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КОГАТО ВРЕМЕТО 
РАЗБОЛЯВА

Най-честите последици от клима-
тичните промени - мигрената и 
главоболието - повеждат хорото, 
следва раздразнителност, отпад-
налост, виене на свят, общо нераз-
положение и слаба концентра-
ция. Могат да настъпят също така 
функционални смущения на сър-
дечната дейност, стомаха, черва-
та, както и да се увеличат страхо-
вите състояния, депресиите или 
нарушенията на съня.
Като „чувствителни към време-
то” медиците определят най-вече 
хората, страдащи от хронични 
заболявания, чиито оплаквания се 
влошават при определени клима-
тични условия. При тях атмосфер-
ните промени могат да доведат 
до тежко, в много случаи опасно 
за живота влошаване на състоя-
нието. Засегнати са преди всичко 
пациентите с ревматизъм, артрит 
или астма. Но също зарастнали 
вече костни фрактури или белези 
могат да напомнят за себе си при 
промяна на времето.
Не всеки реагира еднакво на 
климатичните промени (вж. 
карето). Така например пациен-
тите с главоболие по-често стра-
дат от засилване на оплаквания-
та при високо атмосферно наляга-
не, докато сърдечно болните вло-
шават състоянието си при ниско 
атмосферно налягане. Повечето 
сърдечни инфаркти се регистри-
рат през зимата, а 88% от тях 
настъпват при условия на ниско 
атмосферно налягане. Пролетният 
фьон, характеризиращ се с покач-

ване на налягането, предизвиква 
главоболие, умора и нарушения 
на концентрацията. За да не бъдат 
допуснати грешки с тежки после-
дици, хирурзите избягват назна-
чаване на операции при подоб-
но време. 
„Чувствителността към времето 
може и трябва да се взима на 
сериозно” – обяснява д-р Алоис 
Махалек, ръководител на виенския 
изследователски център по биоме-
теорология: „Истинската причи-
на се крие в нарушения баланс 
на вегетативната нервна система, 

често възникващ поради фактори 
като стрес, вредни въздействия от 
околната среда или нездравосло-
вен живот.” Ето защо от подобна 
чувствителност по-често са засег-
нати жителите на големите градо-
ве, отколкото на провинцията.
Факт е, че времето влияе на 
терморегулационната система 
на нашия организъм. За да може 
тялото да поддържа постоянни 
своите 37оС, то трябва непрекъс-
нато да се нагажда към външната 
температура. Кръвоносните съдо-
ве се разширяват при топлина и 

Като деца неведнъж сме се смели на пророкуванията на баба за 
дъжд – затова, защото я сърбял белегът или я „въртели” стави-
те! Днес обаче не ни е до смях, когато резките климатични про-
мени започнат да предизвикват у нас главоболие, виене на свят 
или ставни болки. Статистическите данни сочат, че всеки трети 
европеец страда от т. нар. чувствителност към времето.

Разбираемо е защо младите се 
смеят – едва след 30-годишна въз-
раст тялото започва да реагира 
с болки на климатичните проме-
ни. Актуална анкета показва, че 
едва 15% от хората под 30 годи-
ни се определят като чувствител-
ни към времето, но с годините 
тези стойности рязко се покачват. 
Средностатистически всеки трети 
страда от симптоми, свързани с 
климатичните влияния, а при хора-
та над 70-годишна възраст – пове-
че от половината се оплакват от 
промените във времето. При жени-
те тази чувствителност е два до 
три пъти по-често срещана, откол-
кото при мъжете. 

Най-вероятно колебанията на 
въздушното налягане и резките 
температурни разлики причиняват 
неприятните симптоми. „Доказано 
е също, че климатично зависимите 
проявяват особена чувствителност 
и към електростатичното напреже-
ние на въздуха и магнитните бури” 
– обяснява виенският биометеоро-
лог, д-р Алоис Махалек.
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стесняват при студ, понякога пот-
ните жлези заработват на ускоре-
ни обороти, а друг път треперене-
то и „гъшата кожа” се грижат да не 
измръзнем. При екстремна горе-
щина или студ, както и при бърза 
смяна на времето, тези регулаци-
онни системи на организма пона-
сят огромно натоварване и е въз-
можно да възникнат проблеми, 
които могат да се окажат преко-
мерни при адаптацията. При това 
освен от температурните разлики 
неразположенията се повлияват 
и от влажността на въздуха, и от 
вятъра, и от атмосферното наляга-
не, и дори от електрическите заря-
ди и изригванията на слънцето. 

по съответния начин: чувстваме се 
вяли, отпуснати и без настроение, 
не можем да се концентрираме на 
работа, а в къщи спим лошо, главо-
болието, сърдечните или артритни-
те ни проблеми се влошават. Факт 
е, че някои хора реагират като ходе-
щи климатични сеизмографи, а за 
други атмосферните промени мина-
ват незабелязано. Това е така, защо-
то най-важна роля за нагаждане към 
различните метеорологични усло-
вия изиграват общото здравослов-
но състояние и приспособимостта 
на организма. времето не разболя-
ва, а само засилва вече съществу-
ващи смущения или заболявания. 
Ето защо чувствителността към него 
е по-скоро мерило за слабите места 
в организма. Поради тази причина 
най-зле се чувстват страдащите от 
хронични заболявания – бронхиал-
на астма, епилепсия, сърдечносъ-
дови болести, множествена склеро-
за, бъбречни заболявания, както и 
предразположените към тромбози, 
емболии и инфаркт. 
Все пак ние можем да избира-
ме. Дали тялото ни ще реагира на 
климатичните скокове с промени 
в кръвното налягане, хормонални 
смущения, главоболие или други 
оплаквания донякъде зависи от 
нас и е нещо, на което можем да 
повлияем.  Най-добре помага зака-
ляването. Затова не се плашете от 
вятъра и от дъжда, а излезте на 
разходка. „Това е като при студения 
душ” – казва д-р Махалек: „Първия 
път ще потреперите малко, но при 
десетия ще се чувствате вече осве-
жени и тонизирани”. И като споме-
нахме душа – също топло-студени-
те душове сутрин, редовното посе-
щаване на сауна, обливането на 
краката със студена вода и всички 
останали закалителни процедури 
могат да ви помогнат безпроблем-
но да се адаптирате към промени-
те на времето. Очевидно е, че кол-
кото по-изнежен е организмът ви, 
толкова по-чувствително ще реа-
гира на околните промени и това 
остава валидно също за хората с 
хронични заболявания.
Антиоксидантите – витамините А, 
С, Е и селенът, както и магнезият 
помагат на организма да преодолее 

Едва през последните години 
науката успя да установи на какво 
се дължат промените в организ-
ма, свързани с появата на високо 
атмосферно налягане. Оказва се, 
че при условия на фьон например, 
човешкият организъм произвежда 
по-голямо количество от вещес-
твото серотонин, което циркулира 
из тялото и има хормоноподобно 
действие. Това се отразява на жле-
зите с вътрешна секреция (ендо-
кринните жлези) и по този начин се 
обърква регулацията на процесите 
в организма. При приближаване на 
област с ниско атмосферно наляга-
не пък (циклон) причина за оплак-
ванията, макар и сходна с тази при 
фьона, е определено нарушение в 
областта на хипоталамуса, пред-
ставляващ „командният център” в 
междинния мозък, който отговаря 
за приспособяването на функциите 
в организма към променящите се 
условия на околната среда. 
Особено през пролетта фронто-
вете на високо и ниско атмосфер-
но влияние се сменят с рекордно 
бързо темпо. По-студените и по-топ-
лите въздушни маси се прегрупират, 
а налягането на въздуха непрекъс-
нато скача нагоре и надолу. Много 
преди да нучим за ниското атмос-
ферно налягане от метеорологич-
ните прогнози обаче, нашата нерв-
на система като свръхчувствител-
на антена е регистрирала проме-
ните във въздуха и е реагирала 
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Влияние на високите и ниски атмосферни фронтове
Високо атмосферно налягане
+ Благоприятно за болните от сърдечносъдови заболявания
+ Стимулиращо процесите в цялото тяло
+ По-добър сън
- възможен е топлинен стрес

Фьон, повишаване на атмосферното налягане
- Главоболие
- Отпадналост
- Нарушения на съня

Ниско атмосферно налягане
- Депресии и страхови неврози
- Сърдечносъдови оплаквания
- Развитие на възпаления
- Мигрена и главоболие
- Лош сън
- Повишен риск от злополуки
+ Ниска поленова обремененост

Циклон, понижаване на атмосферното налягане
- Засилване на ревматичните и артритни болки
- Повишена опасност при сърдечни заболявания 

негативните климатични влияния и 
по-бързо да се приспособи към про-
мените на времето. Едно богато на 
плодове, зеленчуци и пълнозърнес-
ти продукти хранене може да дос-
тави на организма необходимите 
съставки, а при недостиг те могат 
да бъдат набавени чрез витамин-
но-минерални препарати от аптека-
та. Тези, които се потискат от сиво-
то небе, спокойно могат да посегнат 
и към шоколада – сладкото изкуше-
ние стимулира производството на 
серотонин в мозъка, т.нар. хормон 
на доброто настроение. 
Също билки могат да затегнат 
поразклатеното през пролетта 

здраве. Валерианата, жълтият 
кантарион и маточината могат да 
противодействат на раздразнител-
ността и безсънието. И двете билки 
ефективно отпускат централна-
та нервна система, като възвръщат 
доброто настроение и здравия сън. 
Подходящи за целта, но с по-слабо 
действие са също салвията, липата, 
хмелът, лайката, псифлората, жъл-
тият енчец, ментата и лавандула-
та. При нарушения на сърдечносъ-
довата система много добро е дей-
ствието на глога, който подобрява 
коронарното кръвообращение, про-
тиводейства на ритъмните смуще-
ния, облекчава сърдечната невроза 

и нормализира кръвното налягане. 
Други подходящи при сърдечни сму-
щения билки са: валерианата, мато-
чината, ментата, белият имел, хме-
лът, пелинът, седефчето, белият рав-
нец, копърът, ружата и др. При нару-
шения на кръвообращението, свър-
зани с понижен тонус, виене на свят, 
лошо оросяване на крайниците, про-
блеми с концентрацията и наруше-
ния на паметта най-ефективно пома-

гат екстрактите от гинкго билоба. 
Също розмаринът, белият равнец, 
белият имел, овчанката, великден-
чето и дивият пелин могат да пови-
шат тонуса и подсилят паметта. При 
ревматични и ставни болки пома-
гат масажите с етерични масла от 
алпийски  клек, борови връхче-
та, мента и карамфил, компресите 
с прясно настърган хрян или изстис-
кана обезмаслена извара.
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БЪРЗА ПОМОЩ

ДА ГО МАХНА       ИЛИ НЕ?
От бемки, мъдреци и сливици до гърди и матка 
– можем ли да предотвратим отстраняването им 
при възникнал проблем? Налага ли се спешно 
да подменим амалгамовите пломби в зъбите си? 
Кога интервенцията е действително наложителна 
и кога може да се избегне – ето какво е мнението 
на специалистите.

тъй като има доста предимства 
пред алтернативните материа-
ли като злато, керамика и акрил-
ни смоли. Амалгамата е много 
издръжлива, пластична, удобна 
и резистентна на бактерии.

Трябва ли да се отстрани?
Една пълна подмяна на амалга-
мовите плобми – дори от чисто 
естетически съображения – е 
скъпа процедура, която не се 
поема от здравната каса. Когато 
след 15-20 години амалгамовите 
пломби, станат чупливи и започ-
нат да се рушат, човек може да 
прецени, дали да се насочи към 
алтернативни варианти. Тогава 
здравнта каса, ще поеме поне 
една малка част от разходите. 

Мъдреци  
Поради липса на място в челюст-
та, израстването на мъдреците 
често пъти е свързано с оплаква-
ния. Например, зъбът се показ-
ва само наполовина, израства 
накриво и т.н. Последиците от 
това са болки в зъбите, челюст-
та, ушите или главата до тежки 
възпаления и кариес.

Трябва ли да се отстранят?
Д-р Дитмар Остерайх, вицепре-
зидент на Германската камара 
на стоматолозите, казва следно-
то: „Решението трябва да бъде 
добре претеглено. Първо, нали-
чието им подпомага дъвчене-
то, второ, по-късно те могат да 
послужат за „подпорен стълб” 
на мост при загуба на зъб или 

Бемки 
Обикновените „пигментни дефек-
ти” се разпознават като малки 
тъмни петна по кожата. Тези 
генетични смущения обичай-
но са съвсем безобидни. Само 
в някои екстремни случаи те 
могат да се развият в злока-
чествен меланом – черно рако-
во образувание.

Трябва ли да се отстранят?
Д-р Биргит Кунце, дерматолог 
от Хамбург, казва: „Само екс-
пертът може да реши, кои бемки 
се налага да бъдат отстранени. 
От решаващо значение за това 
е специфичната пигментация 
(която може да е черна, а може 
и да не е), както и актуалните 
промени във формата, цвета и 
околните тъкани.”

Амалгама 
До ден днешен не съществуват 
научни доказателства за това, 
че живачният пълнеж в амалга-
мовите пломби създава някакъв 
проблем за човешкото здраве 
(с изключение на много редки-
те случаи на живачна алергия). 
Неоспоримо е обаче, че амал-
гамовият пълнеж освобождава 
живак и частици от него попадат 
в човешкия организъм, а също и 
че той продължава да бъде отде-
лян във времето. Независимо 
от това зъболекарите все още 
продължават да го използват, 

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
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шения на слуха, говора и др.) 
Отстраняването на фарингеал-
ната тонзила в днешно време 
представлява рутинна амбула-
торна процедура, която се про-
вежда с местна или пълна упой-
ка и най-често протича безпро-
блемно за няколко минути. в 
много редки случаи при някои 
деца може да се стигне до раз-
клащане на млечните зъби.”

Гърди 
На всяка 10 жена в Европа в 
днешно време се поставя диа-
гноза рак на гъдата – два пъти 
повече отколкото преди 40 годи-
ни. Това налага сериозна пре-
венционна програма и ежегодни 
контролни прегледи, особено за 
жените над 40-годишна възраст, 
с висок персонален риск или 
наследствена обремененост. 
Защото: докато един тумор е 
малък, той може да бъде излеку-
ван в 90% от случаите! все още 
измененията се откриват пре-
димно от пострадалите (в 80% 
от случаите). Но няма основа-
ния за паника – в три от чети-
ри случаи напипаните от жени-
те възли се оказват безобидни 
доброкачествени образувания – 
кисти или фиброаденоми, които 
могат да се разнесат с помощта 
на билкова или медикаментозна 
терапия или пък да бъдат изтег-
лени с пункция.

Трябва ли да се отстранят?
„Какви средства трябва да бъдат 
използвани при диагнозата, 
лечението, евентуалната опера-
тивна намеса или следопера-
тивна терапия зависи от въз-
растта на пациентката (преди 
/ след климактериума), особе-
ностите на тумора (големина, 
бързина на деление на клет-
ките, хормонални рецептори, 
засегнатост на лимфните възли) 
и много други” – казва проф. 
д-р волфганг Айерман, завеж-
дащ Гинекологичната клиника на 
Червения кръст в Мюнхен: „в 
70% от всички случаи в днеш-
но време гърдите на паци-
ентките могат да бъдат запа-
зени – често пъти дори тога-
ва, когато се налага ампутация. 
Благодарение на новите мето-
ди – например, предоперативно 
намаляване на тумора чрез спе-
циална медикаментозна тера-
пия, последователно изрязване 

ДА ГО МАХНА       ИЛИ НЕ?
за захващане на протеза. Ето 
защо профилактичното отстра-
няване на мъдреците е нео-
правдана хирургическа интер-
венция. Ако при пробиването им 
обаче се очакват оплаквания и 
проблеми, е по-добре да бъдат 
отстранени – колкото по-рано, 
толкова по-добре.”

Сливици 
Сливиците (тонзилите) пред-
ставляват натрупване на лим-
фаденоидна тъкан, на лимф-
ни фоликули в лигавицата на 
горните дихателни пътища във 
вид на заоблено образувание. 
Те са част от имунната систе-
ма и изпълняват важни защитни 
функции в човешкия организъм, 
особено при деца под 8-годиш-
на възраст. Освен в отделни слу-
чаи, подуването им не е повод 
за безпокойство и не предпола-
га радикална интервенция.

Трябва ли да се отстранят?
Ето какво е мнението на проф. 
д-р Карл Хьорман от Манхайм 
във връзка с отстраняването 
на лингвалните (езични) сливи-
ци: „Ако в лингвалните тонзили 
постоянно възникват възпали-

телни процеси – по 4-5 
пъти годишно и повече, 
е по-добре те да бъдат 
отстранени. в противен 
случай ще се превър-
нат в опасен развъд-
ник на болестотворни 
организми и постоян-
но огнище на зараза. 
Едно пълно отстраня-
ване обаче не е нало-
жително, ако увеличе-
ните (но не непрекъс-
нато възпалени) сли-
вици смущават „само” 
храненето или съня. в 
този случай е по-раз-
умна лазерната интер-
венция за премах-
ване на излишъка от 
тъкан”. Относно т.нар. 
трета, носоглътъчна 
сливица (фарингеална-
та тонзила) той казва: 
„Необходимостта от 
оперативна намеса в 
случая се определя от 
тежестта на оплаква-
нията (например, хър-
кане, дишане през уста-
та, чести възпаления 
на средното ухо, нару-

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
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на тъканта и поетапно изслед-
ване на „дежурните лимфни 
възли”, чрез умело приложена 
хормонална или химиотерапия 
може да се ограничи и минима-
лизира загубата на тъкан. А кога-
то това е невъзможно и ампута-
цията е неизбежна, е най-добре 
още по време на операцията да 
се започне процедура за повтор-
но изграждане на бюста. Това в 
много случаи намалява стреса 
и предотвратява психическата 
травма от загубата.”

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. 

чествени образувания не вина-
ги е наложителна пълна хисте-
ректомия. А органът най-често 
се отстранява поради наличие-
то на доброкачествени миоми.

Трябва ли да се отстранят?
Ето какво е мнението на д-р 
Барбара Ерет-вагнер, гинеколог 
от Бад Залцуфлен: „Миомите 
възникват най-вероятно вслед-
ствие на свръхпроизводството 
на естроген и са широко раз-
пространено явление – всяка 
трета жена има по един или 
повече миомни възела на стена-
та на матката си, често пъти без 
дори да знае за това. Тъй като 
в 80% от случаите те не предиз-
викват никакви оплаквания и е 
достатъчно само регулярното 
им контролиране с ултразвук. 
Само в 20% от случаите нарас-
тват до степен да предизвикват 
обилни, болезнени или продъл-
жителни месечни кръвотечения. 
Но дори в някои от тези случаи 
понякога е достатъчно просто 
да се изчака, тъй като по време 
на климактериума миомите 
започват сами да се разграж-
дат. Съществуват също алтер-
нативни форми на лечение – в 

някои случаи е разумно прила-
гането на антиестрогенна хор-
монална терапия, в други могат 
да помогнат растителни препа-
рати, кюретиране на матката 
без премахването й или лапа-
роскопско отстраняване на ми-
омните възли. Пълната хисте-
ректомия е уместна в случаите 
на наличие на карцином в мат-
ката или на предракови образу-
вания. Също ако кръвотечения-
та не могат да бъдат овладени, 
кръвозагубите водят до изто-
щение или сериозно застраша-
ващи здравето състояния. Това 
обаче се случва само в 10% от 
случаите.” 

Матка 
До 70-те години на мина-
лия век в лекарските среди 
се беше наложило убеждени-
ето, че след като е приключи-
ло семейното планиране към 
40-годишна възраст на жената, 
матката се превръща в нену-
жен орган, който е по-добре да 
бъде премахнат като превен-
ция срещу рака. Това мнение 
се споделя от някои гинеколози 
до ден днешен. Независимо че 
се смята за рутинна обаче, опе-
рацията представлява сериоз-
на хирургична интервенция с 
висок риск от усложнения – не 
само постоперативни инфек-
ции, хормонален стрес и евен-
туално преждевременен кли-
макс, но и трайни увреждания, 
между които хронични болки, 
инконтинеция, сексуални про-
блеми и психически срив. Дори 
при образцово проведена опе-
рация обаче без странични 
ефекти и усложнения регене-
ративната пауза, дългият пери-
од на неработоспособност и 
психическият стрес са вина-
ги налице, тъй като матката се 
възприема като орган на жен-
ствеността и половата идентич-
ност. Ето защо рисковете тряб-
ва да бъдат добре претеглени 
преди да се вземе решение за 
радикално отстраняване. Дори 
когато става въпрос за злока-
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Напрежението в главата и тялото са тясно свързани. А сигналът 
„Аз съм напрегнат” стимулира производството на стрес-хормо-
ни и спира хормоните на щастието и на растежа. Какво представ- 
лява позитивното движение и как може да ни направи по-здра-
ви и щастливи прочетете в следващата статия.

С длани, обърнати към небето и спо-
койно отпуснати рамене, с поглед  
право напред и тяло, изпънато като 
струна – опитайте в тази поза да се 
почувствате малък, страхлив или 
лош. Не се получава? Сега пре-
вийте гръб, погледнете към пода и 
сбърчете чело. в състояние ли сте 
при това положение да бъдете горд 
и щастлив? Нашето тяло е много по-
интелигентно, отколкото си мислим. 
То добре знае кое чувство на каква 
поза отговаря – и не се оставя лесно 
да бъде заблудено. Нещо повече: 
до голяма степен тялото определя 
нашата емоция, нашето телесно и 
психическо здраве. 
Най-често си мислим, че нещата про-
тичат по следния начин: ние става-
ме с лошо настроение и се влачим 
с отпуснати рамене и събрани вежди 
през целия ден. Знаем също, че ако 
психиката ни е поставена под посто-
янен натиск (лични проблеми, непре-
къснати дразнители, стрес в рабо-
тата и др.), той се „соматизира”, т.е. 
проблемът става от психически теле-
сен, а напрежението добива външ-
на изява. „Това ме удари направо в 
стомаха ” или „непрекъснато ми лази 
по нервите” – не са просто образни 
фрази, а съвсем точни наблюдения 
върху прехода на психически про-
блем към соматичен симптом. Ако 
няма проблем и напрежение, няма 
никаква причина той да има телес-
на изява. Логично, често пъти научно 
доказвано и използвано при психо-
соматично лечение или по време на 
психотерапевтични сеанси. Но всич-
ко това има и добра страна: обрат-
ното въздействие е също възможно! 
Тялото може буквално да раздвижи 
и трайно да въздейства на психика-
та - както отрицателно, така и поло-
жително.

Новата мобилност: 
позитивното движение 
Още от времето на йогата е извест-
но, че състоянието на тялото пораж-
да състояние на душата и, обратно-
то, състоянието на тялото изразява 

състоянието на душата. Ние въз-
приемаме външния свят с цялото 
си тяло и изразяваме своя вътре-
шен свят също с цялото си тяло.
„Емоционалното ни състояние се 
изразява посредством жестове и 
промяна в постановката на тяло-
то, съзнателното и несъзнател-
но напрягане на мускулатурата, 
на фасциите и ставите. всичките 
тези неща обаче могат да бъдат 
целенасочено променяни” – казва 
проф. д-р Джералд Хютер, ръко-
водещ невробиологическите базис-
ни изследвания на психиатричната 
клиника в университета Гьотинген. 
Тъй като: „Щом като тялото по про-
изход е толкова тясно обвързано 
с мозъка и всичко, което се случ-
ва  в него, то предлага и особено 
лесен път към съхраняващите се 
там сетивни впечатления и чувства, 
несъзнателно управлявани моде-
ли на поведение и не на последно 
място спомени.”
Разгледано в детайли, функциони-
рането им представлява една отно-
сително сложна взаимозависимост: 
мозъкът е свързан с тялото посред-
ством своите „еферентни” и  „афе-
рентни” нервни пътища, както и чрез 
кръвообращението. Ако мозъкът 

доведе тялото до определена реак-
ция, то изпраща „съучастниците” си 
под формата на сигнални вещес-
тва към специализираните клетки 
посредством невроните или циркула-
цията на кръвта. И обратното: Когато 
тялото се движи, нервни импулси 
освобождават сигнални вещества и 
те се свързват със съответните клю-
чове в мозъка – рецепторите.
Колкото по-често едно сигнално 
вещество достига до мозъка, толко-
ва по-силно ще бъдат повлиявани 
клетките и ензимите да повишават 

или понижават определени умения.  
Например, ако тялото сигнализира 
посредством напрегната стойка на 
мозъка: „Аз съм напрегнато”, вед-
нага намаляват хормоните на рас-
тежа и на щастието (ендорфините) 
и се увеличават стресхоромоните 
(адреналина).

Една напрегната  
стойка означава заплаха
Откъде обаче мозъкът „разбира”, че 
определена постановка на тялото е 
напрегната? Очевидно от наследе-

ИНТЕЛИГЕНТНО  
ЛИ Е НАШЕТО ТЯЛО?

СИЛАТА НА ПОЗИТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ:

ИНТЕЛИГЕНТНО  
ЛИ Е НАШЕТО ТЯЛО?
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ната генна съкровищница, в която 
се съхраняват знания от 100 000 
години: при страх или неудовол-
ствие тялото изпада в страхово 
вцепенение, което е отглас от пра-
стари времена и представлява мъл-
чаливо изчакване на опасността да 
отмине – обичайна тактика за оце-
ляване и в съвременния животин-
ски свят – както показали наблю-
денията на изследователите във 
Федералния университет на Рио де 
Женейро. 
Посредством тази инстинктив-
на реакция е било по-вероятно 
човекът да остане незабелязан от 
застрашаващ го нападател – напр. 
оказал се наблизо мамут. Според 
Елиана Фолхан: „При заплашител-
ни стимули мозъкът освобожда-
ва нервни импулси, които момен-

определени мускулни групи и места 
в тялото, като подминава други. 
Например: един постоянно напрег-
нат гръб означава „задръстване” 
на енергията в организма и може 
да предизвика скърцане със зъби, 
бронхиална астма или бъбречни 
заболявания.
С техниката „базисен ембодимент”  
(базисно въплъщаване) можете 
успешно да се противопоставите 
на напрежението: от легнало поло-
жение поставете стъпалата във V-
образна позиция, повдигнете таза, 
отпуснете гръбначния стълб пре-
шлен по прешлен, изтеглете пъп-
чето към гръдната кост, ключиците 
бавно придърпайте една към друга. 
И се засмейте. Тази поза сигнали-
зира на мозъка: „всичко е наред. Ти 
си отпуснат и спокоен. Ендорфини 
марш напред!” Това също е зако-
дирано в нашето ДНК – от 100 000 
години преди Христа човекът го 
преживява отново и отново.

ми” – казва психологът. „Едно истин-
ско отхвърляне на напрежението е 
възможно, само ако организмът се 
върне към своята вродена вътреш-
на динамика и за целта той се нуж-
дае от нова моторна стимулация. 
Само тогава можем да усетим при-
лива на сили, които да ни позво-
лят да се измъкнем от стрес-спи-
ралите, парализиращите мислов-
ни цикли, умората и изтощение-
то. И вместо да стягаме тялото си 
и блокираме творческия си потен-
циал, откриваме нови възможности 
да преодолеем тежките ситуации.” 
– обяснява д-р Бергхолц.
Ето защо той развива система 
от т.нар. „позитивни движения” – 
минимални двигателни упражне-
ния, които регулират напрягането 
и отпускането, като възвръщат дет-
ската непосредственост и усещане 
за свобода. Упражненията, наре-
чени „Пътуването на Росини” (вж. 
стр.11) съчетават по нов начин три 
усещания за психиката и тялото: 
позитивното движение с терапев-
тичната музика и въображението. 
Според Петер Бергхолц: „Музиката 
събужда, възпламенява и вглъбява 
в движенията. Това засилва потен-
циала на тяхното действие и изпъл-
ва тялото с нови ритми, мелодии и 
пулсации. Представянето на инди-
видуални въображаеми картини 
допълнително засилва положител-
ните усещания.” Тези нови усеща-
ния оставят все по-значими следи 
в телесната памет с всяко повторе-
ние. Крайната цел на терапевтич-
ния метод е процесите да се вкоре-
нят толкова дълбоко, че при всяка 
ситуация да можем да се връща-
ме към тях, за да черпим сила и 
спокойствие. Психологът съветва 
да провеждате 2 пъти седмично 
петте упражнения, представени на 
страница 11 на списание АПТЕКА. 
Още на втората седмица ще усети-
те ефекта от „двигателната”  промя-
на в психиката си: лекота, спокой-
ствие, ведрост. 
Практикуването на здравословната 
отпускаща терпия е изключително 
лесно – подходящо е за всички въз-
расти, както за групови, така и за 
индивидуални занимания, без при 
това да се изисква някаква специ-
ална подготовка и без опасности от 
травми. Заслужава си да опитате!

тално блокират движението.” И 
това функционира до ден дне-
шен: Изследователи показали на 
48 души снимки на обезобразени 
и силно наранени тела. Дори само 
видът на пострадалите – макар 
и на снимка, в напълно сигурна 
и безопасна среда – предизвикал 
страхово вцепенение у изследва-
ните лица: погледът им замръзвал, 
мускулите се стягали, контролът 
върху телесните функции отслаб-
вал, юмруците се свивали, челото 
се сбърчвало, тялото се напрягало.
Звучи ли ви познато? Седите си 
пред компютъра и не стига че вре-
мето ви притиска, ами и шефът е 
застанал зад вас и ви диша във 
врата и ето че – погледът ви за-
мръзва, юмруците се свиват, гър-
бът се напряга, веждите се събират, 
челото се набраздява... Естествено 
мозъкът ви регистрира: наближа-
ва опасност, необходим е адре-
налин! А тялото започва усилено 
да отделя стресхормони... „Ако не 
отпуснете тялото си и продължа-
вате да поддържате напрегнатата 
стойка, неподатливостта на тяло-
то се задълбочава, започват да се 
натрупват негативни емоции и стре-
сът допълнително се засилва.” – 
обяснява д-р Мая Щорх от универ-
ситета в Цюрих. При продължите-
лен стрес имунната система, орга-
ните и мускулатурата в организма 
започват да отслабват, тъй като 
колкото по-едностранчива е стой-
ката, толкова по-точно се концен-
трира телесната топлина само в 

Като деца се справяме с позитив-
ния ембодимент съвсем естестве-
но. Подскачаме, люлеем се, кате-
рим се, протягаме се – детските 
движения не се поддават на огра-
ничения и забрани от съображе-
ния за благоприличие, а емоции-
те, вълненията и страхът протичат 
през телата им съвсем естестве-
но и те бързо възстановяват основ-
ната си позиция и душевно състоя-
ние. Но натрупването на негативен 
опит в семейството и училището, 
както и усвояването на принципите 
на доброто възпитане се грижат за 
това буквално да се „стегнем”.

Тялото може  
да се нучи да изключва  
на „оптимистичното”
Точно в това се състои тренировка-
та на психолога Петер Бергхолц от 
„проекта Оденвалд” – която отива 
дори по-далеч от временното осво-
бождаване на напрежението. „Това 
което най-малко помага на хората 
при стресови или страхови смуще-
ния са повсеместно препоръчвани-
те заучени отпуснати пози – абсо-
лютно неприложими при подобни 
кризи. Моите наблюдения показват, 
че автогенният тренинг не е помог-
нал на никого при страхови пробле-

10
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Пет упражнения, които ви правят щастливи и по-здрави
Базисно упражнение: Моят мозък усвоява нови връзки
Изберете музика, която вътрешно ви успокоява – понякога може да е бавна, 
прочувствена и романтична, а в друг ден по-бурна и темпераментна (напр. от 
Росини). Открийте място, на което няма да бъдете смущавани и започнете да 
се движите в такт с музиката. Колкото по-малки и плавни са движенията, толко-
ва по-добре. Задължително внимавайте за това да движите също челюстта си, 
което е съществено при всички тренировъчни елементи на позитивното движе-
ние. Когато усетите, че движенията ви са в пълна хармония с музикалния ритъм, 
опитайте да си представите красива картина. Спомнете си ситуации, които са ви 
изпълвали с радост, карали са ви да се чувствате горди и щастливи.

Аз-движението: Аз съм си аз!
Потърсете музика със силен ритъм (напр. маршове, „Болеро” на Равел, рок-енд-
рол) и започнете да се движите из помещението с енергични, твърди движения. 
Опитвайте се също да подкрепяте отчетливия ритъм с ръцете си и само след 
няколко крачки ще усетите прилив на енергия. Не се старайте да подражавате 
на някакъв танц, нито мислете за естетиката на движенията си, просто се отпус-
нете и оставете ритъмът на музиката да ви завладее. При това дишайте съзна-
телно дълбоко и си повтаряйте наум или на глас: „Аз съм си аз - и това е толко-
ва хубаво! Обичам своите силни страни, своите слабости и своите лудости, сво-
ите мисли и чувства, и аз се показвам такъв, какъвто съм – без но и ако!”

Да-движението: 
Дирижирайте с предумисъл „Да, ще го направя!”
За целта трябва да си изберете подвижна експресивна музика, например Росини или Ролинг Стоунс. Сега си представете, че се 
намирате пред голям оркестър и трябва да дирижирате въпросната музика. Следвайте с палката различните мотиви на музиката – 
плавно, вълнообразно, енергично, рязко – и се опитайте да следвате ритъма с малки стъпки, движения на челюстта, да припявате 
или пригласяте без думи. Също изражението на лицето ви трябва да се мени непрекъснато, както правят това големите дириген-
ти. Посланието при дирижиране е следното: „Аз ще овладея ситуацията! Ще го направя! Ще се справя!” Силните сърцати движения 
подкрепят тези мисли и ги свързват с вас самия. Ставате едно с музиката, вашите мисли и движения. Тук спъващите песимистични 
мисли вече нямат място – тези нови силни връзки без проблем ги изтласкват от съзнанието ви.

Аз се отпускам: Пеперуда
Досегашните движения ви въвеждаха в постепенно нарастваща активност – т.нар. „червена” (огнена) енергия. Сега посоката на 
пътуването се сменя. Осигуряваме си място, където да освободим надигащата се „синя” енергия – за отпускане. „Хайде, отпусни се!” 
– сигурно често го чувате от други или сами си го повтаряте. Но отпускането не функционира толкова просто и не винаги се подчи-
нява на нашата воля. Когато натрупването на стрес  е довело до напрежение в тялото ни, отпускането може да бъде успешно, само 

ако започне от тялото. Затова всяко отпускане е преди всичко телесна дейност 
– едва след това става възможно мисловното разтоварване. Един много ефек-
тивен начин за отпускане предлага движението „Пеперуда”: легнете по гръб и 
сгънете краката в коленете, започнете да отваряте е затваряте краката си в 
ритъма на спокойна музика. Можете и просто да люлеете свободно отпуснати-
те си, леко раздалечени крака – от ляво на дясно и после обратно. Не забра-
вяйте да движите леко и челюстите си в същия ритъм. Наложете си да диша-
те бавно и да се слеете със следните мисли: „Аз ще стана едно с тези движе-
ния. Сега трябва да се отпусна. Тук никой не очаква нищо от мен. Имам предос-
татъчно време. Няма да изпусна нищо. Нека се насладя на този момент.” Ако 
успеете да постигнете това, стресовото състояние ще изчезне – както от тяло-
то, така и от мислите ви.

Аз се предавам и отпускам: Лифтинг за спокойствие и невъзмутимост
Легнете с отпуснато тяло по гръб, краката са прави. Свийте ръцете в лактите, поставете ги под главата и ги повдигнете така, че да при-
държат главата. Това трябва да става полека – с много бавно и плавно движение, само на няколко сантиметра. От значение е после също 
толкова бавно да се отпуснете надолу – така, сякаш главата ви потъва милиметър по милиметър в топъл мек пясък. При това отпуснете 
всички мускули на лицето – затворете очите, отворете леко устата и дишайте дълбоко. Ако правилно изпълните „лифтинга”, това минимал-
но движение моментално ще рефлектира „навътре”. Натоварващите мисли ще изчезнат от само себе си и ще ви обхване дълбоко спокой-
ствие. Ако искате, можете да оставите в началото друг човек да повдига и отпуска главата ви, а вие да се концентрирате само върху раз-
хлабването на мускулатурата - тогава ефектът ще е още по-голям. Този тренировъчен елемент (съществува още лифтинг на ръцете, кра-
ката или таза) е идеален инструмент и за преодоляване на междуличностни конфликти между партньори. Особено важно е след опреде-
лено време (около две седмици тренировки) да се научите да постигате същия ефект, като само си представяте движението. Така ще ви 
се открият нови възможности за справяне със стреса – по всяко време, на всяко място, при всяка ситуация...
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Нови терапии за раздвижване 
на тялото и психиката 
Протягане, разтягане, масажиране и търкаляне – една 
малка част от възможности за избор сред новите физи-
отерапии, които са също и ефективни психотерапии...

КДТ: Приемете на сериозно тялото  
и усещанията си 
Тялото повлиява психиката – това е терапевтична-
та основа на „Концентративната двигателна тера-
пия” (КДТ). Едно съзнателно приемане на тяло-
то помага на участниците да възприемат здраво-
словната активност и осъзнаят естеството на сму-
щенията си. Нови, изненадващи, позитивни усеща-
ния и връзки в мозъка успяват да трасират лечеб-
ните промени. За целта КДТ-терапевтите работят  
с множество разнообразни помощни обекти: топки, 
пръчки, кърпи. в обръщението с тези материали 
участниците преживяват нови сетивни усещания, 
които помагат фиксираните стойки и пози да бъдат 
разградени с нова двигателна активност. 

Телесна терапия: Масажиране и говорене 
Много подходяща при редица психосоматични заболявания – т.е. 
болести, които имат телесна изява, но нямат физиологична осно-
ва. При първите сеанси терапевтът наблюдава клиентите си по 
отношение на дишане, походка, мускулен тонус. Тези наблюде-
ния му помагат да си състави мнение и обобщи как засегнати-
те „преминават през живота си”. След това тези заключения се 
обсъждат с клиента. Следващият етап включва специализиран 
масаж, провеждан от терапевта, докато клиентът говори за про-
блемите си. По време на лечението е възможно да се стигне до 
силни емоционални вълнения, поради сваляне на блокадите и 
освобождавне на потиснатата емоционална енергия.

Въплъщаване на грешките:  
Осъзнаване чрез движение 
Чрез точно наблюдение на своите психосоматични прояви на 
семинар по „осъзнаване чрез движение” участниците трябва 
да се научат да разпознават грешките в постановката на тяло-
то и движенията си. „Функционалната интеграция”, която може 
да бъде извършвана в седящо, лежащо, стоящо или вървя-
що положение, съзнателно отхвърля вербалната комуникация. 
вместо това ръководителят на курса се опитва чрез леки докос-
вания да представи една точна картина на превъплатените им 
постановъчни и двигателни навици. в идеалния случай се изо-
стря вниманието на участниците към грешките и те съзнател-
но започват да търсят алтернативи, които да доведат до трайно 
подобрение на общото им физико-психическо състояние.

Ролфинг: С кокалчетата на пръстите и лактите 
Травматичните преживявания, но също грешната постановка 
на тялото или неправилните двигателни навици често довеж-
дат до едно разпъващо втвърдяване на съединителната тъкан, 
което се простира по цялото тяло и започва да се усеща като 
болезнено на най-отдалечените  места. Именно то е в основата на 

ролфинг-терапията: Терапевтът 
наблюдава слабостите в поста-
новката на тялото и неблаго-
приятните движения. След това 
започва да обработва втвърде-
ните зони с върховете или кокал-
четата на пръстите, а поняко-
га и с лакти – една не винаги 
безболезнена, но много ефек-
тивна процедура. Към терапия-
та са включени също дихател-
ни и регулаторни упражнения за 
повишаване на телесния тонус и 
самочувствието на пациента.

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� деге-
неративен�характер,�слединс-
ултни�състояния�и�исхемична�
болест� на� сърцето,� световър-
теж�и�шум�в�ушите.�Tebokan® 

подобрява� когнитивните� спо-
собности� при� здрави� добровол-

ци,�което�го�прави�подходящ�за�упо-
треба�от�ученици�и�студенти�по�време�на�

сесии� и� натоварвания.� По� отношение� на� профила� на� безопас-
ност�на�Tebokan®�няма�статистически�значима�разлика�в�често-
тата�на�страничните�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
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„Чувствителността”  
е субективна величина
Самото определяне на суперак-
тивната кожа като чувствителна 
свидетелства за едно състояние, 
при което изложеният на външ-
ни влияния най-голям орган в 
човешкото тяло показва намале-
ни съпротивителни сили спрямо 
различни дразнители. Кожната 
чувствителност не може да полу-

чи еднозначна научна дефини-
ция, тъй като субективното усе-
щане за дразнене или диском-
форт играе съществена роля. 
Като цяло числото на тези, които 
определят кожата си като чув-
ствителна, постоянно нараства 
през последнинте 20 години. Днес 
от нея се оплакват близо 50% от 
европейците!  
Като цяло кожната чувствител-
ност се определя както от инди-

SOS-ГРИЖА ЗА 
ЧУВСТВИТЕЛНА  
КОЖА

видуални, т.нар. ендогенни фак-
тори: хормоналния статус, въз-
растта, обезпечаването със 
собствени мастни жлези, така и 
от външни фактори като климат, 
влажност на въздуха, годишен 
сезон, UV-светлина, чест контакт 
с вода, разтворители, химикали, 
сапуни и механични дразнения. 
Допълнително заболявания като 
диабет или невродермит могат да 
засилят кожната чувствителност. 

Типичните видими следи на 
чувствителната кожа са зачервя-
ванията, сухата, белеща се кожа, 
към които се добавят и субек-
тивните оплаквания като сърбеж, 
усещане за напрежение и опъна-
тост на кожата или парене.
възможностите за лечение на 
чувствителната кожа се състоят 
на първо място от защита срещу 
външните фактори (UV-защита, 
употреба на предпазващи кремо-

Нахткерцен Балсам
Чисто масло от Нахткерце 
(7%) осигурява на кожата 

достатъчно влага  
и липиди. Добавки като 
урея, масло от жожоба, 

сквалан и вит. Е я 
предпазват от изсъхване, 

стимулират нейната 
естествена регенерация  

и облекчават сърбежа. 

Нахткерцен Интензив Балсам
Чисто масло от Нахткерце (21%) осигурява на 
проблемната кожа есенциални мастни киселини. 
Специално разработената формула с цинков 
оксид и урея облекчава сърбежа и обогатява 
кожата интензивно с липиди. 

Съпътстваща терапия при невродермит, псориазис и хронични екземи. Идеална  
поддържаша терапия  при памперсдерматит и чувствителна бебешка кожа.

Медицинска козметика за суха, чувствителна  
и проблемна кожа

Бяла серия
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ве и ръкавици при работа с вода, 
химикали или почистващи сред-
ства) и на второ - от регулярна 
употреба на задържащи влагата, 
богати на мазнини кремове, които 
трябва да залягат в базисната си 
основа на емулсията. Много коз-
метични продукти, за съжаление, 
също могат също да предзвикат 
дразнене на кожата или да заси-
лят вече съществуващо, затова 
най-добре е да се ползва специ-
ализирана медицинска козметика, 
съдържаща лечебни активни със-
тавки. Добавката на урея, която 
обикновено се съдържа естес- 
твено в кожата, подпомага свър-
зването на влагата и задържането 
й в кожата особено в напреднала 
възраст. Ценните мастни кисели-
ни, намиращи се в екстракта от 
вечерна роза (Oenothera biennis, 
нахткерцен), стимулират изграж-
дането на естествени бариерни 
функции на кожата и я овлаж-
няват. Термалната вода и екс-
трактите от гроздови семки, 
скваланът, маслата от жожо-
ба и гаязален също подпомагат 
задържането на влагата в кожата, 
като я предпазват от изсушаване 
за продължително време и сти-
мулират регенеративните й спо-
собности.

От какво се нуждае  
вашата кожа?
За повишената чувствителност 
на кожата може да има различ-
ни причини. Как да разберете на 
какво се дължат вашите оплаква-
ния? Може би ще откриете отго-
вора на вълнуващия ви въпрос 
в следващите няколко симптома-
тични модела:
  Алкохолът, горещината, остро 

подправената храна предизвик-
ват неприятна пламтяща чер-
венина на лицето ви, която с 
нищо не може да се успокои?

Причината за зачервяванията се 
дължи на съдова слабост, която 
може да бъде преодоляна със 
специализирани медицински кре-
мове.
  Кожата ви сърби и се бели от 

сутрин до вечер?
Най-вероятно кожата ви просто 
изпитва жажда. Преосмислете 

рутинните си хигиенни навици: 
сапуните, силното търкане, горе-
щата вода могат да задълбочат 
проблема. Лечение с лек специ-
ализиран крем, съдържащ урея, 
със сигурност ще помогне.
  Кожата ви е опъната и въпре-

ки това ви излизат все пове-
че пъпки?

Придържайте се към една бедна 
на мазнини, а не комедогенна 
хидратираща грижа.
  Още от сутринта след ставане 

кожата ви е раздразнена, суха 
и чувствителна?

Очевидно използвате неподхо-
дящ нощен крем – може би дори 
никакъв? Това е един пропус-
нат шанс: кожата функционира 
според собствения си 24-часов 
ритъм. Нощно време тя може 
особено добре да бъде нахране-
на, хидратирана и подсилена.
  Не само кожата ви се е проме-

нила, забелязвате и други про-
мени в тялото си?

Това може да е знак за заболява-
не, чиято причина не се корени в 
кожата. в съчетание с усещане 
за безпокойство и леко разстрой-

ство сърбежът, например, може 
да бъде индикация за хиперфунк-
ция на щитовидната жлеза. в слу-
чая няма да помогнат никакви 
кремове, най-добре е да се кон-
султирате с лекар.

7 съвета за чувствителна кожа
 Избягвайте парфюмиращите 
вещества, които принадлежат към 
най-честите причинители на алер-
гии, успоредно с консервиращите 
вещества и оцветителите. Също 
съдъращият се алкохол в съста-
ва на някои козметични продукти 
изсушава кожата.
 Откажете се от почистваща-
та козметика на водна осно-
ва. Дори за сваляне на грим се 
нуждаете от специални разтвори, 
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 Избирайте черния цвят на 
моливите или спралите за очи. 
Сините и сивите тоналности могат 
да раздразнят кожата, а също и 
очите. Черният цвят при очния 
грим предизвиква по-рядко алер-
гични реакции.
 Избирайте очни линии или 
продукти за вежди под форма-
та на щифт на восъчна база. Те 

които да не отмиват предпазва-
щите мазнини от кожата.
 След използване веднага 
затваряйте бурканчето или туба-
та с крема – особено козметични-
те средства за очи. в остарели-
те или замърсени емулсии могат 
да се заселят бактерии, които да 
предизвикат дразнене или възпа-
ление по кожата.

Етерични масла Мазни олия

Добиване  
(отнася се само  
за натурални,  
а не за синтетични 
субстанции)

Посредством парна баня от 
растенията се дестилират 
ароматни вещества  
и активни съставки.

Механично – например 
изстисква се от плодовете 
или семената.

Действие Резорбционно: действащи-
те съставки се поемат чрез 
кожата и /или посредством 
дишането.

Допълнително омазняващо: 
молекулите им  
изграждат защитен  
филм върху кожата.

Употреба Ароматерапевтична (аро-
матни лампи, здравословни 
и лечебни бани).

Дерматологична (грижа  
за кожата, добавки за  
вана, масажни олия).

Примери Лавандулово, розмариново, 
от маточина, розово,  
лимоново, портокалово, 
евкалиптово, ментово и др.

Слънчогледово, соево,  
авокадово, маслиново  
(зехтин), бадемово, от  
рапица, пшенични зароди-
ши, гроздови семки и др.

се понасят по-добре от течните 
алтернативни варианти.
 Обърнете внимание също на 
опаковката. Кремовете в туби и 
дозиращи бутилки почти нямат 
контакт с въздуха и микробите, 
а и се нуждаят от по-малко кон-
сервиращи вещества – затова се 
понасят по-добре от кожата.
 За предпочитане е козметика-
та на пудрена база: с малко кон-
сервиращи вещества и минимал-
но количество съставни елемен-
ти тя се понася много по-добре от 
течите продукти.

Кратка лекция  
за маслата и олията
Защо маслата и олията за баня 
от една страна се грижат за кожа-
та ни, а от друга действат благо- 
творно на организма ни? И какво да 
изберем – етерично масло или олио 
като добавка за вечерната си вана?  
Истината е, че маслата и олията 
се различават не само по име, но 
също и по произход, структура и 
действие. Добре е да ги познавате, 
ако се чудите при избора си на под-
ходяща добавка за къпане.

Нахткерцен Душолио

Съдържа ценни поддържащи масла, които 
интензивно обогатяват кожата с влага  

и липиди, като я предпазват  
от изсушаване. Чисто  

масло от Нахткерце (5%)  
подпомага регенерацията  

на кожата. 

Нахткерцен Шампоан

Специална грижа за суха, люспеста  
се и проблемна кожа на главата.  
Успокоява и подхранва сухата  
раздразнена кожа на главата,  
унищожава пърхота. Придава  
на косата виталитет и обем. 

Съпътстваща терапия при невродермит, псориазис, 
хронични екземи и чувствителна бебешка кожа.

Влез в свойта кожа.
Излез навън




