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КРЪВООБРАЩЕНИЕТО: 

КАК ДА ГО ПРИВЕДЕМ  
В ИЗПРАВНОСТ?

Мисълта за кръвоносната сис-
тема обикновено свързваме 
най-вече със сърцето. Истина е, 
че то е нейният най-важен еле-
мент, но за доброто й функцио-
ниране и нашето здраве важна 
роля играят също кръвоносни-
те съдове – вените и артерии-
те. Именно те достигат до най-
отдалечените кътчета на наше-
то тяло, осигурявайки им кис-
лород и хранителни вещества 
(артериите) или ги прочистват 
от отпадните продукти на обмя-
ната на веществата (вените).
Кръвоносната система е в тясно 
сътрудничество и с другите систе-
ми в организма. Нито една от тях 
не би функционирала правилно 
без редовната доставка на „гори-
во” и извозването на „сметта”. 
Въпреки че вените и артериите 
са части от една и съща систе-
ма, те функционират поотделно 
и биват засегнати от различни, 
независими една от друга болес-
ти, ето защо ще ги обособим  
в отделни части в нашия текст.

АРТЕРИИ ВЪВ ФОРМА

Артериите транспортират кръвта, 
която изпомпва сърцето под голя-
мо налягане. Това означава, че 
те трябва да бъдат силни и елас-
тични. Кондицията им е свърза-
на най-вече с това, колко и какво 
ядете, дали пушите или страдате 
от високо кръвно налягане.

Когато системата  
излезе от строя

От състоянието на артериите 
зависи обезпечаването с хра-
нителни вещества и насищане-

то с кислород на другите орга-
ни, а следователно и правил-
ното им функциониране. Когато 
са в добра форма, те имат 
голям отвор и гладки, еластич-
ни стени. Благодарение на това 
могат свободно да се свиват 
и отпускат, а кръвта да преми-
нава през тях без никакви пре-
пятствия.

Според статистическите данни заболяванията на кръвоносната сис-
тема са заплаха номер едно за българите. Културата на хранене и 
начинът на живот се сочат като едни от най-важните фактори за под-
държането на съдовете във форма. Какво всъщност нарушава сис-
темата и как да направим така, че вените и артериите да ни служат 
добре в продължение на дълги години.

кува на практика всяка артерия, 
но най-често засяга коронарните 
съдове, мозъчните, бъбречните 
и тези на долните крайници. Ето 
защо от недостиг на кръв (исхе-
мия) страдат основно сърце-
то, централната нервна система 
(главният и гръбначният мозък), 
бъбреците или краката.
n Исхемия на сърцето
Знак за нея са болките в област-
та на гръдния кош по време на 
физическо усилие. Повтаряща се 
болка дори при слаба активност 
може да бъде сигнал за това, че 
задръстените артерии са преста-
нали да снабдяват с кръв сърце-
то и са предизвестие за инфаркт.

n  Исхемия на централната 
нервна система

До нея се стига, ако тромбът / 
тромбите са се образували в 
артериите, снабдяващи с кръв 
главния и гръбначния мозък. 
Това може да се изрази в раз-
лични оплаквания: отслабва-
не на крайниците в едната 
половина на тялото, наруше-
ния на говора, паметта, зре-
нието, изтръпване на устни-
те, виене на свят. Те са обра-
тими (преминаващи симптоми 
на мозъчна исхемия), но, ако 
се стигне до мозъчен удар, е 
много възможно да останат 
перманентни.

Това идеално състояние се 
нарушава от атеросклерозата. 
При наличието й съдовете ста-
ват твърди и все по-тесни. По 
артериалните стени се натруп-
ва холестерол под формата 
на т.нар. склерозирали плаки. 
Тези плаки могат да се пропу-
кат и това да доведе до сложни 
биохимични процеси, предиз-
викващи съсирването на кръв-
та и образуването на тромб. 
Той намалява проходимостта на 
артерията, в резултат на което 
се стига до недостиг на кръв 
в органа, с който е свързан, 
известно като атеротромбоза.
Атеросклерозата може да ата-
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n Исхемия на краката
Може да доведе до т.нар. 
интермитиращо накуцване 
(болки, появяващи се първона-
чално само по време на ходене, 
а по-късно по време на почив-
ка) и накрая до некроза и загу-
ба на крака.
n Исхемия на бъбреците
Води до бъбречна недостатъчност.

Как да се погрижим  
за тях

За щастие на здравето на арте-
риите може да се повлияе. 
Атеросклерозата не се появява 
от нищото. Убийствените про-
мени в съдовете обикновено са 
резултат от малки, но продъл-
жително повтарящи се пропус-
ки. Промяната в стила на живот 
и хранене може да спре нега-
тивните процеси и да поддържа 
кръвообращението ви в изправ-
ност още дълги години.
Ø  Внимавайте какво и колко 

ядете
Ограничете употребата на тлъсто 
месо, яйца, карантия: тези продук- 
ти са богати източници на холес-
терол, допринасящ за непрохо-
димостта на артериите. За смет-
ка на това се насочете към рас-
тителните масла и рибата. Те са 
богати на ненаситени мазнини, 
които понижават нивото на опас-
ния LDL-холестерол и предотвра-
тяват образуването на тромби.
Здравословната диета обаче 
не е всичко. Количеството на 

калориите също е от значение. 
Известен е фактът, че лабо-
раторните мишки, които не си 
дояждат, се радват на по-добро 
здраве и живеят по-дълго от 
тези, които редовно натъпкват 
до ситост коремите си. Не е 
лошо да се замислите над тази 
информация и да се приучите 
да ставате от масата, преди да 
се заситите напълно (след 10-
15 минути храносмилане усе-
щането за глад ще изчезне). 
Помнете, че обиколка на талия-
та над 102 см при мъжете и над 
88 см при жените свидетелства 
за т.нар. коремно затлъстява-
не и двукратно увеличава риска 
от появата на сърдечносъдови 
заболявания. Освен това пъл-
ните хора най-често страдат от 

високо кръвно налягане, пови-
шени нива на холестерола и 
захарта в кръвта. Появата на 
тези симптоми се определя като 
метаболитен комплекс.
Според изследванията страда-
щите от въпросния комплекс 
девет пъти по-често развиват 
диабет, три пъти по-често стават 
жертви на сърдечен инфаркт и 
два пъти по-често на мозъчен 
инсулт.
Ø  Лекувайте високото кръвно 

налягане
При положение, че кръвното ви 
налягане надвишава 140/90 мм/
Hg (този проблем засяга около 
30% от българите), имате висо-
ко кръвно. Ако то се движи в гра-
ничните стойности 130-139/85-89 
(тези показатели засягат други 
30% от възрастните българи) се 
определя като гранично високо. 
Ако вие сте сред тези 60%, това 
означава, че атеросклерозата ще 
се развие при вас по-бързо, а заед-
но с нея ще се увеличи и рискът от 
опасните й последици (тромбоза, 
инфаркт, инсулт). Затова не подце-
нявайте високото кръвно налягане 
и вземете своевременно мерки за 
понижаването му.
Внимание: Не спирайте само-
волно назначената медикамен-
тозна терапия, дори ако благо-

дарение на нея налягането ви е 
спаднало до допустимите стой-
ности. Прекъсването на лечени-
ето може отново да предизвика 
рязкото му повишаване.
Ø  Не пушете
Не се лъжете, че цигарите, които 
пушите, не са толкова вредни, 
защото избирате от онези леки-
те с малко никотин. Независимо 
от концентрацията му, пушенето 
рязко повишава нивото на хор-
моните на стреса в кръвта, а те 
ускоряват сърдечния ритъм и 
увеличават кръвното налягане. 
Допълнително цигарите стиму-
лират съсирването на кръвта (а 
следователно и образуването на 
съсиреци) и повишават нивото 
на холестерола (ускоряват раз-
витието на атеросклерозата).
Пушейки (дори цигари с по-
ниското съдържание на нико-
тин) трикратно увеличавате 
риска си от развитието на сър-
дечносъдови заболявания.
Ø  Дръжте кръвната захар в 

допустимите граници
Успоредно с холестерола твър-
де високите концентрации на 
глюкоза в кръвта са предпос-
тавка за развитието не само на 
диабет, но и на атеросклероза.
Обърнете внимание на това, 
в диетата ви да няма прека-
лено много прости въглеводо-
роди: преди всичко сладкиши, 
бял хляб, макарони, тестени 
изделия от фино бяло брашно. 
Постарайте се да елиминира-
те сладкото от диетата си. Не 
можете? Опитайте да допълни-
те храненето си с хром: често 
пъти невъздържаното желание 
за нещо сладко се дължи на 
недостига на хром в организма.
Ø  Всекидневна порция дви-

жение
Физическата активност се отра-
зява добре както на артериите, 
така и на вените. Регулярното 
движение ще подобри също и 
цялостното състояние на кръ-
воносната система. Особено 

Така се образува атеросклерозната плака
1. В здравата артерия кръвта преминава безпрепятствено: отво-
рът й е широк, а стените гладки. 2. Излишъкът от холестерол 
се отлага в кръвоносните съдове, образувайки атеросклерозна 
плака; ако отлаганията са големи, може да се образува тромб, пра-
вещ невъзможно протичането на кръвта и водещ до исхемия на 
органа, с който е свързана артерията.
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подходящи са спортовете за 
издръжливост – плуване, коло-
ездене, джогинг, спортно ходе-
не, ски-бягане. Здравословното 
движение обаче трябва да бъде 
умерено и системно (задължи-
телният минимум е половин час 
три пъти дневно). Бъдете вни-
мателни обаче при статичните 
упражнения във фитнес залата 
и екстремните усилия за късо 
време (напр. скуош). 
В случаите на исхемия на долни-
те крайници не се страхувайте от 
болката при ходене. В резултат 
на движението се образуват нови 
съдове и периферно кръвообра-
щение,  което замества ненапъл-
но проходимите артерии.
Ø Помощ от аптеката
Регулярното приемане на аце-
тилсалицилова киселина (актив-
ната съставка на аспирина) пред-
отвратява инфаркта и инсулта, 
тъй като тази субстанция нама-
лява съсирваемостта на кръв-
та. В САЩ подобни препарати 
приемат повечето хора след 40-
годишна възраст. Независимо 
от доброто им действие обаче 
се консултирайте с лекар преди 
да посегнете към тях, тъй като 
ацетилсалициловата кисели-
на понякога е противопоказа-
на, напр. при стомашни забо-
лявания (язва, гастрит и др.). 
Приемането на подобни препа-

рати трябва да бъде пре-
късвано също така една 
седмица преди операция 
поради риск от обилен 
кръвоизлив.

ВЕНИ  
В ИЗПРАВНОСТ

Вените транспортират 
кръвта в посока към сърце-
то. Те не изпитват подоб-
но на артериите голямо-
то налягане на изпомп-
ваната от сърцето кръв. 
Затова са по-тънки и по-
нежни, а следователно и 
по-уязвими към уврежда-
ния. Всекидневното дви-
жение би ви помогнало да 
ги поддържате в оптимална кон-
диция, така че кръвта свободно 
да протича през тях.

Когато започнат  
да боледуват

Здравите вени имат гладки 
стени и изправни венозни клапи 
(затварящи вeнтили, предотвра-
тяващи връщането на кръвта 
обратно надолу поради липсата 
на налягане) и кръвта свобод-
но преминава по тях в посока 
към сърцето. Когато обаче дели-
катните от вътрешната страна 
съдови стени са увредени, в 
тях могат да се образуват тром-

би: последицата са опасните за 
живота емболии.
Лошо циркулиращата по вените 
кръв, която не може лесно да се 
върне към сърцето, предизвиква 
усещането за тежки крака, отоци, 
помага за образуването на мрежа 
от червени капиляри и в крайна 
сметка на разширени вени.
n Тромбоза на дълбоките вени
Когато в резултат на болест 
(напр. възпаление на околове-
нозните тъкани), удар или нара-
няване идеално гладката повърх-
ност на вената е увредена, в 
раничката започват да се отла-
гат тромбоцити и други кръв-

ни клетки. Ако междувре-
менно тялото не се движи 
(напр. поради болестта), 
движението на кръвта е 
забавено, а това довеж-
да до напластяването на 
кръвни клетки и образува-
нето на тромб (най-често 
в дълбоките вени на прас-
ците).
Тромбът може да се раз-
растне, запушвайки напъл-
но вената, и да започне да 
се движи нагоре в посо-
ка към коляното и бедро-
то. В случай че парче от 
тромба се откъсне, може 
с кръвния поток да преми-
не през сърцето до белите 
дробове и да запуши бело-

дробната артерия. Ако тромбът е 
голям, запушването на артерията 
предизвиква смърт в рамките на 
няколко секунди. Малките тромби 
се спират в по-малки белодробни 
артериални съдове и затрудня-
ват дишането. Понякога организ- 
мът сам разгражда образува-
нието, но често пъти при това 
се увреждат венозните клапи 
(ако са били в близост с него), а 
вътрешната съдова стена оста-
ва с неравна повърхност, което 
съдейства за образуването на 
нови тромби.
Тромбозата е опасна, защото 
заплашва живота, а симптоми-
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те й – леко натежаване на кра-
ката, усещане за дискомфорт, 
слаби болки и напрежение – 
много лесно могат да бъдат 
подценени.
n  Тромбозно възпаление на 

повърхностните вени
Наблюдава се, ако кръвта във 
вените на краката се задържа и 
не циркулира правилно, между 
другото и в резултат на възпа-
лителни процеси. Възпалението 
обикновено се съпровожда с 
неголямо повишаване на темпе-
ратурата, на кожата се появява 
болезнено зачервяване под фор-
мата на вена, често пъти изпък-
нала. За разлика от тромбозата 
на дълбоките, възпалението на 
повърхностните вени не заплаш-
ва живота, тъй като образуващи-
те се тромби рядко се придвиж-
ват с кръвта до сърцето и бели-
те дробове. Такъв риск същес-
твува, ако тромбите са се обра-
зували непосредствено при съе-
диняването на повърхностната 
вена с дълбоката.
n  Хронична венозна недоста-

тъчност
Болестта се развива постепен-
но. Основна причина за това са 
нарушенията при връщането на 
кръвта от крайниците, предизви-
кани например от увреждането 
на венозните клапи. Ако са неиз-
правни, те не могат да изтлас-

кат кръвта към сърцето и тя се 
връща обратно. Налягането й в 
съдовете при това положение 
започва да нараства и тънките 
венозни стени се разширяват. 
Хроничната венозна недостатъч-
ност започва обикновено от поя-
вяването на безболезнена синьо-
червена мрежичка от дребни 
съдове по кожата, известни под 
името телеангиектазии. Те сви-
детелстват за нарушения във 
венозната циркулация, но не се 
придружават от никакви физи-
чески оплаквания. Затова пре-
махването се практикува по-
скоро от естетични съображе-
ния. Появата им обаче е своеоб-
разно предупреждение, че със-
тоянието на вените не е добро 
и за да не се допусне по-ната-
тъшно развитие на болестта, си 
заслужава още на този етап да 
направите стила си на живот по-
здравословен за вените.
Ако венозната недостатъчност 
се задълбочи, най-често на прас-
ците и по-рядко на бедрата се 
появяват разширени вени (вари-
ци) – изпъкнали разширения на 
повърхностните вени. Вариците 
предизвикват отичането на кра-
ката (най-вече при стъпалата 
и около глезените), усещане-
то за тежест и умора. Понякога 
се наблюдава също горещина и 
пулсиране на краката. Могат да 

се появят и спазми на прасците. 
Засилването на оплакванията 
не зависи от големината на раз-
ширените вени.
Внимание: На този етап веноз-
ната недостатъчност трябва да 
бъде лекувана под лекарски 
контрол. Подценяването й може 
да доведе до увеличаване и 
разрастване на вариците, тежки 
отоци, посиняване на прасците 
и покриването им с рани.

свивайте и разпъвайте пръстите 
на краката).
За да се върне обратно към 
сърцето, венозната кръв тряб-
ва да се справи с гравитацията. 
За това й помага между другото 
подналягането, създаващо се в 
резултат на натиска по време на 
ходене върху стъпалата и прас-
ците. При движение мускули-
те се стягат и притискат вени-
те. Именно този натиск отваря 
клапите, кръвта потича в посока 
към сърцето, а после ги затваря, 
за да не може да се върне об- 
ратно в крайниците. Тази своеоб- 
разна помпа е свързана изцяло 
с работата на мускулите, а дви-
жението я задвижва.
Внимание: Не всяко физичес- 
ко усилие е добро за вените! 
Следва да бъдат избягвани 
спортовете, при които е затруд-
нена свободната циркулация на 
кръвта – например вдигането на 
тежести (дори във фитнес зала-
та), ски-спускането (натовар-
ва краката), ездата (в статично 
висящите крака, кръвта се съби-
ра в прасците) и т.н. Макар и да 
не обичат обездвижването, неж-
ните вени се бунтуват също така 
срещу големите скорости и бър-
зите темпове. Със сигурност ще 
им се отразят добре разходки-
те, спортното ходене, джогинга, 
плуването, водната гимнастика, 
танците, ски-бягането, колоезде-
нето, тениса и голфа, но без екс-
тремни натоварвания.
Ø  Стоп на високите темпе-

ратури
Разширяват вените, отслабват 
ги и затрудняват изтеглянето на 
венозната кръв от краката: сле-
дователно стимулират образу-
ването на синкави мрежички и 
варици. Затова ако държите на 
здравето и красотата на крака-
та си, по-добре се откажете от 
горещите вани и се придържай-
те към хладките душове.
А ако имате склонност към раз-
ширени вени, не ползвайте 
горещ восък за депилация, заб-
равете за горещите процедури 
и сауната. Във вашия случай 
тези старания ще имат повече 

1. Стените на здрава вена; кръвта (белите и червени кръвни клет-
ки) преминава правилно и свободно. 2. Вътрешната съдова стена 
е увредена; кръвните клетки изпълват мястото на увреждане-
то, образува се тромб. 3. Тромбът запушва отвора и се разраст-
ва в посока към сърцето (понякога дължината му стига до поло-
вин метър); краят на тромба не е прикепен към съдовата стена; 
именно тази част може да се откъсне и да потече към сърцето и 
белите дробове.

Как да предпазим  
вените си

Дори при наследствена обре-
мененост можете да се пред-
пазите от болезнените и грозни 
варици, ако изградите здраво-
словни за вените си всекиднев-
ни навици. Рискът от застраша-
ващата живота тромбоза също 
може да бъде намален с незна-
чителни усилия от ваша страна.
Ø  Не допускайте обездвижване!
То се отразява най-лошо на вени-
те. Движете краката си, дори при 
най-неблагоприятни обстоятел-
ства. По време на дълъг път, 
заседяване пред компютъра или 
на концерт не премятайте крак 
върху крак, нито пък сядайте 
върху единия си крак: подоб-
на позиция на тялото допълни-
телно блокира циркулирането на 
венозната кръв. Правете чести 
почивки за раздвижване, а кога-
то това е невъзможно – упраж-
нения на място (марширувай-
те на място, въртете стъпалата, 
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негативни, отколкото позитивни 
последици. Не се залежавай-
те с часове под силните слън-
чеви лъчи – на плажа се крийте 
по-често под чадъра. Ако искате 
да замаскирате синкавите мре-
жички по краката си, не разчи-
тайте и на солариума, по-скоро 
открийте предимствата на кре-
мовете за изкуствен тен.
Ø  Правилна почивка
Запомнете, че вените ви се чув-
стват най-добре, когато си почи-
вате с крака, вдигнати на висо-
ко, защото така кръвта най-лесно 
се отича обратно към сърцето. 
Докато гледате телевизия, ги 
дръжте на поставка (можете да 
поставите такава дори под бюро-
то си), не е лошо да ги повдигате 
с възглавница или сгънато одея-
ло, дори докато спите.
Ø  Подходящо облекло
Избягвайте силно впитото бельо 
с отслабващ фигурата ефект 
или късите и тричетвърти чора-
пи със стегнати ластици. В при-
тиснатите по този начин повърх-
ностни вени кръвта не може да 
протича свободно. Внимание: 
Циркулацията на кръвта може 
да бъде възпрепятствана и от 
прекалено тесни дънки.
При ходенето на високи токчета 
мускулната помпа също не може 
да функционира правилно. Не 
много здравословни за краката 
са и съвършено плоските обувки 

Ø  Растителни препарати от 
аптеката

За съжаление не съществуват 
такива лекарства, които да са в 
състояние да избутват кръвта в 
посока към сърцето (движение-
то е незаменимо), но т.нар. фле-
ботропни препарати улесняват 
микроциркулацията и уплътня-
ват капилярните стени, предот-
вратявайки отоците и усещане-
то за тежки крака. 
Препаратите на базата на есци-
на (тритерпенглюкозид ог група-
та на т.нар. сапонини), който се 
добива от семена на див кес-
тен, намалява повърхностното 
напрежение, предизвиква уплът-
няване на капилярните стени и 
намалява чупливостта в съдове-
те, което е пряко 
свърано с огра-
ничаване на кръ-
воизлива и изли-
ва на белтъчни 
молекули в окол-
ните тъкани, а сле-
дователно и пре-
махване на отоци-
те. Освен това има 
противовъзпали-
телно и подсил-
ващо действие. 

Препаратите с есцин могат да 
бъдат за вътрешно или за външ-
но приложение. 
Други ефективни препарати на 
растителна основа, които пре-
пятстват възпаленията, едеми-
те и действат съдоукрепващо, 
са разработените на базата на 
червени лозови листа (актив-
ни съставки: антоциан, флаво-
ноиди), японско дръвче (оксеру-
тин, троксерутин) и див чемшир 
(рускогенин). Елдата (актив- 
на съставка: рутин) има под-
силващо действие и стимулира 
кръвообращинието, а комуни-
гата (кумаринар, флавоноиди) 
действа противовъзпалително и 
отводняващо.
Облекчение могат да донесат 
също и козметичните охлажда-
щи гелове, съдържащи екстракт 
от невен.

– в тях натиска върху вените на 
стъпалото наистина е нормален, 
но мускулната помпа на пра-
сеца не действа много добре. 
Оптимални са дву-пет сантимет-
ровите токчета на удобни и дос-
татъчно широки обувки.
Ø  Стягащи чоропогащници по 

време на път
По време на дълъг път с кола, 
автобус, влак или самолет изтег-
лянето на венозната кръв може 
да бъде подпомогнато със спе-
циални стягащи чоропогащ-
ници или тричетвърти чорапи. 
Те обаче е най-добре да бъдат 
предписани от лекар, защото в 
противен случай могат да навре-
дят вместо да помогнат. В нача-
лото носенето им може да бъде 
неприятно, затова първоначал-
но се насочете към чоропогащ-
ници с по-малък натиск.
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БЪРЗА ПОМОЩ

Въпреки че може да бъде сбъркан с други болести 
(възпаление на яйчниците, пикочните пътища или 
лимфните възли в коремната кухина) не се колебай-
те да извикате бързо лекар. Именно той ще устано-
ви, дали болката е причинена от апендикса и ще реши, 
какви мерки трябва да се предприемат. А до идва-
нето му можете единствено да успокоявате болката. 
Слагайте студени кърпи над дясното бедро, легне-
те на дясната страна с леко подвити крака. В никакъв 
случай не пийте разхлабващи средства и не правете 
топли компреси: може да влошите положението!

ТОВА АПЕНДИЦИТ ЛИ Е?
За какво става въпрос?

Апендицитът представлява 
остро възпаление на черве-
образния израстък (апендикса). 
В тази сляпа улица на дебело-
то черво (затова понякога се 
нарича също сляпо черво) въз-
палителен процес започва тога-
ва, когато нещо запуши устие-

то му или го инфектират пара-
зити. В блокирания израстък 
започват да се размножават 
бактерии, възпаленият апен-
дикс се раздува и се изпълва 
с гной. Достигането на прека-
лено напреднал стадий на въз-
палителния процес застраша-
ва с перфорация на апендик-
са. Неговото съдържание се 

«разлива» и заразата се раз-
пространява из цялата коремна 
кухина, а това може да доведе 
до опасното за живота възпале-
ние на коремницата (перитоне-
ума), известно като перитонит. 
Перфорацията е много тежко 
усложнение и изисква незабав-
на хирургическа намеса.

Операцията  
е задължителна

Хирургичното премахване на 
израстъка (апендектомията) е 
рутинна процедура в днешно 
време. След нея се налага 3-4-
дневен престой в болнично заве-
дение и около месец спазване 
на лекосмилаема диета и умере-
ност във физическото натовар-
ване. Оставащият след опера-
цията белег не е голям – около 
5-10 см. След три-четири сед-
мици той може да бъде трети-
ран с препарат за заличаване на 
белези. В някои болници апен-
диксът може да бъде отстранен 
и със съвременния лапароскоп-
ски метод. След интервенция-
та остават само три малки (5-
10 мм) белега, вместо една по-
дълга резка. Попитайте лекаря 
дали този метод е възможен или 
подходящ за вашия случай.

Животът ви  
без израстъка...

... ще бъде същия, както и преди. 
При човека апендиксът изпъл-
нява една закърняла функция 
на лимфен орган и наистина 
подпомага до известна степен 
работата на имунната система 
(между другото в него се произ-
веждат лимфоцитите - защитни-
те клетки), но и след отстраня-
ването му организмът се спра-
вя, а вие по никакъв начин няма 
да усетите отсъствието му. 

Ще го познаете  
по болката

Острото възпаление на апен-
дикса няма начин да остане 
незабелязано. Болката обикно-
вено е много силна (по-слаба 
е само при хора в напредна-
ла възраст), появява се близо 
до пъпа, а после обикновено 
се измества към долната дясна 
част на корема (при някои хора 
израстъкът се намира по-висо-
ко или по-близо до пъпа). Ако се 
наблюдават подобни симптоми 
(макар и променливи в първите 
часове, но с тенденция към об-
остряне) апендиксът е главният 
заподозрян. Проверете дали:
1.  болката се увеличава 

при косо свиване на дяс-
ното коляно към корема 
или изтеглянето назад на 
десния крак – апендиксът се 
намира от дясната страна на 
коремната кухина, затова и 
болката се усилва при движе-
нето на десния крайник;

2.  болката става едва ли не 
нетърпима при допир или 
пък боли по-силно, кога-
то след натиск на корема се 
отпусне болезненото място;

3.  коремът е твърд и напрег-
нат, тъй като възпалителни-
ят процес обикновено пре-
дизвиква задържане на газо-
ве и изпражнения и защит-
но съкращаване на мускули-
те на коремната стена;

4.  температурата се повиша-
ва (но не повече от 38оС) и 
пулсът се ускорява – дължи 
се на протичащия в организ-
ма възпалителен процес;

5.  появава се гадене или по-
връщане, например поради 
нарушението на работата на 
червата.
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ИНКОНТИНЕНЦИЯ НА УРИНАТА 

Думата инконтиненция има 
латински произход: Continentia 
означава задържане или потис-
кане. “Incontinentia” следова-
телно представлява невъз-
можност за такова задържане. 
Когато става дума за невол-
но изпускане на урина говорим 
за инконтиненция на урината 
(Incontinentia urinae) – заболя-
ване табу, което пациентите 
трудно споделят с лекаря, при-
ятелите си или дори близките. 

тези над 80 години близо 30%. 
Жените страдат от слабост 
на пикочния мехур значител-
но по-често от мъжете (както в 
напреднала, така и в по-млада 
възраст), което се дължи на 
физиологичните им особено-
сти, свързани с детеродните 
функции. 
Уринарната инконтиненция е 
състояние с голямо икономи-
ческо и психологическо вли-
яние. Активният пълноценен 
живот на засегнатите е силно 
ограничен. Страхът от мириз-
мата, срамът и сексуалните 
трудности са само част от про-
блема, след тях идват много 
по-сериозните като социали-
зацията, трудоустрояването, 
лечението и грижата за постра-
далите.

ИНКОНТИНЕНЦИЯ НА УРИНАТА 

Началната терапия на уринар-
ната инконтиненция включва 
упражнения на тазовата мус-
кулатура, трениране на пикоч-
ния мехур и антихолинер-
гични лекарствени средства. 
Такъв лекарствен продукт е 
Spasmo-lyt®, който съдържа 
20 мг троспиум хлорид в една 

таблета. Представлява уро-
логично спазмолитично сред-
ство за отпускане на мускула-
турата на пикочния мехур. Той 
блокира холинергичните мус-
каринови рецептори в меху-
ра и по този начин инхибира 
контракциите на гладката мус-
кулатура. Намалява вътреме-
хурното налягане, увеличава 
капацитета на мехура и нама-
лява честото уриниране на 
малки порции урина. Spasmo-
lyt® се използва за лечение 
на чести позиви за уриниране, 
често уриниране през нощта, 
невъзможност за потискане 
и контролиране на позивите 
за уриниране, непрекъснато 
изтичане на урина (подмокря-
не), придружени от силно 
желание за уриниране с не- 
стабилен пикочен мехур, както  
и при нарушение на инерва-
цията на мехура.
Приема се по една обвита 
таблета два пъти дневно, след 
консултация с лекар, който да 
установи причината за уринар-
ната инконтиненция.
 

Д-р Галина Бъчварова

Инконтиненцията, известна още с популярното си наимено-
вание „слабост на пикочния мехур” е широко разпростра-
нено заболяване, което не е животозастрашаващо, но пора-
ди своите психологически, социални и хигиенни проблеми 
рядко попада във фокуса на обществения интерес. Точни ста-
тистически данни за засегнатите липсват, тъй като много от 
тях предпочитат да премълчават „деликатния” си проблем и 
да се справят с него сами, както могат. Единствените данни, 
които грубо оформят цифровите му измерения идват на прак-
тика от продажбата на инконтинентни помощни средства и 
хигиенни материали, а тези продажби определено сочат тен-
денция към нарастване. Понастоящем от заболяването стра-
дат около 50-200 милиона души по света. Числото на засегна-
тите се очаква да нарастне до почти 30% до 2050 година!

Едва когато стане невъзмож-
но да се скрият оплакванията, 
повечето засегнати биват при-
нудени да потърсят лекарска 
помощ. Така понякога мина-
ват години, докато се решат на 
тази първа крачка.
По-често инконтиненцията се 
среща при възрастните хора 
– при над 60-годишните засег-
натите са около 3,5%, а при 

Spasmo-lyt® е лекарствен продукт за лечение на ури-
нарна инконтиненция – неволево изпускане на урина, 
което може да се обективизира и представлява соци-
ален и хигиенен проблем. Според международната 
Асоциация по Континентност съществуват 4 типа инкон-
тиненция:
l  При напрежение (стрес инконтиненция) – изпущане при 

физически усилия като кашляне, смях, кихане. Среща се 
най-често при млади раждали жени с неврологични увре-
ди на тазовото дъно по време на раждането. 

l  Императивна инконтиненция – изпущане вследствие 
силен позив за уриниране. Най-честият тип при възраст-
ни пациенти. Дължи се на свръхактивност на мускулату-
рата на пикочния мехур.

l  Инконтиненция при пренапълване на пикочния мехур, 
най-често свързана с нарушение на инервацията на 
пикочния мехур.

l  Рефлекторна – при заболявания или травми на гръбнач-
ния мозък с възникване на микционен рефлекс под мяс-
тото на увредата.
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Ø  Нощем неразрешените  
проблеми излизат наяве

Диагнозата «краниомандибулар-
на дисфункция» звучи наистина 
стряскащо, а се отнася до обик-
новено смущение в челюстна-
та става. Какво пък толкова, ще 
кажете, не звучи особено опас-
но. Симптомите обаче говорят 

за друго: сериозни нарушения на 
съня, които могат да продължа-
ват с месеци, постоянно напреже-

СКЪРЦАНЕТО СЪС ЗЪБИ МОЖЕ ДА ИМА 
НЕЗДРАВОСЛОВНИ ПОСЛЕДИЦИ 

ние във врата и раменете, силни 
болки в главата и гърба, про-
блеми при преглъщане, напреже-
ние на дъвкателната мускулатура 
и усещане на челюстите сутрин 
така, сякаш цяла нощ са се зани-
мавали с мелене на брашно. 
Как се стига до подобни симпто-
ми? Защо скърцаме със зъби? 
Защо определена част от нашето 
тяло отказва да се подчини, кога-
то мозъкът е заповядал пълна 
почивка? И защо имаме усеща-
нето, че зъбите в устата ни само-
волно са поели неприсъщи им 
функции?

Ø  Защо чувстваме с гърба си, 
че нещо в зъбите ни не е 
наред?

Това е тясно свързано с устрой-
ството на човешкия организъм. В 
хода на късата си еволюция той е 
успял да развие мозъка, говора и 
комуникацията. Пропорционално 
голямата (заради мозъка) глава 
и окачването на челюстите са 
свързани мускулно и баланси-
рат посредством малките ставни 
повърхности в задно-странична-
та част на главата. В съседство 
се намират шийните прешлени 
на гръбначния стълб, а силите 
на опън и натиск се разпростра-
няват не само към шията, но и 
към раменете, гърба и таза. Тези 
сили на противодействие оказ- 
ват огромно напрежение върху 
малката повърхност на челюстна-
та става. И тя може само до опре-
делена степен да уравновесява, 
ако нещо по веригата не е наред.

Ако често страдате от неспокоен сън, напрежение във 
врата, главоболие или болки в гърба, причината може да 
се крие в... челюстите ви! При това съвсем не е задължи-
телно животът ви да е нагоре с краката, да сте изправени 
пред истинска трагедия, неразрешим проблем или финан-
сова криза, за да стискате здраво челюсти и скърцате със 
зъби. Възможно е дори да не подозирате, че ви се случва, 
докато спите. Ето какво казват специалистите за малката 
челюстна става с огромно влияние в организма.

Болки в гърба

Мигрена

О
плаквания при преглъщ

ан
е

Нарушения на съня

Шум в ушите

Болки във врата

О
бтягане на дъвкателната мус

ку
ла

ту
ра
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С ратания, мира, зелен чай, 
жълт кантарион, салвия и 
мента – нежна грижа за 
чувствителните зъби

Медицинска паста 
за всекидневна 

употреба с екстракти 
от 6 билки

Ø  Как могат да бъдат  
диагностицирани  
подобни нарушения?

Всички функционални групи на 
дъвкателната мускулатура тряб-
ва да бъдат разгледани поотдел-
но: езикът, основата на устата, 
шийната и раменната мускула-
тура, мускулатурата на врата и 
тила, главата и лицето. При диаг-
ностиката се отчитат също инди-
видуалната структура, наблюде-
нията върху постановката на гла-
вата и тялото, както и професи-
онално обусловените изкривява-
ния. Успоредно с това се изслед-
ват размерите на психическото 
натоварване.
Ø  Каква роля играе психиката?
Все по-голяма: Динамичното еже-
дневие изправя съвременния 
човек пред разнообразни про-
блеми за разрешаване, но също 
постоянния поток от негативна 
или дори позитивна информа-
ция за осмисляне го претовар-
ва и налага мерки за разтоварва-
не. В определени граници е нор-
мално зъбите да поемат функ-
циите на стресов вентил, но при 
хроничен натиск и скърцане със 
зъби нещата вече излизат от кон-
трол. Създалото се емоционал-
но «задръстване» започава да се 
проявава и на органично ниво.
Ø  Челюстите, тялото  

и психиката са отделни 
части на една цялост

Отдавна вече сложните връзки 
между челюстите, тялото и пси-
хиката не са предмет само на 
стоматологията. Те попадат също 
във фокуса на ортопеди, психо-
терапевти, невролози и психо-
лози. Привърженик на цялостно-
то разглеждане на стоматологич-
ния феномен е виенският профе-
сор по интердисциплинарно лече-
ние на зъбите, Рудолф Славичек: 
„Трябва да възприемаме орга- 
низма като единна среда”, - обяс-
нява той. „И дъвкателният орган 
трябва да бъде разглеждан във 

функцинално единство с остана-
лата част от тялото, който успо-
редно с обработката на храната 
е свързан и с редица други важни 
функции като говора, дишането, 
задържането и преодоляването на 
стреса.” Според проф. Славичек 
преодоляването на стреса е сред 
основните задачи на челюсти-
те. „Във фазата на преодоляване 
стресът винаги поражда агресия. 
И ние се нуждаем от дъвкателнтия 
ни орган като вид кризисен изход 
за претоварената психика.”
Ø  При стрес дъвкателният 

орган се превръща  
в кризисен вентил

Според по-ранни изследвания 
децата, които по време на екс-
тремни фази на обучение са пси-
хически пренатоварени, често 
пъти нощем скърцат със зъби. 
При продължително психическо 
натоварване организмът може 
дълго време да компенсира поро-
дилите се грешни функции, но 
не и за постоянно. „При скърца-
не кътниците трябва да издържат 
на натиск до 80 килограма”, - раз-
яснява Славичек. Никаква зъбна 
субстанция не е в състояние да 
понесе подобно натоварване за 
постоянно. 
Според хамбургския психотерапевт 
Томас Маркуард „Напрежението във 
врата, болките в гърба и мигрената 
са последици от това. Когато стре-
сът се освобождава посредством 
челюстите, се напрягат мускулни 
групи, които предизвикват ирадиа-
ция на болка по цялото тяло.”
Ø  В крайна сметка се стига  

до поражения по челюстите 
и зъбите 

- загуба на зъбно вещество, нама-
ляване височината на захапката 
и съпътстващата ги компресия на 
челюстната става. Тези наруше-
ния могат да бъдат компенсира-
ни със специална шина, която да 
облекчи напрежението в мускула-
турата и челюстната става отно-
во да бъде върната в централ-

ната си позиция. В случая обаче 
това ще представлява лечение 
на симптома, което не дава реше-
ние на въпроса, как пациентът да 
се справи с причината, а именно 
с овладяването на стреса.
Възстановяването на изтъркани-
те зъби означава намеса в цялата 
функционална система, тъй като 
в случая не само челюстите са 
засегнати. Всичко, което е свър-
зано с тях, трябва да се прис-
пособи към промените: врата, 
гърба, таза, цялата постановка 
на тялото и говора. Ето защо 
една инвазивна коректура изис-
ква цялостна концепция от леку-
ващите лекари и терапевти. 

Ø  Разрешаването на проблема
Рудолф Славичек го свързва с 
друга дисциплина – психотерапи-
ята. Той препоръчва на пациенти-
те си, например, преди лягане за 
около пет минути усилено да дъв-
чат парче гума, като се опитват 
да обмислят проблема си на ког-
нитивна основа и съзнателно да 
търсят решения. След това обаче 
трябва да се оттърсят от него, 
за да не превръщат зъбите си в 
стресов вентил за през нощта. 
Позата за спане според него също 
е важна. „Лягането настрани или 
по корем е знак за психическо 
натоварване и стимулира актив-
ната обтягаща динамика”, - обяс-
нява експертът. „Последиците са 
неблагоприятните натоварващи 
ефекти на лицето и челюстите.” 
И така, лягате по гръб, дъвче-
те известно време гума и усърд-
но размишлявате над проблема 
си, а после поставяте коригира-
щата шина и се отпускате назад 
с релаксиращи мисли в главата. 
Началото е поставено. Ако то не 
помогне, потърсете други начи-
ни да разтоварите стреса, без да 
изтърквате зъбите си и получава-
те мигрена...

Сили до 80 килограма върху зъбите действат при 
засегнатите нощем. Ето защо те трябва съзнателно 
да отпускат мускулатурата си през деня.
ЛЮЛЕЕНЕ Седнете на табуретка със стъпала, под-
прени на пода. Отпуснете раменете, залюлейте 
тялото си напред и назад, дишайте дълбоко.
ВЪЗДУШНА ТОПКА Поемете въздух в устата и маса-
жирайте скулите, бузите и устните, без да изпускате 
въздуха. При изпускането му оставете устните си да 
вибрират, имитирайки пръхтенето на кон.
МАСАЖ С върховете на пръстите масажирайте 
дъвкателната мускулатура. Устата при това оставе-
те напълно разхлабена.

Разтоварващи упражнения за скърцащи със зъби
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BEAUTY-FOOD 
 33 ХРАНИ, КОИТО РАЗХУБАВЯВАТ

Те не помагат за една нощ, но помагат. Ако 
редовно се наслаждавате на тези 33 храни-
телни вида, ще изградите добра основа за 
красива кожа, жизнена коса и силни нокти. 
При това ще подсилите здравето си, а здра-
вето винаги изглежда красиво.

1. Вода 
Без H2O нормалното функ-
циониране на органите в 
човешкото тяло е невъзмож-
но, включително и това на 
кожата. Липсата на течности 
се отразява веднага на елас-
тичността й и става види-
ма посредством образуване-
то на множество дребни бръ-
чици. Хубавото е, че, ако реа-
гирате навреме, симптомите 
изчезват с приема на доста-
тъчно вода.

2. Ананас 
Той е богат на ензима бромела-
ин и витамин С. И двете състав-

ки подсилват образуването на 
колаген, а по този начин и елас-
тичността на кожата. Ананасът 
е също идеалната закуска при 
една антицелулитна терапия, 
тъй като съдър-
жа много вода и 
малко калории, 
а бромелаинът 
освен това под-
помага разграж-
дането на мазни-
ните.

3. Авокадо 
Богатият на хранителни вещес-
тва мултиталант е първокла-
сен доставчик на витамин Е, 
ненаситени мастни кисели-
ни, калий и витамин В6. Този  
витализиращ коктейл се отра-

зява изключи-
телно благо-

приятно на 
кожата.

4. Банан 
Бърз доставчик на енер-
гия, много богат на витамин 
С, калий, лутеин, биотин и 
баластни вещества. Добра 
междинна закуска за страда-
щите от целулит: калият регу-
лира водния баланс в 
клетките, съединител-
ната тъкан и реагира 
позитивно на витамин 
С, а баластните веще-
ства подобряват хра-
носмилането.

5. Боровинки 
Техните флавоноиди (вто-
рични растителни вещества, 
отговорни между другото за 
цвета им), витамините С и А, 
както и фолиевата киселина 

превръщат малките плодчета 
в добри приятели на кожата 
с максимална анти-ейджинг 
сила: свободните радикали 
се неутрализират, антиокси-
дантните про-
цеси са спря-
ни, а клетъчно-
то обновяване 
регулирано.

6. Броколи 
Бетакаротинът, витамин С, 
калият, фолиевата киселина 
и калцият, успоредно с фла-
воноидите са добро основа-
ние този зеленчук по-често да 
присъства на масата ни: той 
съдържа перфектното мотор-
но гориво за гладка, добре 
хидратирана кожа, здра-
ви кости и силна коса. Също 
при напукани, сухи 
устни броколите 
помагат с богатото 
си съдържание на 
витамин В2.

7.  Варива  
/бобови растения 

Желязо, калций, цинк и цисте-
ин са страничните протеини 
и баластни вещества, които 
правят бобовите растения 
като леща, боб и царевица 
толкова ценни. Миксът от хра-
нителни вещества дава сила 
на кожните клетки, помага 
при лечението на рани и при 
това подсил-
ва имунната 
система.

8. Грозде  
Неговите основни хранител-
ни вещества, калий и антиок-
сидантно действащите фла-
воноиди спират преждевре-
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менното стареене на кожа-
та. Бърз разкрасяващ ефект 
имат сладките сортове, тъй 
като притежават и леко отвод-
няващо действие. Семките не 
трябва да се изплюват, а по 
възможност дори да се сдъв-
кват – те са 
изключител-
но богати на 
есенциални 
мастни кисе-
лини и поли-
феноли.

9. Домати 
Не случайно са считани за 
най-любимия зеленчуков вид 
в света: доматите доставят не 
само витамин С, Е и бетакаро-
тин (провитамин А), но и лико-
пин – страничното растител-
но вещество задържа проце-
сите на стареене, включител-
но в кожата. Добре е да знае-
те, че ликопинът в доматени-
те сосове и кетчупа се усвоя-
ва от организма още по-добре 
от пресните домати. При всич-
ки случаи е по-добре да не 
спестявате дре-
синга на дома-
тената салата, 
особено когато 
е на базата на 
зехтина.

10. Зеле
Прясното и киселото зеле 
съдържат преди всичко фоли-
ева киселина, витамин С, 
баластни вещества и вторич-
ни противовъзпалителни рас-
тителни вещества. Добри 
основания за честото похап-
ване на сурово или сготвено 
зеле са добре функционира-
щото клетъчно деление, без-
упречното 
обновяване 
на кожата и 
възможна-
та помощ 
при акне.

11. Зелена салата 
Витамините А и С, както и 
бетакаротинът правят кожа-
та здрава, свежа и красива. 
И като допълнителен плюс 

калият оптими-
зира водния 
баланс в кож-
ните клетки.

12. Зехтин 
Високото съдържание на 
витамин Е и мононенасите-
ни мастни киселини подпо-
мага кожата отвътре навън, 
като я подхранва и предот-
вратява изсъхването й, пре-
дотвратявайки по този начин 
появата на бръчки. Зехтинът 
съдържа освен това 
ценни минерали като 
калий, калций, маг-
незий, фосфор и 
желязо, които се гри-
жат за поддържане-
то на добър воден 
баланс в клетките, 
здрави кости, зъби, 
нокти и коса.

13. Кайсии 
В сочните плодове се съдър-
жа бетакаротин, желязо, кал-
ций и калий – все вещества, 
които са добри за здравата, 
гладка кожа и блестяща коса. 
Чувствителните към слънче-
ва светлина трябва особено 
често да посягат към вкус-
ния плод: бетакаротинът под-
помага собстве-
ната защита на 
кожата срещу 
UV-лъчението. 

14. Картофи 
Калий, фолиева киселина, 
витамин С и баластни вещес-
тва от една страна и никакви 
мазнини от друга: картофите 
са ценни доставчици на кра-
сота, стига да не бъдат прера-
ботени на чипс, разбира се. И 
като екстра те регулират кисе-
линно-основния баланс – осо-
бено важно при лоша съе-
динителна  
тъкан и це-
лулит.

15. Касис 
Черният е 
по-силен – истнска бомба от 
витамин С! В сътрудничест-
во с биофлавоноидите, които 
осигуряват цвета на плодче-
тата, той предпазва колагена, 
а това прави съединителната 
тъкан здрава. Като допълни-
телен плюс вторичните расти-
телни вещес-
тва в касиса 
предпазват 
от разшире-

ни вени и подсилват съдови-
те стени. 

16. Киви 
То е едно от най-богатите 
източници на витамин С. Само 
две кивита покриват необходи-
мата дневна доза и зареждат 
колагеновите запаси. Витамин 
С се счита за основното анти-
ейджинг вещес-
тво, то задържа 
всички процеси 
на стареене.

17. Краставица 
Яжте повече краставици! 
Минимални калории, макси-
мално съдържание на вода и 
в добавка един витамин, който 
липсва на много от нас: фоли-
ева киселина – градивен мате-
риал за образуването и деле-
нието на клетките. Колкото по-

добре функционират клетки-
те, толкова по-малко вероят-
но е преждевременното оста-
ряване на кожата. Една голяма 
краставица покрива едва поло-
вината от необходимата днев-
на доза фолиева киселина.

18. Млечни продукти
Високото съдържание на кал-
ций и калий подсилва кръ-
вообразуването, осигуряване-
то на клетките с хранител-
ни вещества, както и изграж-
дането на кожата и костите. 
Съвет: купувайте нискомасле-
ни млечни про- 
дукти – те доставят 
наистина малко 
по-малко вита-
мини, но повече 
ценни минерални 
вещества от пъл-
номаслените.

19. Моркови 
Те са известни най-вече със 
съдържанието си на бетака-
ротин. Но също техните вто-
рични растителни вещества, 
които имат антиоксидантно 
действие, ги правят любим-
ци на кожата, а и успоредно с 
това се грижат за подобрява-
не на зрението. Тъй като бета-
каротинът е мастноразтворим, 
салатите или соковете от мор-
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кови е добре да бъдат обога-
тявани с няколко капки расти-
телно масло за по-пълноцен-
ното им усвояване.

20. Овесени ядки 
Пълноценните белтъчини и 
баластни вещества вече ги 
правят първокачествена 
храна за разкрасяване. Но 
има и екстра: богатото съдър-
жание на витамини от В-гру-

пата, които 
са жизнено 
необходими 
за кожните 
процеси.

21. Папая
Особено богата на вита-
мин С, бетакаротин и калий. 
Допълнително сладкият плод 
съдържа един деликатес за 
красотата – антиоксидант-
но действащ ензим, който 
стяга съеди-
н и т е л н а т а 
тъкан, проти-
водейства на 
задържането 
на вода като 

едеми и помага срещу въз-
паления.

22.  Пълнозърнести  
продукти

Номер 1 за кожата и коса-
та: житните култури поддър-
жат със съдържанието си на 
магнезий, калций, витамин 
В1 и фолиева киселина всич-
ки клетъчни процеси и стиму-
лират благодарение на сили-
ция и пантотеновата кисели-
на заздравяването на съеди-
нителната тъкан. Освен това 
баластните вещества под-
държат червата във форма, 
което също служи на красота-
та посредством прочистване-
то на организма от отрови.

23.  Слънчогледови 
семки 

Подсилват благодарение на 
високото си съдържание на 
цинк имунната защита, под-
държат клетките стабилни. 

Семките са богати освен това 
на витамин Е и омега-маст-
ни кисели-
ни. И двете 
помагат при 
суха, напука-
на кожа.

24. Соя
Основен победител сред хра-
ните за красота – с по-голя-
ма хранителна стойност не 
може да се похвали никой 
друг хранителен продукт! 
Соята съдържа фитохормони, 
витамини, амино- и ненасите-
ни мастни киселини, както и 
редица ценни 
микроелемен-
ти. Идеална 
при хормонал-
но обуслове-
ни проблеми 
като опадане 
на косата или 
акне.

25. Сурови ядки
Орехите, фъстъците, лешни-
ците и бадемите са относи-
телно богати на калории, но 
с изключително високото си 

съдържание на мастни кисе-
лини, В-витамини и фолиева 
киселина дори в малки коли-
чества се отразяват благотвор- 
но на кожата, осигурявайки й 
всички хранителни съставки за 
жизненост и гладкост и обез-
печавайки я обилно с липиди 
и влага. 

26. Сушени сливи 
Те доставят бърза енергия, 
стимулират храносмилането и 
съдържат във високо концен-
трирана форма флавоноиди, 
т.е. растителни вещества, про-
тивопоставящи се на свобод-
ните радикали. Следователно 
кожата ви само 
ще спечели, ако 
се сещате по-
често да похап-
вате сушени 
сливи.

27.  Телешко месо  
(нетлъсто) 

Високостойностните белтъчи-
ни, малкото мазнини, богато-
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то съдържание на В-витами-
ни, както и на микроелемен-
тите цинк и желязо превръ-
щат нетлъстото телешко месо 
в деликатес – също и за кожа-
та. Освен 
това всеки 
пети бълга-
рин страда 
от недостиг 
на желязо. 

28. Тлъста морска риба 
Преди всичко рибата тон, 
сьомгата, херингата и сарди-
ните са богати на ненаситени 
мастни киселини, на витами-
ните А, В2 и D, както и на йод, 
желязо и селен – все важни 
хранителни вещес- 
тва за кожата и 
косата.

телни вещества, 
които допълни-
телно подсилват 
действието му.

30. Червено цвекло 
Като склад на фолиева кисе-
лина, желязо и витамин 
С е предпоставка за здра-
ва, жизнена и красива кожа. 
Допълнителен плюс на слад-
ката грудка 
е кръвопре-
чистващото 
й и противо-
възпалител -
но действие, 
което може да 
подпомогне 
също лечени-
ето на акне.

31. Черен дроб 
Като богат източник на желя-
зо и мед, но също така и 
като доставчик на витамин А, 
В12, ниацин и селен дробът 
допринася за здрава кожа, 
силни нокти и блестяща коса. 
Дори неж-
ната кожа 
на устните 
има полза 
от това.

32. Чушки 
Червените са най-полезни: 
чушките са чудесен източник 
на витамин С и бетакаротин 
(провитамин А). Той успешно 
се бори срещу сухата и напу-
кана кожа, подсилва нокти-
те  и помога при някои случаи 
на косопад. Дори стъпалата 
биват облагодетелствани – 
бетакаротинът 
може да пре-
дотврати на-
трупването на 
суха и напукана 
кожа по петите 
и пръстите.

33. Яйца 
Като доставчик на витамин А 
всекидневното яйце за закуска 
е гарант за свежа кожа и здра-
ви нокти. Цистеинът в яйца-
та  функционира в организма 
като транспортно средство за 
сярата, която предпазва кожа-
та от изсъхване. 
Косата пък се въз-
ползва от селено-
вия тласък.

29. Цитрусови плодове 
Многото витамин С се отразя-
ва добре на съединителната 
тъкан. Високото С-съдържа-
ние на цитрусите обаче е осо-
бено ценно: киселите плодове 
съдържат и вторични расти-

Хапчета  
вместо ябълка?

Консумирането на табле-
ти за красота преживява 
истински бум напоследък, 
но приемането им не винаги 
е смислено или оправдано: 
Правилната грижа за кожа-
та и пълноценното хране-
не не могат да бъдат заме-
нени от никакви хапчета. 
При недостиг на хранител-
ни вещества – било поради 
диети или повишени потреб-
ности на организма, дължа-
щи се например на  нато-
варвания като стрес – капсу-
лите обаче могат да се пре-
върнат в съществен източ-
ник на хранителни вещества 
и да подпомогнат организма 
в периоди на дефицит. В 
климактерична възраст този 
недостиг може дори да заси-
ли оплакванията, ето защо 
при неспазване на целена-
сочена здравословна диета 
допълването на хранене-
то с определени витами-
ни, минерали и хранител-
ни вещества се превръща в 
необходимост. 




