвос-
набдяване на сърдечния мускул и 
болките, предизвикани от недос-
тига на кислород в периферните 
сърдечни съдове, както и нару-
шеното оросяване на крайници-
те – болестта на продавачките”, - 
казва съдовият експерт Клоп. За 
да могат органите да не се отпус-
кат и да продължат да функцио-
нират на същите обороти, орга-
низмът се нуждае от допълнител-
на помощ – подсилващи вещест-
ва, най-добре от природата.

Листата на гинкго билоба 
регулират и засилват 

циркулацията
В търсене на средство, което би 
забавило стареенето на клетки-
те, учените все по-внимателно 
се вглеждат в забележителни-
те качества на гинкго билобата 
– дървото, просъществувало 200 
милиона години и оживяло след 
атомната бомба в Хирошима. До 
днес са открити над 2000 актив-

ни съставки в пресните листа на 
растението. Някои от тях пра-
вят кръвта „по-течлива” и осеза-
емо подобряват кръвоснабдява-
нето не само в големите съдове, 
но и стимулират микроциркула-
цията. Проф. Клоп обяснява как 
функционира това: „Екстрактът 
подобрява способността за про-
мяна на формата на еритроцити-
те и те стигат по-бързо до мили-
ардите тесни съдчета в нашите 
органи. По този начин кислоро-
дът и хранителните субстанции 
могат по-добре да бъдат транс-
портирани до всяка една отделна 
клетка в организма.” Успоредно с 
това експертът е открил, че гин-
кго-екстрактът намалява концен-
трацията на свободните ради-
кали. А именно тези агресивни 
молекули изиграват значителна 
роля в състаряването на клет-
ките. Локалната имунна защи-
та също бива благоприятно пов-
лияна от гинкго билоба. Според 
Клоп: „Тя ни предпазва не само от 
инфекции, но и се грижи за това, 
щетите в организма да бъдат по-
добре поправени.” 

Къде помага 
гинкго-екстракта

В рамките на едно изследване на 
99 тинитус-пациенти проф. Клоп 
може с убедителност да твър-
ди, че гинкго-екстрактът повлия-
ва благоприятно и микроциркула-
цията на вътрешното ухо: „След 
шест седмици лечение при повече-
то тествани пациенти шумовете в 
ушите намаляват, а в отделни слу-
чаи дори напълно изчезват – дори 
при пациенти с хроничен тинитус.” 
Аналогичен добър ефект са регис-
трирали учените и при т.нар. маку-
ларна дегенерация – заболяване 
на ретината, причинено именно от 
нарушена микроциркулация, при 
което зрението значително се вло-
шава. Още след четири седмици 
гинкго-терапия при 80% от паци-
ентите зрителните възможности 
трайно се подобряват.  В редица 
студии проф. Клоп доказва също 
така, че: „гинкго-екстрактът може 
да бъде поне толкова добър в пре-
вантивната терапия на възрасто-
вата деменция, колкото са синте-
тичните медикаменти.”

Правилната доза 
При налични оплаквания гинк-
го-препаратите трябва да бъдат 
приемани продължително време. 
Проф. Клоп препоръчва: „За 
подобряване на микроциркула-
цията идеалната дневна доза е 
120-160 мг.” При това, независи-
мо че чрез приемането на гин-
кго билоба кръвообращението 
се подобрява, не е установен 
повишен риск от кръвоизливи. 
Въпреки това експертът съвет-
ва пациентите, които трябва да 
приемат постоянно аспирин или 
противосъсирващи медикаменти, 
първо да се консултират с леку-
ващия си лекар.

ГИНКГО-ЕКСТРАКТ ЗА ПО-ДОБРА 
ЦИРКУЛАЦИЯ НА КРЪВТА  



6

Обикновенно пряснообразуваната по 
повърхността на тялото пот е без 
миризма. Едва след известно време, 
когато отделената влага започне да 
се разлага посредством бактериите, 
се образува мастна киселина, която 
разпространява неприятна миризма. 
При лоша хигиена на тялото тя, раз-
бира се, допълнително се засилва. 
Редица заболявания обаче като бъб-
речна и чернодробна нарушена фун-
кция, храносмилателни смущения, 
проблеми с щитовидната жлеза, хор-

Nachtkerzen серията на Д-р Тайс
Грижа при невродермит, суха и проблемна кожа
Nachtkerzen серията на Д-р Тайс се грижи за възстановяването и поддържането на хидроли-
пидния слой на кожата посредством съдържащите се в семената на Oenothera biennis (вечерна роза, 
Nachtkerze) ценни мастни киселини (цис-линолова и гама-линоленова), които стимулират изгражда-
нето на естествените бариерни функции на кожата и я овлажняват. Чрез добавката на урея, сквалан, 
масло от жожоба и гуаязален, проблемната кожа се предпазва от изсушаване за продължително време 
и се стимулират регенеративните й способности.

Nachtkerzen серия-
та на Д-р Тайс е под-
ходяща както за грижа 
на суха, проблемна и 
чувствителна кожа, така 
и като придружаващо 
и поддържащо между 
пристъпите средство 
при невродермит и 
псориазис, при профе-
сионални дерматози, а 
също и за чувствителна 
кожа на малки деца.

•  За възстановяване на естес-твените бариерни функции на кожата
•  Предпазва от изсушаване и стимулира регенерацията
•  Възвръща еластичността и намалява дразненето

ПРЕКОМЕРНОТО ПОТЕНЕ: 
НАРУШИТЕЛ НА ЛЯТНОТО 

СПОКОЙСТВИЕ
Потенето е нещо съвсем естествено – една регулираща функция на нашето тяло. 
Чрез него отпадните продукти от обмяната на веществата биват изхвърляни от 
организма. Около 3 милиона потни жлези в човешката кожа се грижат за отстраня-
ването на до половин литър секрети, състоящи се от вода, отпадни продукти и соли. 
В този смисъл потните жлези биха могли да бъдат разглеждани като своеобразен 
трети бъбрек. Нормалното потене при здрав човек е необходимо, полезно и пред-
пазва тялото от заболявания. Отделянето на пот е във взаимовръзка и с дишането 
на кожата. То регулира топлообмена на тялото с околната среда, т.е. когато е горе-
що, потта автоматично се увеличава и посредством изпаряването си охлажда организма. По този начин става 
възможно поддържането на константна телесна температура.  Освен това при естественото потоотделяне върху 
кожата се образува защитен киселинен слой, който препятства проникването на болестотворни причинители.

монална дисфункция, диабет, невро-
за, химични медикаменти (кортизо-
ни, психотропни, болкоуспокояващи, 
хормонални препарати), а също така 
неправилното хранене, дори стресът, 
психическото напрежение и преумо-
рата могат да предизвикат мирисно 
натоварване на отделения секрет.

Как да се справите Как да се справите 
с проблемас проблема

Първото нещо, за което би се сетил 
всеки съвременен човек, е да влезе 

в банята и буквално да отмие лоша-
та миризма. До съвсем скоро обаче 
– почти до края на 19 век, с телесни-
те изпарения се борили не с вода, а 
с парфюми. Козметичната индустрия 
в наши дни предлага много по- широк 
спектър от благовонни продукти, пре-
димно химични средства - дезодо-
ранти, лосиони, пудри против потене. 
Дезодорантите не само неутрализи-
рат неприятната миризма, но и потис-
кат растежа на бактериите и засилват 
бактериалното разлагане на потта.

Препаратите против изпотява-
не съдържат силни адстрингентни 
(затягащи) вещества, които нама-
ляват производството на потните 
жлези почти наполовина. Подобни 
продукти се прилагат предимно в 
подмишничните ямки, т.е. на такива 
места, където лимфните възли рабо-
тят най-интензивно. Непрекъснатата 
им употреба обаче може да потис-
не функциите на лимфната систе-
ма, което да се отрази негативно на 
здравето ви. По този начин чрез лим-
фните пътища в организма могат да 
проникнат нездравословни активни 
съставки. Нерядко в такива случаи 
се стига до кожни възпаления, екзе-
ми, сърбящи обриви или други неи-
зяснени болестни симптоми.

За какво трябваЗа какво трябва  
да внимавате да внимавате 

при дезодорантитепри дезодорантите
Докато преди няколко години спре-
йовете владееха пазара, поради 
вредното им въздействие върху озо-
новия слой в днешно време те все 
повече биват измествани от рол-он 
и сухите дезодоранти. И в едните, 
и в другите обаче се съдържат голя-
мо количество увреждащи здравето 
вещества като напр. унищожаващи-
те бактериите триклозан, алумини-
еви соли, парабени и придизвиква-
щите алергии оцветители. 
При рол-он дезодорантите алуми-
ниевите соли са особено критични, 
тъй като те атакуват не само тек-
стилните нишки на дрехите, но и 
естествените кожни функции. Преди 
няколко години беше установено, 
че триклозанът бива замърсен при 
производството си с ракообразува-
щи диоксини. Канцерогенно дейс-
твие имат също така съдържащи-
те формалдехиди консервиращи 
вещества. Независимо от предуп-
режденията и протестите на сдру-
женията за потребителска защи-
та тези вредни активни състав-
ки все още широко се употребя-
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ват в козметичната индустрия. При 
това в много случаи на опаковка-
та не се декларират всички състав-
ни вещества.
Алтернативата са козметични про-
дукти с растителни етерични масла 
или дезодорираща стипца. Тези про-
дукти се препоръчват особено за 
хора с алергия към оцветяващи, 
парфюмиращи или консервиращи 
вещества. Стипцовите кристали не 
съдържат допълнителни съставки. 
Те се произвеждат само от кристали-
зирала стипца, която свива потните 
жлези и препятства растежа на бак-
териите. При закупуването й обаче 
трябва да внимавате за наличието 
на надписите: „тествано за алергии” 
или „добре се понася от кожата”, тъй 
като съществуват и по-долнокачес-
твени продукти, които са направе-
ни от просто кристализирала калие-
во-алуминиева стипца, която подоб-
но на алуминиевите соли, съдържа-
щи се в обикновените дезодорира-
щи продукти, може да предизвика 
алергични кожни реакции. По-скъпи-
те продукти се състоят за сметка на 
това от многократно кристализира-
ла фина стипца (амониева стипца) и 
се понасят много по-добре от кожа-
та. При използването на дезодори-
ращи кристали трябва също така да 
се има предвид, че при всекиднев-
ната хигиена на тялото трябва да се 
използват pH- неутрални сапуни, за 
да се запази киселинният защитен 
слой на кожата. 

Който има проблеми с потенето, 
трябва да внимава и да не запушва 
потните си жлези с мазила и кремо-
ве. Оплакванията, свързани с отде-
лянето на неприятна миризма при 
потене, изисква цялостен преглед 
и целенасочена терапия на устано-
вените органични смущения, напр. 
в областта на бъбреците, черния 
дроб, щитовидната жлеза, нерви-
те или храносмилането. При тера-
пията би трябвало да се наблегне 
също така на естественото лече-
ние и по възможност да се избягват 
силните химични медикаменти.

Билково лечение Билково лечение 
за регулиране за регулиране 

дишането на кожатадишането на кожата
Голяма популярност напоследък 
доби терапията с плод на хвой-
на. Първия ден се сдъвква едно 
хвойново плодче, втория – две, 
третия - три. Така дозата се уве-
личава до 12-ия ден на 12 плод-
чета. След това започва намаля-
ването й пак с по едно плодче на 
ден до 24-ия ден, когато лечени-
ето пак приключва с едно хвойно-
во плодче. Общо за цялото лече-
ние са необходими 124 плодчета, 
които основно отводняват и про-
чистват организма от шлака и по 
този начин естествено регулират 
дишането на кожата. 
Салвията (градинският чай) е също 
много ефективна билка за реду-
циране на прекомерното потене, 

притежаваща силно адстрингентно 
действие. Тя потиска образуването 
на всякакъв вид секреция, вкл. пот, 
слюнка, кърма, уплътнява и изсу-
шава изпражненията. Затова бил-
ката успешно се прилага вътреш-
но при твърде обилно потене (дори 
когато е болестно, напр. при тубер-

чай, състоящ се от равни части сал-
вия, хмел, енчец и листа от круша: 
1 пълна ч.л. се залива с чаша горе-
ща вода, оставя се 5 минути да се 
запари и се прецежда. Чаят тряб-
ва да се приема неподсладен или 
овкусен с малко количество мед и 
да се пие бавно на малки глътки.

колозно болните), прекомерно мля-
коотделяне (при кърмене) или слю-
ноотделяне (напр. при страдащи-
те от болестта на Паркинсон). Ето 
защо чаят от салвия или билкови-
те пастили могат успешно да пов-
лияят регулирането на процеса на 
потоотделяне.
Два пъти на ден след ядене може 
да се приема и следният билков 

Поддържащо действие имат също 
всекидневните душове със смяна 
на топла и студена вода, праве-
ни сутрин и вечер. Наред с редов-
ната хигиена на тялото освен 
това не се препоръчва носенето 
на дрехи от изкуствени материи, 
както и употребата на много сол, 
кафе, черен чай, люти или силно 
подправени храни.
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функция при мъжа. Секретът се 
отделя непрекъснато и се изх-
върля чрез урината. При еяку-
лация количеството му е до 
25% от еякулата.
Узряването на простатната 
жлеза след раждането зави-
си от нивото на тестостерон в 
организма и от наличието на 

БЪРЗА ПОМОЩ

МЪЖЕТЕ И УВЕЛИЧЕНАТА 
ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА
Увеличената простатна жлеза като медицински проб-
лем е известен от дълбока древност, а самият тер-
мин, означаващ “нещо, което стои отпред”, е намерен 
в писанията на гръцкия лекар-анатом Херофил, още 
от IV в. пр.н.е. Същият е използван заради най-чес-
тите прояви от увеличението на простата, а именно 
смущения в уринирането и задръжка на урината. 
Лекарите от древността са свързвали този проблем 
най-често с наличие на камъни в пикочния мехур. 

Простатната жлеза е ендокри-
нен орган, с формата на кес-
тен и с големина около 3-4 см. 
Съставена е от 30-50 неголе-
ми тръбести жлези и съедини-
телна тъкан. Нейната основна 
роля се състои в отделянето на 
простатен секрет, който е осо-
бено важен за оплодителната 

Растежът на доброкачестве-
ната простатна хиперплазия 
зависи от образуването на 
“възлите”, цялостното уголемя-
ване на жлезата и уголемява-
нето на “възлите”, а фактори-
те за развитието на болестта 
са възраст и ниво на тестику-
ларни хормони. Съществуват 
и допълнителни фактори, оказ-
ващи влияние за ДПХ, а имен-
но: околна среда, начин на 
хранене (диета), наследстве-
ни фактори.
Като цяло ДПХ е бавно прог-
ресиращо заболяване, като 
първите сигнални симптоми за 
това са: прекъсване на струята 
на урината, напрягане при ури-
ниране, капчици след урини-
рането, при по-късните стадии 
невъзможност за уриниране и 
т.н. При насложен и възпалите-
лен процес, болните се оплак-
ват от често и особено нощно 
уриниране, внезапен позив за 
уриниране, както и “изпускане 
по малка нужда”.
За изясняване на всички тези 
симптоми и ранно диагности-
циране на болестта е необ-
ходима консултация с уролог-
специалист, който ще извърши 

ПомогнетеПомогнете
си с Prostaplantси с Prostaplant
Prostaplant съдържа екстракт от плодовете на пал-
мата Sabal serrulata. Той подобрява затрудненото 
отделяне на урина от пикочния мехур в ранния 
стадий на доброкачествено увеличена простата. 
Prostaplant отслабва болезнения напън за урини-
ране, намалява броя на твърде честите и слаби 
уринирания, облекчава болките при уриниране 
и увеличава количеството на отделяната урина. 
Освен това Prostaplant се понася много добре от 
организма и при продължителна употреба. 

Показания: Показания: 
●●  Смущения в отделянето на урината при добро-
качествено увеличена простата стадий I до II.

●●  До момента не са известни противопоказа-
ния, лекарствени взаимодействия и нежелани 
лекарствени реакции. 

Дозировка и начин Дозировка и начин 
на приложение:на приложение: 
●●   Ако лекарят не е предписал друго, се приема 
веднъж дневно по 1 несдъвкана капсула 
с малко течност.

●●  Този медикамент подобрява само оплаквания-
та при увеличена простата, без да отстранява 
самата хиперплазия. Подлагайте се на редовни 
прегледи при Вашия лекуващ лекар.

Д-р Галина Бъчварова

определен ензим за неговия 
метаболизъм. Ако липсва дори 
един от тях, простатата ще 
остане с малко функционална 
тъкан и малка като обем.
Увеличаването на простатна-
та жлеза е нормален и непре-
къснат процес с два забеле-
жими тласъка – по време на 
пубертета и около 40-та година, 
апогея на зрелостта. Средното 
тегло на една нормална жлеза 
е около 20-25г.
Най-честите заболявания на 
простатната жлеза са острият 
и хроничен простатит, добро-
качествената простатна хипер-
плазия (ДПХ) и простатният 
карцином. ДПХ е социален и 
медицински проблем у мъже-
те след 50-55 годишна възраст. 
Има научни изследвания, спо-

ред които патологично увели-
чена простатна жлеза се нами-
ра и у мъже на 35 години.
Какво представлява увеличена-
та простата? Най-ранният белег 
е появата на малки възелче-
та, растежът на които води до 
оформяне на “гроздове” и уголе-
мяване на жлезата. Ако болест-
та прогресира, големите възли 
изместват нормалната жлезна 
тъкан и тя атрофира. Загубва 
се функционалната годност на 
простата като орган.
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НАШИТЕ ЗЪБИ:
ТЕЖКОРАБОТНИЦИ

ЗА ЦЯЛ ЕДИН ЖИВОТ

Всеки знае, колко важни са зъби-
те за нас. За да може организ-
мът ни да преработи приеманата 
храна, тя се разгражда от ензи-
мите. Това ензимно разлагане 
става още в устната кухина пос-
редством смесването на храни-
телната каша със слюнката. За 
целта обаче храната първо тряб-
ва да бъде добре сдъвкана. При 
това нашите челюсти трябва да 
се справят с високи изисквания: 
около 20 тона храна трябва да 
раздробят и сдъвчат зъбите ни за 
80 години живот. Това означава, 
че те са подложени на огромно 
натоварване и след време, когато 
започнат да се износват, се изис-
кват определени усилия за под-
държането на здравината и доб-
рото им състояние.  
Макар и често пъти подценява-
ни, здравите зъби са от огром-
но значение за нашия органи-
зъм. Един инфектиран и нелеку-
ван своевременно зъб може да 
разпространи инфекцията по кръ-
вен път до други части на тяло-
то и да предизвика редица забо-
лявания – от мигренозни, гърле-
ни и ушни оплаквания до ревма-
тични и сърдечносъдови  смуще-
ния, депресии, алергии, дори до 
възпаление на половите жлези. 
Неврологът, проф. Армин Грау, от 
Хайделбергския университет нап-
ример, направил наскоро изне-
надващото откритие, че брон-
хитът и възпалението на венци-

серия от клинични и лабора-
торни тестове, които биха спо-
могнали за най-доброто реше-
ние на въпроса. 
Съществуват бързи, качествени 
и неинвазивни методи на диаг-
ностика, разбира се ориентиро-
въчни, които могат да се извър-
шат в кабинета и на Вашия 
фамилен лекар. Това са т. нар. 
“туше” на простатната жлеза и / 
или супрапубична (трансабдо-
минална) ехография, при която 
се прави измерване на органа, 
може да се установи наличието 
на “остатъчна урина”, даже да 
се диагностицира наличието и 
на възпалителен процес.
При срещата със специалист-
уролог могат да се направят 
редица диагностични тестове, 
които са важен етап от общия 
диагностичен и лечебен про-
цес. Информативни са изслед-
ванията върху налягането на 
струята на урината, ултразву-
ковото изследване (перинеал-
на, трансуретрална и транс-
ректална ехография), венозна-
та урография и ядрено-магнит-
ният резонанс. Важно изслед-
ване за избора на оператив-
ната техника е извършването 
на ендоскопско (цистоуретрос-
копия) изследване на долните 
пикочни пътища, както и изс-
ледването на простатно-специ-
фичен антиген (PSA) и биопсия 
на жлезата, при съмнение за 
злокачествен процес.
Д-р Галина Бъчварова

Около 20 тона храна трябва да раздробят и сдъвчат 
зъбите ни за 80 години живот. За да могат те колко-
то е възможно по-дълго да се запазят здрави, им е 
необходима правилна „поддръжка” и регулярна про-
верка при специалист. Естествено винаги съществу-
ва факторът „заетост”, особено когато става дума 
за едно неприятно изживяване като посещението 
на стоматологичен кабинет. Благодарение на съв-
ременните методи обаче страхът от зъболекаря 
вече не би трябвало да е толкова голям и, когато е 
налице, за него има повече психически, отколкото 
от физически основания. Но каквито и да са при-
чините да пренебрегвате профилактичните или да 
бавите наложителните прегледи при специалист, 
последеците винаги са срещу вас – картината в уста-
та ви се влошава, а процедурите и болката стават с 
течение на времето все по-неприятни.

те повишават риска от инсулт. 
Той изследвал 130 пациенти с 
инсулт и открил, че в миналото 
те са страдали два пъти повече 

от проблеми със зъбите, отколко-
то други, сходни на тях, застраше-
ни от заболяването лица - преди 
всичко от възпаления на венците.
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Правилното хранене Правилното хранене 
може да спести може да спести 
куп проблемикуп проблеми

Ако един орган не се използва 
по предназначение, той закърня-
ва и изчезва. Употребата на все 
по-преработена, смляна и каше-
образна храна, по подобие на 
нашите мускули, които не нато-
варваме с достатъчно движение, 
се отразява негативно на здра-
вината и устойчивостта на зъби-
те ни. Както и мускулите те тряб-
ва да бъдат редовно използвани, 

съответно натоварвани и трени-
рани – за раздробяване и дъвче-
не на твърда храна, която освен 
това масажира венците и под-
силва здравината на зъбите. Ето 
защо е по-добре морковите да 
бъдат ядени цели, а не настър-
гани, ядките да бъдат сдъвква-
ни, а не млени от машина, ябъл-
ките - ядени сурови, а не в ябъл-
ков пай. Приемането на по-твър-
да и непреработена храна естест-
вено изисква по-дълго дъвчене до 
смилането й на почти гладка хра-
нителна каша. Това е необходи-
мо не само, за да се облекчи хра-
носмилането в стомаха, но и за да 
могат ензимите в устната кухина 
да свършат добре работата си. 
Какво представляват всъщност 
ензимите? Те са биокатализатори, 
т.е. вещества, които подпомагат и 
въобще правят възможни обмен-
ните процеси в организма ни. Без 
ензими животът ни би бил немис-
лим. Те вземат участие в почти 
всички процеси в нашето тяло – 
дишането, растежа, храносмила-
нето, кръвосъсирването, самоле-
чението. Дори при инфекции и 
рани в устата, подобно на здрав-
на полиция те атакуват всеки един 
вирусен или бактериален „наруши-
тел” (вкл. пародонтитните бакте-

рии). Ето защо е необходимо пос-
тоянното им доставяне на организ-
ма чрез подходящо хранене, за да 
могат тези полезни помагачи, санк-
ционери и лечители да бъдат вина-
ги достатъчно многобройни, актив-
ни, мобилизирани и ефективни при 
изпълняване на важните си фун-
кции. Особено богати на ензими 

храни са например: суровите узре-
ли плодове, зеленчуците, салати-
те, растителните кълнове и заро-
диши, папаята, ананасът, мангото. 
Ако храненето ви е бедно на подоб-
ни храни, можете да си набавите 
високоензимни препарати под фор-
мата на таблетки, дражета, капки 
или сиропи от аптеката. 
Млечните продукти като млякото, 
сиренето, изварата, както и други 
храни като сусамът, соята, сьом-
гата, фъстъците, орехите, слън-
чогледовото семе са богати на 
веществото, от което са съста-
вени и непрекъснато се нуждаят 
самите зъби – калция. Киселите 
храни и плодови  сокове демине-
рализират зъбния емайл, който 
започва да се изтрива. За възста-
новяването му може да помогне 
флуоридът. Известни количества 
флуор се съдържат в чая и мор-
ските деликатеси, но за да сте 
сигурни, че е набавен в достатъч-
ни количества в организма ви е 
добре да използвате обогатени с 
елемента пасти за зъби и сол. 
Дори и децата са наясно с вред-
ното влияние на сладкото за зъби-
те. След консумацията на сладки 
храни, особено ако са с гъста и 
лепкава консистенция, задължи-
телно измивайте зъбите си, дъв-
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чете дъвка или пийте вода, за 
да отстраните благоприятната за 
развитието на кариесните бак-
терии сладка хранителна среда. 
Внимавайте също с лимоните и 
цитрусовите плодове, чиято кон-
центрирана киселина може да 
атакува зъбния емайл, ако не 
бъде своевременно отмита. 

Хигиената на устната Хигиената на устната 
кухина – необходимост, кухина – необходимост, 
а не добро пожеланиеа не добро пожелание

Основната причина за кариеса и 
пародонтита най-често се коре-
ни в неправилната устна хигиена. 
Зъбите е редно да бъдат основно 
почиствани минимум 2 пъти на 
ден след хранене за 3 до 5 мину-
ти. Флуорираните пасти за зъби 
заздравяват емайла и допъл-
нително предпазват от кариес. 
Минимум 1 път на година тряб-
ва да ходите на профилактичен 
преглед при стоматолог, а най-
добре веднъж на 6 месеца.
За предпочитане са четките с мек 
или средно мек косъм, защото 
тези с твърд косъм могат да раз-

около 30 000 движения на мину-
та! Удобни за почисване на труд-
но достъпните междузъбни прост-
ранства са специалните конци за 
зъби, употребата на които се пре-
поръчва един път на ден – вечер 
преди последното почистване на 
зъбите с четка. Устният душ е 
също много ефективно средство 
за основно почистване на зъбите. 
Можете без никакви опасения да 
го използвате на пълна пара, но 
струята винаги трябва да е насо-
чена хоризонтално на междузъб-
ните пространства, за да може 
успешно да отстрани отложени-
те хранителни остатъци от т.нар. 
венечни джобове.
Както при всяка друга дейност и 
при почистването на зъбите не 
бива да се стига до крайности. 
Твърде честото миене, прекале-
но усърдното търкане или силен 
натиск върху емайлната повърх-
ност могат в крайна сметка също 
да доведат до неблагоприятни 
резултати, дори до заболяване 
на зъбите – изтриване на емай-
ла и възникване на кариес или 

Златото е също така разумен 
избор за невидими зъбни повър-
хности. То е трайно и има много 
добра поносимост. Ето защо осо-
бено се препоръчва за хора с 
алергии или при чувствителност 
към другите материали. 
Полимерът (химио- или 
фотополимер) е естетически 
най-издържания, но скъп мате-
риал, който трудно може да 
бъде различен от зъбния емайл, 
издържа много дълго, но в отдел-
ни случаи може да предизвика 
алергии. 

Добрата поносимост Добрата поносимост 
припри  зъбните протези зъбните протези 

- на челно място - на челно място 
в списъка с желаниятав списъка с желанията

Статистиката показва, че почти 
всеки българин над 30-годишна 
възраст има зъбни протези в уста-
та си. Защото появи ли се дупка, 
тя трябва да бъде запълнена. И 
е добре това да се направи сво-
евременно. В противен случай 
стабилността на зъбните редици 
се загубва и възниква опасност, 
съседните зъби да започнат да 
се изкривяват в посока към осво-
бодилото се празно пространс-
тво. При това може да се появи 
неправилно натоварване и нап-
режение в челюстната мускула-

тура. А ако липсват повече зъби, 
храната вече няма да може вече 
да бъде правилно раздробявана 
и сдъвквана, което ще затрудни 
храносмилателните процеси.
Със страха от загубата на соб-
ствените зъби стоматологът 
трудно може да се пребори. 
Единственото, което би могъл 
обаче да направи, е да изясни 
подробно на пациента си какви 
са най-добрите възможности 
за зъбни заместители – метал 
и металокерамика, като навли-
за и нов материал - керамика 
на базата на цирконоксид, който 
притежава подходяща здравина, 
устойчивост и удовлетворява и 
най-взискателните претенции за 
естествена естетика при изра-
ботването на коронки и мосто-
ве. Високоустойчивата керами-
ка, притежава много добра поно-
симост от организма и редуци-
ра имунните реакции до мини-
мум. По отошение на естетиката 
и оптичната близост до истински-
те зъби протезите от циркониев 
оксид са ненадминати, тъй като 
за разлика от металокерамиката 
не съдържат метална сърцевина 
и светлината може да преминава 
през тях така, както и през нор-
малните, което ги прави неотли-
чими от естествените зъби.

ранят венците, издраскат емай-
ла или изтънят слоя му. Поради 
същите съображения натискът 
върху зъбите също не трябва да 
е голям. Разделете горната и дол-
ната челюст на малки участъци и 
почиствайте зъбите от външната 
и вътрешната страна с малки кръ-
гови движения – около 15 пъти, 
преди да се прехвърлите на след-
ващия участък. Поне един път на 
два месеца подменяйте четката 
си за зъби, както и винаги след 
заболяване, за да не се зара-
зите отново от задържащите се 
в нея микроби. Електрическите 
четки за зъби облекчават зада-
чата ви и успоредно с това пред-
лагат качествено и ефективно 
почистване на зъбите. На пазара 
се появиха вече нови ултразвуко-
ви четки за зъби, които извършват 

редовно разраняване на венци-
те и оголване на зъбните шийки, 
което е предпоставка за развити-
ето на пародонтит.

Пломбите Пломбите 
– метал или полимер?– метал или полимер?

Амалгамата, метална сплав с 
до 50% живачно съдържание, в 
противовес на мнението на екс-
пертите, е напълно допустимо 
решение за запълване на дупка 
в зъб. Отровните изпарения на 
пломбата едва ли биха навредили 
на здравето ви. Една консерва с 
риба тон например съдържа много 
повече живак, а никой досега не я 
е набеждавал за убиец. По-малко 
атрактивен е тъмния цвят на плом-
бата. За сметка на това, материа-
лът е удобен за работа, евтин е и 
издържа до 10 години.
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•  Осигурява сигурна UVA- 
и UVB-защита

•  Успешно предпазва кожата 
от изсъхване, слънчево 
изгаряне и преждевременно 
стареене

•  Добре се понася 
и поема от кожата

За
паз

и слъ
нчевото настроение и след плажа!За

паз
и слъ

нчевото настроение и след плажа!


