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Какви са рисковите 
фактори?

Повишеният холестерол в 
кръвта е сериозен рисков 
фактор за сърдечносъдовите 
заболявания, от които годиш-
но умират към 30 000 бълга-
ри. Независимо от това, че 
повечето хора теоретично 
са запознати с холестероло-
вата опасност, много малко 
от тях предприемат някакви 
мерки. Статистиката показва, 
че само 3% от хората до 35 
години и едва 20% от по-въз-
растните знаят стойностите 
на холестерола си. Интересът 
към тях не е достатъчно голям 
дори при хората с налични 
сърдечносъдови оплаквания. 
Информираността по отноше-
ние на това, какво повлиява 
холестероловите нива, също 
е далече от масовата. А като 
рискови фактори за високи-

„За съжаление, нивото на холестерола 
ви е високо”, - ако въз основа на кръв-
ния анализ лекарят ви е поставил такава 
диагноза, това със сигурност означа-
ва, че трябва да предприемете мерки 
за снижаването му, тъй като продъл-
житeлните високи холестеролови нива 
увеличават значително риска от съдови 
отлагания, нарушаващи кръвоснабдява-
нето. Възможните последици са различ-
ни видове сърдечносъдови заболявания 
до сърдечен инфаркт. Защо обаче пови-
шеният холестерол води до инфаркт или 
инсулт? Може ли да се направи нещо 
срещу това? Ето какво е мнението на екс-

пертите, основано на най-
новите факти и терапев-

тични успехи.

ХОЛЕСТЕРОЛЪТ 

те му стойности се опреде-
лят повсеместно срещаните 
наднормено тегло, богато на 
мазнини и холестерол хране-
не, недостатъчен прием на 
баластни вещества и стрес, 
както и някои други съпът-
стващи заболявания като диа-
бетът, наследствено обусло-
веното нарушение в обмяна-
та на мазнините, хипофунк-
цията на щитовидната жлеза, 
бъбречната недостатъчност и 

„Добрият” и „лошият” 
холестерол

Холестеролът представлява една мастноподобна суб-
станция, която приемаме с храната, съдържаща мазни-
ни от животински произход (месни и  млечни продукти) 
– средно от 300 до 800 мг на ден. Около 1 грам холесте-
рол се произвежда и в собствения ни организъм – преди 
всичко в черния дроб. От тази мастна субстанция се нуж-
даят всички органи в тялото ни: тя е жизненонеобходим 
градивен материал – между другото при обмяната на 
мазнините, образуването на клетъчните стени или при 
производството на хормони (напр. половите) и жлъчните 
киселини (важни при храносмилането). За транспортира-
нето му през кръвоносните съдове холестеролът е паке-
тиран в т.нар. липопротеинови частици.
Ø  LDL („low density lipoprotein”, т.е. липопротеин с ниска  

плътност) представляват холестероловите доставчици, 
които го пренасят в клетките. Ако количеството на LDL-
холестерола в кръвта е твърде голямо, неизползваната 
част – подобно на залежалото масло в хладилника – по 
някое време гранясва и става опасно: то се отлага вър-
ху тънките съдови стени и по този начин довежда до 
склерозирането им (атеросклероза).

Ø  HDL („high density lipoprotein”, т.е. липопро-
теин с висока плътност) на практика 
защитава кръвоносните съдове, като 
основната му задача е да връща из-
лишния холестерол, натрупан по съ-
довите стени, обратно в черния дроб, 
където бива обезвреждан.

Ø  При богато на мазнини хранене в орга-
низма ни постъпват и т.нар триглицери-
ди- мастни киселини, които между другото 
обезпечават с гориво сърцето, мускулатурата 
и мастните тъкани. Те биват придвижвани от чер-
вата към черния дроб, където се съхраняват или пък 
отделят в кръвта като VLDL-частици („very low density 
lipoprotein”, т.е. липопротеин с много ниска плът-
ност). В организма VLDL могат да се преобразуват 
в LDL-частици. Колкото повече триглицериди има в 
кръвта следователно, толкова повече са на разполо-
жение холестероловите доставчици. Общата холес-
теролова картина (сборът на HDL + LDL) се измерва  
в мг/дл (милиграми на децилитър). Ако той е повишен, 
трябва да се изследва от кой вид холестерол има  
в повече в кръвта на пациента. 

Ø  Едва преди няколко години беше открито, че същес-
твува и една друга особено опасна форма на LDL, 
т.нар. Lp(a) (липопротеин [a]) - LDL-частици, които се 
свързват с определена белтъчина, чието разтваряне 
се препятства от съсирването на кръвта. Ето защо при 
повишено ниво на холестерола трябва винаги да се 
установява също и частта на Lp(a).

чернодробните болести. Тези, 
при които е налице дори един 
от изброените фактори, тряб-
ва да се обърне към домаш-
ния си лекар с молба за про-
верка на холестероловите му 
нива. Ако изследванията пока-
жат високи стойности, лека-
рят при всички положения ще 
ви посъветва да промените 
стила си на живот и да се при-
държате към бедно на мазни-
ни хранене.
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– ПОДЦЕНЯВАНАТА ОПАСНОСТ 
 
Колко голям е рискът?

Защо повишеният холестерол е 
толкова опасен?  Защото излиш-
ните количества се отлагат под 
формата на плаки в кръвонос-
ните съдове, включително и в 
периферните сърдечни съдове. 
Резултатът е, че те се стесня-
ват, а сърдечният мускул полу-
чава все по-малко кислород.  
В съдовите отлагания освен 
това започват да протичат въз-
палителни процеси, които могат 
да имат фатален изход.

Какво може да се случи?

След време върху плаката се 
натрупват кръвни клетки, които 
я покриват. Задвижва се една 
животозастрашаваща верижна 
реакция: отлаганията могат да 
се откъснат като тромб и да 
запушат периферните сърдеч-
ни съдове. Така човек с висо-
ки нива на холестерола може 
в продължение на години да 
няма оплаквания и изненадва-
що да получи инфаркт или да 
почине за секунди от внезапна 
сърдечна смърт.
Кога обаче холестеролът става 
действително опасен? Ако над-
виши 200 мг/дл трябва задъл-
жително да се направят подроб-
ни изследвания, за да се разгра-
ничат стойностите на т.нар. лош 
LDL- и добър HDL-холестерол в 
общата холестеролова картина. 

Какви са другите  
рискове?

От кога точно повишените 
нива стават критични, не може 
да се определи еднозначно, 

тъй като рисковите фактори 
за сърцето се сумират. Не по-
малко важни показатели са 
например: повишеното кръв-
но налягане, тютюнопушенето, 
диабетът и високите нива на 
една друга субстанция, откри-
та едва преди няколко години 
– хомоцистеина.

Как се движат  
граничните стойности?

Ако повърхностният слой на 
плаката е увреден от никотина 
или хомоцистеина, а съдовете 
са подложени на високо кръв-
но налягане, там могат още по-
лесно да се отлагат други маз-
нини. Те могат да проникнат в 
съдовата стена и да я увредят. 
В терапевтичния си план лека-
рят трябва следователно да 
държи сметка за комплексния 
риск и да установи съобразно с 
него холестероловите гранични 
стойности, които са индивидуал-
ни: ако например изследваният 
пациент няма нито един рисков 
фактор, не пуши и е с нормално 
кръвно налягане, неговият LDL-
холестерол може да достигне 
до 160 мг/дл. При наличието на 
един или два рискови факто-
ра, тази най-висока допустима 
стойност е около 130 мг/дл. Ако 
при някой рисковите фактори 
са повече, току-що е прекарал 
сърдечен инфаркт или страда 
от ангина пекторис, граничните 
стойности спадат до максимум 
100 мг/дл.

С какво все пак трябва 
да се храни човек?

За да се постигне спадане на 
холестероловите нива, като 

начало трябва да настъпи пре-
устройство на хранителния ви 
режим. Печено свинско с пър-
жени картофи и за десерт 
шоколадов мус със сметана 
– подобна вечеря би трябва-
ло да бъде изключение в дие-
тата ви. Животинските маз-
нини, като маслото, тлъсто-
то месо или майонезата тряб-
ва да бъдат зачертани от хра-
нителния ви план. Идеално би 
било да се придържате към сре-
диземноморската кухня, бога-
та на зехтин вместо на живо-
тински мазнини, на риба вмес-
то на месо и много зеленчу-
ци. Водоразтворимите баласт-
ни вещества като производните 
на плантагото от фамилията на 
жиловлека (от аптеката) също 
намаляват рисковете. Ядките 
трябва да заемат една значи-
телна част от храненето ви при 
повишен холестерол. Поради 
високото съдържание на мазни-
ни тези концентрирани пакети 
на полезни хранителни вещес-
тва дълго време получаваха 
незаслужено негативна оцен-
ка. Вече е известно, че ядките 

съдържат ненаситени, т.е. т.нар. 
добри мазнини. „Те стабилизи-
рат сърдечния ритъм и свър-
зват лошия LDL-холестерол”, - 
обяснява проф. Вернер Рихтер, 
ръководител на института по 
обмяна на мазнините в Мюнхен. 
Да наситите храненето си с ядки 
има много възможности – от 
закуската до вечерята. В среди-

× Холестеролът 
се произвежда  
в черния дроб  
– понякога  
в излишък.  
В червата  
се съдържа  
холестеролът,  
постъпил  
в организма  
с храната. Това  
са двата източника  
за образуването  
на опасните  
LDL-частици.

2 източника на холестерол
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Холестерол от черния дроб
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LDL-холестерол в кръвта
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земноморските страни, напри-
мер, е обичайна практика да 
се сервират фъстъци или други 
ядки като мезе към аператива. 
Но те биха могли също така да 
се добавят към мюслите, пло-
довите, а дори и зеленчукови-
те салати. Би ви било само от 
полза да развихрите кулинарни-
те си фантазии в тази посока. 

Как помагат  
медикаментите?

Само преустройството на режи-
ма на хранене не е достатъчно 
за ефективно и дългосрочно 
снижаване на холестеролови-
те нива. Спортът и движение-
то също трябва да излязат на 
преден план. Препоръчителни 
са спортовете за издръжли-
вост като плуването, колоез-

ТЕСТ: Колко голям е моят риск?
1.  Страда ли някой от вашето семейство  

от съдово заболяване?  ...........................................  3 точки
2.  Има ли повече от един болен в близкото  

ви роднинско обкръжение?  ....................................  2 точки
3.  Има ли някой, преживял инсулт под 40-годишна  

възраст във вашето семейство?  ............................  2 точки
4.  Не практикувате ли никакъв спорт?  ......................  2 точки
5.  Пушите ли?  ..............................................................  3 точки
6.  Страдате ли от високо кръвно налягане?  .............  2 точки
7.  Страдате ли от диабет?  ..........................................  3 точки
Съберете получените резултати.
При отрицателен отговор отчетете нула точки.
Резултати: Събрали сте повече от 5 точки? Тогава със сигур-
ност трябва да си направите обща холестеролова картина, 
както и да изследвате съотношението LDL/HDL при домаш-
ния си лекар. При повишени стойности можете да обсъдите 
с него възможностите за снижаването им посредством меди-
каментозна терапия. При всички случаи, за да редуцирате 
риска от сърдечносъдови заболявания, трябва да преустро-
ите хранителните си навици: наблегнете на обезмаслените 
млечни продукти и растителните масла и избягвайте живо-
тинските мазнини и полуфабрикатите. Опитайте се да отде-
ляте дневно по 30 минути за движение: спортно ходене, тури-
зъм, плуване, колоездене.

денето или спортното ходене. 
Независимо към какъв спорт 
сте се насочили, идеалният 
вариант би бил да го практику-
вате регулярно по 30 минути на 
ден поне 3 пъти на седмица. В 
много случаи обаче промяна-
та в стила на живот и хранене 
не може да помогне. Тогава се 
налага медикаментозно лече-
ние. Изследванията показват, 
че при подходяща медикамен-
тозна терапия високите нива 
на холестерола могат да бъдат 
снижени и да се намали рис-
кът от животозастрашаващите 
сърдечносъдови нарушения.

Съществуват  
ли нови методи?

Т.нар. статини позволяват при 
много пациенти успешно да се 
достигнат желаните стойности. 
Статините задържат синтези-
рането на холестерол от чер-
ния дроб. Статините се пред-

при разширени вени (врици)

хронична венозна недостатъчност-

оток, тежест в краката

помощно лечение при флебити



писват обаче само в случаите, 
когато е жизнено необходимо 
бързото снижаване на холесте-
роловите нива, т.е. когато те се 
движат около граничните стой-
ности. Фактът, че холестеролът 
се набавя в организма от два 
източника – от производството 
му в черния дроб и от постъ-
пилата отвън храна в червата, 
дава възможност за развитието 
на нов терапевтичен принцип, 
т.нар. «двойно спиране». Така в 
един медикамент се включват 
активни съставки, които повли-
яват и двата източника – напри-
мер, активната съставка сим-
фастин задържа образуването 
му в черния дроб, а ецетими-
бът препятства резорбирането 
му от червата. Това позволява 
много по-бързото и ефективно 

Как можете да се предпазите?
При стойности до максимум 300 мг/дл можете да се опитате да сва-
лите холестероловите си нива без медикаментозна терапия. С пра-
вилно хранене и целенасочено движение е възможно да намалите 
стойностите им до 30%! Предлагаме ви ефективана 10-точкова про-
грама, при провеждането й обаче е важно непрекъснато да следите с 
изследвания нивата на LDL- и HDL-холестерола си.

1.  Яжте повече баластни вещества. Варивата (фасулът, лещата, 
грахът), зеленчуците, плодовете и суровите подправки съдържат 
много баластни вещества и фибрини, които намаляват холесте-
роловите нива, подправките биха могли също да заместят масло-
то върху хляба.

2.  Риба вместо месо. Тлъстите риби като сьомгата, херингата, 
рибата тон или скумрията съдържат омега-3-мастни киселини, 
които освен това понижават и високото кръвно налягане.

3.  Задушаване вместо пържене и печене. Рибата и зеленчуците е 
най-добре да задушите във фолио или в тенджера за печене под 
капак във фурната ими микровълновата печка, вместо да пържи-
те на котлона или запичате до кафява коричка. Прегорялата маз-
нина освен всичко друго съдържа и множество вредни токсини, 
които обременяват не само храносмилането, но и черния дроб.

4.  Пълнозърнести продукти. По-добре се откажете от пържени-
те или печени картофи като гарнитура и наблегнете на варения 
ориз, жито, ръж или просо. Пълнозърнестите житни култури регу-
лират обмяната на веществата и намаляват мастните стойности 
в кръвта.

5.  Забележителната соя. В невероятното азиатско бобче са скри-
ти освен снижаващи холестерола протеини и растителни хормо-
ни (фитоестрогени).

6.  Артишоково лечение. 6 грама артишоков екстракт на ден (под 
формата на прах или капсули от аптеката) могат да снижат ниво-
то на вредния LDL-холестерол до 20%. Съдържащата се в расте-
нието активна съставка спира определен ензим, който участва в 
образуването на холестерола в черния дроб.

7.  Жиловлек. Азиатският жиловлек се състои до 71% от баласт-
ни вещества. Само 7 грама от него имат действието на 100 грама 
фуражна детелина. 1ч.л. от сухата билка трябва да се разбърка в 
чаша вода и да се изпие преди ядене – намалява общия холесте-
рол с 10%. 

8.  Дъвчете ядки. Слънчогледовите семки и ядките съдържат 
фитостерини, съставки на растителните мазнини, които противо-
действат на приемането на холестерол от храната. 

9.  Пийте червено вино. Резвератролът  (съдържа се и в бирата) 
намалява нивото на LDL- и увеличава това на HDL-холестеролът 
в кръвта. Една-две чаши на ден са добра естествена защита на 
сърцето и съдовете срещу склерозиране.

10.  Движение. Регулярното практикуване на спорт за издръжливост 
като плуване, колоездене, спортно ходене или джогинг стимули-
ра образуването на полезния HDL- холестерол. Важно е спортна-
та активност да бъде поне 3 пъти седмично по 30 минути.

Хранителни продукти Холестерол 
(мг/100г)

Калории 
(ккал/100г)

Пилешки жълтък 1260,0 348,7
Пилешки дробчета 537,0 146,7

Бъркани яйца 371,4 216,3
Телешки дроб 342,0 147,0
Краве масло 340,0 881,0

Бъркани яйца с бекон / шунка 307,7 231,8
Маслени бисквити 281,0 414,4

Кнедли с дроб 260,7 175,3
Вафли 240,0 554,0

Телешки лебервурст 185,0 316,7
Майонеза 160,3 789,3

Сладкиш с маслено тесто 151,0 440,2

нежелани странични действия 
драстично спада. При разумен 
начин на живот и хранене и при 
провеждането й под лекарски 
контрол комбинацията от тези 
терапевтични методи може да 
бъде изключително успешна. 
Какво се прави обаче, ако меди-
каментите не помагат или не са 
достатъчно ефективни, а стой-
ностите на холестерола дости-
гат до 400-500 мг/дл? Тогава 
се прилага подобно на хемоди-
ализата филтриране на кръв-
та (LDL-фереза). За щастие, 
подобна медикаментозна резис-
тентност е по-скоро рядкост  
и засяга отделни изключения.

снижаване на холестероловите 
нива при критични случаи. 

Има ли и друти  
терапии?

Най-вече при пациентите с 
генетично обусловени пробле-
ми с холестерола се налага 
едно постоянно лечение, про-
дължаващо през целия им 
живот. Изследванията убеди-
телно доказват, че статините 
значително снижават риска от 
сърдечносъдовите усложне-
ния като сърдечен инфаркт и 
инсулт, а посредством новия 
двоен принцип опасността от 

ВНИМАНИЕ: ХОЛЕСТЕРОЛОВИ БОМБИ!
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БЪРЗА ПОМОЩ

ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ
Ръка на сърцето, а после? Помните ли все още как се праве-
ше съживяващият сърдечен масаж? Вярно, че преди години 
сте изкарали курс по оказване на първа медицинска помощ 
по време на шофьорските ви  курсове, но знанието за бързи-
те животоспасяващи мерки отдавна е погребано под огромна 
лавина от нова информация. За преживяване на критичната 
ситуация обаче времето най-често е малко, а до пристигането 
на лекаря животът на пациентите, преживяли злополука,  
се оказва в ръцете на лаици. 

è Първи стъпки. За оказва-
не на първа помощ е упълномо-
щен и задължен всеки. Опитайте, 
въпреки собственото си вълнение, 
да запазите спокойствие. Стресът 
и страхът са лоши съветници, а 
сега се налага да мобилизирате 
силите си за пострадал с по-сери-
озни нужди от вашия психически 
дискомфорт. При пътен инцидент 
първо осигурете мястото на ката-
строфата с необходимата марки-
ровка (с предупредителен триъ-
гълник или подръчни средства), 
така че за другите участници в дви-
жението отдалече да бъде видима 
опасността. Установете колко от 
пострадалите при инцидента имат 
нужда от помощ и алармирайте 

колкото е възможно по-бързо необ-
ходимите служби (Бърза помощ – 
тел.150; пожарна – тел. 160; поли-
ция - тел.166)

è Жертвата. Дори пострада-
лите, които изглеждат външно 
ненаранени, се нуждаят от ваше-
то внимание. Те могат да са в 
шок. Типични симптоми са бледа-
та кожа, ускореният пулс и повърх-
ностното дишане. Изведете ги от 
колата, дръжте ги на топло, по въз-
можност ги сложете да легнат с 
крака, поставени на високо, и им 
говорете успокояващо. При паци-
ентите в безсъзнание мускулите 
се отпускат. При това съществу-
ва опасност езикът им да запуши 

гърлото и да блокира дихателни-
те пътища. Поради тази причина е 
необходимо да поставите постра-
далия в стабилна  странична лежа-
ща позиция (както е показано на 
картинките в дясно).

è Поддържане на живота. 
Ако дишането на изпадналия в 
безсъзнание пациент спре, тряб-
ва да се опитате да го съживите. 
Дали ще направите дишане уста в 

уста или уста в нос няма значение. 
Жертвата трябва да бъде поставе-
на да легне по гръб на твърда под-
ложка. Гърлото й трябва да бъде 
изпънато, за да може въздухът да 
достигне до дробовете. За сърдеч-
ния масаж на пострадалия тряб-
ва да освободите гръдния му кош. 
Прекарайте пръстите си по дължи-
ната на ребрата, напипайте гръд-
ната кост (стернума) и поставе-
те ръката си на долната й полови-
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1. Заемете стабилна колянна 
опора от едната страна  
на пострадалия. Повдигнете  
леко хълбока му и подпъхнете 
прилежащата ръка под него.

 Поставяне на пострадалия  
в стабилна странична лежаща позиция

2. Кракът, който е от вашата 
страна, свийте в коляното  
така, че да е максимално  
сгънат. 

3. Хванете противополжните рамо и хълбок на пострадалия 
и внимателно го издърпайте към себе си.

4. За стабилизиране на цялостната композиция на тялото  
хванете другата ръка за подлакътницата и мишницата  
и я изтеглете назад.

5. Внимателно хванете главата за челото и брадичката и я 
издърпайте назад към тила. С пъхнатата под бузата ръка на 
пострадалия я стабилизирайте.  
Отворете устата му. 

6. Проверете дали 
езикът не запушва гърлото и го изтеглете 
напред. Завийте пострадалия и до пристигането  
на Бърза помощ проверявайте пулса и дишането му.

на. След това притискайте силно 
поставените на кръст ръце върху 
това място и вкарвайте въздух в 
гръдния кош през носа или уста-
та. Обдишването и масажът тряб-
ва да бъдат редувани: 2 обдиш-
вания, 15 натиска в сърдечната 
област. При възможност ползвай-
те обдишващ апарат (би трябва-
ло да се съдържа във всяка една 
стандартна аптечка за кола). И не 
се страхувайте от грешки – оказва-
щите първа помощ няма да бъдат 
обвинени, а е по-добре да напра-
вите каквото е по силите ви, вмес-
то да гледате, как изтича човешки 
живот пред очите ви.

è Кръвоспиране. При разкъс-
ни рани с обилно кръвотечение 
до пристигане на специализира-
ния медицински екип трябва да 
се опитате да спрете кръвта, за 
да не се застраши животът на 
пострадалия от фатална кръво-
загуба. Ако раната е на крайник, 
непосредствено над нея (в посо-
ка към сърцето) трябва да бъде 
направен турникет – дори импро-
визиран с подръчни средства. 
За целта може да бъде използ-
ван колан, връв или дори откъс-
ната ивица плат, с които трябва 
да бъде стегнат крайникът така, 
че да спре изтичането на кръв-
та. Затягането на възела може да 

стане и с помощта на пръчка или 
какъвто и да е друг продълговат 
предмет. Ако раната се намира 
върху торса, самото място тряб-
ва да бъде силно притиснато с 
памук, марля, дреха или каквото 
имате под ръка. При възможност 
ползвайте медицински ръкавици 
при манипулации с кръв (също би 
трябвало да се съдържат в стан-
дартната пътна аптечка).

è Курсът за оказване на 
първа помощ би ви дал сигур-
ност в критична ситуация. Когато 
карате подобен курс в рамките на 
шофьорски курсове или някъде 
другаде, оползотворете добре тези 
3 часа и се постарайте да запомни-
те предлаганата информация – тя 
може да ви помогне да реагирате 
адекватно, ако животът на близък 
или случаен човек се окаже във 
ваши ръце...
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ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ: 

ТИЙНЕЙДЖЪРИ В СОЛАРИУМА!
Рак на кожата вече и при 20-годишните? През 
последните години са рагистрирани множество 
нови случаи на злокачествен меланом: едно цяло 
поколение рискува здравето си в соларните студиа. 
Дерматолозите, лъчевите специалисти и здравни-
те организации алармират за тревога и се обединя-
ват около настояването за възрастови ограничания 
на използващите соларите младежи. 

Кожните лекари предупрежда-
ват: солариумите са особено 
опасни за децата. Младежите, 
посещаващи слънчевите студиа 
един път на седмица, могат да 
разчитат далеч не само на преж-
девременното състаряване на 
кожата си. Те постоянно пови-
шават и риска си да заболеят 
от опасния черен рак на кожата, 
т.нар. злокачествен меланом. 
Експертите отдавна настояват 
за поставянето на минимална 

възрастова граница при изпол-
зването на соларните съоръже-
ния. От 2003 година Световната 
здравна организация дори при-
зовава за забрана на младежи-
те да трупат изкуствено сола-
рен тен.
«Увреждането на кожните клет-
ки, довеждащи до ракови изме-
нения, започва най-често в мла-
дежка възраст, когато кожа-
та все още не е достатъчно 
развита», - казва д-р Рюдигер 

Грайнард от дерматологичния 
център Букстехуд. Колкото по-
големи са дозите, толкова по-
висок е рискът. Ако една леко 
увредена клетка продължава да 
бъде обременявана с UV-лъче-
ние, тя вече не може сама да 
се регенерира и в крайна смет-
ка се образува карцином. Дори 
само повърхностните зачервя-

вания могат да доведат до кле-
тъчни изменения. „Колкото по-
рано човек започва да се излага 
на лъчението, толкова по-дълго 
е критичното време, през което 
той може да заболее”, - преду-
преждава Грайнард. „Всяка кожа 
си има слънчев лимит, който не 
бива да бъде прекрачван. И кол-
кото по-светла е кожата, толкова 
по-ограничен е той.” 

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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солариуми и членове на спе-
циалната комисия за защита от 
облъчванията с цел да се уточ-
нят критериите и изискванията 
към соларните студиа: стандар-
тизирани уреди, обучен персо-
нал, забрана за достъп на непъл-
нолетните, хигиена и предпазни 
защитни мерки за потребителите. 
Едва през юни 2003 година най-
после е одобрен сертификацион-
ния документ, но до ден днешен 
от 12 000 действащи соларни сту-
дия на територията на Германия 
едва 48 разполагат с него! 
В България въпросът изобщо не 
е бил поставян на обсъждане, а 
изискванията към соларните сту-
дия, ако изобщо има такива, не 
стигат по-далече от хигиенните. 
Във Франция – единствената 
европейска страна, където про-
блемът е правно регулиран, след 
въвеждането на сертификаци-
онния принцип около две трети 
от соларните студия са закри-
ти поради нерентабилност – 
стандартизираните уреди, както 
и обучението на персонала са 
скъпи, а клиентелата на практика 
е намаляла. 
Очевидно е, че не може да се 
разчита на добросъвестността на 
съдържателите на солариуми и 
на младежите трябва да бъдат 
обяснени рисковете, които пое-
мат, но това едва ли ще бъде дос-
татъчно. Много от тях знаят за 
вредното действие на соларното 
лъчение и въпреки това продъл-
жават да посещават студиата. 
Защото смятат, че на тях няма да 
им се случат всичките ония мъг-
ливи заплахи, точно те няма да 
попаднат в черната статистика, 
да не говорим, че всички го пра-
вят, а после се перчат с хубавия 
си тен... Защото на тази възраст 
децата са нехайни към рисковете 
и те им се струват твърде отвле-
чени и нереални като всяко едно 
друго досадно предупреждение 
от безкрайния списък със забра-
ни. Още повече че са отдалечени 
във времето, макар и последните 
статистически данни да сочат, че 
вече не чак толкова...
Нещата могат да отидат и още 
по-далече. Трупането на тен в 
тийнейджърска възраст може 
да се превърне в истинско при-
страстяване. „Собствената пред-
ставата за истината може да се 
промени с времето, както това 
се случва при анорексиците, 
например”, - твърди психолож-
ката, Бетина фон Шорлемер, от 
Франкфуртския терапевтичен 
център. „Виждайки се в огледа-
лото, човек се мисли за блед, 
називисимо че кожата му е тъмно 

MULTIVITAMOL
Зареди 

се с енергия 
през пролетта!

Случаите на 20-годишни паци-
енти със злокачествен меланом 
вече не са рядкост и възрастта 
им непрекъснато спада. Според 
една студия на лондонските 
изследователи от Кингс колидж 
този факт е в директна връзка с 
използването на солари. Все по-
чести са и повърхностните кожни 
тумори (спиналиоми и базалио-
ми). Тези видове бял кожен рак, 
които се отключват при продъл- 
жително UV-лъчение, много рядко 
са смъртоносни, но необходими-
те операции могат да доведат до 
тежки обезобразявания.
Актуален скрийнинг в Германия 
показа обезпокоителни резулта-
ти – новите случаи на злокачес-
твени меланоми са нараснали 
до 140 000 годишно, като съвсем 
доскоро те са били около 120 000 
и увеличаването им е най-вече 
сред младежите.

кафява.” Това може да го подтик-
не да посещава соларното сту-
дио все по-често и въпреки това 
да не се чувства удовлетворен от 
резултатите. 
Изследователи от Северна 
Каролина са открили и друго 
основание за пристрастяването 
към събирането на тен: UV-лъчи-
те стимулират производството на 
ендорфини – доброто настрое-
ние, провокирано от тези „хормо-
ни на щастието”, може би също 
кара соларните маниаци непре-
къснато да се затварят в слънче-
вата камера.
Как тогава да държим младежи-
те далече от изкуственото слън-
це? На законови разпоредби, за 
съжаление,  едва ли ще можем 
да разчитаме в скоро време. А 
дори и да съществуваха, нима те 
са спряли продажбата на цигари, 
алкохол или наркотици на непъл-
нолетни? Единствените заинте-
ресовани и истински загрижени 
за проблема в крайна сметка си 
остават родителите. Налагането 
на забрана е трудна и непопуляр-
на мярка в пубертетна възраст, 
затова е добре нещата да не ста-
ват със силови методи и ограни-
чаване на джобните, а чрез личен 
пример и аргументирано обясня-
ване. Ако трябва, откажете се 
и вие от соларното студио, по-
добре купувайте на детето си от 

Защо тийнейджърите  
са особено застрашени

Между повърхностния (1) и 
долния (2) слой на кожата 
е разположен вълнообразен 
базоцелуларен слой, където 
се намират клетките, от които 
може да се развие т.нар. бял 
кожен рак. Неговите извив-
ки са по-силно изразени при 
децата и младежите, отколко-
то при възрастните. Поради 
тази причина базалните клет-
ки в младата кожа често пъти 
са много по- концентрирани 
под повърхностния й слой и 
UV-лъчите по-лесно могат да 
ги увредят.

много по-безвредните козметич-
ни кремове за изкуствен тен или 
пък апелирайте към самата му 
суета: в края на краищата който 
на 15 редовно се излага на UV-
лъчението в солариума, на 35 – 
40 години ще трябва да се при-
мири с дълбоките бръчки, които и 
най-скъпите кремове няма да са 
в състояние да изгладят... 

Това, че мястото на децата 
не е в соларното студио, не е 
новост за съдържателите им. 
Конкуренцията, рентабилността 
и желанието да се задържат на 
пазара обаче в повечето случаи 
надделяват. В много европейски 
страни от години се водят ожес-
точени дискусии между заинте-
ресованите лица и здравните 
организации. През 2001 година 
в Германия, например, за първи 
път се провежда кръгла маса с 
дерматолози, собственици на 



�0

Лечебното гладуване 
на Д-р Бухингер
През 30-те години на миналия 
век д-р Бухингер лекувал ставен 
ревматизъм посредством гладу-
ване. Успехите му го насърчили 
да разработи цялостна методи-
ка, която нарекъл лечебно гла-
дуване. 
Лечението започва с оризов 
или плодов ден. В този първи 
ден от гладуването се цели и 
основно изпразване на чер-
вата с помощта на английска 
сол. Така се прекратява произ-
водството на храносмилателни 
сокове и изчезва чувството за 
глад. В продължение на след-
ващите от една до три седми-
ци от лечението на д-р Бухингер 
пациентите приемат само течна 
храна под формата на зелен-
чукови супи и подсладени с 
мед билкови чайове, мине-
рална вода и сокове. 
Успоредно с това е важно да се 
осъществява движение, напри-
мер плуване или туризъм, за да 
може мускулатурата по време 

Ø Трите любими соларни мита
1.  В солариума не може да се получи  

слънчено изгаряне
Най-често не е вярно. Повечето солари излъчват дълги UV-А-
лъчи. Виновните за слънчевите изгаряния къси UV-В-лъчи при 
тях са филтрирани. В подобна соларна камера действително 
само външно много чувствителните хора могат да изгорят при 
дълго и интензивно облъчване. Все по-често се предлага обаче 
„естествен” лъчеви спектър, при който участието на UV-В-лъчи-
те е точно толкова високо, колкото и при слънчевото лъчение. 
Последиците следователно са също съвсем съпоставими.

2.  В солариума човек може да подготви  
кожата си, защитавайки я от слънчево  
изгаряне през отпуската

В случаите на соларно облъчване само с UV-А-лъчи е точно 
обратното. За защита от слънчево изгаряне могат да се погри-
жат единствено UV-В-лъчите – които при предозиране пак водят 
до изгаряне. Посредством UV-В-лъчението роговият слой на 
кожата се удебелява – този т.нар. светлинен мазол предпазва 
кожните клетки. В противовес на UV-А-лъчението пък се увели-
чава производството на кожния пигмент меланин. Следователно 
този, който се пече на слънце след UV-А-солариум, е незащитен 
и може да получи слънчево изгаряне дори още по-лесно.

3. Солариумът подсилва имунната система
Много хора смятат, че облъчването в соларно студио посилва 
защитните им сили. Това мнение е напълно погрешно: според 
изследванията прекомерното UV- лъчение дори отслабва имун-
ната система.

Факти за светли глави

Лечебният глад подсилва имунната систе-
ма, успокоява хроничните заболявания като 
алергиите, астмата и ревматизма, раздвиж-
ва кръвообращението и стопява излишни-
те килограми. Без лекарско наблюдение не 
бива да се гладува повече от 7 дни, а под 
лекарски контрол лечението може да про-
дължи до 4 седмици. Представяме ви раз-
личните методи за провеждането му.

на ограничения прием на храни-
телни вещества да не закърнее. 
Накрая организмът се приспо-
собява към нормалното хране-
не с три възстановяващи дни. 
През първия ден сутринта се 
приема една ябълка, а след 
обяд ябълков компот. През вто-
рия ден се приемат сутринта 
две сушени сливи (накиснати 
във вода от предишната вечер), 
на обяд салата, задушени кар-
тофи и моркови, а вечерта – 
сухар или кнакер с обезмасле-
на извара и парчета домат. На 
третия ден трябва да се поемат 
допълнително още 200 кало-
рии – например, чаша с кисело 
мляко и още един сухар / кна-
кер с извара. Ако след проведе-
ната диета, продължите да се 
храните здравословно, имунна-
та ви система ще се стабили-
зира за продължително време. 
Важно: Преди лечението вина-
ги се консултирайте с лекар!

ПРОЛЕТНО     ПОЧИСТВАНЕ НА ЦЯЛОТО ТЯЛОПРОЛЕТНО     ПОЧИСТВАНЕ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО

Мляко и хляб: 
лечението на Ф.К.Майер
Лечебното гладуване според 
австрийския лекар, д-р Франц 
Ксавиер Майер (1875-1965) е 
регенериращо лечение, в цен-
търа на което е очистването 
на червата. Д-р Майер дости-
га до извода, че много болести 
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почиват на нарушената функ-
ция на червата или са прово-
кирани от нея. Последици от 
една продължителна инерт-
ност на червата могат между 
другото да бъдат главоболието, 
мигрената, неврозата, смуще-
нията в съня, болките в гърба 
и ставите, а дори и сърдечни 
оплаквания. Поради тази при-
чина лечението му е особено 
подходящо за хора, страда-
щи от хронични храносмила-
телни проблеми (запек). Д-р 
Майер разработва за пациен-
тите си специална програма за 
провеждане на лечебния глад. 
Тя се провежда под лекарско 
наблюдение. 
Всеки ден се приемат едно или 
две пълнозърнести хлебче-
та, всяко от които се изяжда 
с две чаши мляко. Вечер се 
приемат само билкови чайо-
ве и вода. Млякото осигурява 
важните хранителни вещества, 

а пълнозърнестият хляб подо-
брява храносмилането. 
По време на лечението тряб-
ва да се избягват напрягащи-
те дейности, да не се практи-
куват натоварващи спортове и 
да се ляга най-късно към 21.30 
часа. Важно е след лечение-
то да се приемат сутрин и на 
обяд сурови плодове и зелен-
чуци (салати), но вечер (през 

нощта храносмилането работи 
по-бавно) е добре да щадите 
организма си.

Манастирското гладуване 
на отец Килиан
Гладуването от религиозна 
гледна точка винаги е било 
и продължава да бъде важен 
метод за пречистване на душа-
та и тялото. Целта на отказ-
ването от твърда храна за 
известно време е да доприне-
се за съсредоточаване върху 
същественото, да направи 
вярващия по-силен тялом и 
духом и да го подготви за изто-
щаващите предизвикателства 
на бъдещето. Как според мана-
стирската лечебна практика да 
се гладува разумно и ефектив-
но, е описано от отец Килиан: 
тъй като гладуването означа-
ва огромно преустройство за 
тялото, то трябва да започне 
с подготвителен ден, в който 

да се подготви за отказа от 
съществени хранителни веще-
ства. За пиене се препоръч-
ват билкови и плодови чайо-
ве, а за ядене – мюсли, бобена 
чорба, салата с копър, зелен-
чукова супа.
Преди гладуването освен 
това червата трябва да бъдат 
изпразнени (напр. с английска 
сол). Само по този начин лига-
вицата може наистина да се 
регенерира. 

 

ПРОЛЕТНО     ПОЧИСТВАНЕ НА ЦЯЛОТО ТЯЛОПРОЛЕТНО     ПОЧИСТВАНЕ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО
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През следващите 6 дни са позво-
лени само билкови чайове, зелен-
чукови бульони (вкл. от пасирани 
зеленчуци) и много, много вода. 
След това се предвиждат два 
възстановяващи дена, в които 
човек се захранва със сухари / 
кнакери с обезмаслена извара, 
картофени, зеленчукови пюрета 
или картофена крем супа.
Успоредно с гладуването, 
отец Килиан препоръчва много 
движение (ходене), време за 
успокояване на духа и вглъбя-
ване (медитация) и отказване 
от всичко, което вреди на орга-
низма (алкохол, цигари, кафе).

Класиката: 
лечението на Шрот 
Редуването прави живота по-
лек – така смятал силезиецът 
Йохан Шрот в средата на 19 
век, когато разработил лечени-
ето на сухите и водни дни. До 
ден днешен то се прилага при 
бронхиални заболявания, по-
дагра, ревматизъм и наднорме-
но тегло. Лечението може да е 
придобило такава популярност 
и поради факта, че в диетата е 
включено виното – при това в 
доста обилни количества. 

Обикновено лечението на Шрот 
е с продължителност една сед-
мица, в която се редуват сухи и 
водни дни. В сухите дни са поз-
волени само сухият хляб, суха-
рите, кнакерите или пълнозър-
нестите продукти и сушените 
плодове, но нищо за пиене. 
Този тип постене се понася по-
скоро тежко.
По-леки, а и значително по-при-
ятни са дните за пиене (има 
малки и големи), в които се пре-
поръчва пиенето на сухо бяло 
вино в сериозни количества (от 
половин до две литра!). Във 
възстановителните дни посте-

пенно се включват овесената 
каша,  мюслите, пълнозърнес-
тият хляб и сушените плодове.
Противниците на алкохола 
могат, разбира се, да се при-
държат към минералната вода 
във дните за пиене. Успоредно 
се прилага и лечебно изпотя-
ване (в сауна, парна баня или 
посредством други затоплящи 
процедури).
До 4 седмици можете да се 
наслаждавате на това влаж-
но-весело лечение. Загубата 
на тегло е гарантирана, а при-
повдигнатото настроение още 
повече. Лекарската гледна 
точка обаче варира по-скоро от 
скептична до отрицателна. 

Почти гладуване: 
разтоварващи дни
Който иска да направи нещо за 
своето здраве, но все още не 
е готов за една седмица, че и 
повече гладуване, може прос-
то да предвижда от време на 
време по един разтоварващ 
ден в режима си на хранене. 
Тези «изключващи» дни под-
помагат храносмилането и се 
грижат за това, човек да не се 
чувства непрекъснато препъл-
нен. Освен това те могат да се 
превърнат в своеобразен под-
готвителен курс за провежда-
нето по-късно на едно по-про-
дължително лечение и са осо-
бено подходящи за хора, които 
не знаят как организмът им 
би реагирал на редуцираното 
подаване на хранителни вещес-
тва. Ето ви две предложения 
за разтоварващ ден: сутрин - 
една чаша чай с мед, на обяд - 
горещ бульон, застроен с яйце 
и свежа салата, а на вечеря 
– една голяма чаша доматен 
сок. През целия ден трябва да 
се пие голямо количество мине-
рална вода. Другото предложе-
ние е: сутрин - една чаша чай 
или кафе и сокът от един пряс-
но изцеден грейпфрут, на обяд 
половин литър пълномаслено 
мляко или айрян, според вкуса 
смесени с лимонов или порто-
калов сок, вечер – лек бульон / 
зеленчукова супа или голяма 
чаша зеленчуков сок с табаско. 
В рамките на деня да се изпива 
много минерална вода.

След гладуването: 
планирайте 
възстановяващите дни
Ако човек е провел няколко 
дни или още повече седмици 
гладна диета, храносмилател-
ните му органи трябва бавно 
и постепенно да бъдат върна-
ти към режима на обичайната 
си всекидневна работа. Колко 
дни трябва да трае това въз-
становяване, зависи от про-
дължителността на лечението. 
Правилото е: количеството на 
дните гладуване трябва да се 
раздели на три (напр. при 21-
дневен курс на лечение въз-
становяващите дни трябва да 
са седем). 
При това трябва да се обърне 
внимание на следното: яжте 
само малки порции, сдъвквайте 
всеки залък добре и се хране-
те много бавно (по възможност 
оставяйте вилицата след всяка 
хапка), наслаждавайте се съз-
нателно на храната, при поя-
вата на чувство за ситост вед-
нага прекратете храненето, не 
яжте никакво месо, вместо със 
сол овкусявайте ястието с под-
правки, приемайте пълноценна 
и витаминозна храна, откажете 
алкохола и кафето, продължа-
вайте да пиете много минерал-
на вода и не приемайте повече 
никакви разхлабителни (напр. 
английска сол).
Ето няколко предложения за 
възстановяващи дни:  
Ø  1 възстановяващ ден: сутрин 

– един сухар или кнакер с 
обезмаслена извара и 1 
ябълка; на обяд – варени 
моркови и картофи с обез-
маслена извара и 1 ябълка; 
вечер - един сухар или кна-
кер с обезмаслена извара, 
1 чаша кисело мляко с 1 ч.л. 
мед и 2 ч.л. ленено семе. 



��

Ø  2 възстановяващ ден: сутрин 
– 1 чаша пълномаслено 
мляко, 2 сухара / кракера с 
козе / краве сирене, 2 сливи 
(ако са сушени да се изкис-
нат от предишната вечер); 
на обяд – варени моркови 
върху зелена салата с меден 
дресинг, 1 ябълка; вечер - 
един сухар или кнакер с козе 
/ краве сирене, 1 чаша кисе-
ло мляко с 1 ч.л. мед и 2 ч.л. 
ленено семе. 

Ø  3 възстановяващ ден: сутрин 
– 1 чаша пълномаслено 
мляко, 1 шепа мюсли, 2 суха-
ра / кракера с мед; на обяд – 
варени картофи с обезмас-
лена извара, салата, 1 чаша 
кисело мляко с 1 с.л. мед и 
2 ч.л. ленено семе; вечер - 2 
сухара или кнакера с бивол-
ско / овче сирене. 

Ø  4 възстановяващ ден:  сутрин 
– 1 чаша малцово кафе, 1 
купичка мюсли, 1 шайба пре-
сен ананас; на обяд – суро-
ва салата с начукани ядки, 
баница със зеленчуков пъл-
неж; вечер – 2 сухара или 
кнакера с пуешки гърди.

При подходящо хранене червата 
ви заработват на пълни обороти 
от втория – третия ден. Ако обаче 
все още имате храносмилателни 
проблеми, помагат изкиснатите 
сушени сливи на закуска. 

Кой може и кой  
не бива да гладува
Всеки здрав възрастен може 
да провежда лечебно гладува-
не. То е подходящо за всички, 
които биха искали да подоб-
рят самолечебните си сили и 
да активират имунната си сис-
тема. Преди провеждането на 
диетата обаче винаги трябва 
да се консултирате с лекар, 
а един продължителен (повече 
от 5-7 дни) курс на лечение да 
се осъществява под лекарско 
наблюдение.

Лечебното гладуване не се пре-
поръчва на раково болните, 
пациентите с хиперфункция на 
щитовидната жлеза, диабетици-
те от тип 1 и хората с тежки забо-
лявания на нервната система. 
При всички положения гладува-
нето не е подходящо за хора 
с хронични възпаления или 
язва на стомаха. Изключения 
правят само пациентите с хро-

нично възпаление на дебело-
то черво (колит). Бременните 
жени, майките кърмачки, сла-
бите възрастни хора, както и 
пациентите в следоперативен 
период или току-що прекарали-
те тежко инфекциозно заболя-
ване – също не бива да гладу-
ват, тъй като диетата ще обре-
мени допълнително и без това 
отслабналия им организъм.
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BEAUTY-FOOD 
    ОТ ГЛАВАТА ДО ПЕТИТЕ

Блестяща коса, свежа кожа, здрави 
нокти и гладки крака – специални веще-
ства и хранителни съставки могат да ни 
доближат до желаните цели по съвсем 
естествен и здравословен начин.

4. Лицето
Дефицитът при хранене-
то често пъти се отразява на 
лицето: липсата на витамин 
А може да стимулира акне-
то, а едновременният недос-
тиг на биотин да предизви-
ка суха, напукана кожа. При 
незначителен UV-стрес и дос-
татъчно витамини С и Е бръч-
ките нямат големи шансове. 
Аминокиселината цистеин 
стимулира делението на клет-
ките. Допълнителният прием 
на соеви продукти в климак-
териума  може да намали хор-
монално обусловените кожни 
проблеми.
Топ-храни: сьомга, киви, бобо-
ви растения (соя, фасул, грах, 
леща).

5. Деколтето
Пъпките и гънките по шията и 
деколтето могат да загрозят 
и най-добрия външен вид. 

да бъде спрян посредством 
естрогеноподобните фито-
хормони, съдържащи се в 
соевите продукти.
Топ-храни: пресни ядки, пъл-
нозърнести продукти, масло 
от пшеничени кълнове.

2. Очите
Искрящи очи, изглаждане на 
мимическите бръчки, тъмни-
те кръгове или отоците също 
може да бъде постигнато чрез 
подходящо хранене. Витамин 
А и бета-каротинът подсил-
ват зрението, витамин Е пред-
пазва от свободните радикали, 
а биотинът стимулира обновя-
ването на клетките. Правилните 
дози калий подпомагат по 
естествен начин отводняване-
то и по този начин намаляват 
отоците около очите.
Топ-храни: овесени ядки, гроз-
де, моркови, авокадо.

3. Устните
„Вратата” към нашия храни-
телен апарат се повлиява 
особено много от хранене-
то: цепнатините в ъгълчетата 
на устата (рагадите) винаги 
са знак за храносмилателни 
проблеми. Уязвимата нежна 
кожа на устните може да 
бъде подпомогната посред-
ством витамин В2 и ниацин:  
те доставят енергия при кож-
ната обмяна на веществата, 
стимулират кръвообразува-
нето и подсилват лигавица-
та. Магнезият и желязото се 
препоръчват при наличието 
на рагади.
Топ-храни: броколи, дроб, ове-
сени ядки, зеле.

1. Косата
Жизнената блестяща коса има 
здрава структура: Кератинът 
изгражда влакното на косъма, 
а добре нахраненият корен 
предпазва от преждевременно 
опадане на косата. Биотинът 
и другите витамини от В-гру-
пата стимулират образува-
нето на кератин, а по този 
начин и по-силната структура 
на косата. Линоловата кисе-
лина придава блясък на изто-
щената коса, а хормонално 
обусловеният косопад може 
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Витамин А може за разре-
ши няколко проблема навед-
нъж: той намалява функция-
та на суперактивните мастни 
жлези и отблъсква свободни-
те радикали, които предизвик-
ват състаряване на кожата, а 
съответно и бръчки. При суха, 
лющеща се кожа в областта 
на деколтето трябва да се 
насочите към витамините от 
В-групата. Успоредно с това 
се придържайте към ненаси-
тените мастни киселини: те 
помагат дори на страдащите  
от невродермит.
Топ-храни: дроб, банани, риба 
тон.

това означават именно недос-
тиг: разслояващите се краища 
на ноктите са знак за дефицит 
на цинк, а ако в организма лип- 
сва желязо, те стават чупливи и 
меки или се покриват с надлъж-
ни бразди (също и при недостиг 
на витамин А). Ако повърхност-
та на ноктите хлътва като лъжи-
ца, би могло да помогне лече-
ние с витамин С. А ако нокти-
те растат преклено бавно, би 
трябвало да включите биотина 
в хранителния си план.
Топ-храни: яйца, обезмасле-
на извара, месо, соя.

8. Коремът
Един стегнат плосък корем не е 
резултат само от изтощителна 
фитнес програма. Покривният 
слой на корема изгубва елас-
тичността си, когато съеди-
нителната тъкан отслабне. 
Витамин С като най-добро 
хранително вещество за нея 
също може да помогне. И ако 
коремът след всяко хранене 
се издува, а червата кърко-
рят, може да помогне кисело-
то мляко – ще подобри храно-
смилането, ще регулира чрев-
ната флора и видимо ще нама-
ли подутия корем.
Топ-храни: много видове пло-
дове, кисело мляко.

9. Бедрата
Проблем номер едно за 
ханша и бедрата е целули-
тът. Умните готвачи внима-
ват за обезкиселено хране-
не - то помага целенасочено 
срещу портокаловата кожа. 
Успоредно с това витамин С 
оптимално подсилва изглаж-
дащите колагенови влакна, а 
отводняващият калий стиму-
лира клетъчната обмяна на 
веществата. Не забравяйте, 
че без достатъчното прие-
мане на течности отводнява-
нето на организма не върви 
добре. Лещата също е една 
много добра храна за крака-
та, тъй като им доставя цен-
ния витамин В1. недости-
гът му може да предизвика 
задържане на вода под фор-
мата на едеми.
Топ-храни: картофи, аспержи, 
зелена салата.

10. Прасците
Кожата на краката страда 
особено често от изсъхване, 
лющене или в най-лошите слу-
чаи нацепване. Линоловата 
киселина като есенциална 
мастна киселина предотвра-
тява изсъхването на кожата 
отвътре. Ненаситените маст-
ни киселини подпомагат този 
позитивен ефект и при всички 
случаи действат изглаждащо.
Топ-храни: ядки, сьомга, соеви 
продукти, слънчогледови сем-
ки, зехтин, рапично олио.

11. Стъпалата
Те буквално понасят цялата 
ни тежест, но при грижите за 
тялото най-често биват забра-
вяни: нашите стъпала опреде-
лено заслужават повече вни-
мание, дори при седмичния 
пазар. Загрубялата нацепе-
на кожа и мазолите свиде-
телстват за недостиг на вита-
мин С, линолова киселина  
и ниацин. 
Топ-храни: броколи, ядки, 
чушки.

6. Ръцете
Особено загрозяващи могат да 
бъдат пигментните възрастови 
петна по ръцете. Тъй като ръце-
те са екстремно експонирани на 
слънчева светлина, при тях най-
бързо се стига до промени в 
образуването на меланин. Като 
резултат възникват тъмни петна, 
свидетелстващи за напредна-
лата ни възраст. Витамин А и 
витамин Е са подсилващият 
дует, който действа като пред-
пазен щит и помага за предот-
вратяване на прекомерното 
образуване на пигментни петна 
– при положение, че се приемат 
редовно, разбира се.  
Топ-храни: боровинки, касис, 
моркови.

7. Ноктите
Белите точки по ноктите най-
често свидетелстват за стари 
наранявания, а не за дефицит 
в храненето. Много други про-
блеми с ноктите за сметка на 



Lacalut aktiv осъществява:
•  Етиологично лечение – потиска образуването и разви-

тието 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.


