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Човешкият организъм непре-
къснато трябва да се приспосо-
бява към все по-многобройни 
стресови ситуации. Успоредно 
с нарастването им през послед-
ните десетилетия, невъзмож-
ността или неумението за 
отпускане при повечето хора 
доведе до увеличаване случа-
ите на нервни и психовегeта-
тивни смущения. Най-новите 
медицински и психологичес-
ки изследвания показват, че от 
тях страдат повече от поло-
вината възрастни европейци! 
Конкретните форми на проя-
ва са много различни – от изто-
щение и нарушения на съня 
през главоболие, напрежение и 
трудности при концентрация до 
агресивно поведение и депрe-
сивност. Често пъти тези симп-
томи се редуват или проявяват 
в комбинации. Не само стресо-
вите ситуации, но и неправил-
ната физиологична постанов-
ка на тялото по време на рабо-
та (напр. на работното място 
или при шофиране) може да 
доведе до напрежение, особе-
но в областта на врата и раме-
нете.  Тези смущения могат да 
бъдат премахнати посредством 
отпускащи упражнения или 
спорт, но те си остават само 
външни симптоми на една по-
дълбока причина. А това озна-
чава, че можете да постигнете 
траен успех в преодоляването 
им, единствено ако избягвате 
или поне минимизирате основ-
ните причинители – стреса и 

Проблемите на работа, в семейството или в социалното ви обкръжение 
непрекъснато се трупат. Чувствате се стресирани, напрегнати и преуморе-
ни. Наистина ви идва в повече – всичко ви дразни и отчайва едновременно, 
а имате нужда от спокойствие, сили и търпение, за да се справите с поред-
ната сложна ситуация. Чудите се как да намерите изход от това положение? 
Причините за подобно усещане рядко могат да 
бъдат изключени от днес за утре, затова се налага 
да потърсите бързо действащо средство. Вместо 
към хапче обаче, е по-добре да посегнете към… 
туристическата раница. При условие че го практи-
кувате правилно, този вид спорт на открито не само 
ще премахне стреса, но ще заздрави тялото, пови-
ши самочувствието и възвърне позитивизма ви.

думата (stress – напрежение, пре-
товарване) повечето хора разби-
рат понятието като нещо, което 
оказва въздействие на тялото 
(напр. работа, шум, горещина) 
и вреди на здравето. Това попу-
лярно мнение обаче има много 
малко общо с научната дефини-

ция от психологията и медицина-
та едновременно. 
Още през 1936 г на базата на 
експерименти с животни извест-
ният изследовател на стреса 
Ханс Селие доказва, че различ-

ни дразнители водят до едни 
и същи психологични реакции.  
Тези реакции той нарича стрес, 
дефинирайки термина като „нес-
пецифична реакция на тялото 
към определени влияния на окол-
ната среда (стресови фактори)”. 
При това разграничава позитив-

ТУРИЗЪМ СРЕЩУ СТРЕСТУРИЗЪМ СРЕЩУ СТРЕС

неeргономичната поза на тяло-
то по време на работа.

Какво представлява 
всъщност стресът?

В последните години стресът 
се счита за все по-често сре-
щащ се феномен, който се про-
явява чрез психическо и / или 
душевно изчерпване, чувство за 
непрекъснато претоварване и 
загуба на контрол върху субек-
тивно непреодолими задачи и 
проблеми. Точните причини и 
взаимовръзки на стреса, като 
възможностите за повлияване, 
например, все още не са напъл-
но научно обяснени. 
Движението и физическо-
то натоварване са от сред-
ствата със стрес-редуцира-
що действие. При практикува-
нето на спорт обаче немалка 
роля за подобрението имат и 
свързаните с него съпътства-
щи явления като социалните 
контакти, груповото преживя-
ване, напускането на работно-
то място и т.н. Ето защо могат 
да бъдат дадени само относи-
телно общи съвети за това как 
трябва да се практикува един 
спорт така, че да окаже колко-
то е възможно по-ефективно 
антистрес действие.

Какво се крие  
зад термина „стрес”?

Почти всеки в днешно време гово-
ри за стрес и е добре да знаем за 
какво точно става въпрос. Може 
би от английското значение на 
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негативи, а ритмичното диша-
не на чист въздух и красивите 
природни картини оказват бла-
готворно въздействие както на 
физиката, така и на психиката.  
Туризмът редуцира толкова 
ефективно стреса, защото:
l  Тренировките се осъществя-

ват под открито небе.
l  Технически е много просто 

изпълним.
l  Може да бъде оптимално и 

индивидуално дозиран.
l  Има много малък риск от 

травми и наранявания.
l  Не изисква конценрация и 

липсва усещане за опасност.

l  Може да бъде практикуван 
през цялата година и във 
всяко време.

l  Способства за поддържането 
на тялото в правилна и ста-
билна стойка, с което облек-
чава дишането по време на 
спортната дейност.

l  Разтоварва двигателния апа-
рат в областта на глезенните, 
коленните и бедрените стави 
до 30%.

l  Естественото движение на 
ръцете отнема напрежението 
във врата и раменете.

l  Оказва позитивно действие 
на вегетативната нервна сис-
тема.

l  Ритмичното дишане насища 
организма с чист въздух.

l  Като спорт, който се практику-
ва на открито, подсилва имун-
ните сили.

l  Природните картини оказват 
благотворно действие на пси-
хиката.

l  По време на спортната дей-
ност се разграждат хормони-
те на стреса.

Съвети за ефективно 
намаляване на стреса 

чрез туризъм
За да може да бъде изпол-
звано ефективно стрес-реду-
циращото действие на туриз-
ма по време на тренировка  
е добре да внимавате за  
следното:
l  Поставяйте си реалистични 

цели, когато обмисляте тре-
нировъчния си план.

l  Практикувайте дейността 
регулярно.

l  Не тренирайте твърде интен-
зивно  - използвайте 60-70% 
от максималния си капаци-
тет.

l  Не тренирайте твърде дълго 
– продължителността на пре-
ходите трябва да бъде мини-
мум 30-50 минути, но може да 
бъде и по-малка при поява-
та на субективно усещане за 
претоварване.

ния, стимулиращ възможности-
те стрес (Eustress) от застра-
шаващия здравето негативен 
стрес (Disstress). Прекомерният 
Eustress, между другото, също 
може да се трансформира в 
Disstress, ако стресовите нато-
варвания от една страна се под-
държат твърде дълго и ако от 
друга страна липсват фази на 
отпускане и подходяща мускул-
на дейност.

Разграждане на стреса 
чрез туризъм

Туризмът не изисква специална 
подготовка, сложни технически 
умения или предварителна тре-
нираност на тялото. Ходенето е 
най-естественото човешко дви-
жение, което е почти безриско-
во, възрастово нелимитирано 
и с огромен стрес-редуциращ 
потенциал. То не изисква голяма 
концентрация и предлага отлич-
ни възможности за достигане на 
хармонично двигателно състоя-
ние и разтоварване на психика-
та. Всекидневното натоварване 
често пъти е допълнително под-
силено от неправилната поста-
новка на тялото, еднообразието 
и липсата на движение. Смяната 
на обстановката и излизането 
на открито неутрализират тези 

l  Осъществявайте тренировки-
те с желание и радост.

l  Извличайте наслада от паузи-
те за почивка.

l  Научете се да дишате през 
корема и се придържайте съз-
нателно към тази практика по 
време на тренировки.

l  Сменяйте колкото е възмож-
но по-често туристическите 
пътеки, по които се движите.

Екстрактът от ехинацея – ак-
тивизира собствените оздрави-
телни сили на организма и сти-
мулира имунната система. При 
състояния на дефицит цинкът 
трябва да се приема в доста-
тъчно големи количества, за да 
не се стига до чести инфекции.  
L-хистидинът подпомага добро-
то му оползотворяване и пови-
шава активността на защитните 
клетки, а флавоноидите подо-
бряват усвояването на витамин С.

С екстракт от ехинацея и цинк. 
Съдържа L-хистидин и флавоноиди

ИМУН  ПАУЪР
Ø �За укрепване на имунната система  

и съпротивителните сили на организма
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Естествено подобни препоръ-
ки биха били валидни, един-
ствено ако този тип дейност 
ви доставя удоволствие. За 
разграждане на стреса субек-
тивно позитивното усеща-
не за натоварване е по-важно 
от постигането на определен 
интензитет на движение или 
издръжливост. Това означа-
ва, че човек може да постиг-
не трайни успехи в намалява-
нето на стреса чрез туризъм, 
само ако се чувства мотиви-
ран и лично удовлетворен от 
разходките. Определянето на 
маршрутите и типа на туристи-
ческите пътеки, интензитета на 
движение, продължителността 
на преходите и паузите тряб-
ва да бъдат съобразени най-
вече с личните ви предпочита-
ния и възможности. Целта е те 
да ви накарат да се почуства-
те добре, а не да ви натоварят 
допълнително.
Туризмът може да бъде и чудес-
на превененция срещу стрес. 
Ако ви предстои тежка седми-
ца, не се колебайте с планове-
те за уикенда – една разход-
ка сред природата със сигур-
ност ще стимулира позитивна-
та нагласа, ще влее нови сили 
в тялото и психиката ви, с които 
ще можете да посрещнете зада-
ващите се проблеми и предиз-
викателства.
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БЪРЗА ПОМОЩ

В КРИВОТО ГЪРЛО

Още през 1974 година американският лекар, 
д-р Хенри Хаймлих, развива наречената на 
него „хватка на Хаймлих”, която едва отско-
ро започна да се популяризира и в Европа. 
От края на 2006 година, например, тя става 
неотменна част от обучението за първа 
помощ в Германия.
  Как функционира  

спасителната хватка:
Трябва да обгърнете с ръце отзад талията 
на пострадалия. При това ръцете ви трябва 
да са свити в юмруци и с единия от палците 
да притискате силно в областта между пъпа 
и гръдния кош. С двете свити в юмруци 
ръце рязко, на тласъци трябва да се удря 

След направена наскоро статистика в Съединените щати се 
оказало, че 3000 души годишно се задушават от попаднала в 
трахеята храна – точно толкова, колкото са случаите на удавя-
не! И докато много хора знаят как да окажат първа помощ при 
удавяне, малко са тези, които биха се справили със задавя-
не или задушаване – реална заплаха в ежедневието на всеки. 
Ужасно е да гледаш безпомощно отстрани, как една нелепа слу-
чайност може да отнеме човешки живот за минути.

Dr.Theiss  M U L T I V I T A M O L
l Предпазва организма от недостиг на витамини
l Стимулира защитните сили 
l Подобрява растежа

нагоре в посока към стомашната кухина. 
Това трябва да продължи, докато трахея-
та посредством натиска отдолу не изхвърли 
попадналия там обект.
При хватката на Хаймлих е възможно да 
бъдат счупени ребра или травмирани орга-
ни, затова тя трябва да бъде прилагана само 
в краен случай. В преценяване критичността 
на ситуацията на помощ идват специалисти-
те. В „Harvard Health Letter” се изтъква след-
ното правило: Ако задушаващият се може 
да говори и частично да диша, спасителна-
та хватка е излишна. Разполагате с известно 
време да потърсите медицинска помощ или 
поне да се консултирате по телефона. Ако 
обаче той не е в състояние да изрече нито 

една дума в отговор на въпросите ви, тряб-
ва спешно да приложите животоспасяваща-
та хватка. Само пет минути след като е спрял 
достъпът на кислород, мозъкът получава 
трайни увреждания, а животът на пострада-
лия е в сериозна опасност.

Ако надгръклянникът (епиглотисът) не е 
непрекъснато затворен, част от храна-
та може да попадне в трахеята (дясно-
то изображение). Особено опасно е, ако 
чуждото тяло напълно блокира диха-
телните пътища – тогава от значение е 
всяка секунда!

Надгръклянник  
(епиглотис)

Порция 
храна

Хранопровод 

 Трахея
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ВЪЗРАСТОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Основите на гериатрията същи-
те ли са като тези на вътрешна-
та медицина?
Да. Възрастните хора боледуват 
от същите болести, които зася-
гат и по-младите. Някои забо-
лявания и оплаквания обаче са 
по-чести в напреднала възраст, 
например болестите на сърдеч-
но-съдовата система, тумори-
те и дегенеративните заболя-
вания (атеросклероза, артроза, 

Често ли грешат възрастните 
хора при самооценката на сво-
ето физическо състояние?
Да. Особено нарушенията на 
двигателния апарат не бива да 
бъдат възприемани с фатали-
зъм, тъй като много от про-
блемите днес са преодолими с 
помощта на подходяща тера-

остеопороза). Освен това при 
възрастните хора много често 
се наблюдава т.нар. полипато-
логия, която е изключение при 
младите хора. 
Какво се разбира под полипа-
тология?
Това е едновременното наличие 
на различни заболявания, които 
се съчетават и взаимно водят до 
усложнения, при което възник-
ват диагностични и терапевтични 

проблеми – нещо много типично 
за гериатричната медицина. 
Важна ли е ранната диагнос-
тика в гериатрията?
Да, разбира се. Ранната диа-
гностика и незабавното лечение 
на която и да било болест пра-
вят по-благоприятно протичане-
то й и увеличават възможнос-
тите за  рехабилитация, като по 
този начин подобряват качес-
твото на живот.

В съществуващия жизнен цикъл стареенето е естествен процес. Той бива повлиян от 
редица фактори (генетични, околна среда, начин на живот и хранене), които го ускоряват 
или забавят,  отразявайки се на продължителността и качеството на живот, но е, за съжа-
ление, неизбежен. Общото остаряване на организма прави всички органи и системи по-
податливи на заболяване. Сърцето и кръвоносните съдове, черният дроб, бъбреците, 

белият дроб, очите и ушите са най-често засег-
натите органи. Съществуват разбира се и забо-
лявания, които са тясно свързани с възраст-
та, тъй като се проявяват само или пре-
димно в напреднала възраст. С лечени-
ето на заболяванията и на физическите 
ограничения на възрастните хора се зани-
мава гериатрията. Предлагаме ви отгово-
рите на някои от най-често задаваните въпро-
си по темата.
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Д-р Тайс
Ревматик

Приложението
на крема няколко
пъти дневно води
до облекчаване
на болките в ставите
и мускулите.

• При мускулни
и ставни болки –
контузии, разтеже-
ния и навяхвания

• При ревматизъм,
спондилартроза,
радикулит и
невралгии

• За лечебен масаж

крем
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пия. А ако възрастният човек се 
обездвижи, неизбежно се вло-
шават всички функции в орга-
низма му.
Кои са най-типичните заболява-
ния за напредналата възраст?
Преди всичко склерозата (втвър-
дяването) на тъканите, и в част-
ност на артериите, с други думи 
- атеросклерозата с всичките й 
различни прояви. Следват забо-
ляванията на мозъка – демен-
циите, нарушенията на зрение-
то и слуха, както и тези на дви-
гателния апарат.
Как се проявява атеросклеро-
зата при възрастните хора?
Най-типичната форма е тази, 
която засяга мозъчните съдове. 
Известно е, че мозъкът служи на 
целия организъм. Намаленият 
приток на кръв към него (мозъч-
ната недостатъчност) дава 
отражение върху всички органи 
на вегетативната и свързаните с 
нея системи.

Около 4% от хората над 65-
годишна възраст имат по-леки 
или по-тежки форми на демен-
ция. Този процент достига 20% 
сред хората над 80 години.
С какво се характеризира болест-
та на Алцхаймер?
С тежестта на проявите и с 
факта, че те започват доста 
рано, понякога дори около 55-
годишна възраст. Заболяването 
е на генетична и фамилна осно-
ва и се характеризира с тежко 
отслабване на паметта и на 
интелектуалните способности.
Тревожен признак ли е загуба-
та на паметта?
Всяка загуба на паметта, освен 
ако не е временно явление, 
би трябвало да ви насочи към 
лекар. Възможно е сама по себе 
си тя да е симптом на доброка-
чествено остаряване и изобщо 
да не е ранна проява на болест-
та на Алцхаймер.
Може ли да се лекува или 
предотварти болестта на 
Алцхаймер?
При всички случаи трябва да се 
вземат мерки, за да се ограни-
чат колкото е възможно увреж-
данията. Някои растителни екс-
тракти (особено стандартизира-
ните екстракти на гинкго било-
ба) подпомагат оросяването на 
мозъка, подобряват мозъчната 
функция и имат невропротектив-
но действие. Лекарствата, които 
намаляват мазнините в кръвта, 
също оказват известен положи-
телен ефект срещу деменция-
та. Превантивни мерки могат да 
бъдат взети, когато човек е още 
относително млад, чрез подо-
бряване на социално-икономи-
ческите условия и възможнос-
тите за социализация. Чувството 
за изоставеност и самотата бла-
гоприятстват възникаването на 
деменцията. Освен това е много 
важно мозъкът винаги да се 
упражнява посредством извър-
шването на някаква дейност. 
С какво се характеризира ате-
росклеротичната деменция?
С това, че в резултат на мозъч-
ната атерослероза в мозъка се 
образуват малки тромбози или 

инфаркти. Този тип деменция се 
нарича мултиинфарктна.
Може ли да се лекува мулти-
инфарктната деменция?
Може да се забави или спре раз-
витието й с помощта на стандар-
тизирани гинкго екстракти, нама-
ляващи липидите медикаменти 
и психологически методи.
Какво представлява депре-
сивната псевдодеменция?
Това е една «лъжлива» демен-
ция, в смисъл, че индивидът в 
действителност няма истински 
поражения на мозъчните функ-
ции, а се намира в състояние на 
депресия. У възрастния човек, 
страдащ от депресия, се наблю-
дават много подобни на демен-
ция симптоми: ленивост, апа-
тия, забавена мисъл. Въпреки 

това неговият мозък е здрав и 
страда единствено от емоцио-
нална депресия.
Често ли се среща депресия-
та при възрастните хора?
По честота и лесно начало 
депресията е може би най-раз-
пространеното заболяване сред 
хората над 65 години. Най-
общо може да се каже, че всеки 
втори възрастен човек стра-
да от депресия - било поради 
това, че е изоставен, било пора-
ди скръб, защото бива прене-
брегван от деца и близки, било 
поради икономически и социал-
ни проблеми.
Лечима ли е депресията?
Разбира се. Лекарствената тера-
пия постига чудесни резултати, 
особено при психосоматични-
те форми, но също и при тези, 
причинени от някакви обстоя-
телства. 
Има ли други заболявания, 
които могат да наподобят 
сенилна деменция?
Да, има един синдром, който е 
важно да бъде разпознат, тъй 
като, ако се диагностицира пра-
вилно, е лечим в голяма част 
от случаите – нормотензивната 
хидроцефалия. Тя също възник-
ва в третата възраст и белезите 
й са по-близки до тези на атеро-
склеротичната деменция.
Какво представлява нормо-
тензивната хидроцефалия?

Може ли да се лекува?
Възникването на атеросклеро-
зата е прогресивно. Тя започва 
преди старческата възраст, пора-
ди което, когато се появи, вече е 
късно да се въздейства върху 
причините. Профилактиката на 
атеросклерозата трябва да се 
провежда отрано. В напредна-
ла възраст може единствено да 
се забави или спре развитието 
на болестта.
По какъв начин?
С лекарства, които намаляват 
холестерола и противодействат 
на склонността на тромбоци-
тите да се агрегират в тромби. 
Нужно е също така да се пред-
приемат мерки срещу фактори-
те, утежняващи самата атеро-
склероза, като диабет, затлъс-
тяване и хипертония. 
Какво представляват и от какво 
се причиняват деменциите?
Най-общо това са състоя-
ния на намалена интелектуал-
на способност. Съществуват 
две основни форми на сенил-
на деменция. Едната се причи-
нява предимно от атеросклеро-
зата (или вторична деменция), 
а втората, по-често срещана-
та е първична - болестта на 
Алцхаймер.
Чести ли са деменциите при 
възрастните хора?
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Симптомите й са много подоб-
ни на тези на деменциите, тя 
обаче е лечима, ако се открие 
навреме. Проявява се с про-
гресивно намаляване на инте-
лектуалните способности, дока-
то се стигне до истинска демен-
ция, придружена с инконтинен-
ция на фекалиите и урината и 
затруднения при ходене. Няма 
тремор или специфична поход-
ка, понякога се появява призна-
кът на «буксуващия съедини-
тел», т.е. колебливост в нача-
лото на ходенето, което после 
става нормално.

причина са пролапс (свличане) 
на матката, на влагалището или 
на пикочния мехур. 
Каква терапия може да се про-
веде?
Терапията трябва да бъде спо-
ред поставената точно специ-
ализирана диагноза, т.е. да раз-
решава причината за инкон-
тиненцията. Грижите на близ-
ките или поставянето на кате-
тър не са правилното решение. 
Терапията може да бъде лекар-
ствена, хирургична или рехаби-
литационна, според нуждите на 
конкретния случай.
Какво представлява внезап-
ната хипотермия?
Това е един често срещан син-
дром при възрастните хора, които 
са изложени на студ през зима-
та. През последните 20  годи-
ни той е причинил смъртта на 
повече от 1000 души. Поне 3% 
от тях са с телесна темпера-
тура под 35оС поради свърза-
но с възрастта невровегетатив-
но нарушение. Някои лекарства 
могат да ускорят развитието на 
синдрома, макар отключващата 
причина да са местата с умере-
но понижена температура (под 
18оС). Докато при повечето въз-
растни хора се охлаждат само 
крайниците, при тях се охлаж-
да и коремът, липсва появата на 
предупредителни тръпки, поя-
вяват се атония (отпуснатост), 
затруднения в ходенето или 
ригидност (вкоченяване), както 
при болестта на Паркинсон.
Какво трябва да се направи, 
за да се избегне?
Трябва да се открият рискови-
те фактори, тъй като при вече 
настъпило понижение на телес-
ната температура, ако не се 
промени средата чрез постоян-
но затопляне, охлаждането про-
дължава, докато не се стигне до 
спиране на сърцето (при телес-
на температура 29оС). При уста-
новяване на синдрома лечение-
то е болнично.
Какво представлява окултна-
та тиреотоксикоза?
Това е един синдром, който при 
много възрастни хора е «маски-
ран» хепертиреодизъм (хипер-
функция на щитовидната жлеза), 
и в подобни случаи не се пред-
ставя с обичайните симптоми, а 
с нетипични прояви: може да се 
наблюдава апатия както и свръх-
възбудимост, психическа забаве-
ност и хипоактивност. Понякога 
се появяват също обърканост и 
хронична депресия, което напо-
добява синдрома на сенилната 
деменция.
Хипотиреодизмът също ли е 
често срещан при възрастни-
те хора?
Да, той е сравнително чест и 
е резултат от недостатъчност 

Ограниченията и срамът  
не са задължителни...
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 международна-
та Асоциация по Континентност съществуват 4 типа 
инконтиненция:
l  При напрежение (стресинконтиненция) – изпу-

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

l  Императивна инконтиненция – изпущане вслед-
ствие силен позив за уриниране. Най-честият тип 
при възрастни пациенти. Дължи се на свръхактив-
ност на мускулатурата на пикочния мехур.

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

l  Рефлекторна – при заболявания или травми на гръб-
начния мозък с възникване на микционен рефлекс 
под мястото на увредата.

Началната терапия на уринарната инконтиненция 
включва упражнения на тазовата мускулатура, трени-
ране на пикочния мехур и антихолинергични лекар-
ствени средства. Такъв лекарствен продукт е Spasmo-
lyt®, който съдържа 20 мг троспиум хлорид в една 
таблета. Представлява урологично спазмолитично 
средство за отпускане на мускулатурата на пикоч-
ния мехур. Той блокира холинергичните мускарино-
ви рецептори в мехура и по този начин инхибира кон-
тракциите на гладката мускулатура. Намалява вътре-
мехурното налягане, увеличава капацитета на мехура 
и намалява честото уриниране на малки порции урина. 

Spasmo-lyt® се използва за 
лечение на чести позиви 

за уриниране, често 
уриниране през 
нощта, невъзмож-
ност за потиска-
не и контролира-
не на позивите за 
уриниране, непре-

къснато изтичане 
на урина (подмокря-

не), придружени от 
силно желание за уринира-

не с нестабилен пикочен мехур, както и при наруше-
ние на инервацията на мехура.
Приема се по една обвита таблета два пъти дневно, 
след консултация с лекар, който да установи причина-
та за уринарната инконтиненция.   

Д-р Галина Бъчварова

По какъв начин е възможно 
да се въздейства? 
Лечението е неврохирургично 
(отнемане на част от ликвора). 
То води до спиране в развити-
ето на синдрома и понякога до 
подобрение в клиничната кар-
тина, което е толкова по-значи-
мо, колкото по-рано е започнато 
лечението.
Имат ли възрастните хора 
склонност да прикриват про-
блема с инконтиненцията?
Да. Инконтиненцията (невъзмож-
ността за задържане) на урината 
е много често явление сред хора-
та над 65 години. Възрастният 
човек обаче нерядко се сраму-
ва да съобщи на близките си за 
проблема, а от своя страна чле-
новете на семейството не вина-
ги посрещат ситуацията по под-
ходящ начин, т.е. като заведат 
своя близък на преглед при спе-
циалист. При това при хората 
в напреднала възраст, инконти-
ненцията рядко е «истинска», 
а се състои в по-честата нужда 
от уриниране, особено през 
нощта. Понякога дори пробле-
мът възниква поради вземане-
то на някое ново лекарство. В 
други случаи изпускането става 
при пристъпи на кашлица, когато 
пикочният мехур е пълен.
Какви са най-честите причини 
за инконтиненция на урината?
При мъжете, разбира се, това 
е хипертрофията на простата-
та: в такива случаи е необходи-
ма катетеризация за изпразване 
на пикочния мехур. При жените 
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на функцията на щитовидната 
жлеза. При това трябва да се 
има предвид неговата постепен-
на и прикрита поява, различни-
те нива на щитовидните хормо-
ни в напреднала възраст и труд-
ностите при анализа им, което 
често пъти прави трудно навре-
менното диагностициране.
Какво представлява пресби-
акузията?
Това е изменение на слуха, 
което може да се наблюдава при 
възрастните хора и се характе-
ризира със загубата на слуха 
за високите тонове. Тези хора 
чуват по-добре отдалече, откол-
кото отблизо и разбират по-
добре шепота, отколкото говоре-
нето на висок глас. Така е, защо-
то отслабналият орган се прис-
пособява (регулира) по-труд-
но и се дразни от силни звуци. 

Тази аномалия е прогресивна и 
в известен смисъл е физиоло-
гичен процес, който напредва с 
възрастта, както става и със зре-
нието (пресбиопия).
Кои са възможните начини за 
лечение?
В случаите на отосклероза, която 
най-често е наследствена (при 
жените), лечението е хирургично. 
При болестта на Паджет лече-
нието е или лекарствено, или 
хирургично, или най-накрая чрез 
протезиране. Във всички случаи 
се прави обучение на слушането 
с протеза, която се поставя рано, 
за да се избегне пълната атрофия 
на слуховия нерв.
Какви зрителни смущения се 
срещат при възрастните хора?
Те се разграничават според това 
кои части на окото са засегна-
ти и по какъв начин са увре-

дени. Най-честото нарушение 
е пресбиопията, което значи 
замъглено виждане на близко-
стоящи предмети, причинява-
що се от загуба на еластичност-
та на лещата. Това нарушение 
се коригира лесно чрез изпол- 
зването на очила. При катаракта-
та лещата частично или изцяло 
помътнява и губи своята функ-
ция на леща (пречупваща свет-
лината лупа). Сенилната ката-
ракта, която се среща най-
често, се развива прогресивно.

нето на изкуствена леща във 
вътрешността на очната ябълка.
Какво представлява и как се 
проявява глаукомата?
Това е заболяване, което се 
характеризира с увеличаване 
на налягането на течността във 
вътрешността на окото. То е 
сравнително често и развитие-
то му понякога се ускорява от 
използването на някои широ-
ко употребявани лекарства. 
Като се има предвид опасност-
та му, е добре да припомним 
някои симптоми: болки в очните 
ябълки, гадене, нарушено зре-
ние, фотофобия (свръхчувстви-
телност към светлина), мидри-
аза (разширяване на зеници-
те), зачервяване или втвърдява-
не на очната ябълка като «стък-
лено топче». Освен това тряб-
ва да се помни, че е необхо-
дима незабавна специализира-
на помощ.

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

Показания: 
l  Смущения в отделянето на урината при добро-

качествено увеличена простата стадий I до II.
l  До момента не са известни противопоказа-

ния, лекарствени взаимодействия и нежелани 
лекарствени реакции. 

Дозировка и начин 
на приложение: 
l   Ако лекарят не е предписал друго, се приема 

веднъж дневно по 1 несдъвкана капсула  
с малко течност.

l  Този медикамент подобрява само оплакванията 
при увеличена простата, без да отстранява 
самата хиперплазия. Подлагайте се на редовни 
прегледи при Вашия лекуващ лекар.

Д-р Галина Бъчварова

Може ли да се лекува ката-
рактата?
В днешно време все още дефи-
нитивната терапия е хирургич-
ното отстраняване на засегната-
та от болестта леща. След опе-
рацията дефектът в зрението 
се коригира с подходящи очила 
или, още по-добре, с поставя-

Как трябва да се практику-
ва лекарствената терапия при 
възрастните хора?
Тя трябва да се прилага раз-
умно и предпазливо. В сравне-
ние с младежите пациентите в 
напреднала възраст имат два 
пъти по-голям риск от поява на 
реакции кам лекарства.
Какво обуславя тази свръхчув-
ствителност към лекарства?
Метаболизмът на лекарствата 
се подпомага от чернодробни-
те ензими, които инактивират 
(разграждат) много от състав-
ките им. С напредване на годи-
ните, обаче, обемът и функци-
ята на жизненоважните орга-
ни (черен дроб, бъбреци и др.) 
намалява чувствително, а това 
се отразява и върху способност-
та на организма да преработ-
ва и елиминира лекарствата. 
Изменения настъпват във всич-
ки органи – от бъреците (чиято 
функция при старите хора е 
намалена с 30-40%) до муску-
лите. Поради това се налага 
да бъдем много предпазливи в 
избора и прецизни при дозиров-
ката  на лекарствени средства 
за възрастни хора.
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УСТНАТА ХИГИЕНА  
НЕ Е САМО МИЕНЕ  
НА ЗЪБИТЕ

Бактериите са основни виновни-
ци не само за появата на кариес, 
но също така и за лошата мириз-
ма от устата. Сигурно сте чували 
за това. Но знете ли, че две трети 
от микроорганизмите, които оби-
тават устната кухина, се нами-
рат на езика? Това е достатъчно 
основание почистването на езика 
да стане неотменна част от пра-
вилната устна хигиена.

Лоша миризма от устата
Виновен е езикът
Един неприятен, но много раз-
пространен проблем е лошата 

миризма от устата (халитозата). 
Източникът й в повечето случаи 
се намира на повърхността на 
езика, където се събират огром-
ни количества микроорганизми. 
Но докато миризмата от уста-
та е по-скоро козметичен или 
междуличностен проблем, бак-
териалните натрупвания могат 
от друга страна да поразят и 
зъбите. Ето защо експертите са 
единни в мнението, че почис-
тването на езика е от задължите-
лен, а не от пожелателен харак-
тер, също и като кариесна про-
филактика. Правилната устна 

дата или по-меката им страна. 
Някои четки за зъби също са 
снабдени с приспособления за 
почистване на езика, намира-
щи се от обратната страна на 
главичката. Отстраняването на 
плаката може да стане и с обик-
новена четка за зъби, като след 
изчеткването на езика то бъде 
последвано от обилно изжа-
бурване на устната кухина със 
съдържаща паста за зъби вода 
или специален разтвор.

Разтворите за плакнене
Промивки за чистота  
и свежест
Съществуващите на пазара 
антиплака-разтвори намират 
приложение също за цялостно 
почистване на устната кухина. 
Тяхното основно предназначе-
ние е да допълват устната хигие-
на, предпазвайки зъбите от кари-
ес и пародонтоза. Успоредно с 

Нашият език е истинско чудо, дори да не изглежда винаги розово-
червен. За съжаление, все още бива често пренебрегван, когато става 
дума за хигиена на устната кухина. Прочетете, какво налага редовното 
му почистване и как можете правилно да направите това.

хигиена според проф. Андрей 
Килбаса, стоматолог от бер-
линския Медицински институт, 
например, включва всекиднев-
но основно почистване на езика 
с подходящи специални уреди.

Почистване на цялата уста
Никакъв шанс за плаката
Макар и необичайно, би било 
съвсем разумно и подходящо 
да наблегнем на езика при все-
кидневното почистване на уст-
ната кухина. Подобно на рутин-
ното посягане към четката за 
зъби и това е въпрос единстве-
но на навик. При това на пазара 
вече има множество хигиенни 
инструменти, които да улеснят 
задачата. Специалните почис-
твачи за език трябва просто да 
се прокарат няколко пъти отвън 
навътре по езика, за да оберат 
налепите – въпрос на избор е 
дали това да стане с по-твър-

Lacalut aktiv осъществява:
•  Етиологично лечение – потиска образуването  

и развитието на зъбната плака, неутрализира киселините;

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

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

НЕ 
ЗАБРАВЯЙТЕ 

ЕЗИКА!

Специалният почис-
твач за език е оформен 
така, че да са достатъчни 
само няколко целенасоче-
ни движения, за да  бъдат 
премахнати от него стиму-
лиращите кариеса и пре-
дизвикващите неприятна 
миризма бактерии.

Четките за зъби също 
могат да предложат качес-
твено почистване на езика, 
но за целта трябва да  
познавате различните им 
разновидности. Някои от 
тях са снабдени със специ-
ално приспособле-
ние от обратната 
страна на гла-
вичката.
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Ехинацеядент
Медицинска паста за зъби 

с натурален екстракт от ехинация

Със своето имуностимулиращо,  
противовъзпалително, антибактериално  

и дезинфекциращо действие

поддържа екологичното  
равновесие  

в устната кухина

Медицинска паста  
за зъби

с натурален екстракт  
от салвия

ü  предпазва от пародонтит  
и възпаление на венците

ü  отстранява зъбната плака  
и предпазва зъбите от кариес

ü  идеално почиства  
и дезинфекцира устната кухина

това обаче активните им състав-
ки атакуват бактериалните отла-
гания по езика, като редуцират 
количеството на бактериите и 
спират тяхното размножаване. 
Допълнително противодействат 
на предизвикващите неприят-
на миризма микроорганизми 
в слюнката. Много ефективни 
са, например, срещу бактери-
алния обменен продукт метил-
меркаптан, който има сто пъти 
по-интензивна миризма от серо-
водорода – добре познат като 

Без езика нямаше да при-
тежаваме вкус – а това 
би било наистина жалко. 
Вкусовите брадавици 
на повърхността на чув- 
ствителния орган се гри-
жат за това, да различа-
ваме сладкото от соле-
ното и горчивото от 
киселото. Те по перфек-
тен начин оттеняват това, 
което предварително сме 
възприели като картина с очите 
си и като мирис с носа си.

горчиво

солено

кисело

солено

сладко   

миризмата на развалени яйца, 
към която човешкият нос е осо-
бено чувствителен. 

Пастите за зъби
Почистват също езика
Последно, но не най-мало-
важно: пастата за зъби също 
може да бъде използвана не по 
прякото си предназначение, а 
като средство за почистване на 
езика. Преди всичко продукти-
те, съдържащи цинк и алумини-
ев лактат, имат дълбоко анти-
бактериално действие и спо-
собността да проникват дори в 
най-дребните гънки на езика. 
Някои билкови екстракти като 
ехинацеята, салвията, зеленият 
чай, жълтият кантарион, рата-
нията, ментата и др. също имат 
силно дезинфекциращо дей- 
ствие, потискат образуването 
на плака и неутрализират лоша-
та миризма. Те неслучайно вли-
зат в състава на редица продук-
ти за устна хигиена, а могат да 
бъдат използвани и като отвари 
за жабурене на устната кухина.

Пастите за зъби трябва играят съществена роля в пре-
венционната антибактериална програма и от гледна точка 
на хигиената на езика. Една добра паста за зъби съчетава 
почистващото с антибактериалното  действие.

Антиплака-разтворите 
хигиенизират цялата устна кухи-
на (включително венците, небце-
то и вътрешната страна на бузи-
те). Използването им се препо-
ръчва многократно през деня, 
особено след ядене. 

Едно вкусово преживяване от особен порядък
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Изхождайки от съждението, че 
«силата означава качество на 
живот» редица спортни меди-
ци насочват вниманието си към 
откриването на оптималната фит-
нес тренировка, в която сила-
та заема централно място. Но 
преди да разкрият резултатите 
от изследванията си, ни поднасят 
две новини – една добра и една 
лоша. Да започнем с лошата: още 
на 20-годишна възраст човек дос-
тига своя мускулен жизнен пик, 
след което той постепенно започ-
ва да отслабва. При мъжете маз-
нините в тялото нарастват от 18 
до 36%, а при жените дори до 
33-44%. В други изследвания се 
говори също за загубата на 3 кг 
мускулна маса на всяко десетиле-
тие. Независимо от повсеместно 
разпространеното мнение обаче 

тези резултати се дължат повече 
на липсата на тренировки, откол-
кото на естествените процеси на 
стареене. За това свидетелства и 
втората, добрата, новина: за тре-
ниране на мускулите никога не е 
твърде късно, винаги си струва 
човек да се захване, а идеалната 
възраст да започне да прави това 
регулярно е около 30-те.
Добре оформената мускулату-
ра не само изглежда добре, но 
изпълнява и особено важни зада-
чи. На първо място прави въз-
можни координираните, точни и 
бързи всекидневни движения. 
Освен това тя предпазва ставите 
като никой друг механизъм, като ги 
защитава от увреждане, отнема от 
натоварването им и до голяма сте-
пен определя подвижността им. 
Мускулите поддържат гръбначния 

стълб и могат да облекчават някои 
болки в гърба и кръста.
А ето и друга добра новина: те 
подпомагат отслабването! Как? 
Мускулите са най-интензивни-
ят обменен орган, който иска да 
бъде обезпечаван 24 часа в дено-
нощието. Този механизъм може 
да намери чудесно приложе-
ние във всеки план за отслаб-
ване. Само един допълнител-
но трениран килограм мускули 
вече повишава нуждата от храна, 
като по този начин стимулира 

С напредване на възрастта стават все по-важни: тренировките 
за издръжливост ни поддържат по-дълго време в добра физи-
ческа форма и осигуряват перфектна превенция за кости-
те, ставите, сърцето, гръбначния стълб. Относно това - какво 
и колко трябва да правим, какъв е необходимият минимум и 
здравословният максимум – думата имат специалистите.

МОЛЯ, ПОВЕЧЕ МУСКУЛИ!
една 1000-килокалорийна диета, 
но поне може да бъде задържана 
на нивото, на което е.
В днешно време едва 13% от 
възрастните достигат препоръ-
чителния от здравословна глед-
на точка минимум на движение. 
Мускулната маса се разгражда 
вместо да се изгражда, при което 
се отлагат все повече мазнини.
Движението е решаващ фак-
тор за контролиране на тегло-
то и при провеждане на диета 
за отслабване. Най-ефективна 
за целта е комбинираната тре-
нировка за сила и издръжливост. 
Целенасоченото изграждане на 
мускули, съчетано с упражне-
ния за издръжливост, позволяват 
свеждането до минимум на неиз-
бежната загуба на мускулна маса 
по време на една диета. Това е и 
основният фактор, противодей-
стващ на обезсърчаващия йо-йо 
ефект, при който след приключва-
не на диетата, теглото бързо въз-
становява старите си стойности, 
само че за сметка на тлъстините, 
а не на изгубената мускулатура. 
Така че независимо кога и как сте 
решили да започнете – само сило-
вите тренировки могат наистина 
да приведат тялото ви във форма. 
Все още имате въпроси за опти-
малния тренировъчен режим? 
Колко често? Колко дълго? Колко 
интензивно? Не губете търпение, 
ще отговорим и на тези въпроси, 
но преди това още няколко думи 
по най-важния въпрос:

Защо да тренираме?
Защото осигуряваме многостран-
но движение за цялото си тяло, 
а движението е от първостепен-
но значение за правилното функ-
циониране на всички системи и 
органи в организма. Регулярните 
силови тренировки, съчетани с 
няколко упражнения за издръж-
ливост, привеждат в изправност 
всичко: сърцето, мозъка, муску-
лите, имунната система и психи-
ката! Ето как става това:
l Мозъкът – по-доброто кръво-
снабдяване и обезпечаване на 
сивите клетки с кислород пови-
шава концентрацията, памет-

отслабването. Правилната фор-
мула е: намаляване на мазнините 
посредством увеличаване на мус-
кулната маса. Силовите трени-
ровки са особено важни по време 
на една диета. При намалено 
количество храна човек наисти-
на губи тегло, но, за съжаление, 
това най-често става за смет-
ка на мускулната маса. Ако след 
диетата отново напълнее, тяло-
то му по правило не възстано-
вява изгубената мускулатура, а 
започва да натрупва нови маст-
ни запаси. Диетологът-изследо-
вател, д-р Херман Корте, в едно 
от изследванията си доказва, че 
при силови тренировки мускулна-
та маса не нараства по време на 
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засиленото кръвообращение цирку-
лират повече имунни клетки и могат 
по-добре да се справят с болесто-
творните причинители.

Как да тренираме?
Начинът, количеството, интезн-
зивността и честотата са от зна-
чение за здравословната и ефек-
тивна тренировка. Ние, разбира 
се, ще ви дадем някои съвети 
и препоръки, но най-правилните 
ориентири и корективи трябва да 
търсите в собственото си тяло – 
нивото на тренираност, времен-
ната кондиция, актуалното здра-
вословно състояние.
ü Начинът – По принцип всяка 
една силова тренировка трябва 
да бъде организирана по след-
ния начин:
l  Фаза на загряване – В ника-

къв случай не започвайте тре-
нировката си на високи обо-
роти. За да бъдат предотвра-
тени травмите и останат здра-
ви, мускулите ви имат нужда 
от загряване. Затова започне-
те с ходене, а не с тичане 
на бягащата пътечка, или пък 
завъртете първо бавно педали-
те на велометъра и постепенно 
забързайте темпото.

l  Същинска тренировка – Мо-
жете да процедирате по два 
начина: като първо загрявате 
и после тренирате последова-
телно всеки мускул или като 
загрявате общо тялото и вър-
тите на серии упражнения за 
отделните мускулни групи. При 
втория начин се пести време, 
като се дава по-добра  възмож-
ност на мускулите да почиват 
и се възстановяват. При т.нар. 
циркулярна тренировка се пра-
вят упражнения на уреди, които 
тренират много мускулни групи. 
В паузите се правят упражне-
ния за подобряване на стойка-
та, стабилизиране на ставите 
или издръжливост.

l  Фаза на отпускане – Отново 
се налага да забавите темпо-
то – този път, за да се разне-
се атакувалият мускулите лак-
тат. За целта са особено подхо-
дящи разтягащите упражнения, 
които ще позволят да избегнете 
и мускулната треска.
ü Количеството – Изследванията 
показват, че от гледна точка на 
ефективността няма значение, 
дали тренирате последовател-
но отделните мускулни групи 
или правите това на сменящи се 
серии, ако количеството упражне-
ния е съотносимо. Така че всеки 
трябва да определи сам за себе 
си подходящия метод, а що се 
отнася до количеството упражне-
ния, това зависи от конкретната 
мускулна група, от нивото на тре-
нираност и от целите, които сте 
си поставили. За нормално под-

та и мисловните възможности. 
Успоредно с това изчезва умората.
l Хипоталамусът – най-важна-
та хормонална инстанция в орга-
низма регулира естествените ни 
потребности (като сън и апетит) 
и чувства (като радост и гняв). 
Когато тялото се намира в дви-
жение, той се задвижва посред-
ством отделяните от хипофиза-
та хормони.
l Хипофизата – изпраща транс-
митери и някои хормони като 
ендорфините към определени 
жлези – или хормона на расте-
жа за по-късни възстановителни 
дейности.

l Сърцето – чрез спорта непре-
къснато повишава своята издръж-
ливост и ефективност – т.е. с по-
малко удари изпомпва повече 
кръв в съдовете. В дългосрочен 
план това означава също така 
намаляване на кръвното налягане 
и успокояване на пулса -  важни 
предпоставки за добро здраве.
l Щитовидната жлеза – отделя-
ните от нея хормони Т3 и Т4 уско-
ряват обмяната на мазнините и 
изграждането на костно вещество, 
стимулират топлообмена и пови-
шават потребностите от кислород.
l Гръбнакът – един стабилен кор-
пусен корсет, постигнат с укрепва-
щи гръбната мускулатура упражне-
ния, е най-добрата защита за гръб-
начния стълб. Заздравяването на 
мускулите на гърба обаче има пре-
вантивно действие. При налични 
оплаквания упражнения могат да 
се провеждат само под наблюде-
ние на специалист – лекар, реха-
билитатор и др.
l Костите – постоянните нато-
варвания посредством натиск или 
теглене поддържат костната суб-
станция и по този начин осигуряват 
най-добрата защита срещу осте-
опороза. Костите остават здрави и 
в същото време еластични.  
l Мускулите – колкото повече от 
тях са активни, толкова по-силно 
ще бъде стимулирана обмяната 
на мазнините. Освен това силни-
те мускули разтоварват ставите и 
ги предпазват от износване.
l Имунната система – защитните 
сили се стабилизират и правят орга-
низма резистентен на инфекции. По 
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Екстрактът от женшен - доста-
вя големи количества енергия при 
понижена жизнена активност и 
способност за концентрация. Хра-
ната на пчелните царици Gellee 
Royal е изключително богата на 
множество биологично активни 
вещества. Екстрактът от черве-
но вино предпазва от сърдечно-
съдови заболявания, притежава 
мощно антиоксидантно и проти-
восъстаряващо действие.

С Gellee Royal, екстракт от женшен  
и екстракт от червено вино

БОДИ  ПАУЪР
Ø �Доставя енергия при физическо натоварване, 

умора, чувство за отпадналост и изтощение

държане на кондицията обикно-
вено се препоръчват от 30 до 60 
упражнения или 3 серии по 10-20 
упражнения. При циркулярна тре-
нировка едно упражнение на мул-
тифункционален уред трае 8 пъти 
по 30 секунди.
ü Интензивността – Особено при 
начинаещите силата нараства не-
пропорционално бързо и се наблю-
дават добри постижения още през 
първите месеци, дори при не толко-
ва интензивни тренировки. Затова 
не е необходимо да се насилва-
те. Правилото е – да няма болка. 
Всяко едно упражнение можете 
да правите толкова дълго, дока-
то субективно не започенете да 
усещате като тежко – тогава е по-
добре да го прекратите.
ü Продължителността – Опти-
малната продължителност на 
една тренировка при добър 
интензитет трябва да бъде около 
45 минути. 

ü Честотата - Според спортния 
медик, проф. Волфганг Бускис, 
«Който тренира два пъти на сед-
мица е на добър път. Третата тре-
нировка също би била разумна, 
но броят им не бива да спада 
до една на седмица, тъй като 
след първите месеци силата и 
изграждането на мускули придо-
биват силно изразен консерви-
ращ характер.»
Все още изпитвате известен 
страх пред институцията фит-
нес-зала? Респектирате се от 
обстановката, притеснявате се 
от лошата си форма, с този 
корем не ви се ще да се мота-
ете между младежите с напом-
пани мускули – много хора имат 
подобни задръжки. Но е добре 
да знаете, че статистиката 
показва друго – още през 1993 
година 20 % от привържениците 
на фитнес залите са били над 
35, а днес средната възраст на 
всички посетители се опреде-
ля на 37 години. Това означава, 
че срещу всеки един 20-годишен 
младеж в залата над мускули-
те си работи някой 55-годишен! 
Така че оставете притесненията 
и не губете повече време – след 
първите две-три посещения ще 
разберете, че възраженията ви 
са били най-вече плод на ваша-
та инертност.

ПРОЛЕТ ЗА ВАШАТА КОЖА
През студените месеци на годината кожата бива стресирана 
както от ниските температури и острия вятър навън, така и от 
изсушения, презатоплен въздух в затворените помещения. Ето 
няколко прости рецепти, които ще ви помогнат с подръчни сред-
ства от кухнята да възвърнете нейната гладкост и свежест.

Ръце и стъпала
Ананас и жълтък

Разбъркайте 2 ч.л. прясно изцеден ана-
насов сок и един жълтък. Нанесете по 
вътрешната страна на дланите и стъ-
палата. Оставете да действа около пет 
минути, след което измийте с хладка 
вода и намажете с крем. Съдържащите 
се в ананаса ензими правят кожата мека 
и еластична.

Цялото тяло
Маслена баня и сол
Смесете обикновена готварска сол със 
същото количество масло за баня. Нанесете 
по тялото с кръгови масажни движения. 
След това отмийте с душа и подсушете с 
потупване, за да може маслото добре да се 
поеме от кожата.

Лице и деколте
Лимон и овес
Идеално за почистване на кожата: 
Разбъркайте на гладка каша 2 ч.л. настър-
гана кора от лимон, 2 ч.л. овесено браш-
но, 6 ч.л. смлени бадеми и 2-3 с.л. вода. 
Нанесете върху добре почистената кожа на 
лицето и деколтето, отмийте с хладка вода 
след 10 минути и намажете с крем.

Зряла кожа
Папая и портокал

Смесете половин 
смачкана на пюре 
папая, 4 с.л. оризо-
во брашно и 4 капки 
портокалово масло. 
Нанесете кашата 
върху добре почис-
тено лице с леки 
кръгови масажни движения. След 5-10 мину-
ти отмийте с хладка вода, след което задъл-
жително намажете с крем.

Гръб
Овесени ядки и мед
Загрейте половин чаша мед до негово-
то втечняване, добавете 2 с.л. овесе-

ни ядки, 2 с.л. гореща вода и разбър-
кайте. Оставете сместта да изсти-
не и нанесете върху гърба. След 5-
10 минути отмийте с обилна струя 
топла вода. Медът съдържа много 
хранителни вещества и изглаждащи 

кожата съставки, затова не е необхо-
димо да мажете след това с крем.

Лице и шия
Портокал и овесени ядки
Разбъркайте 2 с.л. кисело мляко, 1-2 с.л. овесени ядки, фино 
настърганата кора от добре измит и подсушен портокал,  
1 с.л. портокалов сок и 1 с.л. зехтин (Extra Virgin). Нанесете с 
масажни движения върху лицето и 
шията, оставете да действа около 
5 минути и отмийте с хладка вода. 
Млечните и плодовите киселини 
почистват и стесняват порите. 
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НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ВРАГОВЕ  
НА ВАШАТА КОЖА

Според много дерматолози най-добра-
та рецепта срещу редица проблеми по 
кожата е да държите пръстите си дале-
че от нея! Прочетете какво не бива да 
правят ръцете ви по лицето.

Чесане 
На всеки му е се е случва-
ло да го засърби, особено при 
сух топъл въздух. Има поне 
две основания да не чешете 
кожата си: 1. Под ноктите ви 
винаги е пълно с бактерии. 2. 
Механичното дразнене вло-
шава всеки един причинител. 
Преди всичко при лющеща се 
повърхност по продължение на 
разчесаните следи често пъти 
се образуват нови псориазис-
ни огнища. Ето няколко съвети, 
които помагат и при деца: 
ü  Успокоение може да доне-

се дори една чаша вода – 

понякога кожата сърби пора-
ди приемането на малко теч-
ности.

ü  Можете да премахнете сър-
бежа и ако налагате влажни 
студени кърпи на проблем-
ното място.

ü  За профилактика поддържай-
те ноктите на бебетата късо 
изрязани, а нощем им сла-
гайте памучни ръкавички.

Мазане на прекалено 
много крем

Наличието на множество малки 
пъпчици около устата и осно-
вата на носа лекарите опреде-
лят като периорален дерматит. 

Причина за появата му е чес-
тото, обилно мазане на кожа-
та с крем – независимо дали с 
богат на липиди дневен крем 
или съдържащ етерични масла 
грим. От пръстите чрез крема 
попадат бактерии във фолику-
лите на космите, като при това 
порите биват запушени. Стига 
се до инфекция, фоликулите се 
пукат и възпаляват. Често пъти 
единствено дерматологът е в 
състояние да помогне, но бъде-
те сигурни, че първото нещо, 
което ще ви предпише, е: маза-
нето с крем и докосването са 
забранени!

Изстискване на пъпки 
За да получите белег за цял 
живот, е достатъчно кожата ви 
да бъде увредена на дълбочина 
0,2 милиметра. Манипулациите 
с неизмити ръце са най-сигур-
ният път към подобни беле-
зи. И без това възпалената 
тъкан около пъпката се стреси-
ра допълнително от прекалено 
големия натиск. Гнойта проник-
ва и в прилежащите кожни зони, 
тъканта е травмирана, възпа-
лението се влошава. Преди да 
посегнете към  загрозяваща ви 
пъпка никога не забравяйте, 
че акнето се лекува по-лесно, 
отколкото белезите от акне.

Търкане на очите 
Сух въздух, недостатъчна про-
ветривост – това е достатъчно 
да започнат да ви сърбят очите. 
Да се поддадете на този драз-
нител може да доведе не само 
до кожни увреди: кожата около 
очите е много тънка, което озна-
чава и много по-чувствителна. 
Дори разтъркването на очите 
причинява минимални възпа-
ления – за кратко тя леко отича. 
При често търкане губи своята 
еластичност и бързо се стига до 
образуването на бръчки.

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

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

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