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ДА СИ ПОМОГНЕМ САМИ:

ПРОБЛЕМИ  
СЪС СЪНЯ
Когато спим, кръвното налягане и пулсът наистина спадат, но орга-
низмът продължава да работи на високи обороти: имунната систе-
ма се регенерира, клетките се обновяват, дори мускулите растат. 
Ето защо необходимото спокойствие и релаксация на тялото е от 
особена важност. Нарушенията на съня, особено ако са системни, 
могат да доведат до сериозни смущения в здравето и психиката. 
Независимо от това, не трябва веднага да се посяга към химическите сънотворни средства, защото 
понякога ства дума просто за нарушаване на денонощния ритъм. По-добре е да се опитате да отстра-
ните причините. Помнете, че според статистиката най-честият виновник за безсънието е стресът.

Дневна умора
Домашни средства
l Зареждайте се редовно със 
слънчева светлина: тя води до 
потискане на хормона на съня 
- мелатонин. Но само на откри-
то е достатъчно светло за това. 
Обикновените лампи светят от 
50 до 500 лукса, а едва от 2500 

лукса тялото реагира тонизира-
що на светлината.
l Вслушвайте се във вътрешния 
си часовник: между 13 и 14 часа 
всеки човек страда от естествена 
следобедна сънливост. Ако искате 
да я преодолеете, по-добре на-
правете кратка разходка, отколко-
то да се опитвате безуспешно да 
работите през целия следобед.

l Лек спорт: дори шест минути 
бързо ходене са достатъчни да 
се заредите с нова енергия.
l Ако е възможно, направете 
специална пауза за кратка сле-
добедна дрямка, дори ако ще 
да е само за няколко минути. 
Така или иначе не се препоръч-
ва следобедният сън да трае 
повече от 20 минути, но дори и 

5-10 биха имали чудесен обо-
дряващ ефект.
l Избягвайте тежките и мазни 
хранения на обяд.
Медикаменти 
l За съжаление, не съществуват 
специални препарати без рецеп-
та, тъй като причините, които 
биха могли да доведат до дневна 
умора, са много и разнообразни.
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l Дръжте краката на топло. Ако 
стъпалата ви са студени, обуй-
те чорапи в леглото.
l Правете отпускащи упражне-
ния, най-добре с помощта на 
релаксираща музика.
l Откажете се от мазните храни, 
алкохола и цигарите четири 
часа преди нощния сън.
l Не спортувайте интензивно 
вечер. Непосредствено след 
спортна дейност човек е и пси-
хически, и телесно „пренавит”, 
сърдечната му дейност и кръ-
вообращението са ускорени. 
Успокояването и отпускането 
на организма е реално възмож-
но едва след 4 до 6 часа.
l Изпийте чаша с топло мляко, 
бадемов шейк или чай от липов 
цвят преди сън. Напитките 
могат да бъдат подсладени с 
мед.
l Половин час преди лягане се 
отпуснете в топла вана (38 гра-
дуса) с добавка на липов цвят.
Медикаменти 
l Препарати с валериана под 
формата на капсули, таблети 
или капки.

l За подсилване на организма 
приемайте мултивитаминни 
препарати, най-добре с добав-
ка на минерали и микроелемен-
ти. Желателно е да се прие- 
мат регулярно в рамките на 10 до 
20-дневен терапевтичен курс.
l Препарати с женшен и гинк-
го билоба.

l 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.
l Препарати с жълт кантарион.
l Препарати с валериана и ма-
точина в комбинация.
l Изпийте магнезий (напр. под 
формата на разтворими таб-
летки) с чаша топла вода.
Кога се нуждаете  
от лекарска помощ?
l Ако не можете да се справи-
те посредством меки средства 
с проблемите по заспиването и 

Съвет: 
Съществува неправилно схва-
щане, че всеки човек се нуждае 
от осем часа сън – необходи-
мостта от сън обаче е индивиду-
ално различна. Ако след петча-
сов сън се чувствате достатъч-
но свежи и бодри, със сигурност 
не страдате от „липса на сън”.

Проблеми  
с нощния сън

Домашни средства
l Не претопляйте пркалено 
спалното помещение – стая-
та трябва да бъде не по-топла 
от 18-20 градуса и добре про-
ветрена.
l Постарайте се да си създа-
дете колкото е възможно по-
спокойна атмосфера за сън. 
Изолирайте се от всякакви зву-
кови, светлинни или мирис-
ни дразнители. Хъркащият ви 
партньор, например, можете 

Кога се нуждаете  
от лекарска помощ?
l При продължително задър-
жащи се оплаквания, за които 
трябва да се потърсят основа-
телни причини.
l Ако дневната умора води до 
смущения в професионалния 
или личния живот на пациента.
l Ако поради пристъп на силна 
умора бъде предизвикана зло-
полука или нараняване (напр. 
при падане).
Съвет: 
Също нарушения в алкално-ки-
селинното равновесие на орга-
низма могат да ви направят 
отпаднали и уморени. В този 
случай биха могли да помог-
нат препаратите с алкални суб-
станции.

Проблеми  
със заспиването

Домашни средства
l Половин час преди сън по-хо-
дете на чист въздух. По-добре 
разходка вечер, отколкото 
хапче за сън. Учените са уста-
новили, че който изминава 
няколко километра пеш на ден 
намалява риска от безсъние  
с една трета.

в рамките на една седмица не 
настъпва никакво подобрение.
l Когато успоредно съществу-
ват и телесни оплаквания (на-
пример, ускорено сърцебиене, 
недостиг на въздух, присъпи на 
потене) или пък се наблюдава 
неоснователна загуба на тегло.
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Не е задължително спортът да 
определи жизнения им път, но за 
развитието на децата и подраст-
ващите движението е от изключи-
телна важност. Защото регуляр-
ните спортни занимания учат на 
социална компетентност, укреп-
ват самочувствието и подсилват 
здравето. 
Телесната активност придобива 
още по-голямо значение в раз-
витите общества, където всяко 8 
дете (12%) страда от наднормено 
тегло. И според изследванията 
виновни за това са не само хам-
бургерите, пържените картофки 
и сладкишите, а най-вече лип-
сата на достатъчно движение. И 
нищо чудно. Това, което преди 
се е разбирало от само себе си, 
в наши дни се е превърнало в 
лукс. На децата вече не се позво-
лява да се катерят по дърветата 
или да ритат топка на улицата. За 
сметка на това те все повече се 
заседяват пред телевизора или 
компютъра, похапвайки пуканки, 
чипс или десертни блокчета.
Кой спорт обаче би бил пра-
вилният избор за всяко отделно 
дете? Това зависи най-вече от 
темперамента, телосложението и 
индивидуалната психика на мал-

временно да изпратите в друга 
стая. 
l Вместо да оставате легна-
ли и да се въртите в очаква-
не на съня, по-добре станете и 
се занимавайте с ненатоварва-
ща дейност, докато не се върне 
умората.
l Ароматерапията със специ-
ални лавандулови торбички 
или няколко капки лавандуло-

во масло на възглавнцата могат 
да подпомогнат спокойния ви 
нощен сън.
Медикаменти 
l За съжаление, не съществу-
ват специални препарати без 
рецепта. Понякога добър ефект 
могат да имат обаче стимули-
ращите съня препарати, избро-
ени в предишната глава (вж. 
„Проблеми със заспиването”)
Кога се нуждаете  
от лекарска помощ?
l Ако дълбоките фази на съня 
в продължение на седмици не 
достигат, и през деня постоян-
но се чувствате отпаднали, раз-
дразнителни или депресирани.
Съвет: 
Не се нервирайте: всички хора 
се будят по няколко пъти на 
нощ. Най-често обаче фази-
те са толкова къси, че не си 
спомняме за тези краткотрай-
ни събуждания. Колкото пове-
че мислите върху това или се 
дразните, толкова по-трудно ще 
ви бъде да заспивате отново. 

КОЙ СПОРТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА МОЕТО ДЕТЕ?

•  Осигурява правилно функциониране 
на мускулите 

•  Помага за изгаряне на мазнините  
и произвеждане на енергия

•  Противодейства на стреса  
и депресията, действайки като  
естествено успокоително средство

•  Поддържа здрава сърдечно- 
съдовата система и предпазва  
от инфаркт

•  Носи облекчение при нарушено  
храносмилане, неутрализирайки 
киселините

•  Предпазва от отлагане на калций,  
от камъни в бъбреците и жлъчката

•  Помага срещу предменструален 
синдром

MAГHEЗИЙ
Eфервесцентни 
таблетки

Малките хора трябва много да се дви-
жат, за да могат добре да се развиват. 
Но кой спорт да изберете за вашето 
дете? Ще се опитаме да ви помогнем 
да направите правилния избор – спо-
ред възрастта, характера, темпера-
мента и предпочитанията му.

кия кандидат спортист. Плахите и 
стеснителни деца едва ли ще се 
справят с една силова, отборна 
игра като баскетбола, например. 
Те биха се чувствали много по-
добре, ако тренират гимнастика 
или лека атлетика. Лакомниците 
с наднормено тегло е най-добре 
да се насочат към плуването и 
колоезденето, балетът или джо-
гингът определено не биха били 
най-подходящият избор.
Така или иначе, определящи в 
крайна сметка би трябвало да 
бъдат предпочитанията на само-
то дете, тъй като спортът тряб-
ва да носи също удоволствие, 
удовлетворение и позитивни емо-
ции. Ето защо не настоявайте за 
по-разумния според вас избор, 
ако наследникът ви се е насо-
чил към друг спорт. Оставете го 
да опита. Говорете с него, насоч-
вайте и съветвайте, но не го при-
тискайте да прави нещо, което му 
е непосилно или нарушава пси-
хическия му комфорт. И не се 

хвърляйте ентусиази-
рано да купувате 

скъпа екипиров-
ка, преди да сте 

сигурни, че интересът е 
траен и това е окончателното 
ви решение. Може да се нало-
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жи да опитвате многократно, дока-
то откриете идеалния спорт за 
вашето дете. Желаем ви успех!

Бебешка гимнастика
Възраст: от 4 месеца
Някои бебета се страхуват от 
водата или не се чувстват добре в 
нея. „Земната” гимнастика е най-
добрата алтернатива за тях. Тя 
помага на бебетата по-добре да 
опознаят тялото си и да се нау-
чат да го контролират. Успоредно 
с това се регулира и вроденият 
им стремеж към движение. Ако се 
комбинира със специални уреди и 
лек масаж, се превръща в истин-
ско приключение за мъничетата. 
Повечето бебета обичат да се тър-
калят без дрехи и пелени. С една 
голяма кърпа на пода, не е про-
блем да им бъде доставено това 
удоволствие, което допълнител-
но ги стимулира към движение. 
Груповата гимнастика за бебета 
е особено забавна и ползотворна 
за тях. Наистина децата на тази 
възраст почти не общуват, но нау-
чават много неща едно от друго и 
отрано се приучават към социал-
ни контакти с връстници. 

На малкото човече трябва да се 
даде време, постепенно да се 
приспособи към новите движения 
и натоварването. В противен слу-
чай ще се почувства пресилено и 
ще започне да плаче. 
Има много книги със съвети за 
правилно провеждане на бебеш-
ка гимнастика в домашни усло-
вия, но е по-добре да се запи-
шете отначало в специализиран 
курс с треньор, който да наблю-
дава упражненията и коригира 
евентуалните ви грешки.  
Съвети: Бебетата могат да се кон-
центрират само за кратко време и 
после искат да бъдат оставени на 
спокойствие. Започнете упражне-
нията с не повече от 10 – 15 мину-
ти. Ако детето е по-голямо, може-
те постепенно да увеличавате 
времето за гимнастика.

Плуване
Възраст: от 5-6 години
Регулярното плуване трени-
ра сърцето и кръвообращение-
то. Освен това отпуска, развива 
белите дробове, укрепва гръб-
начния стълб и щади ставите. 
Малко преди тръгване на училище 

повечето деца се научават да плу-
ват. Най-добре е обаче за целта 
те да бъдат записани на курс. 
Тренирайки под професионално 
наблюдение, ще могат да усво-
ят правилно движенията и начи-
на на дишане, както и различните 
стилове на плуване. А и какво би 
могло да мотивира повече от спе-
челения на състезание медал?
Съвети: За деца от 4 години нагоре 
съществуват т.нар. курсове за свик-
ване с водата. Там те се научават 

да се движат без страх във вода-
та, да потапят главата си и да пра-
вят някои дихателни упражнения. 
Курсове за начинаещи се предла-
гат в почти всички плувни бази и 
някои басейни. Остава да изберете 
най-удобното за вас място.

Баскетбол
Възраст: игрово от 4 години, 
отборно от 6 години
Да хвърлят и да ловят топка е 
голямо забавление за децата. В 

КОЙ СПОРТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА МОЕТО ДЕТЕ?

Дерматологично тествани

Nachtkerzen балсам 
на д-р Тайс
Базисна грижа с масло от 
Oenothera biennis

Nachtkerzen интензивен
крем на д-р Тайс
Специална грижа с 22% 
Oenothera biennis

Nachtkerzen душ-гел
на д-р Тайс
За почистване и овлажняване 
на сухата кожа

Не съдържа парфюм
и оцветители

За повече информация:
www.naturwaren-theiss.de
www.naturprodukt.bg 

Серията Нахткерцен съдържа жизненоважни аминоки-
селини, извлечени от семената на Oenothera biennis. 
Добавени са и ценнитe масла от жожоба, авокадо и азу-
лен, които също предпазват кожата от изсушаване.

Кожата на детето ви е суха и чувствителна?
Страда от невродермит?
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тази дейност те могат да започ-
нат отрано да се упражняват. Но 
една комплексна игра като бас-
кетбола може да бъде разбрана 
само от поотраснало вече дете. 
Баскетболът е динамичен и 
завладяващ спорт. За да може 
обаче първото въодушевление от 
отборната игра да не премине 
бързо в голямо разочарование, 
кошът трябва първоначално да 
бъде закачен малко по-ниско. В 
 противен случай силовото на- 
прежение става прекалено голя-
мо за дребосъците и почти никоя 
тяхна топка не попада в мре-
жата. Подхвърлянето на топка-
та с отскоци, целенето на коша 
и блокадите изискват цялостното 
участие на тялото, а така също и 
на мисълта. Кондиция, бързина, 
ловкост, внимание и концентра-
ция са качествата, които разви-
ва този спорт.
Както и при всички други отборни 
игри, при баскетбола децата нау-
чават, че само като колектив могат 
да спечелят победа. За чувстви-
телните натури обаче това е по-
скоро неподходящ спорт, тъй като 
под коша най-често надделява гру-
бата сила. Хиперактивните деца 
или малките разбойници, които 
непрекъснато се блъскат и бутат, 
за сметка на това могат да откри-
ят на баскетболното игрище ако не 
попрището си, то поне отдушник за 
агресията, впрегната в полезна и 
увлекателна дейност. При това ще 
бележат не само точки в коша, но 
и ще трупат основателно самочув-
ствие, вместо да бъдат потискани 
с постоянно мъмрене. 
Съвети: Независимо че на много 
места на улицата и по дворове-
те има закачени кошове, е най-
добре да запишете детето си да 
тренира в отбор. Баскетболът е 
много повече от обикновено целе-
не на коша с топка. Възползвайте 
се пълноценно от него.

Футбол
Възраст: от 4 години
„Моят син е нападател,” – това 
е мечтата на почти всеки баща. 
Подобно на много други европей-
ски държави, футболът е наци-
онална игра и в България. Да 
тичат след топката децата се 
научават относително рано, 
но овладяването на играта в 
стратегически смисъл, отне-
ма още известно време. Тъй 
като футболът е сложна игра 
с много правила, усъвършенства-
щи техники и огромно количе-
ство тактики. А това най-често 
убягва на малките деца. Те искат 

просто да тичат след топката. 
Едва от 6-годишна възраст деца-
та започват да разбират тактиче-
ските маневри и концепцията на 
играта. Но и от по-ранна възраст 
футболът учи на издръжливост, 
бързина и колективен дух.
Съвети: Уличният футбол в голе-
мите градове може да бъде опа-
сен и е несъвместим с нормите 
за съжителстване. В много евро-
пейски държави дори е забра-
нен. Определено би било по-без-
опасно и полезно за детето, а и 
по-етично спрямо съседите ви, 
да потърсите организиран начин 
за практикуване на любимия му 
спорт.

Гимнастика
Възраст: от 4 години
Гимнастиката не е най-популярни-
ят спорт сред децата и, за съжа-
ление, често пъти остава недоо-
ценен и от родителите. Въпреки 
че с многообразните си дисци-
плини и уреди може да предло-
жи не само хармонично развитие, 
но и разнообразие. Стимулира 
способностите за концентрация, 
които са особено необходими в 
учебния процес. Малките гимнас-
тици придобиват 
добро усещане 
за възможност-
ите на тялото 
си и започват 
да възприе-
мат всяко 
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следващо упражнение като пре-
дизвикателство. 
Идеален спорт за деца, които 
се боят от телесен контакт и на 
които не достига агресивност за 
участие в отборна игра. Тук няма 
да има нужда да се впускат в 
директен сблъсък с останалите, а 
ще могат като отделни спортисти 
да допринасят за доброто пред-
ставяне на отбора. 
Съвети: Гимнастиката е особено 
подходяща за деца с гръбначни 
изкривявания - все по-често сре-
щано явление в последните годи-
ни. Освен че подобрява постанов-
ката на тялото, този спорт допри-
няся за укрепване на коремна-
та мускулатура, която поддържа 
гръбначния стълб в периодите на 
бързо израстване на организма. 
Ако при детето ви се забелязват 
гръбначни отклонения, е добре 
да го включите поне в групата по 
лечебна гимнастика в училище 
или към районната поликлиника.

Лека атлетика
Възраст: от 5 години
Спринтиране, бягане на дълги 
разстояния или хвърляне на диск 
– многообразието на дисциплини 
в леката атлетика ще позволи на 
детето да избере най-интересната 

те деца, които непрекъснато се 
стремят към самоутвърждава-
не и изява. Така амбицията им 
може да бъде насочена в полез-
на посока и да им помогне да 
развият в себе си ценни качества 
– не само дисциплина, търпение 
и издръжливост, но и често пъти 
липсващите им колективно чув-
ство, умение да се губи и състе-
зателна етика.

Каране на кънки и ролери
Възраст: от 6 години
Карането на зимни кънки или 
ролери е любимо занимание не 
само на децата, но и на възраст-
ните. Един от спортовете, които 
могат да бъдат практикувани от 
цялото семейство през уикенда 
или ваканциите. Укрепва стави-
те, подобрява кондицията, коор-
динацията и равновесието. Но 
може да доведе и до сериозни 
травми. Свързан е с развиването 
на високи скорости, което доста-
вя огромно удоволствие на мал-
ките спортисти, но пък често пъти 
се съпровожда от непреценява-
не на възможностите, неумение 
или нежелание за спиране. Ето 
защо е задължително запалили-
те се кънкьори да се запишат на 
курс, където да бъдат научени да 

та пързалка или пък ги вземат със 
себе си на изтощителни турове 
с ролери. Децата обаче, особено 
по-малките, не могат да издържат 
на продължителното натоварване. 
Сигурен знак за това е, че преста-
ват да държат кънките или ролери-
те успоредно и започват да ги кри-
вят. При децата под 14-годишна 
възраст, мускулатурата на краката 
след ½ -часово интензивно кара-
не толкова се уморява, че остава-
нето им на кънките става опасно и 
нараняването е просто гарантира-
но. Ето защо, независимо колко са 
стабилни и добри в този спорт, а и 
колко им се иска да продължат с 
любимото занимание, планирайте 
по-къси преходи и, ако забележите 
умора, спрете или направете про-
дължителна почивка.

Колоездене
Възраст: от 5-6 години
Подобно на кънките и ролери-
те карането на колело е също 
сред любимите семейни спорто-
ве. Практикува се на открито, сти-
мулира обмяната на вещества-
та и бързото горене на калории. 
Ето защо е сред препоръчвани-
те за деца с наднормено тегло. 
Освен това стяга и подсилва мус-
кулатурата, подобрява координа-

цията и равновесието. Но може 
също да доведе до травми, осо-
бено в началния период на обу-
чение. Зaтовa е добре начина-
ещите колоездачи да се запишат 
на курс, където да бъдат научени 
да овладяват скоростта и спира-
нето, или пък с обучението им да 
се заеме опитен велосипедист.
При колоезденето също не бива 
да се пести от обезопасяваща 
екипировка – каската може да 
предотврати сериозни наранява-
ния и фрактури. 
Съвети: Карането на колело може 
да бъде усвоено от относител-
но малки деца, но за тези под 5-6 
годишна възраст се препоръчват 
специалните детски велосипеди с 
помощни колела, тъй като пазене-
то на равновесие е трудно пости-
жимо за тях.  Изтощителните коло-
ездачни турове не се препоръчват 
за деца под 14-годишна възраст. 
Умората довежда до разконцен-
триране и най-често завършва в 
близките храсти. 

Балет
Възраст: от 4 години
Всяко малко момиченце мечтае 
да застане един ден като прима-
балерина на сцената. Тази дет-
ска мечта намира и сериозна под-

имат винаги своеобразен свето-
фар в главата си – да преценя-
ват, умеят и си налагат да спират, 
когато е необходимо.
Карането на кънки и ролери са 
сред рисковите спортове, при 
които в никакъв случай не бива 
да се пести от обезопасяваща 
екипировка – каската, наколен-
ките, налакътниците и ръкавици-
те не са модни, а предпазващи 
от травми аксесоари. Изчислено 
е, че употребата на налакътни-
ци, например, намалява риска от 
лакътни фрактури пет пъти! 
Съвети: Увлечени в приятното 
занимание, много родители не се 
съобразяват с възрастовите въз-
можности на децата си на зимна-

и подходящата за него. Тичането, 
скачането и хвърлянето са в осно-
вата на този многолик спорт, 
който изисква от подрастващи-
те спортисти сериозна дисципли-
на, но пък предлага многообра- 
зие и самочувствие. Освен из-
дръжливост, сила и добра концен-
трация, формира също състезате-
лен дух, конкурентноспособност и 
чувство за колективна принадлеж-
ност. Тренира се в отбори, но на 
състезанията участниците се кон-
курират един с друг. Така те полу-
чават самочувствие от индивиду-
алната изява, но също развиват и 
усет към работата в екип.
Съвети: Леката атлетика е много 
подходящ спорт за амбициозни-
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крепа от майките, както и от очер-
таващата се напоследък “балет-
на” мода. Независимо че бале-
тът изисква огромна дисципли-
на, самообладание и ограниче-
ния. При децата обаче тя би тряб-
вало да се провежда по-скоро 
в игрови вариант – с движения 
към музиката. Позициите и тан-
цуването на палци идват едва по-
късно. От малките деца не бива 
да се изисква прекалено много, 
не само защото не е добре да 
бъдат претоварвани, но и защото 
това може да доведе до хронични 
увраждания.

При правилни тренировки балетът 
развива хармонично тялото, допри-
нася за добрата стойка, гъвкавост-
та, грацията, чувството за ритъм и 
координацията. И независимо че 
се счита приоритетно за момичеш-
ко занимание, той не е забранена 
зона и за момчетата – в края на кра-
ищата нали някой трябва да носи 
примабалерината на ръце.
Съвети: Широка популярност доби-
ха напоследък не само школите по 
класически балет, но и тези по със-
тезателни и бални танци, модерен 
балет, народни танци или балет с 
елементи от художествената гим-
настика. При избора си е добре 
да се съобразите както с желани-
ето, възможностите, темперамен-
та и индивидуалния характер на 
детето, така и с професионализ-
ма на преподаване в съответната 
школа, както и с поносимостта на 
детето към натоварването и мето-
да на обучение. 

Туризъм и катерене
Възраст: туризъм от 5 годи-
ни, катерене на естествен 
терен от 14 години (на стени 
за катерене от по-рано)
По време на туристически-
те походи децата се научават, 

колко важно е да бъдеш в група 
и да разчиташ на другите, вмес-
то да се изправяш срещу тях. 
Освен това опознават природата 
и се научават да я ценят и уважа-
ват. Развиват чувство за ориен-
тация, солидарност и издръжли-
вост. Пребиваването в планината 
и общуването с природата, което 
е едно преживяване и от психоло-
гичен характер, е много по-нато-
варващо за децата, отколкото за 
възрастните. Ето защо при похо-
дите винаги трябва да важи след-
ното правило: темпото се опреде-
ля от децата, а не от родителите. 
Малките покорители на планина-
та се нуждаят от чести паузи, в 
които да си почиват, независимо 
че за разлика от възрастните не 
седят на едно място, а непрекъс-
нато кръжат или дори подскачат 
наоколо. Това е така, защото умо-
рата им не е само от физичес-
ко естество. Наклоненият терен 
за тях при всички положения е 
по-стръмен и по-тежък, но те се 
уморяват също от еднообразната 
дейност, а и се нуждаят от чести 
спирки, за да опознаят отблизо 
новата обстановка и атмосфера.  
При изкачване на планината въз-
растните винаги трябва да вър-
вят след децата, за да могат да 
ги задържат в случай на нужда, 

на (включително през лятото!), за 
да се предотвратят честите изкъл-
чавния и травмите на глезена при 
неравния планински терен. Те са 
от особено значение за децата, 
които са все още с неукрепна-
ла костна система, при това се 
движат неравномерно, често пъти 
дори с подскоци или внезапни 
завои, ако нещо прикове внима-
нието им. Панталонът е по-добре 
да не бъде дънки, които са тесни, 
неудобни и нехигиенични, нито 
пък шорти през лятото, защото 
храстите и острите треви могат 
да издерат голите крака. Леките, 
меки дрехи от дишащи и водо-
устойчиви материи, съобразени 
със сезона и променливото време 
в планината, са тези, към които 
трябва да се насочите, а не към 
старите, нито дори към „удобните 
или любимите” на детето ви.  

Тенис
Възраст: от 5-6 години
Тенисът тренира координацията, 
бързите реакции, концентрацията, 
гъвкавостта, при това децата ста-
ват много силни в тичането. А освен 
всичко друго стимулира паметта и 
мисленето! Доказано е, че за раз-
лика от упражненията във фитнес 
залата някои игрови спортове, осо-
бено свързаните с топка и индиви-

докато при слизане, когато опас-
ността от подхлъзване и падане 
е особено голяма – трябва да се 
движат пред тях.
По една изкуствена стена с необ-
ходимото осигуряване катерене-
то не е никаъв проблем и за мал-
ките деца. То им доставя огромно 
удоволствие, защото е, така да се 
каже, в кръвта им, те го умеят ин-
стинктивно. Високопланинските по-
ходи и алпинизмът обаче не са 
подходящи за деца под 14 години.
Съвети: На туристическата еки-
пировка трябва да се гледа изклю-
чително сериозно. Не е доста-
тъчно детето да бъде облечено в 
стари дънки и гуменки, за да „тича 
по поляните”. Най-важни са турис-
тическите обувки, които трябва да 
бъдат високи и да държат глезе-

дуална изява на спортиста, се отра-
зяват изключително ползотворно на 
мисловната дейност. По всяка веро-
ятност това е така, защото няма 
две еднакви топки. Към всяка тра-
ектория, бързина и ъгъл на пода-
ване, спортистът трябва бързо да 
нагоди тялото и ракетата си така, 
че не само да посрещне удара, но 
и да го върне по стратегически изго-
ден за него начин. 
Много е важно детето да изучи 
правилната техника на играта 
под ръководството на професио-
налисти. Тъй като погрешно усво-
ените движения е много трудно 
да бъдат коригирани по-късно, 
а много често те водят до не-
правилни натоварвания и непо-
правими увреждания (особено в 
областта на ставите).
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Съвети: Не подтиквайте деца-
та си към големи натоварва-
ния, защото те са изключително 
нездравословни в ранна възраст. 
Детският организъм, и особено 
мускулите, хрущялите и костите 
все още растат и са много чув-
ствителни. Амбициозни родители 
понякога поставят децата си пред 
реалната опасност, една обеща-
ваща кариера много рано да се 
разбие във фатално нараняване 
или хронично увреждане.

Каране на ски 
Възраст: от 4 години
Двигателните умения при каране-
то на ски могат да се усвоят срав-
нително рано от децата и в момен-
та, в който свикнат с тежките ски-
обувки, започват да им доставят 
неимоверно удоволствие. За по-
малките деца дори усвояването 
им е по-лесно, тъй като ниският 
ръст при балансирането на писта-
та е по-скоро предимство. 
Карането на ски е сред сезонни-
те спортове, които се практику-
ват на открито и стимулират сър-
дечната дейност, кръвообраще-
нието, обмяната на веществата. 
То калява организма, подобря-
ва кондицията и доставя много 
положителни емоции. Успоредно 
с това, според травматолозите, е 
и един от най-рисковите спорто-
ве. Ето защо е необходимо обу-
чението в техниката на ските да 
бъде поверено на професиона-
листи – от една страна, за да нау-
чат детето на безопасно каране 
и овладяване на скоростта, а от 
друга, за да се предотврати не-
правилното натоварване на тяло-
то, което би могло да доведе до 
нежелани мускулни разтежения 
или увреждания на ставите.
Съвети: На италианските писти 
всички деца до 14-годишна въз-
раст са задължени да носят 
каски. В България това се смята 
едва ли не за срамно, особено от 
тийнейджърите. При това е дока-
зано, че 44% от всички падания 
с каски са по-леки, а опасността 
от животозастрашаващите череп-
но-мозъчни травми намалява с 
92%! Премислете добре избора 
на ски за детето си.  Независимо, 
че карвинг-ските изглеждат по-
стабилни, според специалисти-
те паданията с тях са много по-
опасни. Това по-всяка вероятност 
е така, защото по-широките ски 
създават усещане за стабилност, 
което подвежда особено начина-
ещите скиори да надценяват въз-
можностите си или да увеличават 
неразумно скоростта. 

Езда
Възраст: Зависи от вида 
яздене. Волтижиране от  
5-6 години, яздене от 10 до 
12 години.
Язденето изисква отговорност и 
дисциплина – децата, които не 
притежават тези качества, бързо 
ще ги усвоят. Едва забележимо, 
но много ефективно се тренират 
мускулите (гръбните, тазовите, 
бедрените). Стимулира се коор-
динацията и фината моторика, 
тъй като движенията на ездача 
непрекъснато трябва да се син-
хронизират с тези на коня.
Конят, с който си партнира детето, 
не е уред, а живо същество. Той 
изисква грижи, разходки и добро 
отношение. Така младият ездач се 

научава на отговорност и внима-
ние към „партньора” си, печели не 
само доверие и самочувствие, но 
и радост от общуването с живот-

ното. Конете излъчват сила, топли-
на и спокойствие – точно това, от 
което би се нуждаело едно стре-
сирано или объркано дете. Конят 
може да бъде третиран като истин-
ски приятел – да бъде прегръщан, 
потупван или глезен с лакомства и 
да отвръща на ласките...
Съвети: Рискът от падания и 
наранявания ще бъде редуциран, 
ако оставите детето при начал-
ното му обучение в ръцете на 
добър учител. Каската и здрави-
те ботуши са от задължителен, а 
не от пожелателен характер. На 
едно послушно пони биха могли 
да трупат опит и деца от детска-
та градина, а за правенето на 
обиколки по манеж на гърба на 
кротък кон правилната възраст е 
началното училище.
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26 кости, 31 стави, 29 муску-
ли, 50 връзки, около 500 вени, 
артерии, капиляри и неизбро-
ими нервни окончания смекча-
ват като амортисьори разтър-
сванията при движение, израв-
няват неравностите и поддър-
жат тялото в равновесие. Могат 
дори да хващат, поне при раж-
дането ни. Уви, с порастването 
този рефлекс изчезва.
80% от всички жени имат 

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ: 
ВИСОКИ ТОКЧЕТА

Главоболие, схванат кръст и болки в хълбоци- 
те? Причината за това може да се корени в 
неправилните обувки. Какво трябва да знаете, за 
да можете да следвате модната тенденция без да 
навредите на здравето си.  

Шпиц, високи и тесни – модата 
на обувките през този есенно-
зимен сезон е истинско изпи-
тание за краката. И как реаги-
рат те на това? Болят, отичат, 
измръзват на улицата и горят 
в стаята, развиват мехури и 
мазоли – алармират по всяка-
къв начин, че изтезанието не 
им понася.
При това стъпалата са доста 
чувствителни. С два пъти по 

деформирани стъпала. 
Поради спецификата на дете-
родните функции съединителна-
та тъкан на жените по природа 
е по-слаба. Стабилизиращите 
сухожилия и съединителните 
връзки бързо изгубват своята 
здравина. Това разширява стъ-
палата с годините. Но тъй като 
само един тесен крак се смята 
за атрактивен, пък и подчиня-
вайки се на модните тенден-
ции, жените най-често посягат 
в магазина към тесните обувки 
с високите токове. В името на 
красотата са съгласни да „тър-
пят” за хубост. За сметка на... 
здравето. 
Пораженията са особено голе-
ми през студените месеци на 
годината. Освен всичко друго 
те спират кръвоснабдяването и 
довеждат до усещане за студ 
или до реално измръзване на 
краката. Дамите, обичащи да се 
кипрят на високи токчета, при-
нуждават стъпалата си да под-
държат цялата тежест на тялото 
едва с 1/3 от повърхността си, а 
именно с възглавничките и пръ-
стите. Продължителното носе-
не на високи обувки довежда 
до трайни увреждания и дефор-
мации - мускулите на прасците 
закърняват, а ахилесовите сухо-
жилия при прехода между пра-
сците и стъпалата се скъсяват. 
Това от своя страна пречи на 
правилното функциониране на 
венозните клапи, изтласкващи 
кръвта нагоре и предотвратява-
щи задържането й в съдовете, 
и може да доведе до възниква-
не или влошаване на разшире-
ните вени с всички произтичащи 
от това неприятни последици и 
опасности.
Когато вечерта 
най-после крака-
та бъдат освободе-
ни от притискащите ги 

като менгеме обувки, те най-
често биват напъхвани в твър-
де широки и безформени пан-
тофи, в които нормалното ходе-
не или пружиниране на крака е 
практически невъзможно. 
Изтезанието на стъпалата 
подлага тялото на постоя-
нен стрес. Тъй като дори при 
малка деформация на краката 
се нарушава естествения ход 
на движението. В момента, в 
който петата се повдигне, върху 
пръстите се стоварва петкратно 
тежестта на тялото”, - обясня-
ва д-р Дитрих Дреслер, завеж-
дащ ортопедията в хамбург-
ска клиника. Дори да отшу-
мят оплакванията в стъпа-
лата, стресът преминава 
нагоре. Болки в колене-
те, хълбоците и гръбнач-
ния стълб, дори в тила 
и главата могат да бъдат 
последиците от неразум-
ната суета. Така освен до 
деформации на стъпала-
та впоследствие може 
да се стигне до трайни 
увреждания на ставите, 
тъй като те вече не са 
способни да се справят 
с неестественото нато-
варване. 
Как да предотвратите 
уврежданията?
Купуване на обув-
ки: По възможност 
вечер, тъй като в 
рамките на деня 
стъпалото се увели-
чава с до 1,5 см. 
Очертайте стъпа-
лото си на хартия 
и изрежете. Ако 
отпечатъкът не 
влиза изцяло в 
обувката, изоб-
що не се изку-
шавайте да я 
пробвате.

БЪРЗА ПОМОЩ

Последица 
№ 3

Ако стъпалото не се 
разгъва,  мускулите  
на прасците не се  

тренират. Опасност от  
разширени вени.
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Високите токове:
Един акт на 
балансиране 
с последици
Рентгеновата снимка  
показва, как тежестта  
на тялото се стоварва  
изцяло върху пръстите 
и метатарзалните  
кости на стъпалото. 
Тази „балетна  
позиция” може  
да доведе  
до постоянни  
увреждания

Как да се грижим правилно 
за краката си?

Всеки ден след вечерната баня обтривайте краката си с груба хавлия 
(включително и между пръстите) и ги пудрете или мажете с крем. Това 
предотвратява потенето, инфекциите или появата на ранички. Върху 
мехурите поставяйте специални пластири от аптеката. Един път на 
седмица отстранявайте роговите образувания с пемза (след топла 
баня). И на всеки три седмици изрязвайте равно ноктите на краката 
си (напр. с нокторезачка). Краищата заобляйте съвсем леко с пила. 
Мазолите трябва да бъдат лекувани от специалист – лекар, меди-
цинска сестра, компетентна педикюристка.
Правете редовно гимнастика на стъпалата. Тя повишава кръво-
снабдяването, стимулира подвижността на пръстите и подсилва 
крачната мускулатура:
1. Масажирайте с ръце и двете стъпала с кръгови движения.

2. Търкаляйте дървена тръбичка напред и назад последователено  
с двете ходила. Това движение стимулира също мускулатурата на 

краката и цялото тяло.
3. Хващайте и повдигайте последователно с пръстите на единия 

или другия крак малка кърпичка. 
Накрая разтърсете краката.
Два пъти на седмица по 6 мину-
ти упражнения са достатъчни. 
Усилието не е голямо, нали?

Кога трябва да се  
обърнете към лекаря? 
Ако големият пръст на крака е 
силно притиснат и извит към оста-
нанлите и / или от вътрешната 
страна на стъпалото се е появи-
ло грозно изпъкнало образува-
ние (професионално наименова-
ние Hallux Valgus) е крайно време 
да посетите ортопедичен кабинет. 
Специалистът помага с ортопедич-
на подложка от плексидур, която 
може да бъде изработена тясна 
и незабележима. Или в по-сери-
озните случаи посредством една 
операция, при която се отстраня-
ва деформацията, костите се ста-
билизират с титаниева пластинка и 
пациентът отново може да ходи.
Не подценявайте също отоците и 
болките в краката. Не ги отдавайте 
единствено на неудобните обувки. 
Макар и провокирани от тях, веноз-
ните изменения, за съжаление, не 
се оправят със свалянето им.
Веднъж изгубили своята еластич-
ност, съдовете започват все пове-
че да се разтягат. Но много преди 
да се покажат грозните изпъкнали 
варици по краката се наблюдават 
сигнали, алармиращи, че обратни-
ят транспорт на кръвта към сърце-
то не функционира вече правилно. 
Леки зачервявания, отоци и усеща-
не за тежест са първите призна-
ци за това, че натискът в съдове-
те се увеличава. За да не докарате 
нещата до заплашващо с тромбоза 
хронично заболяване, се консулти-
райте навреме с лекар, който да ви 
препоръча подходяща възстанови-
телна и съдоукрепваща терапия.

Последица 
№ 3

Ако стъпалото не се 
разгъва,  мускулите  
на прасците не се  

тренират. Опасност от  
разширени вени.

Последица 
№ 1

Поради неестествената 
позиция на тялото  
гръбначният стълб  

в лумбалната област  
се натоварва  

и боли.

Последица 
№ 2

Ако мускулатурата  
на стъпалата и прасците 

не пружинира при  
стъпване, страдат  

тазобедрените  
стави

Последица 
№ 4

Ако постоянно  
държите краката си във 

високи  шпиц обувки,  
ахилесовото сухожилие  

се скъсява.
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Решението е Venen Gel

Избор на обувки: За пазар, 
дълги разходки или всекиднев-
ни нужди избирайте ниски и 
удобни обувки. Ако при избо-
ра на елегантни обувки сте се 
спрели задължтелно на шпица, 
запомнете, че силно заостре-
ната част на обувката трябва 
да остане празна, а върховете 

стъпало). Затова при първа въз-
можност сменете обувките. 
Ходене на босо: Правете го 
колкото е възможно по-често, 
също и в къщи по чорапи. 
„Колкото по-голям е контактът 
на крака с пода, толкова пове-
че ще се регулират отделните 
мускули”, - казва д-р Дреслер. 
„Това подсилва не само крач-
ната мускулатура, но уравнове-
сява и цялото тяло.” И привеж-
да венозните клапи във форма 

– една добра защита срещу 
тромбозите.
Движението противодейства 
активно на отпускането на ве-
нозните стени, като стимулира 
мускулатурата на прасците и 
регулира дейността на веноз-
ните клапи. Не допускайте 
наднормено тегло, вдигайте 
по-често краката на високо 
и не прекалявайте с топлите 
процедури (сауната, горещите 
вани, слънчевите бани).

Педография:
Какво издава отпечатъкът на крака?
Всеки човек има индивиду-
ален отпечатък на крака. 
Разчитането му е задача на 
педографията, при която се 
прави електронна картина на 
отделните зони на натовар-
ване в стъпалото. Снимките 
показват на специалиста, 
къде е неправилното нато-
варване. Само 10 до 15 % от 
всички възрастни имат здра-
во стъпало,  като на картин-
ката вляво. Отдясно е пока-
зано т.нар. паднало стъпало. 
Подпорният свод  на стъпа-
лото е само слабо развит, ето защо при движение се усеща 
натиск върху цялата площ на стъпалото. Хoдилото се опира 
на вътрешната си страна и се изкривява силно навътре за 
притъпяване на болката от натиска.

здpавo
плоcкo

на пръстите ви трябва свобод-
но да застават така, че да не 
са нито притиснати, нито един 
върху друг.
Сменяне на обувките: Не ходе-
те по цял ден на високи токове, 
защото рискувате напречният 
свод на стъпалото ви да спадне 
и да възникне дюстабан (плоско 
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Млякото 
– дарява влага
Още Клеопатра е знаела за чудо-
творното действие на млякото. 
Всекидневно красивата египтян-
ка се къпела в магарешко мляко, 
за да запази кожата си гладка и 
свежа. Съвсем не е необходимо 
обаче да издирвате концентри-
рано магарешко мляко за пости-
гане на нежна и искряща кожа. 
Пълномасленото мляко от хла-
дилника би постигнало същия 
ефект. Сипете 2-3 литра мляко в 
напълнената с топла вода вана 

Скъпите козметични продукти не са единственото сред-
ство за поддържане на красотата. Не е лошо да пораз-
ровите също в кошницата за плодове или в кухненския 
хладилник. Това, което ще откриете там, ще е не само 
по-евтино, но и няма да съдържа агресивни консерви-
ращи вещества, нито пък съмнителни емулгатори. Във 
вкусните плодове, хрупкавите зеленчуци, прясното 
мляко или популярните подправки се крият „разкраси-
тели” с неподозирани качества. Всичко онова, което ви 
действа благотворно отвътре, би могло да ви разкраси 
и отвън. Една ефективна и лесна за използване алтер-
натива на „истинската козметика”.

КРАСОТА 
ОТ КУХНЯТА

действа около 20 минути и после 
изплакнете с хладка вода.

Чесънът
– унищожител на пъпките
Още в древен Китай лютата лукови-
ца, сурова и нарязана на кръгчета, 
се използвала за лечение на рани. 
Много ефективно е и антибактери-
алното й действие срещу акне по 
лицето или тялото. Съдържащите 
се в миризливия зеленчук етерич-
ни масла дезинфекцират и леку-
ват. При първите белези на кожно 
възпаление намажете мястото с 
пресен сок от току-що изстискана 
скилидка. Неприятната интензив-
на миризма се задържа известно 
време върху кожата, независимо 
от измиването, затова по-добре не 
правете процедурта непосредстве-
но преди среща. Обелете една ски-
лидка чесън, разрежете на поло-
вина и я стиснете леко до отделя-
не на маслообразен сок. Нанесете 
върху акнето – гарантирано ще  
унищожи микробите и пъпките 
бързо ще завехнат, без при това да 
се изсуши кожата.

Сметаната 
–  сладко почистване  

на кожата
Още красивите алпийски пастир-
ки открили действието на смета-
ната, възползвайки се от пред-

с гореща вода пакетчета лайков 
чай, отцедете ги леко, поставе-
те на очите си и се отпуснете  
в легнало положение за около 10 
минути. Лайката има също дезин-
фекциращи свойства и помага при 
възпалена или замърсена кожа. 
Съдържащите се в нея органични 
киселини и масла действат почист-
ващо и успокояващо. Сложете  
в широк съд с гореща вода една 
пълна шепа изсушен лайков цвят 
и под кърпа направете парна баня 
на лицето за около 10 минути. 
Билката избистря също светлите 
тонове на русата коса и възвръ-
ща тонуса и блясъка й. За целта 
залейте косата с охладена отва-
ра от лайка и оставете да дей-
ства 10-ина минути. А защо да не 
си направите първо парна баня и 
после да прецедите запарката и 
освежите косата си?

Авокадото  
– за гладки ръце
Ефективен начин да възстанови-
те изтощената си коса предлага 
авокадото. Богатото му съдържа-
ние на витамини, лецитин и мине-
рални вещества го прави много 
подходящо средство за регенери-
раща маска. Настържете половин 
добре узрял плод на ситно ренде 
и го смачкайте до получаване-
то на пюреобразна маса, доба-
вете две супени лъжици зехтин  
и с втриване в корените нанесете 
сместа върху косата си. Покрийте 
с фолио и кърпа и оставете да 
действа 20 минути.
С  втората половина от авокадо-
то можете да подобрите състо-
янието на ръцете си. Плодовата  
тъкан прави ръцете меки и из-
глажда фините линии. Към смач-
кания плод добавете един жълтък 
и разбъркайте. Нанесете сместа 
от външната страна на дланите 
и отгоре сложете по-голям номер 
латексови ръкавици. Оставете да 

и се отпуснете в нея минимум за 
15 минути. Така ще стимулирате 
кръвоснабдяването, ще регулира-
те клетъчната регенерация и ще 
подсилите защитните функции на 
кожата. Утайката втрийте в кожата 
с масажни движения, тъй като мля-
кото, освен всичко друго, е мощно 
хидратиращо средство, а и защи-
тава предпазващия от микроорга-
низми киселинен слой на кожата. 
В млечната киселина се съдържа 
дори ценната алфа-хидроксиева 
киселина (АНА), една топактуална 
анти-ейджинг активна съставка.

Лайката 
– спокойствие за очите
Една маска от лайка успокоя-
ва уморените, пренапрегнати и 
зачервени очи и им позволява 
отново да засияят с предишния 
блясък: изстудете две попарени 

лагания от кравите естествения 
продукт – каймакът на мляко-
то им. Сметаната не само регу-
лира кръвоснабдяването и кле-
тъчната регенерация, но посред-
ством млечните си мазнини поз-
волява свалянето на водоустойчи-
вия грим и успокоява стресирана-
та кожа. Разбъркайте една чаша 
сладка сметана с една чаена 
лъжичка лимонов сок и с паму-
чен тампон използвайте вмес-
то тоалетно мляко. Внимание: не 
отстранявайте със сместа очния 
грим, защото лимонената кисе-
лина може силно да раздразни 
очите. За премахване на спира-
лата и сенките използвайте само 
чиста сметана. След това изплак-
нете с хладка вода. Така приготве-
ната смес може да се съхранява в 
хладилника до една седмица.
За чиста кожа и хубав тен проб-
вайте следната маска: смесете 
20 гр бирена мая с 20 мл сладка 
сметана до кремообразно пюре, 
след това добавете 10 гр мед 
и разбъркайте добре. Нанесете 
върху лицето, шията и деколтето. 
След 20 минути изплакнете обил-
но с хладка вода.

Жълтъкът 
–  прави косата  

блестящо жива
Жълтъкът съдържа много леци-
тин и това прави косата лъскава и 
лесна за ресане. Една подхранва-
ща и възстановяваща маска бихте 
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могли много лесно да забърка-
те и сами. Добавете два жълтъ-
ка към 50 мл бира и разбъркай-
те добре. Сместта нанесете върху 
влажна коса с втриване в корени-
те и покрийте с фолио и кърпа. 
Оставете да действа 30 минути 
и после обилно изплакнете или 
измийте с шампоан. Внимание: 
отделете внимателно жълтъка от 
белтъка, в противен  случай при 
измиването с топла вода белтъ-
кът ще се свари и ще стане много 
трудно отстраняем от косата. 

Краставицата 
–  почиства меко 

и хидратира
Пресният сок от краставица съдър-
жа захар, минерални вещества и 
голямо количество вода. Идеално 
средство за почистване на мазни-

ните и мърсотията, кaктo и зa хид-
ратиране на кожата. Краставицата 
отнема от излишната мазнина и 
стяга порите. И използването й е 
повече от лесно. Наложете за 20 
минути тънки кръгчета от зеленчу-
ка върху лицето и деколтето си и 
ги покрийте с влажна кърпа, за да 
не изсъхват.

Зехтинът 
– за млада кожа
Изглажда бръчките, избистря 
тена, прави кожата мека и глад-
ка, а косата жизнена и блестя-
ща – „течното злато на юга” има 
многовековна традиция в естес-
твената козметика. Още в антич-
ността гръцките атлети мажели 
телата си със зехтин, а Демокрит 
препоръчвал на своите съвре-
менници „вътрешно мед, а вън-
шно зехтин”, ако искали да бъдат 
здрави и да живеят 100 години. 
Ценните мононенаситени маст-
ни киселини, както и високото 
съдържание на вторични антиок- 
сидантни съставки като сквален, 
фитостерини и витамин Е възста- 
новяват кожата и я правят да из-
глежда по-млада. Зехтинът има 
отлична поносимост, ето защо 
е много подходящ за третира-
не на суха и чувствителна кожа. 
Лицето, ръцете, тялото и косата 

могат да бъдат ефективно реге-
нерирани, хидратирани и под-
младени посредством извлича-
ното от костилките на непретен-
циозния плод масло. За целта 
е достатъчно само да втриете 
златистата субстанция с масаж-
ни движения в кожата или да си 
направите 20-минутна маска на 
косата преди баня. Можете да 
обогатите действието на зехтина 
и с добавката на жълтък и мед. 
За целта използвайте само пре-
сен и добре съхраняван продукт. 
При правилно съхранение зехти-
нът запазва качествата си забе-
лежително дълго – от 12 до 18 
месеца, но само ако е на тъмно 
и хладно - 10 до 16 градуса (кога-
то се държи в хладилник образу-
ва утайка). 

Портокалите  
– тонизиращо действие
Портокалите подобряват настрое-
нието и сякаш олицетворяват сила-
та на слънцето. Нищо чудно, че  
козметичната индустрия все по-
често насочва вниманието си към 
яркия плод. Продуктите с порто-
кали имат успокояващо, подсил-
ващо и тонизиращо действие, тъй 
като активно регулират клетъчно-
то обновяване. Упойващият аромат 
на портокаловия цвят, съхранен 

в етерични масла, действа отпус-
кащо, разхлабващо и повдига на- 
строението. 
От два портокала, една чаша пло-
дов оцет и преварена вода без 
големи усилия и средства може-
те сами да  приготвите освежаващ 
тоник, който да възвърне блясъка 
на уморената и отпусната кожа, 

да я стегне и регенерира. Измийте 
добре и обелете двата портока-
ла, нарежете обелките на малки 
парченца. Сложете в една затва-
ряща се чаша (неголяма съдина) 
и залейте с плодов оцет, така че 
да бъдат напълно покрити, после 
оставете да престоят на тъмно и 
топло място за две седмици. След 
това прецедете течността и я раз-
редете със същото количество пре-
варена и изстудена вода. Извлекът 
от портокалови кори използвайте 
само разреден, за да не раздраз-
ните и изсушите кожата си. 
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веят. Просто нанесете с чаена 
лъжичка известно количество 
мед върху напуканите си устни 
и разнесете сладката субстан-
ция по повърхността им с език, 
като се опитате да не я облиз-
вате поне 10 минути, за да 
може да разгърне лечебното си 
действие. При напукани ръце, 
възпалени участъци по кожата 
или ноктите налагането с мед 
има същия бърз оздравителен 
и регенериращ ефект.

Лимоните
– за красиви стъпала
Известното от древността проти-
вопростудно и имуностимулира-
що средство може и много пове-
че. Петната по кожата и нежела-
ното оцветяване на зъбния емайл 
могат да бъдат отстранени по-
средством натриване с лимоне-
на кора. Боядисаните пръсти на 
ръцете или потъмнялите и заха-
бени нокти на краката могат също 
да бъдат почистени с лимонов сок. 
Той помага и при загрубяла кожа 
на лактите, коленете и стъпала-
та. Проблемните зони намажете с 
току-що разполовен лимон. След 
това третираните места трябва 
да бъдат добре измити и обил-
но намазани с крем. Внимание: 
не използвайте при открити кожни 
наранявания или драскотини, тъй 
като киселината болезнено ще раз-
дразни раната.

Ананасът  
– внимателно избелва
Не всеки остава доволен от ново-
придобития тен след отпуската. Не 
се притеснявайте, неравномерни-
те пигментни петна по кожата могат 
да бъдат лесно отстранени с ана-
насов сок. Южният плод изсветля-
ва неравномерните тъмни петна и 
ги изравнява с останалия тен. Не 
правете обаче ананасовата маска 
по-често от два пъти на ден.
Една супена лъжица прясно изце-
ден ананасов сок смесете с 1 с.л. 
кисело мляко и 1 ч.л. цветен мед 
до равномерна каша. Преди упо-
треба разбърквайте 2-3 мину-
ти. Анасът съдържа 
също така суб-
станции, които 
правят кожа-
та еластична и 
подобряват вида 
й. Към направения 
на пюре плод може-
те да добавите сме-
тана и мед и така 
направената маска 
да оставите да действа 
20 минути, след което да 
изплакнете обилно с хлад-
ка вода.

Магданозът 
– се грижи за свеж дъх
Ефективен начин да възстановите 
свежия си дъх предлага богатата 
на хлорофил подправка и украса 
към всяко ястие. Тя свързва аро-
матните вещества и помага да се 
неутрализира неприятния дъх в 
устата, като успоредно с това ни 
напълва с витамини.

Ябълката  
– има магическо действие
Както е известно, Ева съблазни-
ла Адам с ябълка и оттогава насам 
този плод е символ на съблазън-
та. И не само с вкусовите си качес-
тва и здравословните си показате-
ли. С прясно отрязана половинка от 
„райския плод” можете да си напра-
вите чудотворен масаж. Отстранете 
вътрешността при семките, за да 
не издраскате кожата си и започ-
нете с въртеливи движения леко 
да движите парчето плод по лице-
то, шията и деколтето. Дъбилните 
вещества в ябълката действат като 
нежен пилинг. Витамините, мине-
ралните мещества и микроелемен-
тите ретулират кожната регенера-
ция и обновяване.
Подобен масаж може да бъде 
направен и с много други пло-
дове. Най-подходящи са: ягоди-
те, пъпешът, бананът, крушата, 
гроздето, прасковата и кайсия-
та (при последните два трябва да 
бъде обелена кожата, за да не пре-
дизвика алергии или дразнене). 
Така с минималнимални усилия и 
средства ще подхраните, хидрати-
рате и регенерирате кожата си не 
само отвътре, но и отвън.

Салатата
– зеленото освежаване
Когато сервирате зелена салата 
на масата, запазете 1-2 свежи 
листа и за разкрасителни про-
цеду -

ри. Съдържащите се в тях вита-
мини, минерали и предпазващи 
клетките антиоксидантни веще-
ства оказват мигновено осве-
жаващо действие и са подходя-
щи за всеки тип кожа. Измийте 
и отцедете добре листата, след 
което размачкайте с лъжица или 
дъното на чаша. Така получе- 
ната каша залейте с качес-
твен зехтин, добавете няколко 
капки лимонов сок. Разбъркайте 
добре, нанесете сместа върху 
лицето и шията, фиксирайте 
с влажна кърпа и оставете да 
действа около 20 минути.

Медът  
–  за кадифена кожа 

и съблазнителни устни
Медът съдържа много гроз-

дова и плодова захар, която 
свързва течностите и 

ги задържа в кожата. 
Той се използва широ-

ко в козметичната индус-
трия, както и в направата 

на повечето пресни маски с 
естествени продукти. Освен 
това в пчелния деликатес са 

скрити ценни противовъзпали-
телни активни съставки (инхи-
бини), които позволяват на мал-
ките пукнатини по тънката кожа 
на устните бързо да заздра-

Естествено млада. 
Без проблеми

melbrosia
Капсули от цветен полен

специално за жената
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Нежна грижа 
за чувствителните 

зъби

Чувствате ли болка  
       при топло, студено,  
                   сладко, кисело?
Върнете си вкуса  
към живота с

sensitive


