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ИСТОРИЯТА 
НА ЕДНА БИЛКА

(Туберкулозният лек на Стивънс) 
екстрактът става популярен като 
успешно противотуберкулозно сред-
ство. Той обаче изчезва от паза-
ра, когато след изгубено съдебно 
дело с Британската Медицинска 
Асоциация Стивънс е принуден да 
обяви банкрут. Гражданските орга-
низации обявяват лекарството му 
за фалшификат, а самия него за 
измамник.
В немскоговорящите региони 
интересът към растението обаче 
остава, също и под въздействието 
на работата на швейцарския миси-
онерски лекар Адриен Зехеайе 
(от университета Генф). През 20-
те години на 20 век той все още 
използва средството и успява да 
излекува с т.нар.“Stevens’ Cure” над 
800 туберкулозно болни. По време 
на тези лечения, той натрупва сери-
озни клинични доказателства относ-
но терапевтичния ефект на расти-
телния екстракт, сведения за които 
публикува през 1933 и 1952 година 
заедно с резултатите от различните 
си експерименти.
Бумът на синтетичните медикамен-
ти и антибиотиците в средата на 20 
век обрича растителния екстракт 
на забвение и от високоефективно 
противотуберкулозно лекарсктво 
той се превръща в известно на 
единици фитотерапевтично сред-
ство от типа на народната меди-
цина. Известен ренесанс преживя-
ва през 70-те години, когато се пуб-
ликуват някои научни изследвания, 
подкрепящи ефективното антибак-
териално действие на екстракта от 
южноафриканското мушкато.
За спадането на обществения инте-
рес към пеларгонията допринася 
и фактът, че десетилетия наред 
лечебният корен се добива един-

ствено посредством събира-
не на диворастящото рас-

тение. Едва през 90-те 
години започва контро-

лираното му отглеждане в специал-
ни плантации, както и по-сериозни-
те фитохимични и фармакологични 
проучвания на билката.
Pelargonium sidoides пренадлежи 
към фитобиотиците (растителни-
те лечебни средства). За терапев-
тични цели се използва изсушеният 
корен на билката, който се събира, 
когато растението е на три години 
– едва след този период активните 
съставки в корена достигат доста-
тъчна концентрация.
Благодарение на своите бактерио-
статични (способността да потиска 
растежа на бактериите) и имуномо-
дулиращи свойства растителното 
средство умкалоабо представлява 
алтернатива на конвенционалната 
терапия при заболявания на диха-
телните пътища и в по-леки слу-
чаи може да замени антибиотици-
те или да подпомогне антибиотич-
ното лечение.

ните му съставки. Това позволява 
разработването на фармакологич-
ния продукт умкалоабо и успешно-
то му пускане на пазара под фор-
мата на стандантизиран растите-
лен препарат.
Алкохолният извлек от южноафри-
канската пеларгония  се появява на 
немския пазар от 1983 и се опре-
деля от експертите като „инфект-
блокер”. Разработеното по-късно 
лекарствено средство се опира на 
неговата добра поносимост.
На 10 декември 2005 година умка-
лоабото бива признато от нем-
ския Бундесинститут за лекарстве-
ни средства и медицински продук-
ти и провъзгласено за лекарстве-
но средство за лечение на остър 
бронхит вследствие на натрупани-
те многобройни клинични изслед-
вания на възрастни и деца, включи-
телно 4 сериозни плацебо-контро-
лирани двойни изследвания, резул-
татите от които показали статисти-
чесики значим превес на умкалоа-
бото срещу плацебото. При това се 
наблюдавало скъсяване на пери-
ода на боледуване с повече от 
2 дни и забележим положителен 
ефект при възпаление на сливици-
те и синусите.
В Европа засега препаратът е добил 
популярност с относително ограни-
чен кръг от действия в сравнение с 
традиционното използване на екс-
тракта. В южноафриканската народ-
на медицина успоредно с лечение-
то на дихателните пътища умкало-
абото се използва и при стомашно-
чревни оплаквания, разстройства, 
менструални оплаквания, дори чер-
нодробни заболявания. 
В европейската медицина се при-
знава следният кръг от действия на 
умкалоабото:
-  остри или подостри инфекции на 

дихателните пътища;
-  хронични инфекции  

на дихателните пътища;
-  възпаление на бронхите  

(бронхит);

От екзотичен лек на африканската традиционна 
медицина до звезда сред противопростудните 
средства – скромното мушкатово растение пелар-
гония има наистина удивителна история и забеле-
жителен лечебен ефект, вече подплатен с множес
тво клинични изследвания.

Чудеса все още се случват – дори 
на фармацевтичния пазар. Името 
на един от тези феномени e умка-
лоабо (познат с търговската марка 
Умкалор на българския пазар). 
Умка... какво? Трудно произноси-
мата дума произхожда от африкан-
ския зулуски език и означава „тежка 
кашлица”. Умкалоабото е екстракт 
от корена на Pelargonium sidoides - 
декоративно южноафриканско рас-
тение от семейство гераниеви с бон-
бонено розови до тъмновиолето-
ви цветове, достигащо до 50 см 
във височина.  В традиционната 
африканска медицина пеларгония-
та се прилага от векове – предим-
но при инфекции на дихателните 
пътища. Англичанинът Чарлс Хенри 
Стивънс я открива за европейска-
та медицина в края на 19 век, кога-
то посредством отвара от растение-
то един зулуски лечител от област-
та на днешно Лесото успява до го 
избави от дългогодишните му тубер-
кулозни оплаквания. Името е пока-
зателно: зулуската дума umkhuhlane 
(термин за заболявания, свързани 
с температура и кашлица) и uhlabo 
(плевритни болки в гърдите) изра-
зявали предполагаемата диагноза, 
която Стивънс неправилно възпри-
ема като наименование на помог-
налия му лек. Той се възстановя-

ва от болестта си напълно в рам-
ките само на три месеца и 

започва да внася чудодей-
ното растение в Европа. 

Под името “Stevens’ 
Consumption Cure” 

Между най-важните фармакологич-
но активни съставки са дъбилни-
те вещества, преди всичко кате-
хиндъбилните вещества като кума-
рин, флавоноидите, полистеролите 
и етеричните масла.
Дълго време екстрактът се извли-
чал единствено от диво растящи-
те корени, разпространени в огра-
ничен ареал на южна Африка. Едва 
през последните години той започ-
ва да се отглежда в южноафри-
кански плантации при условия на 
строг биологически контрол. Всеки 
корен се изравя ръчно и внима-
телно обработва, така че да бъдат 
максимално оползотворени актив-
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-  възпаление на синусите  
(синузит);

-  възпаление на сливиците  
(ангина);

-  възпаление на носната кухина 
(ринит). 

През последните 5 години умка-
лоабото е номер едно на немския 
пазар, търговският оборот от про-
дажбата му възлиза на около 60 
милиона евро годишно и препара-
тът е обявен за едно от най-успеш-
ните лекарствени средства без 
лекарско предписание в Германия. 
От 2007 година той е регистриран 
и в България, където препаратът 
добива популярност под търговска-
та марка Умкалор.
Извлекът от африканското муш-
като има свойството да унищожа-
ва бактериите, да разрежда засед-
налите гъсти секрети и подпомага 
изхвърлянето им, както и да под-
силва имунната система срещу ата-
ките на вирусите. Умкалоабото сле-
дователно е едно многостранно 
оръжие срещу широко разпростра-
нените простудни заболявания. 
Съвременният фитотерапевтичен 
продукт не само облекчава симп-
томите, но скъсява продължител-
ността на заболяването и действа 
срещу причинителите. Умкалорът е 
с троен ефект на действие: 
l  Противовирусен – засилва защи-

тата срещу вируси.
l  Антибактериален – потиска бак-

териалния растеж.
l  Муколитичен – подпомага отде-

лянето на бактериалния секрет.
Ето как става това:
 В случай на инфекция екстрак-
тът от южноафриканското мушка-
то увеличава производството на β-
интерфероните, а ако те са в дос-
татъчно количество в организма, 
предпазват клетките от атаките на 

вирусите. Освен това се стимулира 
имунната система у човека (особе-
но т.нар. клетки-убийци), активират 
се естествените защитни механиз-
ми на организма и се неутрализира 
действието на микробите. 
 Директното антибактериално 
действие срещу различни грам-
позитивни (Staphilococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae) и грам-
негативни бактерии (Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus 
morablis, Haemophilus Influencae) 
е относително слабо и не е в със-
тояние да обясни забележителния 
клиничен ефект на растителния 
екстракт. Той се обяснява с инди-
ректното антибактериално дей-
ствие на умкалоабото: то покрива 
лигавицата на дихателните пъти-
ща със защитен филм, предпаз-
ващ от прикрепянето на вируси и 
бактерии и проникването им в по-
дълбоките тъканни слоеве, къде-
то да се разпространи инфекция-
та. Успоредно с това моболизира-
нето на макрофагите, подпомага 
по-бързото унищожаване на про-
никналите микроорганизми, а акти-
вирането на т.нар. клетки-убий-
ци подпомага умъртвяването на 
засегнатите клетки и спиране раз-
пространението на инфекцията.  
 Лигавиците на дихателните пъти-
ща са снабдени на повърхността 
си с фини власинки, движенията 
на които правят възможно изхвър-
лянето на чуждите тела, но също 
и на секрета, който по-късно бива 
изкашлян. Той от своя страна пред-
ставлява идеална среда за раз-
витието на бактерии. Възпалената 
лигавица произвежда увеличено 
количество секрети, като по този 
начин благоприятства за задър-
жането и увеличаването на други 
болестотворните микроорганизми, 
т.е. развиването на т.нар. суперин-
фекция. Умкалоабото ускорява чес-
тотата на движение на власинки-
те и по този начин увеличава ско-
ростта на изхвърляне на бронхиал-
ния секрет като подпомага отхрач-
ването и намалява риска от раз-
витието на бактериална суперин-
фекция и други постинфекциозни 
усложнения. 
Доброто действие на препарата, 
разбира се, не бива да се приема 
крайно и да подтиква към самоле-
чение при тежки инфекциозни със-
тояния. Независимо от славата му 
на „растителен антибиотик” с умка-
лоабото не може да бъде заменена 
атибиотичната терапия при брон-
хопневмония или една стрептоко-
кова ангина например. Това може 
да доведе до тежки усложнения 
като ендокардит, ревматизъм  и др. 
Консултацията с лекар при всяка 
една бактериална инфекция е нало-
жителна. При по-тежки възпалител-

ни процеси препаратът 
може да бъде изпол-
зван и като подкрепящо 
лечението средство.
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От 70 години разработващите 
антибиотици изследователи водят 
неумолима война срещу болесто-
творните микроорганизми. Всеки 
нов медикамент обаче дава път на 
нова, още по-опасна бактериална 
генерация. Така се стигна до това, 
че сериозните инфекциозни забо-
лявания като пневмония в днешно 
време често протичат с летален 
изход. Дори при млади хора със 
силна имунна система. Причината 
е една и се нарича - резистент-
ност. „Това означава, че болес-
тотворният причинител не реаги-
ра вече на антибиотика и става 
напълно нечувствителен спря-
мо него” – казва инфекционис-
тът Франц Дашнер от университе-
та във Фрайбург. Виновна е ево-
люцията, която позволява на бак-
териите да мутират по време на 
размножаването си. Съвсем слу-
чайно при това възникват вари-
анти, т.нар. щамове, които без 
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проблем успяват на устоят и на 
още по-тежки антибиотични атаки. 
Тяхната резистентност се унасле-
дява от следващото бактериално 
поколение, докато целият болес-
тотворен щам не стане устойчив 
на лечение.

   Порядко посягане  
към рецептите 

„Широкообхватната, честа и без-
критична употреба на антибиоти-
ци дори при вирусни инфекции, 
неправилното им дозиране или 
приемане от пациентите, а също и 
злоупотребата с антибиотици при 
угояването на животни доведоха 
до това, че срещу важни болесто-
творни причинители като пневмо-
коките и стафилококите се наблю-
дава значително резистентно раз-
витие” – прудупреждава проф. 
Хартмут Лоде от Хелиос клини-
ката Емил фон Беринг, Берлин. 
Кардиналната грешка се прави от 
самите лекари, които често пъти 
забравят, че антибиотиците дей-
стват срещу бактерии, но не и 
срещу вируси. Така в 80% от случа-
ите на простуда се изписват анти-
биотични средства, независимо от 
това, че са предизвикани от виру-
си. „При простудни заболявания, 
ринити, остри бронхити или болки 
в гърлото употребата на антиби-
отици е напълно безсмислена” – 
обяснява проф. Винфрид В. Керн, 
инфекционист от университетската 
клиника във Фрайбург. И най-теж-
кият грип също е вирусно обусло-
вен, така че лечението му с анти-
биотици е неуместно, дори като 
превенция срещу евентуални пост-
грипни усложнения. Независимо от 
това всяка година количеството на 
изписаните антибиотици по време 

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

пътища, съпроводени с кашлица и 
гъст вискозен секрет

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

Сироп за кашлица
•  Растително лекарствено средство  

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

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

възпалително, имуностимулиращо, 
антивирусно и антибактериално

Естественият 
избор при 
простуда  

и кашлица

Активните растителни съставки 
ограничават разпространението 

на бактериите, облекчават 
дразненето и помагат за по-лесното 

откашляне на секретите

АНТИБИОТИЦИТЕ:

 ОРЪЖИЕТО 
 Е ИЗХАБЕНО!
Дълго време антибиотиците се считаха за чудесно средство срещу 
бактериални инфекции. Прекомерната им употреба от страна на лекари, 
пациенти и животновъди обаче доведе до намаляване на тяхната ефективност 
– все повече болестотворни причинители добиват резистентност спрямо тях. 
Повнимателното им използване би могло да предотврати отслабването на дей
ствието им. Понастоящем само в рамките на Европа за хора и угояване на живот-
ни се изписват над 4 000 тона антибиотици годишно.

на грипната вълна редовно се уве-
личава с до 70%! А „това опреде-
лено противоречи на най-важното 
правило при антибиотичната тера-
пия, което гласи: толкова малко, 
колкото е необходимо, и толкова 
целенасочено, колкото е възмож-
но” – казва проф. Керн.  

  На човек да 
  му отиде апетита
Неправилната употреба на анти-
биотици довежда до бактериална 
резистентност не само при хора-
та. Масовото им разпространение 
в животновъдството още повече 
усложнява картината. Лекарствените 
средства предпазват не само от 
инфекциозни заболявания при раз-
въждането на говеда. Те подпомагат 
също угояването на животните, под-
държането на кожите им в по-добро 
състояние, както и ускоряват сро-
ковете на растежа до турботемпо. 
Дори салатата и житото са антиби-
отично обременени, както показва 
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актуално изследване на уневерсита 
в Падерборн. Причината? Подобно 
на хората животните също изхвър-
лят до 90% от медикаментите, които 
поглъщат. Така антибиотиците попа-
дат с течния тор първо в почвата, 
после в растенията, за да се озо-
ват отново в чинията на масата ни. 
Доколко голямо е натоварването на 
зеленчуковите сортове като зеле, 
моркови или лук, зависи разбира 
се от замърсяването на съответ-
ния регион. Единствено т.нар. стан-
дартизирани био-продукти остават 
засега с гарантирана чистота. 

   Пациентите стимулират 
резистентността

Резистентната проблематика се  
изостря и от самите пациенти. 
Проф. Дашнер казва: „От страх пред 
страничните действия на медика-
мента пациентите често пъти дози-
рат антибиотика в по-ниски дози от 
предписаните от лекаря или пре-

късват терапията преждевременно. 
Подобно неадекватно лечение не 
само че стимулира резистентност-
та на болестотворните причинители, 
но и увеличава риска от рецидив.” 
Така се е стига до това, че в днешно 
време всеки пети европеец развива 
имунитет срещу широкоприложима-
та антибиотична терапия. Ето защо 
вече от около три години лекарите 
се принуждават да изписват т.нар. 
резервни медикаменти. Става дума 
за препарати, които са замисле-
ни като крайни животоспасяващи 
средства за спешни случаи, но при 
тежки инфекции остават единствено 
възможни поради неефективността 
на стандартните антибиотици. Този 
терапевтичен „жокер” обаче също 
започва да губи ефективността си 
от честото разиграване: дори силни-
ят антибиотик понякога не е в състо-
яние да се справи с банална инфек-
ция. А за тежки бактериални инфек-
ции засега няма друга фармаколо-
гична помощ.

   Все още никаква  
алтернатива на хоризонта

„Интелектът” на миниатюрните 
микроби в борбата им за оце-
ляване е основният дви-
гател на широко раз-
пространяващатата се 
резистентност. Затова 
не е рядкост бактери-

ите да противодействат на меди-
каментите, както сочи клиничният 
опит, отразен в най-новите изслед-
вания. С ударни действия се раз-
работват алтернативни терапев-
тични средства: например ваксини 
или въвеждане на специални виру-
си за унищожаване на бактерии-
те. Но всичко това е все още музи-

ка от бъдещето, тъй като за разра-
ботването на ефективно антибак-
териално средство са необходими 
средно около 12 години. А врагът е 
много по-бърз: една бактерия може 
да добие имунитет в рамките само 
на шест месеца. „В крайна сметка 
винаги печелят микробите” – казва 
проф. Дашнер.

Съвети за приемане антибиотични средства
  Никога не прекъсвайте приема на антибиотици преждевременно – 

дори ако симптомите ви са отшумели и отново се чувствате добре. За 
пълното унищожаване на бактериалната колония се изисква поддър-
жането на определена концентрация от препарата в кръвта за опре-
делен период от време. 

  Приемайте медикамента регулярно и своевременно в предписаната 
от лекаря доза и според назначената схема.

  Не допивайте останалите ви количества от антибиотика „за по-сигур-
но” и не ги съхранявайте за „следващия път”, особено ако разчитате 
на самолечение. Дори със сходни симтоми една следваща инфекция 
може да се окаже предизвикана от вирус или друг причинител, който 
не влиза в спектъра на препарата. Единствено лекар би могъл да ви 
назначи адекватно лечение с подходящи препарат, схема и дози. Не 
е случаен фактът, че антибиотиците се изписват по рецепта.

  Поради възможни отрицателни взаимодействия не се подлагайте на 
ваксиниране по време на антибиотична терапия.

  При успоредно приемане на препарати с калций, желязо или магне-
зий спазвайте интервал от поне 2 часа след приема им. Същото 

се отнася и за противозачатъчните средства.
  Таблетките приемайте най-добре преди ядене с голямо 

количество течности, но в никакъв случай с мляко или 
портокалов сок.
  Избягвайте употребата на алкохол и обилното хране-

не по време на антибиотична терапия.
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l Малките таблети с маркирана 
възможност за делене трябва да 
се поставят на стабилна равна 
плоскост  и с палец силно да се 
натисне върху резката.
l Ако се налага разделянето на 
таблетата на четвъртини, най-
добре е това да се извършва със 
специален таблетен разделител, 
а не с груб кухненски нож, за да 
се избегне разтрошаването й.
l Филмираните таблети и дра-
жетата не се делят! В проти-
вен случай те губят специалната 
си обвивака (напр. от захар или 
восък), чието предназначение е 
да се разтвори в стомаха, а не 
едва в червата. Нарушаването й 
води до намаляване действието 
на медикамента.
l Ретардните таблети (със заба-
вено действие) също не бива да 
бъдат делени. Защото тогава те 
не могат бавно и постепенно да 
излъчват активните си вещества, 
а освобождават целия си акти-
вен товар наведнъж. Резултатът 
е: предозиране и по-големи стра-
нични действия.
l Капсулите при всички положе-
ния не могат да бъдат приемани 
на порции. Ако желатиновата им 
обвивка бъде наранена, тяхното 
пулверизирано или течно съдър-
жание може да се окаже на маса-
та, а не да достави активните си 
вещества в организма.

Капките: 
трябва да потекат
l При капките, които се стичат по 
ръба на гърлото от бутилката (с 
голяма дупка посредата), шише-
то трябва да се държи хоризон-
тално на повърхността на лъжи-
цата или перпендикулярно на 
чашата, за да могат капките спо-
койно да се стичат. Ако насочите 
шишето отвесно надолу, те няма 
да потекат дори с тръскане.
l Капките от бутилки с централен 
дозатор (с разположена в средата 
малка тръбичка и по-голяма про-

ПРАВИЛНО ДОЗИРАНЕ 
НА ЛЕКАРСТВАТА
Лекарствата могат да помогнат, само когато се 
дозират и приемат правилно. Много пациенти 
забравят за това – започват да делят или разтро-
шават таблетките, за да се предпазят от нежела-
ни странични действия, или да напластяват мази-
ла и лосиони, надявайки се на побърз ефект. 

Има таблетки, за които знаем 
още като ги видим: „Това огромно 
нещо никога няма да мине през 
гърлото ми.” И тогава естестве-
но посягаме към кухненския нож. 
Но това най-често е грешка, тъй 
като много медикаменти губят 
по този начин от лечебното си 
действие. А и който си мисли, 
че половин таблетка ще му спес-
ти част от страничните действия, 
определено е далече от истина-
та. Точно обратното: това може 
да забави и дори влоши забо-
ляването. Дозирането на капки-
те и мазилата също не е толко-
ва просто, колкото изглежда на 
пръв поглед. Ето как да правите 
това правилно:

Таблетките:  
найдобре цели
l Големите таблети с дълбока 
резка посредата по принцип могат 
да бъдат делени. Това става като 
таблетата се обхване с върховете 
на пръстите и кратко, но силно се 
натисне настрани.
l Таблетите с нормална големи-
на с повърхностна разделител-
на линия посредата могат да се 
чупят, като за опора се използва 
едната длан, а с пръстите на дру-
гата ръка се извършва движение-
то. По този начин ще се избегне 
загубата на субстанция, ако слу-
чайно се разтроши таблетата.

ветряваща тръба по края) могат 
да се капят само отвесно. 
l Съхраняването на бутилките 
трябва да става само с глава-
та нагоре при добре затворена 
капачка.

Мазилата: 
на тънък слой
l Мазилата нанасяйте на тънък 
слой. Ако изстисквате от туба – 
не повече от 3 до 5 см дължина 
на изстисканата ивица. 
l Кремовете и лосионите също 
трябва да бъдат нанасяни на 
тънък слой, като допълнително 
се втриват в кожата с интензивни 
масажни движения.
l Важно: само върху екземи-
те, възпалените невродермитни 
или псориазисни места (с беле-
щи се повърхности) се нанася по-
дебел слой от препарата за маза-
не. Той първоначално размеква  

и хидратира кожата, за да могат 
по-късно активните вещества да 
проникнат по-добре.

Спрейовете: 
изискват  
правилно дишане
l Спрейовете, предназначени 
за устната кухина, не бива да 
се вдишват. Затова извършвайте 
процедурата като отворите уста-
та и кажете високо и продъл-
жително „А-а-а”, докато с дър-
жания отвесно флакон пръскате 
лекарството. Така ще сте сигур-
ни, че при пръскането издишва-
те и ларинкса е запушил времен-
но трахеята.
l Спрейовете с дозатори трябва 
да държите винаги с главата наго-
ре и да впръсквате едновременно 
с вдишването. Задръжте въздуха 
за около 15 секунди, а след това 
поемете въздух през носа.
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БЪРЗА ПОМОЩ

ВЪРТЕЛЕЖКА 
В ГЛАВАТА

При въртене във вихъра на валса, при поглед отвисоко или на дъл-
боко, при много рязко движение или разчитане на карта по време на 
шофиране – на кой не се е случвало да му се замае за миг главата? 
Всеки четвърти обаче страда от непрекъснато повтарящи се слу-
чаи на световъртеж. Какви са причините за това и как можете да си 
помогнете  прочетете в следващата статия.

пи на потене и понякога кратко-
трайна загуба на съзнание. 
Какви са причините 
При ставане или когато дълго 
време сте били на крака, кръв-
ното ви налягане може да 
падне. Кръвта се стича към кра-
ката и мозъкът не е вече доста-
тъчно добре кръвоснабден. От 
виене на свят, дължащо се на 
ниско кръвно налягане, страдат 
най-вече подрастващите и по-
възрастните хора.
Какво можете да направите 
n  Приемайте колкото е възмож-

но повече течности (например 
минерална вода или разреде-
ни сокове), но се откажете от 
алкохола.

n  Не правете резки движения, 
особено при ставане. Първо 
раздвижете леко краката си 
и едва след това леко се пов-
дигнете.

n  Избягвайте големите горещи-
ни и / или директното слънце.

n  Не поемайте наведнъж голе-
ми количества храна.

n  При атаки на виене на свят 
легнете с крака вдигнати на 
високо, изпийте чаша чай, 
кафе или хапнете нещо 
солено.

Как може да ви помогне  
лекарят
Дори да се установи наличие 
на ниско кръвно налягане, само 
в редки случаи ще ви бъдат 
предписани лекарства за кори-
гиране на кръвното. Ниското 
кръвно налягане най-често не 
застрашава здравето. С прак-
тикуване на спорт за издръж-
ливост (джогинг, колоезде-
не, плуване, туризъм) и зака-
лителни процедури (например 
топло-студени душове) можете 
да подобрите състоянието си и 
без медикаменти.

развлечението обаче, представ-
лява проблем за милиони хора. 
След болката виенето на свят 
е най-честата (и както изглежда 
определяща причина) за посе-
щението на лекар от европей-
ците. Какво предизвиква тази 
въртележка в главата е често 
пъти трудно да се определи. 
Причините са над 380. Търсенето 
може да бъде подпомогнато, ако 
човек внимателно наблюдава 
усещанията и възприятията си 
по време на атаките на световър-
теж: движи ли се стаята, въртят 
ли се стените? Или замайване-
то настъпва в определено време, 
например сутрин при ставане от 
сън? Свързано ли е с опреде-
лени ситуации, например рязко 
изправяне или движение на гла-
вата? Съпътствано ли е при това 
и от чувство за гадене?
Описанието на следващите 6 най-
чести типа световъртеж може да 
ви помогне при анализа.

Виене на свят, свързано  
с кръвообращението
Какво чувствате 
Замаяност, шум в ушите, усе-
щане за несигурност при стое-
не и вървене. Понякога ви при-
чернява пред очите или вижда-
те звездички. 
Други симптоми
Намалена острота на виждане, 
гадене, горещи вълни, пристъ-

Когато усетим замайване, светът 
около нас започва да става не-
стабилен и ние буквално излиза-
ме от равновесие. Бързото вър-
тене, като например при возе-
не на увеселително влакче, пре-
товарва навигационната систе-
ма в главата и тя престава да 
действа, ако очите възприемат 
много бързо сменящи се карти-
ни, а тялото се ускорява в раз-
лични посоки.
Това, което на панаира е част от 
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дат в ушния лабиринт - ципес-
тите полуокръжни канали на 
ухото (вж. схемата). При движе-
ние на главата те дразнят сетив-
ните клетки и по този начин пре-
дизвикват атаки на световъртеж. 
Ако главата се държи в непо-
движно състояние, виенето на 
свят постепенно се успокоява.
Отделянето на отолити може да 
представлява спонтанна после-
дица или да е предизвикано 
от силно разтърсване като при 
удар или злополука. Жените 
са два пъти по-застрашени от 
мъжете, а възрастните хора 
страдат от отогенен световър-
теж по-често от младите.
Какво можете да направите 
Седнете, подръжте главата си 
в покой и изчакайте – световър-
тежът би трябвало да отшуми 
след няколко минути. Потърсете 
лекарска помощ колкото е въз-
можно по-скоро.
Как може да ви помогне  
лекарят
Чрез целенасочени двигател-
ни упражнения образувалите се 

Стандартът за профилактика  
и лечение при нарушение  

на паметта, световъртеж  
и шум в ушите

Всяка таблетка Tebokan® съдържа 80 мг стандартизиран рас-
тителен екстракт EGb 761 от листата на уникалното дърво 
Гинкго билоба. То се отглежда в паркове и градини по цял свят, 
като изключително добре понася токсичните градски условия 
и атаки на вредители. Четири дървета гинкго са оцелели след 
атомната експлозия над Хирошима, само на 1-2 км от място-
то на взрива.

Основните компоненти на стандартизирания растителен екс-
тракт EGb 761 са:
l 24% флавон-глюкозиди, някои от които са специфични за 

листата на Гинкго билоба.
l 6% терпени: гинколидите А, В, С, D и билобалид, които 

придават на EGb 761 оригинален характер.

Tebokan® притежава многофункционален профил на действие:
l невропротективен ефект със стабилизиране на клетъчните 

мембрани на мозъчните клетки;
l повишава енергийния метаболизъм – подобрява усвояване-

то на глюкоза, която е жизнено необходима за правилното 
функциониране на мозъка и ценралната нервна система;

l усилва централната невротрансмисия - подобрява трансми-
сията на нервни сигнали между мозъчните клетки и така 
допълнително стимулира мозъчната функция, повишава 
мозъчния потенциал, способността за учене и паметовите 
възможности;

l антиоксидантен ефект – инхибира токсичните кислородни 
радикали;

l подобрява реологичните показатели на кръвта – антагони-
зъм спрямо тромбоцитния активиращ фактор – предпазва от 
образуване на тромби и „разрежда” кръвта;

l повишава толеранса към хипоксия, особено в нервните 
клетки и предпазва от исхемична увреда;

l инхибира апоптозата /клетъчната смърт/;
l ограничава развитието на травматично или токсично обу-

словени мозъчни едеми и ускорява тяхната регресия, нама-
лява едема на ретината и увреждането на нейните клетки, 
подпомага възстановяването след черепно-мозъчни травми.

Многобройни плацебо–контролира-
ни, двойно-слепи и рандомизира-
ни проучвания показват ефек-
тивността на Tebokan® при 
деменции от съдов и дегенера-
тивен характер, слединсултни 
състояния и исхемична болест 
на сърцето, световъртеж и шум 
в ушите. Tebokan® подобрява 
когнитивните способности при 
здрави доброволци, което го прави 
подходящ за употреба от ученици и 
студенти по време на сесии и натоварва-
ния. По отношение на профила на безопасност на Tebokan® 
няма статистически значима разлика в честотата на странични-
те ефекти в сравнение с плацебо.

Дозировката е два пъти дневно по една филмтаблетка (отгова-
ряща на 80 мг EGb 761). Филмтаблетките трябва да се приемат 
несдъвкани с мaлko течност. Приемът не зависи от храненето. 
Продължителността на лечението зависи от тежестта на симп-
томите и трябва да е нaй-мaлko 8 седмици.

Д-р Галина Бъчварова

Вътрешно ухо

Внимание: Не изключвайте 
високото кръвно!
И високото кръвно наляга-
не може да се окаже причи-
на за атаките на световър-
теж. Стесняването на мозъч-
ните съдове също може да 
доведе до намалено кръво-
снабдяване. При пациенти-
те с високо кръвно наляга-
не виенето на свят се съпро-
вожда обикновено с главобо-
лие. Ето защо: при съмнение 
за  кръвосистемно обуслове-
но виене на свят задължи-
телно трябва да проверите 
кръвното си налягане.

Ушен (отогенен)  
световъртеж 
Какво чувствате 
При движение на главата всич-
ко наоколо започва да се върти 
и люлее. Това може да се случи 
дори в спокойно състояние, при 
лежане или обръщане на друга-
та страна в леглото. 

отолити могат да бъдат изведе-
ни от ушния лабиринт. При много 
от пациентите се постига успех 
още при първата процедура и 
те напълно се освобождават от 
чувството за световъртеж.

Мигренозно виене на свят
Какво чувствате 
Световъртеж и олюляване с усе-
щане за несигурност при стоене 
и вървене. Най-често е съчета-
но със силни болки в главата. 
Други симптоми
Гадене, повръщане, свето-
чувствителност и непоносимост 
към шум. 
Какви са причините 
Главоболието може да предиз-
вика виене на свят като придру-
жаващ симптом. Едно актуал-
но берлинско изследване показ-

Други симптоми
Гадене, повръщане, пристъпи 
на потене. 
Какви са причините 
При т.нар. доброкачествен отоге-
нен световъртеж във вътрешно-
то ухо се отделят малки криста-
ли (отолити) и по погрешка попа-

Ципести полуокръжни канали

Кохлея
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ва, че пациентите, страдащи 
от мигрена страдат много по-
често от виене на свят в сравне-
ние със средностатистическите 
показатели. Медиците приемат, 
че това се дължи на временно  
стесняване на съдовете в опре-
делени зони на мозъка. 
Какво можете да направите 
По възможност при появата 
на първите симптоми вземете 
обезболяващо средство и лег-
нете в затъмнена тиха стая. 
Задължително отидете на 
лекар, ако:
n  главоболието продължава по-

дълго от 24 часа;
n  поради горепосочените при-

чини сте принудени да пиете 
повече от 10 дни в месеца 
обезболяващи средства;

n  имате допълнителни оплак-
вания като двойно виждане, 
шум в ушите (тинитус), загуба 
на слуха, паралитични прояви 
или говорни нарушения. 

Страхово виене на свят
Какво чувствате 
Олюляване, замаяност, чувство 
за несигурност. Подът сякаш се 
клати под краката ви. 
Други симптоми
Чувство за страх и дори пани-
ка, пристъпи на потене, ускоре-
но сърцебиене. 
Какви са причините 
За т.нар. пристъпи на фобий-
но виене на свят няма никак-
ви органични причини. Става 
въпрос за страхово наруше-
ние, при което и минимален 
повод може да отключи чув-
ството на замаяност. Често 
пъти виенето на свят се свърз-
ва с определени ситуацион-
ни модели – например при 
каране на кола, озоваване в 
тесни помещения или в откри-
ти широки пространства, както 
и сред голяма тълпа от хора в 
супермаркета.

ка терапия. Регулярното практи-
куване на спорт и балансиращ 
трейнинг също помага буквално 
разклатената психика да се ста-
билизира.

Съвет: Поведенческата тера-
пия е най-успешната тера-
певтична форма при страхо-
во виене на свят. Дори при 
тежка обремененост и много-
годишно развитие на болест-
ното състояние тя помага при 
повече от 70% от засегнати-
те. Тя ще ви даде възможност 
да се научите да разпознава-
те фобийните си ситуационни 
модели и ефективно да им се 
противопоставяте.

Засягане на органа  
на равновесието
Какво чувствате 
Всичко около вас се върти. 
Световъртежът е много силен и 
може да продължи с дни. Не може-
те да стоите на краката си и всяка 
крачка ви застрашва с падане. 

Какво можете да направите 
Спешни мерки: Опитайте да се 
отпуснете, а ако можете да сед-
нете или легнете. Наложете си 
да дишете бавно и дълбоко, 
изпийте чаша вода. При чести 
прояви на страхово виене на 
свят потърсете помощта на спе-
циалист, който да ви помогне да 
преодолеете страховата невро-
за или фобиите си посредством 
психотерапия или подходящо 
медикаментозно лечение.
Как може да ви помогне  
лекарят
Ако органичните причини бъдат 
изключени, домашният лекар 
ще ви насочи към колега-психи-
атър. За кратък период от време 
могат да ви бъдат изписани леки 
успокоителни средства. Но е от 
особена важност да бъде започ-
нато своевременно адекватно 
лечение на причиняващите със-
тоянието ви душевни проблеми 
– напр. посредством поведенчес-

Как може да ви помогне  
лекарят
С обичайната болкова или 
мигренозна терапия. Ако не 
помогнат популярните обез-
боляващи средства, могат да 
ви бъдат изписани и по-силни 
медикаменти (напр. триптани). 
При тежки случаи могат да 
помогнат също бета-блокери-
те, които по принцип се изпис-
ват за понижаване на кръвно-
то налягане.

Внимание: При децата тази 
форма на мигрена може да 
се прояви и без главоболие 
– или пък болките да се поя-
вят едва по-късно. Ако мно-
гократно през седмицата се 
появява световъртеж и олю-
ляване, които продължават 
повече от 1 час, трябва обе-
зателно да се потърси кон-
султация с лекар.
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Други симптоми
Нистагъм (неволеви бързи дви-
жения на очните ябълки), загу-
ба на ориентация, гадене, по-
връщане. 
Какви са причините 
Причина за това състояние най-
вероятно е възпалението на 
слухово-вестибуларния нерв в 
ухото, на което се дължи и пре-
късването на информационна-
та връзка с мозъка. Може, за 
съжаление, да се предизвика от 
обикновен херпесен вирус.
Какво можете да направите 
Нищо не можете да направите 
сами, трябва веднага да потър-
сите лекарска помощ.

Как може да ви помогне 
лекарят
Той ще ви назначи медикаментоз-
на терапия, включваща и помощ 
срещу гаденето. Интензивните 
тренировки за равновесие могат 
да доведат до успех и след 
няколко седмици, но докато въз-
палението отшуми напълно обик-
новено минават месеци.

Съвет: Упражнения срещу 
случаи на световъртеж
Системата за равновесие в 
човешкия организъм може 
да бъде тренирана с отно-
сително прости упражнения 
и по този начин да се пре-
дотвратят атаките на виене 
на свят:
1.  Фиксационна тренировка 

във въртящ се стол
Седнете във въртящ се стол 
и фиксирайте определе-
на точка в стаята. Въртете 
стола на 90о от ляво на дясно 
и обратното, без да изпуска-
те точката от очи.
2.  Трениране на очите  

с топка за тенис
Закрепете топка за тенис, 
висяща на един шнур (или 
каквото и да е друго импро-
визирано махало с подобна 

големина), на височината на 
очите на 50 см от лицето си. 
Приведете топката в движе-
ние и проследете 10 разлю-
лявания с очите, без да дви-
жите главата си. След това 
повторете същото упражне-
ние, но този път движете и 
главата си.

Виене на свят като  
странично действие
Какво чувствате 
Световъртеж и олюляване, но 
също замаяност или усещане за 
несигурност при стоене и вър-
вене – всички форми на виене 

на свят са възможни. Тъй като 
медикаментът може да повли-
яе както на кръвообращението, 
така и на нервната система. 
Други симптоми
Гадене, повръщане, светочув- 
ствителност и др.. 
Какви са причините 
Виенето на свят е едно от най-
често срещаните нежелани 
странични действия на меди-
каментите. В голям брой от 
случаите то се дължи на пре-
дозиране. Също взаимодей- 
ствието с други препарати или 
алкохол може да предизвика 
симптомите. Най-често оплак-
ванията отшумяват след крат-
ка фаза на приспособяване. 
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Ехинацеядент
Медицинска паста за зъби 

с натурален екстракт от ехинацея

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

Медикаментозните групи, които 
преди всичко предизвикват 
виене на свят са следните:
n  Понижаващите кръвното на-

лягане препарати.
n Успокоителните средства.
n Обезболяващите медикаменти. 
Какво можете да направите 
Проверете още веднъж дали 
приемате правилно (според 
предписаната доза) медикамен-
та или направете справка с лис-
товката на препарата. Ако не 
откриете пропуски в употребата, 
се консултирайте с лекар.
Как може да ви помогне  
лекарят
Ако е възможно, може да кори-
гира назначената доза или да 

Също и зъбите могат  
да предизвикат виене на свят!

Симптомът виене на свят 
насочва на първо място към 
специалист по уши-нос-гърло. 
Но едно медико-стоматологич-
но изследване също би било 
разумно за установяване на 
точната диагноза.
Не са малко изследванията, 
които свързват проявите на 

световъртеж със зъбните про-
блеми. Така например  виене-
то на свят може да бъде поло-
жително повлияно от терапи-
ята на хронично възпалени 
зъби. Поставянето на имплан-
ти пък в много случаи се свърз-
ва с доброкачествения отоге-
нен световъртеж. Люлеещото 

виене на свят може да бъде отключено от сътресението, предиз-
викано от бормашината при интервенцията в костта за поставяне-
то на импланта или поради продължителното положение на глава-
та назад с широко отворена уста.
Предполага се също така, че неправилното функциониране 
или постановка на долната челюст биха могли да предизвикат 
виене на свят. Изследванията 
при пациенти с проблеми на 
челюстната става показват, че 
при тях симптомите на све-
товъртеж са забележимо по-
чести от сравняема по възраст 
и здравословен статус група 
без подобни оплаквания. 
Единствено стоматологът е 
този, който би могъл да пре-
дотврати световъртежа в слу-
чая – чрез изясняване на орто-
донтския проблем и адекватно 
лечение - оперативна намеса, 
поставяне на коригираща шина 
или брекети.

ви изпише друг медикамент с 
подобно действие. 

Съвет: Не пропускайте да 
четете листовката на пре-
парата
Особено ако прибягвате към 
самолечение, винаги изчи-
тайте листовката на меди-
камента! Освен че правил-
но ще приложите и дозира-
те лекарственото средство, в 
случай на нужда ще можете 
да разпознаете неблагопри-
ятните странични ефекти и 
своевременно да се насочи-
те към консултация с лекар 
или алтернативен вариант.
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Сега пък и това! Лошите дни започ-
ват по този начин: навън вали като 
из ведро, в работата ви очакват куп 
проблеми, календарът с ангажимен-
тите ви се пука по шевовете, а след 
един поглед в огледалото единстве-
ното ви желание е да се върнете в 
леглото и да се завиете през глава. 
Червени петна по врата и бузите, 
лицето ви е напрегнато, кожата е 
опъната, гори и сърби. Всеки може 
да види, че нещо тук не е наред. Не 
случайно кожата е известна като 
«орган на показ» - нейните смуще-
ния не могат да останат в тайна за 
никого. Лошите дни могат да бъдат 
причина за лоша кожа, но и лоша-
та кожа може да бъде причина за 
лошите дни...

Често наблюдаваните дразнения 
по повърхностния слой на нашето 
тяло винаги имат биологично обяс-
нение. Най-често проблемите се 
провокират от недостига на самоза-
щитни сили: ако естествените бари-
ерни функции на кожата са нару-
шени, дяволският кръг се затваря. 
Колкото повече от влагата си губи 
кожата, толкова по-лесно става 
проникването на микроби и възник-
ването на възпаления и алергии, 
които още повече я изсушават. При 
това организмът известно време 
крие опасния недостиг, преди той 
да стане видим. Обикновено външ-
ната обвивка на нашето тяло (т.нар. 
рогов слой или Stratum corneum) се 
състои от около 1/3 вода. Едва кога-

КОГАТО КОЖАТА  
МОЛИ ЗА ПОМОЩ

то водното й съдържание падне под 
10% обаче кожата започва да алар-
мира за недостига със зачервява-
ния и усещане за напрежение и 
опънатост.
Три фактора се преплитат в слу-
чая: С какво изсушаване – или с 
каква чувствителност – ще реа-
гира кожата от една страна се 
диктува от гените. От друга 
страна възрастта също играе 
немалка роля: между 20 и 30 
години всяка 4 жена стра-
да от суха кожа, при 50-
годишните вече всяка 2, 
а след 60 години почти 
всяка. И накрая чувстви-
телната кожа си има пред-
почитан сезон – есенно-зим-

Някое ново козметично средство, дребно спречква-
не или презатоплена стая – понякога една дреболия 
е достатъчна и кожата ви се зачервява. Подходяща 
грижа може да ви помогне да възвърнете здравия си 
тен, но също и един час занимаване с йога.

Синя серия
Грижа за суха и чувствителна кожа

Нахткерцен балсам  
за тяло
Успокоява и се грижи за вашата 
кожа с чисто масло от Нахткерце, 
ценно масло от камелия и 
хидратилащи субстанции.

Нахткерцен крем за лице
Специално разработена формула  
за лице с чисто масло от Нахткерце, 
камелия, бадем и авокадо. 
Предпазва кожата от изсушаване  
и я прави нежна и гладка. 
Формулата разглезва кожата  
с урея – една натурална  
хидратираща субстанция.
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Усещаш парене,  
болки, постоянен  

натиск на пикочния  
мехур и направо  

се пренесе  
да живееш  

в тоалетната?

Вземи 
уронат.

Благодарение на специално  
подбраните билкови екстракти уронат ще ти помогне 
бързо да забравиш за неприятните оплаквания. 
Капсулите уронат предлагат комплексно решение  
на проблема, свързан с непрекъснато повтарящите  
се инфекции на пикочните пътища. 

Не е необходимо да живееш в тоалетната. 

ния. Липсата на 
слънчева свет-
лина, изсушени-
ят въздух - от парното в 
закритите помещения и от сту-
дения вятър навън, а и по-чес-
тите горещи душове, сауни и 
затоплящи процедури – всичко 
това довежда до допълнителна 
дехидратация.
Много почесто отколкото 
досега се предполагаше чув-
ствителната кожа се свързва и с 
душевното състояние. «При осо-
бено лесно дразнима кожа винаги 
има и психически аспект» – казва 
Буркхард Бросих. Професорът от 
университета Гисен е експерт в 
една все още малко позната област 
в медицината – психодерматоло-
гията, която изследва тясната връз-
ка между психическите и кожните 
проблеми.
Доколко фундаментално са свърза-
ни тези две системи се доказва от 
биологията на човешкото развитие. 
Оплодената яйцеклетка се дели в 
три зародишни листа. Два от тях 
изграждат органите, съединителна-
та тъкан, кръвообращението, сто-
машно-чревния тракт, гениталиите 
и мускулите. От третия зародишен 
лист – ектодермата водят начало-
то си централната нервна система 
и кожата. «Тази тясна основопола-
гаща връзка е причината заболява-
нията често пъти да засягат и двете 
органични системи» - е на мнение 
психодерматологът Бросих.
Всичко, което се отразява добре 
на психиката следователно е 
добро и за кожата. Две трети от 
една група кожно болни пациенти 
с психически проблеми са показа-
ли сериозни подобрения на кожни-
те симптоми след проведена пси-
хотерапия в университета Гисен. 
Изследвания, проведени от меди-
цинското училище в Хановер, хвър-
лят светлина върху скритите причи-
ни: При болните от невродермит по 
време на стрес се увеличава число-
то на белите кръвни клетки и коли-
чеството на имуномедиаторите, 
които са отговорни за възпалител-
ните процеси при това заболява-
не. А едно друго съвместно изслед-
ване на университетите в Гисен и 
Лайпциг показва, че 1/3 от кожни-
те проблеми на невродерматиците 
се дължат на всекидневно стресо-
во претоварване. Многобройни са 
студиите, които в един глас подкре-
пят отдавна креещото подозрение: 
Лошите дни правят лоша кожа.
Какво тогава да правим, ако кожа-
та ни се зачерви? Веднага да започ-
нем психотерапия? Едва ли ще е 
необходимо – стресът винаги може 
да се избегне и в повечето случаи 
с ограничаването му можем да се 
справим сами. Първата помощ за 
стресирана кожа идва доста банално 
от бурканчето с крем. Безразборното 

мазане с обилни 
количества от пър-

вите попаднали ни под 
ръка козметични препарати 

обаче вместо да помогне, може 
да влоши проблемите. Дори да 
става въпрос за скъпи и качес-
твени кремове с много екстри. 
Защото голямото многообразие 
от активни вещества, които иначе 
имат добро действие и подмла-
дяващ ефект, повишават риска 

от дразнене. Тъй като: „Жените, 
които страдат от чувствителна кожа, 
почти винаги страдат и от алергии” 
– предупреждава д-р Кати Турнбул, 
дерматолог от Хамбург. В основни 
линии се препоръчват продукти с 
колкото е възможно по-малко със-
тавни вещества или такива, които 
имат целенасочено успокояващо и 
лечебно действие. Тъй като колко-
то по-малко се съдържа в крема, 
толкова по-малка е вероятността за 
кожна реакция.
Един крем може въпреки доказа-
но ефективните си активни със-
тавки да доведе до допълнителен 
стрес на кожата. Може да звучи 
като парадокс, но често пъти се 
стига дотам, че хидратиращите кре-
мове още повече изсушават кожата 
и дори могат да предизвикат екзе-
ми. Виновни за това са съдаржа-
щите се в тях емулгатори. Вярно 
е, че благодарение на тях водата 

се свързва с 
мазнините в 
една стабил-
на и еластич-
на емулсия, но за 
съжаление те могат 
да достигнат само до 
горния слой на кожа-
та, докато дефицитът 
най-често е в по-долни-
те. Ако водата попадне в 
кожата, усърдните емулга-
тори разтварят наличните 
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та върху хартията и го оставете да 
попие. Ако по краищата се образу-
ва мазна линия, става въпрос за 
вода-в-масло емулсия.
Ако вече сте се ориентирали в 
козметичната база на крема, на 
дневен ред идва въпросът за най-
добрите активни съставки, подхо-
дящи за чувствителна кожа. Първо 
място сред задържащите влага-
та съставки се пада на уреята. 
Произвежданото от организма 
вещество естествено се придвижва 
с потта към роговия слой на тяло-
то. Неговата допълнителна синте-
тична доставка в кожата се нала-
га в случаи на недостиг като спаси-
телна акция. За да може ефективно 
да помогне на тлесната ни обвив-
ка, съдържанието му в крема тряб-
ва да бъде не по-малко от 3%. „При 
много раздразнена зимна кожа той 
трябва да бъде дори до 10%” – 
съветва д-р Франк Шаарт, дермато-
лог от Франкфурт.
Има и други много ефективни актив-
ни съставки, които подпомагат въз-
становяването на кожата в случай 
на нужда. Съдържащите се в семе-
ната на Oenothera biennis (вечер-
на роза, нахткерцен) ценни маст-
ни киселини (цис-линолова и гама-
линоленова) стимулират изграж-
дането на естествени бариерни 
функции на кожата и я овлажня-
ват. Термалната вода и екстрактите 

или прекарайте един час в прак-
тикуване на йога: подобни малки 
паузи могат не само да спасят 
кожата, но и да пооправят фоку-
са ви, а защо не да сменят гледна-
та ви точка...

там мазнини и ги отмиват от кожа-
та. „Това е най-честата причина 
за непоносимостта към козметични 
средства” – казва проф. Волфганг 
Гехринг, директор на Кожната кли-
ника в Карлсруе. Леките масло-
във-вода емулсии (с повече вода и 
по-малко мазнини – разпростране-
на формула при много хидратира-
щи препарати) водят най-често до 
този отрицателен, обратен на очак-
вания ефект. Много по-добре поно-
сими и подходящи за сухата кожа 
са т.нар. вода-в-масло емулсии 
(с повече масла и по-малко вода) 
като по-обогатените нощни кремо-
ве. Прост тест с лист попивателна 
хартия може да ви помогне да се 
ориентирате в естеството на коз-
метичното средство, което използ-
вате: капнете една капка от продук-

от гроздови семки имат също много 
добър ефект за задържане на вла-
гата в кожата. Скваланът, масла-
та от жожоба и гаязален предпаз-
ват от изсушаване за продължител-
но време и стимулират регенера-
тивните способности на проблем-
ната кожа.
За възвръщането на здравия 
тен и спокойната кожа обаче не 
са достатъчни само козметичните 
средства. И най-добрият крем ще 
се провали в спасителната акция, 
ако психиката ви е обременена. 
Затова поемете дълбоко въздух! 
Може и да не смените веднага 
стила си на живот, но се вслушай-
те в алармата за помощ на вашата 
кожа. Отпускането и разтоварване-
то вече не са добро пожелание, а 
необходимост. Пуснете си хубава 
музика или приятен филм, разхо-
дете се на чист въздух, направе-
те няколко дихателни упражнения 

SOSрецепти 
Като първа помощ за кожата през зимата дерматологът др. Франк 
Шаарт препоръчва следните рецепти, които можете лесно да пригот-
вите сами:
n  За лицето: Разбъркайте сока от 1 краставица с белтъка от 1 яйце, 

напоете с разтвора една памучна кърпа и я поставете на лицето си 
за около 20 минути.

n  За тялото: В напълнена с топла вода вана добавете 1 чаша зехтин 
и 2 чаши мляко. 

n  За кожата на главата: Направете си маска със зехтин, покрийте  
с найлонов плик и кърпа и оставете да действа за през нощта.

Край на притеснението  
от проблемната кожа

Нахткерцен балсам за ръце
Комбинацията от активни съставки  
като масло от Нахткерце, урея (4%)  
и пантенол се грижи за ръцете  
и ги предпазва от изсушаване. 

Нахткерцен лосион за тяло
С добавката на урея се увеличава 

съдържанието на влага и се намалява 
сърбежа. Чисто масло от Нахткерце 
и липиди стимулират успокояването 
и интензивното  възстановяване на 

сухата раздразнена кожа.




