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ДА СИ ПОМОГНЕМ САМИ:

ü Балансирано хранене
Храненето е важен фактор за под-
държане активността на имунна-
та система, който често пъти бива 
подценяван или неправилно раз-
биран. Не голямото количество, 
а пълноценната храна подсил-
ва организма. Дневното хранене 
трябва да бъде богато на пресни 
(особено тъмно оцветени) плодо-
ве и зеленчуци, в които се съдър-
жат много антиоксиданти и други 
важни биоактивни вещества, сти-
мулиращи защитните сили на 
тялото. Витамините (преди всич-
ко А, В, С и Е) и минералите 
(особено тези с антиоксидантно 
действие) са моторът на имун-
ната система, затова регулярно-
то им доставяне на организма  
е от особена важност. Те могат 
да бъдат набавени с храната 
или посредством мултивитамин-
ни комплекси. Една голяма част 
от имунните клетки се образува  
в чревната тъкан, но само ако 

червата са подходящо стимули-
рани. Ето защо трябва да се пое-
мат колкото е възможно повече 
баластни вещества  (пълнозър-
нести храни, мюсли, пресни пло-
дове и зеленчуци). И най-добре 
е това да става по едно и също 
време – непрекъснатите проме-
ни в режима на хранене стреси-
рат стомаха и червата.
 
ü  Витамин С 

(аскорбинова киселина)
Витамин С е мощен антиоксидант 
и предпазва тялото от уврежда-
щите клетъчните структури сво-
бодни радикали, които обреме-
няват защитните сили на орга-
низма. Освен че предотвратява 
различни вирусни инфекции, той 
като цяло укрепва имунната сис-
тема и стимулира функционира-
нето й, подпомага оздравител-
ните процеси и удължава живо-
та, запазвайки белтъчните клет-
ки. Не само лимоните и цитрусо-
вите плодове съдържат важния 
за здравето ни витамин. Големи 
количества от него има също в 

Имунитета на нашето тяло представлява една  прецизно функционираща защитна система, която пред-
пазва организма ни да не бъде пренаселен от чужди тела и болестотворни причинители (бактерии, 
вируси, гъбички и паразити). Заболеваемостта, оздравителният и възстановителен процес, нашето 

здраве и продължителността на живота ни изцяло зависят от реакционна-
та способност на имунната система. Ето защо най-важната стратегия при 
самолечението е да подпомогнем организма да мобилизира собствените 
си защитни сили,  а и по начало, ако е възможно, да не допуснем разбо-
ляване. Как да направим това, знаел по принцип още Хипократ преди 2500 
години: „Добро хранене, достатъчно движение и умереност във всичко.” 
В днешно време учените са запознати много по-детайлно с начините на 
функциониране на „здравната полиция” – имунната система и предлагат 
конкретни съвети, които биха могли да подпомогнат ежедневната ни битка 
да противостоим на вирусите, бактериите и отровните вещества от все по-
силно замърсената околна среда.

 
 

  
 
 

ЕСТЕСТВЕНИ 
СТИМУЛАТОРИ НА 
ИМУННАТА СИСТЕМА



�

шипките, касиса, горските пло-
дове, кивито, чушките, зелено-
листните зеленчуци, доматите, 
пъпешите, карфиола и картофи-
те. Добре е да се има предвид, че 
в стресови ситуации се изчерпва 
по-бързо, а пушачите и възраст-
ните хора имат по-голяма нужда 
от витамин С (всяка цигара уни-
щожава от 25 до 100 мг- необхо-
димата дневна доза!)

ü Цинк 
Микроелементът е с важна роля 
за растежа и развитието: подо-
брява усвояването на витамин 
С и понижава нивото на холес-
терола, участва в обмяната на 
веществата, като между друго-
то активизира ензимите, и укреп-
ва защитните сили на организма. 
Заради антивирусното си и анти-
токсично действие – особено в 
комбинация с витамин С - нами-
ра широко приложение при лече-
ние на простудни и грипни забо-

лявания, възпаления на гърлото 
и катари. Съвет: не прекалявай-
те със съдържащите фосфати 
напитки (напр. кола), тъй като те 
унищожават цинка в организма.

ü Слънчева светлина
Слънцето подпомага синтезира-
нето на жизненоважния витамин 
D в организма, подсилва имуни-
тета и влияе позитивно на физи-
ката и психиката ни. Излагането 
на открити участъци от кожата 
трябва да става регулярно, дори 
и през зимата, но умерено. По-
добре е по-често, но за по-крат-
ко време да сте под действието 
на ултравиолетовите лъчи, чието 
предозиране може да има край-
но отрицателен ефект: прежде-
временно състаряване на кожа-
та, изчерпване на индивидуал-
ния UV-лимит, риск от ракови 
заболявания. Освен това, увреж-
дайки кожата, слънчевите изга-
ряния отслабват, вместо да под-
силят имунната система.

ü Движение
Освен че подобрява кръвообра-
щението, обмяната на вещества-
та и общото физическо и психи-
ческо състояние, умерената, регу-
лярна физическа активност под-
силва имунитета. Защо? За да 
могат защитните клетки да дос-
тигнат навсякъде (например от 
червата до дихателните пътища), 

те се транспортират през тялото 
посредством лимфните съдове. А 
това става единствено чрез дви-
женията на мускулите. До десет 
пъти повече кислород преминава 
през тялото, когато човек е акти-
вен – кръвоснабдяването, а по 
този начин и кислородното наси-
щане на имунните клетки се подо-
брява значително.

ü Сауна
Процедурите със загряване и 
охлаждане на организма закаля-
ват тялото и регулират кръвоснаб-
дяването – по този начин орга-
низмът изгражда повишено коли-
чество антитела, кръвното наля-
гане се нормализира, кожата и 
тъканите имат възможност да се 
освободят от отровите и пречис-
тят, а имунните клетки се под-
държат в активност и могат опти-
мално да „патрулират” из тяло-

то. Освен това топлият въздух 
в сауната разширява бронхите и 
засилва оросяването. Така диха-
телните пътища се освобождават 
и стават по-устойчиви на инфек-
ции. Алтернативата са: облива-
нията с топла и студена вода и 
всекидневният масаж от прасци-
те към корема. Обтривките могат 
да се правят с четка, груба хавлия 
или масажна ръкавица, периодич-
но мокрени със студена вода (~ 
15оС), а дори със сняг или лед. 

ü  Затопляне  
на организма

Измръзнат ли краката, потича и 
носът. Това е така, защото между 
стъпалата и горните дихател-
ни пътища съществува директна 
рефлексна връзка – нервните и 
акупунктурни линии. Ако стъпа-
лата изстинат, се нарушава кръ-
воснабдяването на лигавиците в 
областта на главата и те отслаб-
ват в борбата си срещу виру-
сите. Ето защо топлите чора-
пи и свободните непромока-
еми обувки при студено време 
са много по-важни от дебелото 
палто. Шапката би предпазила 
от изстиване синусите и ушите 
ви, а шалът – гърлото.

ü Постелен режим
Ако вирусната инфекция е вече 
факт, най-умното нещо е да лег-
нете в леглото. Организмът се 



нуждае от пълен покой, за да 
мобилизира самолечебните си 
сили, т.е. да се даде възмож-
ност на защитната му система 
да си свърши добре работата 
и да се пребори с инфекцията. 
Затоплянето на тялото, от друга 
страна, цели лечебно изпотява-
не. Чрез него се изхвърлят отро-
вите и токсините, намиращи се 
в организма в особено големи 
количества по време на вирус-
но заболяване. По този начин 
допълнително се облекчава и 
стимулира имунната система.

ü Достатъчно сън
Сънят е от основно значение за 
правилното функциониране на 
имунната система. Именно по 
време на тази жизненонеобходи-
ма за тялото и психиката почив-
ка се образуват нови защитни 
клетки и се разграждат вредни-
те вещества (например умърт-
вените вируси). Недостатъчният 
или неспокоен сън смущава тези 
прочистващи, регенеративни и 
съзидателни имунни процеси. 
Съвет: Ако сте изчерпали всички 
други средства и са ви се натру-
пали няколко безсънни нощи, 
можете да регулирате съня си 
с медикамент, но никога не го 
пийте късно през нощта, ако 
искате да сте работоспособни 
на другия ден и особено, ако ви 
се налага да шофирате. За пред-
почитане е също така да бъде на 
растителна основа. Билковите 
средства, съдържащи валериа-
на, маточина и хмел, например, 
успокояват без да предизвикват 
пристрастяване и почти нямат 
странични ефекти. Така или 
иначе сънотворните би трябвало 
да се използват като временни 
регулатори за нарушения ритъм 

на съня, а не 
като сред-

ство, към 
което да 
прибягва-
те всеки 

ден, 

за да си подсигурите добрия 
сън. Злоупотребата с приспива-
телни, успокоителни, възбужда-
щи или стимулиращи средства 
може да отслаби трайно имунна-
та система, тъй като остатъци от 
приетите медикаменти (особено 
ако са синтетични) се складират 
в съединителната тъкан, която 
се превръща в „кошче за отпа-
дъци” и не може да изпълнява 
важните си защитни функции.

ü Намаляване на стреса
Много са доказателствата за 
това, че стресът потиска имуни-
тета и увеличава податливост-
та към заболявания. Затова се 
опитайте да намалите напреже-
нието (чрез релаксиращи упраж-
нения, отпускаща музика, меди-
тация, йога, автогенен тре-
нинг), погрижете се за пълно-
ценна почивка през свободно-
то си време. Старайте се да гле-
дате позитивно на нещата. Не 
си отказвайте малките и големи 
удоволствия, защото те стиму-
лират производството на ендор-
фини – хормоните на щастието, 
а при щастливите хора количес-
твото на белите кръвни клетки 
нараства с цели 10%!

ü Билкови препарати
В аптеката можете да намери-
те множество средства за пораз-
клатеното си здраве, нерви или 
отслабен имунитет. Важното е 
да знаете как да се ориентира-
те в многообразието от предла-
ганите медикаменти и как да ги 
прилагате така, че действител-
но да ви помогнат, а не да навре-
дят. Никакви лекарства няма да 
излекуват простудата, грипа или 
хремта ви. Примирете се с факта, 
че 3-7 дни ще бъдете болни и не 
товарете организма си със силни 
лекарства. Насочете усилията си 
най-вече към активизиране на 
имунната система – единствени-
ят ви гарант за по-бързо оздравя-
ване. При имуностимулиращото и 
симптоматично лечение за пред-
почитане са също препаратите 
на билкова основа, които нямат 
страничните ефекти на синте-
тичните препарати, натоварва-
щи и обременяващи имунната 
система. Ехинацеята се смята за 
едно от най-известните средства, 
подсилващи защитните сили на  
организма, което ефективно пред- 
отвратява, противодейства или  
ограничава възпалителните про-
цеси. Добро имуностимулиращо 
действие имат също така жен-
шенът, прополисът, зеленият 
чай, алое верата, както и някои 
хомеопатични комплекси.
ü  Препарати  

със суроватка  
и пробиотични продукти

Те поддържат чревната флора 
в добро състояние. Ефектът е, 
че прочистването на организ-
ма от отрови се подобрява, по 
този начин имунната система не 

е обременена и може да 
работи по-ефективно.
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7-ДНЕВНА
БЪРЗА ПОМОЩ

1 ДЕН 
Чувствате се изморени  
и отпаднали, не можете  
да се концентрирате, имате  
главоболие и мускулни болки.
Какво да направите?  Направете 
си ударно лечение с витамин С. 
Три пъти през деня изстискай-
те по един лимон, сокът разреде-
те с 1 чаша топла вода и подсла-
дете с 2 ч.л. мед. Успоредно при-
емете мултивитаминен препарат. 
Срещу силното главоболие може-
те да вземете ацетилсалицилова 
киселина (напр. аспирин), но не 
повече от 2 таблетки (1г).  Легнете 
си рано. По време на сън, организ-
мът ви най-добре може да събере 
защитните си сили.

Хрема, кашлица, дрезгав глас: 10 малки вируси са достатъчни да 
ни поставят в шахмат. А въздухът в момента е изпълнен с мили-
они простудни причинители, чиято единствена цел е да проникнат 
някъде, където да започнат пъргаво да се размножават. Наистина в 
нашия организъм те биват посрещнати от около 10 милиарда войн-
ствено настроени бели кръвни клетки, но ако имунната система е 
отслабена от стрес, умора, непълноценно хранене или преохлаж-
дане, те успяват да преодолеят защитата и простудното заболява-
не е налице. «Три дена идва, три дена остава и три дена отмина-
ва» - тази формула, за съжаление, не винаги е валидна и маркира 

по-скоро оптимистичното разви-
тие на нещата. Защото лекар-
ствата наистина няма да съкра-
тят едноседмичния период на 
боледуване, но пък при подце-
няване на простудата и невзе-
мане на никакви контрамерки е 
много възможно той да се удъл-
жи. Особено ако продължите в 
стария ритъм да се преуморява-
те, да похапвате на крак и да не 
си доспивате. Ето няколко съве-
ти, как да направите заболяване-
то си по-леко и да подпомогнете 
оздравителния процес.

те съдържащите вируси отлага-
ния или налепи в устната кухи-
на. Смучете бонбони със салвия 
– освен че имат дезинфекциращ 
и лечебен ефект, стимулират слю-
ноотделянето и успокояват болки-
те в гърлото. Вечерта си направе-
те топла вана с добавка на евка-
липтово, ментово или розмарино-
во масло, а след това изпийте една 
голяма чаша с чай от липов цвят 
или сок от черен бъз с малко 
ром или настойка от маточи-
на и бързо в лег-
лото, където 
да се изпотите 
и да спите, да 
спите, да 
спите.

3 ДЕН 
Сега става наистина неприятно:  
всички мускули ви болят,  
гласът ви e дрезгав или хич  
го няма. Плюс това носът ви  
е запушен и започвате 
да вдигате температура.
Какво да направите? Сега ще 
ви помогне само едно: в леглото! 
Обявете се за болни. В това състо-
яние така или иначе няма да може-
те да се концентрирате, само дето 
ще предадете заразата и на коле-
гите си. На всеки три часа правете 
инхалации с лайка или евкалипто-
во масло, за да можете да отпуши-
те носа. Продължавайте с гаргари-

2 ДЕН 
Гърлото ви дращи, главата  
продължава да боли,  
а носът започва да смъди.
Какво да направите? На 
всеки три часа правете гаргара 
със солена вода, лайка, невен 
или евкалипт, за да отстрани-
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те. Разтрийте слепоочията с мен-
тово масло – това ще ви помогне 
срещу главоболието. Стига тем-
пературата ви да не е много висо-

ка, не я потискай-
те с лекарства: тя 
подпомага лечеб-
ния процес и проти-
водейства на инфек-
цията. Осигурете на 
организма си пълен 
покой.

4 ДЕН 
Най-лошото е вече зад гърба 
ви. Болките в гърлото са почти 
отшумели, носът е отпушен, 
макар и да тече, но пък се  
появява неприятна суха кашлица.  
Какво да направите? Продължа-
вайте да пазите леглото. Поемайте 
лека, но здравословна храна 
(пилешки бульон, задушени зелен-
чуци, рибено филе). Често овлаж-
нявайте лигавицата на носа (напр. 
със солени промивки или спрей 
с морска вода). Топъл лимонен 
компрес може да успокои дразне-
щата кашлица: потопете памучна 

кърпа в гореща вода, раздробете 
и намачкайте един добре обелен 
лимон отгоре и изстискайте кър-
пата. Направете компреса с колко-
то е възможно по-топла вода, раз-
стелете го върху гърдите и омо-
тайте отгоре широк вълнен шал. 
След половин час го свалете и 
намажете кожата със затоплящ 
противопростуден балсам (напри-
мер евкалиптов). В стаята поста-
вете в лампа за ароматерапия 
или в съд с вода на пар-
ното да се изпаряват 
ментово, лимоно-
во, камфорово 
или евкалип-
тово масло. 
Проветрявай-
те често поме-
щението.

5 ДЕН 
Нямате температура, хремата 
почти е отминала, но кашлицата 
е неприятна и болезнена.
Какво да направите? Пийте мно-
го билкови чайове – те ще разре-
дят секретите и ще намалят драз-

ненето. Особено подходящи са 
чайовете или препаратите с бяла 
ружа, теснолист жиловлек, лопен, 
иглика, анасон, мащерка, евкалипт, 
исландски лишей и др. Много ефек-
тивно е действието и на лучена-
та вода: разрежете една глава лук 
на половина или на четвъртини и 
потопете в ¼ литър горе-
ща вода. След 5-10 
минути извадете 
лука и подсладе-
те с 1 с.л. мед. 
Изпийте още до-
като е топла.

6 ДЕН 
Вече се чувствате значително 
по-добре, но все още сте леко 
отпаднали.
Какво да направите? Сега трябва 
да насочите усилията си към въз-
становяване на защитните си сили: 
яжте големи количества пресни 
плодове и зеленчуци, пийте непод-
сладени натурални сокове. В след-
ващите две седмици е добре да 
допълвате храненето си с мулти-

витаминни препарати, за да  „пре-
заредите” поизпразнения си резер-
воар и да можете да продължите  
с пълна пара 
напред.

7 ДЕН 
Най-после всичко е зад  
гърба ви! Но малко щадене  
на организма в следващите 
няколко дни  няма да  
ви навреди.

Какво да направите?  Прекарвайте 
всеки ден по един час на чист въз-
дух, за да стабилизирате кръво-
обращението си и да се зареди-
те с енергия. Но не се натовар-
вайте – изчакайте поне още една 
седмица преди да започнете отно-
во спортните си занимания, избяг-
вайте стреса, дългите пътувания  
и спете много.

ПРОТИВОПРОСТУДНА ПРОГРАМАПРОТИВОПРОСТУДНА ПРОГРАМА
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Капки при кашлица
• Растително лекарствено средство 
против кашлица с анасон и мащерка
•  При остри инфекции на дихателните 

пътища, съпроводени с кашлица и 
гъст вискозен секрет

•  Има секретолитично, спазмолитич-
но, секретомоторно и антибактери-
ално действие

Сироп за кашлица
•  Растително лекарствено средство  

с екстракт от теснолист жиловлек
•  При кашлица, секрет в бронхите  

и бронхиален катар
•  Има 4-посочно действие: противо-

възпалително, имуностимулиращо, 
антивирусно и антибактериално

Естественият 
избор при 
простуда  

и кашлица

Активните растителни съставки 
ограничават разпространението 

на бактериите, облекчават 
дразненето и помагат за по-лесното 

откашляне на секретите

До 39,9оС температурата е здра-
вословна – поемането на тем-
пературопонижаващи средства 
само ще удължи болестния ви 
период. Изследователите са 
открили, че при вдигането й дори 
с 1/10 градуса организмът пови-
шава възможностите си за само-
лечение:
Ø  Произвежда по-голямо количес-

тво имунни клетки.
Ø  Регулира и ускорява цялостна-

та обмяна на веществата.
Ø  Ускорява сърдечния ритъм, при 

което защитните вещества в 
кръвта започват да циркулират 
из тялото по-бързо.

Непосредствено преди да се вдиг-
не температурата настъпва фаза 
на мръзнене, която може да стиг-
не дори до втрисане, със студе-
ни ръце и крака – сякаш организ-
мът се засилва за екстремното си 
загряване. В този етап е добре 
да го подпомогнете с топла баня, 
чай или електрическа възглавнич-
ка (шише с гореща вода, увито 
в кърпа). След известно време 
мръзненето преминава в потене – 
имунната система се е активизи-
рала  и работи на пълни обороти. 
Едва когато температурата над-
хвърли 40оС, трябва да й се про-

Температурата 
ни прави силни

Не посягайте веднага към 
лекарствата, ако ви втре-
се. Изтърпете неудобства-
та, тъй като посредством 
температурата организ-
мът ви се бори с инфек-
цията и повишава защит-
ните си сили.

тиводейства, защото може да 
застраши здравето ви със стра-
нични ефекти (твърде уско-
рен пулс, сърдечни пробле-
ми, гърч при децата или нео-
братимо увреждане на мозъчната 
тъкан). Охлаждането на организ-
ма също може да бъде постигна-
то без поемането на медикамен-
ти. Например, посредством сту-
дени кърпи на челото, прасци-
те и китките или чрез охлажда-
ща вана, водата в която първона-
чално е с 2оС под телесната тем-
пература и постепенно се охлаж-
да с течаща вода (престоят в нея 
трябва да бъде не повече от 20 
минути). Внимание: Не оставайте 
във ваната без придружител, тъй 
като може да ви прилошее.
Ако не можете да свалите темпе-
ратурата чрез охлаждащи процеду-
ри, трябва да потърсите лекарска 
помощ. И не забравяйте да пиете 
много течности, тъй като с пови-
шаването на 1 градус от телесната 
температура, организмът се нуж-
дае от 1 литър повече вода!
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MULTIVITAMOL
Зареди 

се с енергия 
през зимата!

Това, което толкова често наричаме грип, меди-
цински погледнато не е същински грип, а безо-
бидна простуда, инфекция на горните дихателни 
пътища. Грипът (инфлуенцата) е много по-тежко 
заболяване. Внимавайте за симптомите и при 
съмнение за вирусен грип потърсeте лекарска 
помощ. Опасният птичи грип, за който все по-
често чувате, също ви притеснява? Ще се опи-
таме със селектираната информация по-долу 
да ви помогнем да се научите да различавате 
тези различни вирусни заболявания със сход-
ни симптоми. 

Обикновена 
простуда  
или грип?

Обикновена 
простуда  
или грип?

Простуда (инфекция  
на горните дихателни пътища)

Вирусен грип  
(инфлуенца)

Птичи грип

Причинител Най-чест причинител са рино-вирусите 
(30-50%), но може да бъде провокира-
на и от 200 други вида вируси (адено, 
корона- и т.н.)

Инфлуенца А-, В- или С-вирусите, от които тип А е 
най-опасен поради силната си склонност към мута-
ции – всяка година се видоизменя и се образуват нови 
грипни щамове.

Провокира се от високо патогенните птичи грипни А-вируси подтип Н5N1, 
които биха могли да мутират във високо заразните смъртоносни хибридни 
Н5N2 А-вируси, които да се предават от човек на човек.

Начин  
на заразяване

По въздушно-капков път, през есента 
и зимата. Обикновено единични забо-
лявания.

По въздушно-капков път, от декември до фев-
руари / март. Масово (епидемично) заболяване,  
а през 10-20 години с пандемичен характер.

Единствено при контакт със заразени птици или птиче месо. Случаите на 
заразяване от човек на човек (само 2) не са еднозначно потвърдени. Засега 
единични заболявания.

Инкубационен 
период

До 3 дни 2-4 дни 2-4 дни

Първи  
признаци

Постепенно засилваща се болка в 
гърлото, леко главоболие и мускулни 
болки, невисока температура (до 38оС), 
запушен нос или воднист секрет.

Рязко повишаване на  температурата (39оС и повече). 
Усещане за тежка  умора и отпадналост. Силно главо-
болие и осезаеми мускулни и ставни болки.

Типичните за един обикновен грип: висока температура (39-40оС), възпале-
ние на гърлото и обща отпадналост. Нито един от пациентите обаче не се е 
оплаквал от силни болки в гърлото, хрема или кожни обриви.

Протичане  
на болестта

Дрезгавост, болки в гърлото, хрема, 
кашлица. Може да се наблюдава също 
слабост и рядко виене на свят.
Изисква 2-3 дена домашен постелен 
режим

Усещане за слабост и крайно изтощение. Успоредно 
с тежките простудни симптоми, се наблюдават силни 
горящи болки в гърлото (без гнойни налепи по сливи-
ците). Дразнеща суха кашлица със секрет, който труд-
но се откашля и бавно втечнява. Възможни са сму-
щения в сърдечно-съдовата система (виене на свят и 
др.). Изисква 8-10 дни домашен постелен режим.

Основните симптоми са температура над 38оС, недостиг на въздух и силна 
кашлица.
Рентгеновите снимки на белия дроб показват неспецифични дифузни 
инфилтрации.
Кръвните изследвания свидетелстват за едно постоянно намаляване на 
лимфоцитите.
Изисква от 2-седмична до 1-месечна хоспитализация. 
В 50% от регистрираните случаи изходът от заболяването е бил летален.

Продължителност 7-10 дни 14-21 дни 30 дни

Лечение Използва се единствено симптоматич-
но лечение (за смекчаване на симп-
томите) – подходящ режим на хране-
не и почивка, билкови чайове, меди-
каменти.

Не съществува специфично (действащо на при-
чинителя) лечение срещу грипния вирус. 
Лекуват се единствено симптомите на грипа.  
В първите 24-72 часа може да се окаже ефективно 
приемането на амантадин или ремантадин. По време 
на целия болестен период ефективен остава осел-
тамивирът.

Според досегашните изследвания изолираният щам е резистентен на 
двата достъпни антивирусни медикамента – амантадин и ремантадин. 
Ефективността на блокиращия невраминидазата оселтамивир все още не 
е поставяна под съмнение. При остро заболяване се препоръчва 5-дневен 
курс на лечение по 2 табл. от 75 мг. Добре е терапията да започне най-късно 
1 ден след появата на болестните симптоми.

Усложнения Рядко. Причинени най-често от наслаг-
ване на бактериална инфекция. Най-
разпространеното е възпаление на 
бронхите (бронхит).

Поради значително отслабения имунитет други болес-
тотворни причинители (напр. бактериите) атакуват 
отслабения организъм. Усложненията са чести, могат 
да бъдат сериозни и да налагат болнично лечение: 
възпаления на сливиците, ушите, бронхите, мозъчни-
те обвивки, сърдечния мускул, бъбреците.

Почти винаги бързо се развива нетипична за обикновен грип тежка брон-
хопневмония с дихателна недостатъчност (ARDS). Смъртността й може да 
стигне до 100%. 
От отслабен имунитет и наслагване на бактериална или друг тип инфек-
ция е напълно възможно също да възникнат други, типично постгрипни 
усложнения.

Предотвратяване Неспецифични методи за поддържа-
не и общо подсилване на организма и 
имунната система (съобразен начин на 
живот, мултивитамини, витамин С, бил-
кови имуностимулиращи препарати)

Имуноподсилващи мерки. Използване на специфич-
ни противогрипни ваксини в период, предхождащ епи-
демията – обикновено късна есен. Те действат само 
срещу грипни заболявания, поради голямата изменчи-
вост на вирусите се приготвят всяка година и намаля-
ват вероятността от заболяване с ~ 70%. Действието 
им започва 7-14 дни след ваксинирането и се задър-
жа няколко месеца.

Засега не съществува специфична защита, т.е. не е открита ваксина за хора, 
която да противодейства на този вирус.
Имуностимулиращи мерки за общо  подсилване на организма. 
По възможност прекратяване на контакта с живи птици или птиче месо.
Консумация единствено на правилно топлинно обработени яйца и пилешко 
месо (минимум 8-10 мин при температура над 80оС). 
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Анатомично погледнато представ-
лява кух мускул с две предкаме-
ри, две камери и четири сърдеч-
ни клапи. Докато другите муску-
ли обаче след всяко натоварване 
се нуждаят от пауза за почивка, 
сърцето бие без прекъсване, за 
да изпомпва жизненоважната за 
организма ни кръв и да снабдява 
чрез нея всички тъкани и органи с 
кислород и хранителни вещества.

Ø  Какво трябва да извърши 
сърцето?

То изтласква около 70 кубични 
сантиметра кръв при един удар, 
70 пъти на минута. Освен това 
реагира мигновено, ако сме под 

напрежение или организмът ни 
се нуждае от повече кръв, като 
я осигурява, започвайки да рабо-
ти до 3 пъти по-бързо (т.е. до над 
200 удара на минута). Всеки ден 
от живота ни то транспортира 
около 7500 литри кръв през арте-
риите. Това горе-долу отговаря на 
вместимостта на една цистерна.

Ø  Как всъщност се управлява 
сърдечният удар?

Един единствен нервен център 
в дясната предкамера, синусо-
вият възел, изпраща постоян-
ни слаби електрически сигнали, 
които карат сърдечния мускул да 
се свива.

Ø  Как да разберете, че с ваше-
то сърце нещо не е наред?

Появява се усещане за умора  
и слабост, както и чувството, че 
не сте толкова издръжливи както 
преди. При изкачване на стъл-
би, например, лесно оставате без 
дъх. Това може да е знак за сър-
дечна слабост. Постепенно силата 
на сърдечния мускул става недос-
татъчна, за да поддържа циркула-
цията на кръвта. Ранен признак 
често пъти е неспособността ви да 
спите в хоризонтално положение. 
Инстинктивното повдигане горна-
та част на тялото все по-нависоко 
свидетелства за недостиг на въз-
дух, предизвикан от смущенията в 
кръвообращението.

Ø  Трябва ли сърдечната сла-
бост да бъде лекувана?

Да, в противен случай органите 
ви няма да бъдат добре кръво- 
снабдени и ще изпитват засилващ 
се недостиг на кислород – бъбре-
ците ще отслабнат, ще се появят 
болки в мускулите. Лекарят ще ви 
предпише комбинация от различ-
ни активни съставки, които могат 
да облекчат отслабналия сърде-
чен мускул. Бетаблокерите ще 
забавят ускореното сърцебиене, 
АСЕ-инхибиторите разширяват 
съдовете, за да може сърцето да 
не среща съпротива при изтлас- 
кването на кръвта. Отводняващите 
медикаменти (диуретиците) регу-
лират отделянето, за да се избег-
нат твърде големите количества 
кръв, които да обременят сърце-
то. Растителните препарати с екс-
тракт от глог засилват силата на 
сърдечния мускул и подпомагат 
съкращението му.

Ø  Кои са най-често срещани-
те сърдечни заболявания?

Стесняването на периферните 
сърдечни съдове и смущенията в 
сърдечния ритъм.

Ø  Какво представляват смуще-
нията в сърдечния ритъм?

Когато сърцето бие твърде бавно 
или твърде бързо. И в двата слу-
чая трябва да се предприеме 
лечение. При забавено сърцеби-
ене могат да възникнат виене 
на свят или загуба на съзнание, 
а при забързано – трептене или 
мъждене на предсърдията, което 
да доведе до инсулт или внезап-
на сърдечна смърт. При заба-
вен сърдечен ритъм на пациен-
та се поставя пейсмейкър или се 
дават антиаритмични медикамен-
ти за нормализиране работата на 
синусовия възел. Срещу ускоре-
ното сърцебиене помагат бета-
блокерите. 

ПРОВЕРЕТЕ: 

КОЛКО ЗДРАВО Е СЪРЦЕТО ВИ?
Счита се за най-важния орган в човешкото тяло 
и, когато не функционира правилно, поставя 
живота ни в сериозна опасност. Какво прави 
сърцето толкова важно за нашето здраве? 
Какви са сигналите, че нещо не е наред и как 
да го предпазим от заболявания? 

Ø  Какво се разбира под пери-
ферни сърдечни съдове?

Това са артериите, които обезпеча-
ват сърцето с кръв. Тъй като, за да 
извършва дейността си, то само-
то трябва да бъде добре кръво- 
снабдено. Ако не разполага с доста-
тъчно кръв при натоварване могат 
да се появят слабост или болки. А 
ако периферните съдове са стесне-
ни поради натрупани отлагания или 
се затворят напълно, сърдечният 
мускул престава да получава кръв 
и съответно кислород, което може 
да доведе до бързата му смърт. 
Налице е сърдечен инфаркт.

Ø  Какви са признаците за един 
инфаркт?

Внезапната поява на силни болки 
и усещане за непоносим натиск в 
областта зад гръдната кост. Често 
пъти болките могат да ирадии-
рат към корема, гърба или лява-
та ръка. Ежегодно от инфаркт са 
засегнати над 40 000 българи.
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Ø  Еднакви ли са симптомите 
при мъжете и жените?

Не, вместо в областта на гръдния 
кош и лявата ръка, инфарктните 
болки при жените могат да имат 
нетипична проява и да възник-
нат в областта на гърба или гор-
ната част на стомаха. При тях по-
често се наблюдават също така 
силно гадене, повръщане и обил-
но потене. Тези симптоми неряд-
ко биват игнорирани, което води 
до трагични последици: около 15 
000 жени всяка година получа-
ват инфаркт и при приблизително 
половината от тях изходът е лета-
лен, в много от случаите поради 
ненавременно потърсена лекар-
ска помощ.

Ø  Всяко стеснение на съдове-
те ли води към инфаркт?

Оплакванията, които предизви-
кат стеснените периферни съдо-
ве, се определят като ангина 
пекторис. С помощта на бетаб-
локерите и АСЕ-инхибитори-
те може да бъде предотврате-
но по-нататъшното им стеснява-
не. А посредством ацетилсали-
цилова киселина кръвта се раз-
режда, така че да преминава по-
лесно през стеснените съдове и 
да намалее способността й към 
съсирване.

Ø  Кои рискови фактори в край-
на сметка могат да дове-
дат до инфаркт?

Високото кръвно налягане, диабе-
тът и повишеното ниво на холес-
терола в кръвта. Ако те обаче 
бъдат своевременно лекувани, 
инфарктът може, разбира се, да 
бъде избегнат. 

Ø  Как установява лекарят, 
дали сте застрашени от 
инфаркт?

Той прави електрокардиограма, 
най-често ЕКГ при натоварване. 
При този анализ пациентът движи 
велоергометър, докато лекарят 
отчита сърдечните шумове, пулса 
и кръвното налягане посредством 
залепени електроди на гърди-
те, ръцете и краката. По-точни 
сведения за кръвоснабдяването 
дава сърдечната сцинтиграфия. 
За целта с инжекция се впръсква 
слабо радиоактивна субстанция, 

1.  На каква възраст  
сте?

35-39 години 0 точки
40-44 години 6 точки
45-49 години 11 точки
50-54 години 16 точки
55-59 години 21 точки
60-65 години 26 точки

2.  Какво е нивото на  
LDL-холестерола  
в кръвта ви?

Под 100 мг/дл 0 точки
100-129 мг/дл 5 точки
130-159 мг/дл 10 точки
160-189 мг/дл 14 точки
Над 189 мг/дл 20 точки

3.  Какво е нивото  
на НDL-холестерола  
в кръвта ви?

Под 35 мг/дл 11 точки
35-44 мг/дл 8 точки
45-54 мг/дл 5 точки
Над 54 мг/дл 0 точки

4.  Какво е нивото на тригли-
церидите в кръвта ви?

Под 100 мг/дл 0 точки
100-149 мг/дл 2 точки
150-199 мг/дл 3 точки
Над 199 мг/дл 4 точки

5. Пушите ли?
Не съм пушач 0 точки
Пушач съм 8 точки

6.  Калко високи са стой-
ностите на систолното  
ви кръвно налягане  
(горната граница)?

Под 120 mm/Hg 0 точки
120-129 mm/Hg 2 точки
130-139 mm/Hg 3 точки
140-159 mm/Hg 5 точки
Над 159 mm/Hg 8 точки

7. Страдате ли от диабет?
Имам нормална кръвна  
захар 0 точки
Диабетик съм 6 точки

Антикоагулиращи (противосъсирващи) средства. 
Много от сърдечноболните пациенти всекидневно при-
емат медикаменти, препятстващи съсирването на кръв-
та и целящи по-добрата й протекаемост през стеснени-
те съдове. Животоспасяващите лекарства обаче могат 
да имат и опасен страничен ефект: при наранявания, 
вътрешни кръвоизливи след злополука или дори при 
обикновени стоматологични интервенции кръвта не 
се съсирва. Кръвоизливът трудно може да бъде овла-
дян и често пъти се стига до значителна кръвозагуба, 
заплашваща живота на пострадалия. Ето защо при приемането на подобни медикаменти пациен-
тът задължително трябва да уведоми лекаря или обслужващото го медицинско лице. Освен това 
10 дни преди оперативна намеса втечняващите кръвта средства трябва да бъдат спрени.

8.  Страдате ли от наслед-
ствена обремененост? 
Има ли в семейството 
ви (родители, брат,  
сестра, баба, дядо) 
случаи на сърдечен 
инфаркт или инсулт 
преди 60-годишна  
възраст?

Не  0 точки
Да 6 точки

Резултати
Съберете точките си: 
Събрани  Риск
точки от инфаркт
Под 20 0%
21-28 1-2%
29-37 2-5%
38-44 5-10%
45-53 10-20%
54-61 20-40%
Над 61 Над 40%

Ø ТЕСТ: Заплашени ли сте от инфаркт?
Настоящият тест показва в проценти какъв е рискът да пострадате от 
сърдечен инфаркт. Важните показатели като холестероловите стойности, 
кръвната захар или кръвното налягане, можете да установите с тест от 
аптеката или при личния си лекар.

Какво означават стойностите на риска
Риск под 10 %:  Нисък риск от инфаркт. Средностатистически рискът на здравото население е към 6,5%.
Риск 10-20%:  Среден риск от инфаркт. Избягвайте наднорменото тегло, тютюнопушенето и се движе-

те. Отидете да се консултирате с лекар.
Риск над 20 %:  Висок риск от инфаркт. Веднага отидете на лекар, който ще ви направи подробни ана-

лизи. Най-вероятно имате нужда от медикаментозна терапия. И със сигурност трябва 
да промените стила си на живот.

Този тест не е валиден за пациенти, прекарали инфаркт или инсулт. Рискът от инфаркт при тях е 
винаги висок, независимо от паказанията.

която се концентрира в сърцето 
и се отчита с един вид специален 
гайгеров брояч.

Ø  Кога се налага поставянето 
на сърдечен катетър?

Когато вече възникне съмнение 
за сърдечен инфаркт. Тогава кате-
търът – тънък гъвкав изкуствен 
маркуч, може да се прокара от 
ингвиналната (слабинната) арте-
рия директно до сърцето. В него 
се впръсква рентгено-контраст-

но вещество, което прави сърдеч-
ните и съдовите структури види-
ми на монитора. Ако един или 
малко периферни съдове са стес-
нени, лекарят може веднага през 
катетъра да ги разтегне и отвори 
посредством малък балон.

Ø  А когато повече съдове са 
стеснени?

Тогава трябва да се постави бай-
пас. При това стесненото място 
на запушената периферна артерия 

се заобикаля посредством премес-
тване на съседен съд, така че тази 
сърдечна област да бъде отново 
снабдявана нормално с кръв.

Ø  Как можете да предпазите 
сърцето си?

Освен избягването на известни-
те рискови фактори като наднор-
мено тегло, нездравословно хра-
нене, преумора и стрес, е от осо-
бена важност регулярното движе-
ние и отказването от цигарите.
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Научните изследвания показ-
ват, че възпаленията на вен-
ците по време на бременност, 
ако не бъдат своевременно 
лекувани, повишават риска 
от преждевременно раждане 
7 пъти! За съжаление, точно 
бъдещите майки са изключи-
телно податливи на кариеси 
и проблеми с венците. Това 

ГРИЖА ЗА ЗЪБИТЕ  
ПРИ БРЕМЕННОСТ

налага старателни грижи за 
устната хигиена, поддръжката 
на зъбите и чести контролни 
прегледи при стоматолог.

Какво поставя здравето  
на зъбите в опасност?

Хормоните: По време на бре-
менност те се грижат за това, 
всички тъкани в тялото да 

бъдат добре кръ-
воснабдени, вклю-
чително венците. 
Това обаче ги прави също по-
отпуснати и меки и те реа-
гират много по-чувствително 
на бактериите, съдържащи се 
в зъбната плака, или дори 
на търкането им с четката за 
зъби - бързо се зачервяват, 
отичат, кървят – и рискът от 
възпаления нараства!
Киселините в хранопровода 
и повръщанията: Те са твър-
де често явление при бремен-
ните, но обикновено послед-
ното нещо, с което биват 
свързвани тези оплаквания, 
са зъбите. Надигащите се сто-
машни сокове обаче са много 
агресивни и атакуват зъбния 
емайл, като започват бързо 
да го разяждат и да предиз-
викват кариеси. Бактериите 
играят много по-малка роля в 
това отношение. 
Промяната в храненето: 
Много от бъдещите майки 
започват често да посягат 
към киселите или сладките 
храни. Резултатът от повише-
ната киселиност на рН-стой-
ностите на слюнката означава 
допълнителен стрес за зъб-
ния емайл. Той започва да 
образува още по-бързо плака, 
която стимулира възпалени-
ята. Сладкото от друга стра-
на е превъзходна хранителна 
среда за бързото развитие на 
бактериите.

Как да спасим зъбите си?

l  След всяко основно хране-
не почиствайте зъбите си 
с мека четка за зъби (с по-
малка глава) и съдържа-
ща флуорид паста за зъби 
(флуоридът заздравява 
зъбния емайл).

l  Всекидневно почиствайте 
междузъбните простран-

ства с медицински конец, 
мини-четчица или специа-
лен душ.

l  След всяко повръщане 
или връщане на стома-
шен сок обилно изплак-
нете устата с чиста вода, 
а след това с несъдър-
жаща алкохол, флуорид-
но обогатена медицин-
ска течност за уста. Дори 
без стомашни проблеми 
е добре да правите това 
един път дневно.

l  Един път на седмица намаз-
вайте зъбите с концентри-
ран флуориден гел.

l  Минимум два пъти по време 
на бременност трябва да 
отидете на контролен прег-
лед – в 4 и в 8 месец.

l  Допълнително направе-
те при стоматолога «про-
фесионално» почистване 
на зъбите - чудесна про-
филактика, която може да  
ви спести куп неприят- 
ности. При него основно се  
почистват недостъпните 
за вас зъбни повърхности 
и дори венечните джобо-
ве. При това зъбите ви ще 
бъдат намазани с предпа-
зен флуориден лак. 

Lacalut aktiv осъществява:
•  Етиологично лечение – потиска образуването  

и развитието на зъбната плака, неутрализира киселините;

•  Патогенетично лечение – повлиява цитотоксичното  
и възпалителното действие на зъбната плака върху венците, 
стабилизира съдовата стена, укрепва колагена на гингивата;

•  Симптоматично лечение – премахва отоците по  
венците, спира кървенето, възстановява цвета  
и консистенцията на венечната тъкан.

Всяко дете ни струва поне един зъб – тази 
максима не е задължителна в наши дни. И 
съвсем не става дума само за естетика или 
дори за нашето собствено здраве. Защото 
състоянието на устната кухина на бъдещата 
майка оказва влияние върху развитието на 
плода. Добре е жените да знаят това!
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ЯЖТЕ 
ЗА ... ХУБОСТ

Добър външен вид и добро хранене. Какво е пър-
вото, което ви идва наум? Как ли пък не! Колкото 
по-малко яде човек, толкова по-добре изглежда. 
Учените обаче твърдят, че тази асоциация е тол-
кова погрешна, колкото и вредна. Все повече са 
изследванията, които показват, че състоянието на 
вашата кожа, коса и нокти може целенасочено да 
бъде подобрено посредством подходящо хранене. 
В този и следващите 3 броя на списание АПТЕКА 
ще ви запознаем с добиващата все повече попу-
лярност тема, известна като “Beauty-Food”.

ми или полезни хранителни със-
тавки. Мъжете, които рядко посягат 
към суровите плодове и зеленчуци, 
както и жените, които при храненето 
са фокусирали вниманието си изця-
ло върху слабата фигура, най-често 
страдат от загрозяващ ги недостиг 
на витасубстанции. С други думи – 
това, че се лишавате от дресинга 
на салатата, няма да ви спести кой 
знае колко калории, но със сигур-
ност ще лиши кожата ви от необхо-
димите й мастни киселини.
Съвет: Кръвният тест показ-
ва моментното насищане на орга-
низма с хранителни вещества. 
Стойностите му за един по-продъл-
жителен период могат да бъдат 
видяни чрез анализ на косата.

  

 
 

 

Кандидати за бръчки:  
моделите и мъжете
След 28 дни хранителните вещес-
тва биха ни направили по-краси-
ви, само при положение че са наба-
вени на организма в достатъчни 
количества. При оскъдното хране-
не обаче обезпечаването с вита-
мини и минерални вещества често 
пъти е недостатъчно, понякога дори 
критично. Особено се усеща недос-
тигът на В-витамините, фолиевата 
киселина, както и на микроелемен-
тите като желязо, йод и флуорид. И 
не става въпрос само за количества-
та. Колкото по-едностранно се храни 
човек, толкова повече е заплашен 
от недостиг на отделни необходи-

но обезпечени с тях, съединителна-
та тъкан отслабва, кожата и косата 
губят привлекателния си вид. Само 
този, който се храни достатъчно 
и здравословно, се храни «хуба-
во». Освен това според думите му: 
«Кожата, косата и ноктите се считат 
в медицината за много чувствител-
ни индикатори, които могат отрано 
да покажат погрешното или недос-
татъчно хранене.»
Следователно, ако на вечеря се 
наслаждавате на сьомга и зелена 
салата, на сутринта ще се събуди-
те подмладени? За съжаление, не. 
За да могат да се радват на добри-
те резултати от разкрасяващата 
диета на д-р Перикън, на холивуд-
ските звезди се наложило също да 
упражняват търпението и последо-
вателността си. 
Според проф. Хам: «От това че 
регенерацията на кожата трае 28 
дни, следва, че положителните  
резултати от промяната в хране-
нето могат да станат видими не по-
рано от 4 седмици.»
Съвет: Вместо да планирате 
една радикална диета за сваля-
не на наднорменото си тегло, 
пробвайте да изолирате отнача-
ло един от проблемите си и опи-
тайте с “Beauty-Food” в продъл-
жение на един месец – така успе-
хът ви ще бъде по-осезаем и оку-
ражаващ.

При “Beauty-Food” не става дума 
за това, какво не бива, а за това, 
какво можем и трябва да ядем, 
защото е полезно, вкусно и ни раз-
красява. Американският дермато-
лог д-р Николас Перикън от десе-
тилетия изследва взаимовръзката 
между храненето и външния вид. 
Неговото кредо е: „Отпуснатата 
кожа не се дължи на процеса на 
стареене, а е показател за напред-
нала увреда на кожата, предиз-
викана от неправилно хранене.” 
Много от холивудските звезди вече 
оставиха зад гърба си мъчения-
та и се наслаждават на вкусните 
си разкрасяващи диети, богати на 
риба, пилешко месо, горски плодо-
ве, зеленчуци и вода. 

Здравето винаги  
изглежда добре
е мнението на немския диетолог-
изследовател д-р Михаел Хам, 
който отдавна се занимава с тема-
та “Beauty-Food”: «Подобно на 
обмяната на веществата в цяло-
то тяло, кожата също се нуждае 
от хранителните вещества, разна-
сяни от кръвообращението, за да 
добие енергия за интензивна кле-
тъчна дейност», - обяснява той. 
«Те функционират като градивни, 
предпазващи и регулаторни вещес-
тва. Ако клетките не са достатъч-
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1:0 за плодовете срещу 
молекулите-убийци
Как по-точно хранителните вещества 
ни разкрасяват? Чудотворно дей- 
ствие за гладка кожа имат пресните 
плодове и зеленчуци. Посредством 
съдържащите се в тях витамини, те 
доставят на организма голямо коли-
чество антиоксиданти – герои в бор-
бата срещу болестите и бръчките. 
Вредните влияния от околна-
та среда като смогът, битова-
та химия и слънчевата светли-
на, както и стресът, никотинът 
или неправилното хранене спо-
собстват за увеличаване обра-
зуването на свободни радикали 
– агресивни кислородни моле-
кули, представляващи вредни 
отпадни продукти от обмяната 
на веществата, които стимули-
рат инфекциите и атакуват кле-
тъчните структури, включително 
на кожата. Най-добрите антиок-
сиданти са витамините А (бета-
каротин), С и Е, флавоноидите, 
както и микроелементите цинк, 
селен, мед, манган. Те са в със-
тояние да противостоят на пре-
комерното образуване и вредно-
то влияние на свободните ради-
кали, както и да неутрализират дей-
ствието им, т.е. също да редуцират 
клетъчното увреждане в епидермиса.
Съвет: Моркови, ябълка, домат, 
малко лимонов сок и рапично олио 
е перфектната антиоксидантна 
напитка.

Белтъчините 
изглаждат кожата
Протеините (белтъчините) са най-
важният градивен материал в 
човешкото тяло. Всяка протеинова 
молекула се състои от аминокисе-
лини – без тях в нашия организъм 
не функционира нищо. Осем от тях, 
наречени есенциални (жизненоне-
обходими), не се синтезират от него 

и могат да бъдат набавени един-
ствено чрез храната – и то под фор-
мата на белтъчини. Червата раз-
граждат белтъчините, поети напри-
мер от месото или бобената сала-
та, на съставните му аминокисе-
лини, от които организмът обра-

зува необходимите му  протеини. 
Какво общо има това с красотата? 
Кожното скеле (еластинът, колаге-
нът, стягащите влакна в съедини-
телната тъкан) също се състоят от 
белтъчни вещества.
Съвет: 15-20% от нашата енер-
гия трябва да се добие от про-
теините: половината от тях от 
животински произход. Най-добра-
та растителна алтернатива са 
соята, грахът, лещата и бобът.

Моторно гориво 
за младите клетки
Въглехидратите се разцепват на 
обикновена захар при храносми-
лането и отиват директно в кръв-
та. Това освобождава енергия, под-
държа доброто състояние на мозъ-
ка, нервите, мускулите и... кожата. 
Плодовете, зеленолистните и коре-
ноплодни зеленчуци, пълнозърнес-
тите продукти, овесът и цареви-
цата би трябвало да са основни 
храни на масата ни – към 50% от 
това, което поемаме. И не мисле-
те, че кожата не се нуждае от енер-
гия - производството на нови кожни 
клетки представлява тежък труд за 
миниатюрните клетъчни фабрики. 
Колкото по-млада и здрава е кожа-
та, толкова по-добре функционира 
обновяването й и е по-добър външ-
ният й вид.
Съвет: Пълнозърнестите продук-
ти с овес или овесени ядки доста-
вят най-качествените въглехид-
рати – и в добавка на това много 
витамини и пълноценни белтъ-
чини.

Добрата мазнина 
разкрасява
Мазнините ни правят дебели? Не 
е задължително: в правилни дози 
правилните мазнини действат преди 

всичко разхубавяващо. Сред 
мастните киселини се разли-
чават наситени и ненасите-
ни. Наситените мастни кисе-
лини, съдържащи се например 
в сметаната, сланината, мас-
лото, тлъстото месо или коко-
совото масло, няма много да 
подпомогнат разкрасяващата 
ви диета, тъй като повишават 
нивото на холестерола в кръв-
та и повлияват негативно обмя-
ната на веществата в кожата. 
По-здравословната алтерна-
тива са полезните за сърцето 
ненаситени мастни киселини, 
съдържащи се например в зех-
тина, слънчогледовото, соево-
то, рапичното олио, сусамено-
то масло, ядките или в тлъсти-
те морски риби (херинга, сьом-

га, калкан). Всички те съдържат 
омега-3- и омега-6-мастни киселини 
– идеални за съдовете, за гладка-
та кожа и преди всичко действащи 
като естествена медицина срещу 
сухата кожа: мазнина наистина, но 
изключително ценна, представля-

ваща най-добрата смазка за здра-
вословно функциониране.
Съвет: Употребата на различни 
растителни олиа при подправя-
не на салата ви (зехтин, слънчо- 
гледово, рапично) ще я обогатят с 
изключително ценни мазнини.

Малки дози, 
голямо действие
От цяла поредица неорганични 
съставки ние се нуждаем в малки 
количества – от няколко микрогра-
ма до към 1 грам. Но без тези 
минерали и микроелементи красо-
тата ни също е невъзможна: кал-
цият подкрепя регенеративните 
процеси в кожата, калият регу-

лира нивото на водата, магнези-
ят поддържа стабилността на кле-
тъчните стени, желязото задвиж-
ва кожната обмяна на вещества-
та, медта участва при изграждане-
то на пигмента и стимулира про-
изводството на колаген. Селенът 
играе основна роля при преобразу-
ването на мазнините и протеините 
в енергия и предпазва клетките от 
стареене, цинкът стимулира имун-
ната система и съединителната 
тъкан. Понякога можем да се нуж-
даем от тях в допълнителни коли-
чества. Например, при стрес (вкл. 
по време на изпит или бремен-
ност) проф. Хам препоръчва преди 
всичко екстра прием на критичните 
магнезий, цинк и селен. При това 
полза от него ще извлече далеч не 
само кожата. 
Съвет: Ако посягате по-често 
към йодираната или флуорирана-
та сол от шкафчето с подправ-
ки, със сигурност имате недостиг 
и организмът ви изпитва остър 
глад за тези микроелементи.
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Най-чистият плюс 
за красотата
И най-съвършеният микс от хра-
нителни вещества няма да ви раз-
хубави, ако не поемате достатъч-
но течности. Принципът е съвсем 
ясен: в по-голямата си част наше-
то тяло се състои от вода. Ако клет-
ките са достатъчно снабдени с хра-
нителна течност, те функционират 
оптимално. Обмяната на вещес-
твата действа на пълни обороти, 
постъпилата храна се преработва 
перфектно, повече мастни молеку-
ли се превръщат в енергия – следо-
вателно дори отслабваме по-бързо. 
От друга страна, при продължите-
лен недостиг на вода сме заплаше-
ни от сериозно бъбречно заболява-
не. Тъй като, ако отходните течнос-
ти започнат да се задържат, отров-
ните отпадни продукти от обмяната 
на веществата започват да се отла-
гат в кръвта, вместо да свършат в 
канализацията. Много преди това 
обаче смущенията в отделителната 
система на организма рефлектират 

върху външния ни вид. 

„Особено явно недостигът на вода 
се отразява на кожата”, - обясня-
ва проф. Хам, - „Когато не поема-
те достатъчно течности, тя бързо 
губи еластичността си и се покри-
ва с бръчки.”
Съвет: Колкото по-често зареж-
дате организма си с вода, толкова 
по-чувствителни ще бъдете към 
жаждата. Наложете си да пиете 
повече – след време здравословно-
то поемане на течности ще за-
почне да става от само себе си.

Здравословната храна  
може повече от кремовете
Бионаличността – това е крайъ-
гълният камък при всяка една раз-

красяваща диета. Всички храни-
телни вещества трябва да прео-
долеят чревната бариера, за да 
могат да достигнат до кръвооб-
ращението, а оттам и до всич-
ки органи на тялото, включи-
телно до най-големия – кожата. 
Регулярното достатъчно обезпе-
чаване на организма с необходи-
мите му вещества е ключът към 
красотата. Освен това, ако сър-
цето, черният дроб, бъбреците и 
всички останали органи функцио-
нират добре, това неминуемо ще 
се отрази благоприятно и на кожа-
та. С което не бихме искали да 
отричаме положителното дей-
ствие на стойностните козметични 

продукти, а просто да подскажем, 
че чудото не може да стане само 
отвън. Ако не се храните пълно-
ценно и не поемате достатъчно 
течности и най-скъпите кремове 
няма да ви направят хубави. 
Съвет: Бионасищането на орга-
низма с хранителни вещества 
посредством плодове и зеленчуци 
се подкрепя и от това, че съдър-
жащите се в растенията баласт-
ни вещества облекчават храно-
смилането.

Дългосрочно и успешно
Успехите от „разкрасяващото” хра-
нене ще бъдат малки до никакви, 
ако всичко останало в живота ви е 
нагоре с краката. Проф. Хам казва: 
„Естествено е, че трябва също да 
живеете здравословно. Към това 
спада отказването или ограничава-
нето на всички онези неща, които 
се отразяват крайно негативно не 
само на здравето, но и на кожа-
та ви – тютюнопушенето, злоупо-
требата с алкохол, продължител-
ните слънчеви бани, недостътъч-
ният сън.”
Ето защо обещанията на д-р Нико-
лас Перикън със слоган: „Лифтинг 
на лицето от хладилника” за бързо 
чудо звучат до известна степен 
спекулативно. Ако не друго, едно 
обаче е сигурно: “Beauty-Food” 
функционира като дългосрочна 
инвестиция, която със сигурност е 
печеливша.




