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Почти незабелязано от публичността назрява революция  
в медицинската наука. Мини-роботи са впрегнати в нелеката задача  
за поддържане и спасяване на човешкия живот. Ето какво научи АПТЕКА  
за тези невидими за човешкото око високо технологични „лекари”.

Пазарът на нанотехнологични 
продукти за 2015 година се 
оценява в САЩ на обща стойност 
от над 1 билион евро. Учудващо 
ли е тогава, че до края на 2008 
година в ЕО са гласувани над 1,5 

активни съставки в анти-ейджинг 
кремовете. При всички положения 
те се крият в самопочистващите 
се повърхности и се грижат за 
т.нар. лотос ефект.
В медицинската наука нанотех-
нологията вече е направила първите 
си крачки и в Европа. През 2007 
година фирмите Хенкел и Зущех 
излязоха на пазара с нововъведение: 
паста за зъби, чиято активна 
съставка се съдържа в наночастици, 
състоящи се от същото вещество 
като нашите зъби: емайл. Активното 
вещество образува ултратънък 
защитен слой, свързва се здраво 
със зъба и възстановява изгубената 
субстанция. За таргетна група се 
считат хората с чувствителни или 
оголени зъбни шийки.
Успешно изпробвано на 
животни и вече тествано на 
група доброволци е новото 

милиарда за обещаващи проекти 
в областта на нанонехнологиите?
Нано означана по-малък от 
малък. За сравнение: една буква 
от този текст е приблизително 1 
мм голяма, но в нанометри тя е 
1 милион. Една бяла кръвна клет-
ка се движи в рамките между 6 
до 20 микрометра, което изразе-
но в нанометри е от 6 до 20 хиля-
ди. Един отделен атом, основен 
градивен материал на белтъчни-
те, въглехидратните или мастни-
те молекули е с големина 2 нано-
метра. 
А сега си представете, че могат 
да бъдат създадени машини, 
които като въртящи се четки 
да преминават през артериите 
с големина от около 7000 
нанометра в диаметър и да ги 
почистват от мазнини  и калцирани 
натрупвания. Звучи ви като научна 
фантастика или като сцена от 

научно-популярен филм от типа 
„Пътуване в човешкото тяло”?
В никакъв случай. Бъдещето е 
започнало. Американски учени 
вече произвеждат невидимите 
почистващи устройства. Състоят 
се от въглеродни нанотръбички 
и са снабдени с миниатюрен 
електромотор. Задачата им е да 
почистят финия 300 микрометров 
канал, който да пропусне 
червената течност с пълния си 
капацитет. Макар и да могат трудно 
да бъдат видени поради малките 
си размери, наноматериалите са 
далеч по-здрави и издръжливи 
от всекидневно употребяваните 
от нас: под формата на 
наноминиатюрните титаноксидни 
частици в слънчевите емулсии 
например, които ни предпазват 
от UV-лъчението или като 
особено дълбоко проникващите 
в кожата „таксита” за Q10 и други 

Инжекция без болка!
Нано-машини като тази спринцовка 
в бъдещето ще могат целенасочено 
да инжектират активни вещества 
в определени клетки (в случая 
червени кръвни клетки) или да 
взимат от тях проби за анализ.  

Нанооперации
Там, където са необходими опе-
рации на клетъчната повърхност, 
те могат да бъдат извършвани 
от нано-роботи (тук в окото). Ако 
не се налага проникването на скал-
пел или лазер отвън, хилядите 
малки обекти могат да бъдат опе-
рирани щадящо.

Даряване на живот
Когато желанието за дете не 
се сбъдва, виновни обикновено са 
мъжките сперматозоиди. Нано-
роботи биха могли да откриват 
годните сперматозоиди и бързо 
да ги транспортират до яйце-
клетката. По-нататък процесът 
се развива по познатия начин.

НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ:НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ:

МЕДИЦИНАТА НА БЪДЕЩЕТО

с Биломаг ти си спомняш всичко

60+20 капсули гратис
само за 12.95

Благодарение на ефективно съчетаните
съставки в Биломаг - Гинко билоба,
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   подобряване на концентрацията
   запаметяването
   интензивна умствена дейност 
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ни с непроницаем за имунните 
клетки защитен слой. Ефектът е, 
че имунната система не възпри-
ема имплантираните клетки като 
натрапници и ги оставя на мира. 
Страдащите от диабет могат да 
преживеят няколко седмици без 
инсулин след подобна клетъч-
на имплантация. Това звучи вече 
многообещаващо, въпреки че 
истинската революция в медици-
ната със средствата на нанотех-
нологиите трябва да донесе съв-
сем друго чудо: в Мичиганския 
университет са развити т.нар. 
дендримери. Тези универсални 
устройства в наноформат могат 
да проследяват клетките, засег-
нати от различни причнители на 
инфекции, да ги правят видими 
и да ги унищожават посредством 
целенасочено подаване на меди-
каменти.

лекарство с нанодозатор срещу 
възпалителните хронични чревни 
заболявания болест на Крон 
(терминален илеит) и улцерозен 
колит. Нововъведението на 
изследователите от университета 
в Саарбрюкен има предимството, 
че противовъзпалителното 
активно вещество може да 
бъде подавано много бавно и в 
ниски дози. Досега използваните 
медикаменти е трябвало да 
бъдат често и високо дозирани, 
което водело до неблагоприятни 
странични действия.
Вече изпробвана на животни е 
и „наномантията” за предпзва-
не от чужди клетки, разработе-
на в Илинойския университет. 
Нейната задача е донорните 
клетки, особено произвеждащи-
те инсулин лангерхансови остро-
ви в панкреаса, да бъдат снабде-
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Невидима армия
Тази капсула не съдържа активни 
съставки, а цяла армия от нано-
роботи, която настъпва към 
дефектните органи за поправка, 
към раковите клетки, за да ги 
унищожи, или към определени 
места в организма за събиране 
на измервателни данни.

Силни помощници в кръвта
В областта на постижимото е 
също този нано-робот, който 
подпомага имунната система. 
Изстрели от минилазерно оръдие 
карат бактерите в артериите 
да се изпаряват. За целта се 
използва енергията, от която се 
нуждае всяка клетка в организма: 
химическото вещество адено-
зинтрифосфат.

Побеждаване на рака
Нано-частица се придвижва към 
раковата клетка (горе). Тя прониква 
в нея и остава вътре спокойно, 
докато не дойде импулс отвън: 
определени ултравиолетови или 
ултразвукови вълни нагряват 
наночастиците като бързовар и 
раковите клетки умират.

В Руурския университет Бохум 
учените експериментират със  
саморазмножаващи се нанома-
шини на основата на собствения 
генетичен материал. За да 
могат някой ден да се справят 
с генетичните дефекти. Във 
Франкфурт са разработени 
медикаменти, които целенасочено 
умъртвяват раковите клетки, но 
щадят здравата тъкан. Оръжията, 
с които хай-тех учените 
революционизират медицината, 
са миниатюрни. Действието им 
обаче е огромно. И е дар за 
всички, които възлагат надежди 
и се надяват да се възползват от 
невероятните им възможности. 

Модерните двуфазни ефервесцентни 
таблетки на ЗДРАВИТ витаминно-
минерален комплекс с L-теанин 
съдържат магнезий, витамин В6  
и L-теанин. 
L-теанинът, извличан от зеле-
ния чай, е производно на глу-
таминовата киселина, което подо-
брява провеждането на нервни-
те импулси. Поради това L-теанинът  
е изключително ефективен за намаля-
ване на стреса и безпокойството, има успокоително действие, 
засилва концентрацията и подобрявава творческите способности.  
L-теанинът лесно се асимилира от мозъка, където участва в хими-
чески процеси, свързани с нашето настроение, като го повлиява 
благотворно и стабилизира. 
Тази съставка действа по два начина: от една страна стимулира 
образуването на алфа-вълни в мозъка, предизвикващи състояние 
на дълбока релаксация, но без да провокира сънливост, и повиша-
ва паметовите възможности; от друга страна участва в продукцията 
на инхибитори от невротрансмитерите на ГАМК (гама-амино-мас-
лена киселина). ГАМК повишава също нивото на други невротранс-
митери – допамин и серотонин, които са ключ към релаксацията.
Клинични изследвания са показали, че L-теанинът е ефективен, 
когато се прилага по 50 до 200 мг дневно. Поради това, че L-теани-
нът достига пикови нива в кръвта за 30 до 120 минути, той може да 
се използва едновременно като средство срещу стрес и за засил-
ване на концентрацията.
Магнезият стимулира защитните механизми на организма и има 
тонизиращ ефект върху нервната система, повлиява правилната 
мускулна контракция и деконтракция.
Витамин В6 улеснява асимилацията на магнезия от храносмила-
телния тракт. Синергичното действие на магнезий и витамин В6 
оказва благоприятен ефект върху централната нервна система, 
подпомага способността за учене и концентрация. 
ЗДРАВИТ витаминно-минерален комплекс с L-теанин се препо-
ръчва при състояния на стрес, умора, прекомерно нервно напре-
жение и през периодите на засилена физическа и умствена нато-
вареност.
Освен изброените активни съставки препаратът допълва хране-
нето и реализира препоръчителната дневна доза (ПДД) и от 
други витамини:

Помощ при състояния 
на стрес и умора
с L-теанин, магнезий 
и витамини

Двойна сила в двуфазна  
ефервесцентна таблетка!

Витамин В1 1,4 mg (100% от ПДД)

Витамин В2 1,6 mg (100% от ПДД)

Витамин В6  3 mg (150% от ПДД)

Витамин В12 1 mcg (100% от ПДД)

Витамин С 60 mg (100% от ПДД)

Витамин А 800 mcg (100% от ПДД)

Биотин 150 mcg (100% от ПДД)

Витамин Е 20 mg (200% от ПДД)

Ниацин 18 mg (100% от ПДД)

Пантотенова киселина 6 mg (100% от ПДД)

Магнезий 150 mg (50% от ПДД)
1 таблетка съдържа 50 mg L-теанин като стандартизиран 
екстракт от зелен чай
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Лято. Сезонът на плодовете и зеленчуците. Родната природа предлага изо-
билие от узрели на слънце, изпълнени с аромат свежи плодове, които даря-
ват здраве и наслада за сетивата. Като доставчици на полезни хранител-
ни вещества плодовете са незаменими. Независимо от своето високо водно 
съдържание, те са богати на витамини, минерали, плодови киселини и про-
тиводействащи на инфекциите дъбилни вещества. Към това трябва да доба-
вим също баластните вещества, лесно смилаемите въглехидрати и биофе-
нолите, които подсилват имунната система. С антиоксидантните си състав-
ки те не само компенсират замърсяването на околната среда, но и ни разху-
бавяват. От тях печелят кожата, тенът, ноктите, косата – т.е. здравето отвът-
ре започва да личи и отвън. Дори погледнати през „калорийните” очила 

заблестяват в положителна светлина – бедни на колории, но богати 
на жизненоважни елементи. Има ли нужда от още пропаганда?

Оптималната хранителната стой-
ност на плодовете не е нещо, с 
което ще ви изненадаме. Извън нея 
обаче те притежават и други качес-
тва. Лесно смилаемите въглехидра-
ти като плодовата захар ги превръ-
щат в отлични доставчици на енер-

ВКУСЪТ НА ЛЯТОТО

гия, а вторичните растителни вещес- 
тва като каротиноидите и флаво-
ноидите допълнително подсил-
ват здравето, тонуса и дееспособ-
ността. Затова „зеленчуци, който 
не яде”, със сигурност ще изгуби. 
По-добре пресен домат на масата 
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вместо 
кетчуп, диня 

за десерт вместо торта и ябълка 
между храненията вместо парче 
шоколад. При купуването им важи 
мотото: „Качество вместо количес-
тво”, тъй като колкото по-добро е 
качеството, толкова по-малко вода 
се съдържа в плодовете и толко-
ва по-вкусни, ароматни и хранител-
но наситени са те. А колкото са по-
свежи, толкова повече витамини и 
минерали съдържат.

Бомби от свежест и здраве
Дали диня или пъпеш, напращели-
те топки се възприемат като сим-
воли на лятото. В ботанически сми-
съл динята и пъпешът, много цене-
ни още в Древен Египет, не са точно 
плодове, а много сочни зеленчу-
ци, като краставиците или тиквички-
те, принадлежащи към семейство-
то на краставичните. Някои дини 
(особено продълговатите тъмнозе-
лени) могат да достигнат до 20 кг, 
други генно модифицирани сорто-
ве са почти лишени от семки или 
са жълти на цвят. Независимо от 
високото си съдържание на вода – 
до 95% - те имат изразено мочогон-
но и отводняващо действие. Освен 
това всички сортове са изключител-
но бедни на калории, но много бога-
ти на баластни вещества и поради 
тази причина са сред най-добрите 
летни предложения за отслабващи 
диети. Когато древните били прого-
нени от Египет, те горчиво съжаля-
вали за огромните сладки плодове 
и причината за това не била само 
кулинарна. Освен освежаващия си 
вкус, те съдържат важни биоактивни 
вещества и витамини – бетакаротин, 
ликопин (в динята), аденозин, сито-
стерини, баластни вещества, вита-
мин С, калий. Много от тях се сре-
щат в пъпешите сорт „медена роса” 
или „канаталуп”, докато в динята 
е по-силен „разреждащият ефект”. 
Дините и пъпешите са много полез-
ни за сърцето по 3 причини: висо-
кото съдържание на антиоксидан-

ти (бетакаротин и витамин С) спо-
мага за избягването на вредите 
от окисляването и холестеринови-
те отлагания по съдовите стени. 
Калият допринася за понижаване 
на кръвното налягане и е важен за 

добре функциониращото провежда-
не на дразненията и възбудимостта 
на сърцето. Антитромбозното вещес- 
тво аденозин пък пречи на съсирва-
нето на кръвта и разширява коро-
нарните съдове, като по този начин 
предпазва от тромбози и сърдечен 
инфаркт. Баластните вещества и 
ситостеринът – фитостерин, съдър-
жащ се във всички тиквени расте-
ния, подпомагат нормализирането 
на нивото на холестерола в кръвта. 
Дините и пъпешите съдържат също 
силни противоракови биоактив-
ни вещества: каротиноидите бета-
каротин и ликопин. Специалистите 
от Националния институт за рака 
на САЩ, препоръчват да се ядат 
редовно сочните плодове, за да 
имаме достатъчно „ловци” на ради-
кали в кръвта и се предпазваме от 
рак. Съвет: Семките на пъпеша и 
динята съдържат фитостерин. Не ги 
изхвърляйте – можете да ги ядете 
като тиквени семки. Те спомагат за 
понижаване на холестерола.

нежните плодове следва да бъдат 
консумирани бързо или преработ-
вани. Тяхната нетрайност обаче се 
компенсира с богатото хранително 
съдържание – плодови киселини и 
захар, минерални вещества, биофе-
ноли, голямо количество В-витамини 
и витамин С – само 100 гр покриват 
необходимата дневна доза от важна-
та ацетиласкорбинова киселина. 
Ако обичате киселия вкус, касисът 
е най-подходящият плод за повди-
гане на настроението в сивото еже-
дневие. Това важи преди всичко за 
червения сорт (жълтият е значител-
но по-сладък). Само вишните могат 
да се конкурират с касиса по кисел 
вкус. При това той доставя много 
витамин А, С и Е, калий, калций, маг-
незий, фосфор и желязо. Истински 
концентриран силов пакет офор-
мят тези полезни съставки в чер-
ния касис, недолюбван от повечето 
поради тръпчивия си горчиво-бил-
ков вкус. Още от 16 век т.нар. френ-
ско грозде е познато с лечебните си 
свойства. Според народната медици-
на ако болен от подагра изяде само 
едно клонче от касисов храст, откъс-
нато от гола девойка при пълнолу-
ние, ще се избави завинаги от стра-
данието си. Като се абстрахираме от 
пикантния елемент с голата девойка 
на лунна светлина, лечебното дей-
ствие се приписва, разбира се, на 
дребните плодчета. Съдържанието 
на витамин С в Ribes nigrum е почти 
5 пъти по-високо от това в лимона, а 
концентрацията на минерали, фено-
ли и пектин многократно надвиша-
ва нивото в другите горски плодове и 

дори това в червените и жълти сор-
тове. Независимо дали са червени, 
жълти или черни обаче, малките топ-
чици освежават, стимулират храно-
смилането и поддържат кръвоносни-
те съдове еластични.

Горска наслада 
Горските плодове принадлежат на 
лятото като ярките слънчеви лъчи, 
цъфтящите градини, плуването в 
морето и пикниците във вечерната 
прохлада. Ягоди, малини, къпини, 
касис – тези сладки ароматни плодо-
ве са изкушение в пълния смисъл на 
думата! И точно такава е целта им: в 
края на краищата растението с ярки-
те си цветове и чудните си арома-
ти примамва „спедиторите” , които 
да разпространят неговите семена. 
Багрилата – антициони, които спа-
дат към флавоноидите, имат и друга 
функция: те предпазват плода от 
вредните UV-лъчи и от нападателни-
те микроби. Така ние можем само да 
спечелим от отбранителната страте-
гия на растенията. Най-популярни, 
разбира се, са ягодите, които макар и 
в градински вариант, са най-разпрос-
транените горски плодове на паза-
ра и втори по рейтинг след ябълките. 
Тъй като ароматът им бързо изчезва, 

От хранително-физиологична глед-
на точка родните боровинки, кри-
ещи се сред ниските горски храст-
чета или на щандовете за биопро-
дукти, също са истински доставчи-
ци на сила. Успоредно с ценните 
биофеноли съдържат много плодо-
ва захар, плодови киселини, мине-
рални вещества, органични кисели-
ни (напр. лимонова, ябълкова кисе-
лина), провитамин А (бетакаротин), 
В-витамини, витамин С и баластни 
вещества. Още през 12 век бенедик-
тинската игуменка Хилдегард фон 
Бинген ги възхвалявала като отлич-
но лечебно растение. Биофенолите 
предпазват кръвоносните съдове, 
особено тези на очите, от свобод-
ните радикали и подсилват зрени-
ето. По време на Втората светов-
на война преди нощни полети на 
английските пилоти били давани 
филии, обилно намазани с боро-
винков мармалад, за да се подо-
брят зрителните им способности. 
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Модерните двуфазни ефервесцент-
ни таблетки на ЗДРАВИТ вита-
минно-минерален комплекс с 
лутеин са разработени за хора с 
отслабнал организъм, податливи 
на простуда и работещи на компю-
тър. Те съдържат витамини и мине-
рали, обогатени с лутеин и други 
антиоксиданти, специално подбрани да 
защитават организма от свободните ради-
кали и да допълват дневното хранене с необходими елементи. 
Лутеинът предпазва очите от прекомерната UV-радиация. Той заед-
но с антиоксидантните витамини С и Е предпазва клетките от вред-
ното влияние на оксидантите.
Лутеинът е каротиноид, жизненоважен за очите. Ултравиолетовите 
лъчи са един от ключовите фактори за образуване на свободните 
радикали – химически частици, действащи като малки експлозиви. 
В определени случаи свободните радикали могат да причинят голе-
ми увреждания на клетъчната структура на ретината. Особено кога-
то ретината е допълнително отслабена от някои други заболява-
ния, е необходимо да бъде неутрализирано действието на свобод-
ните радикали, доколкото е възможно. 
Лутеинът се натрупва в ретината и действа като филтър срещу 
вредната слънчева светлина и, като антиоксидант, свързва свобод-
ните радикали и абсорбира електромагнитната радиация. 
Лутеинът не може да се произвежда от организма, поради което се 
налага набавянето му от храната. 
ЗДРАВИТ витаминно-минералният комплекс с лутеин се препо-
ръчва: при чувство за слабост; за хора с нездравословен начин на 
живот; хранещи се с нездравословна храна; при предразположе-
ние към простуда / инфекциозни заболявания; като протектор към 
UV-радиация от компютри, телевизия, слънчева светлина или други 
източници; при недостиг на витамини и минерали.
Препаратът допълва храненето и реализира препоръчителната 
дневна доза (ПДД) от витамини и минерали:

Защита за очите  
и организма с лутеин, 
витамини и минерали

Двойна сила в двуфазна  
ефервесцентна таблетка!

1 таблетка съдържа 250 mсg лутеин

Витамин В1 1,4 mg (100% от ПДД)

Витамин В2 1,6 mg (100% от ПДД)

Витамин В6  2 mg (100% от ПДД)

Витамин В12 1 mcg (100% от ПДД)

Витамин С 100 mg (166,6% от ПДД)

Витамин А 800 mcg (100% от ПДД)

Биотин 150 mcg (100% от ПДД)

Витамин Е 20 mg (200% от ПДД)

Ниацин 18 mg (100% от ПДД)

Пантотенова киселина 6 mg (100% от ПДД)

Фолиева киселина 200 mcg (100% от ПДД)

Магнезий 150 mg (50% от ПДД)

Цинк 5 mg (33,3% от ПДД)

Калий 50 mg

Натрий 308 mg 

Ето защо яденето им се препо-
ръчва на хора, които интензивно 
използват очите си, докато четат 
или работят с компютър. 

Сладко лечение  
със семейство ягодови 
Високото съдържание на феноло-
ви киселини и флавоноиди при всич-
ки представители от семейство яго-
дови е унищожително за бактериите 
и вирусите. Сокът от червени боро-
винки от стари времена е утвърде-
но средство в народната медици-
на срещу заболявания на пикочните 
пътища. Но не само в сока от черве-
ни боровинки, във всички ягодови се 
съдържат множество антибиотично 
действащи полифеноли. Феноловите 
киселини и флавоноидите са силно 
оръжие и срещу рака. Те отслаб-
ват опасните въздействия на полици-
кличните ароматни въглеводороди, 
нитрозамини и плесенни гъби (афла-
токсин). При опити с животни осо-
бено ефикасна срещу рака се оказ-
ва елaговата киселина, съдържаща 
се в много ягодови плодове (къпини, 
ягоди, малини).

действие на баластните вещества 
обаче в случая трябва да се прие-
мат под формата на прецеден сок. 
Съвет: При купуването на горски 
плодове трябва да внимавате, те да 
изглеждат сочни, лъскави, свежи и 
по възможност отглеждани в естес-
твената си среда – така вкусът, 
ароматът и хранителната им стой-
ност ще са оптимални. Ягодовите 
са чувствителни плодове, не издър-
жат на жега и дълго транспортира-
не. Трябва да се берат достатъчно 
узрели, тъй като не дозряват, и да се 
консумират или преработват бързо, 
за да не изгубят вкусовите и храни-
телните си качества. При навремен-
но дълбоко замразяване запазват 
много от ценните си вещества. 

Плод от костилка
Като костилкови се определят всич-
ки онези плодове, които съдър-
жат само една костилка (семка). 
Черешите, пращящи от свежест, 
пълни със слънце, сок и сладост, 
обещават здравословна наслада от 
май до юли. Различните сортове 
варират по вкусови специфики от 
много сладките черни череши до 
киселите вишнапи и вишни, които 
рядко се консумират непреработени. 
За вишните трябва да благодарим 
на римляните, култивирали кисе-
лия сорт. Без съмнение те са много 
бедни на калории и изключител-
но здравословни. Особено тъмните 
сортове са богати на много витами-
ни, фолиева киселина, желязо, кал-
ций, калий, магнезий, цинк и фос-
фор. Естествените противовъзпали-
телни активни вещества успокояват 
пародонтозата, ставните заболява-
ния и подаграта. Добре е да зна-
ете при купуването им, че колкото 
по-червени и тъмни са плодовете, 
толкова повече биоактивни вещес-
тва съдържат. И още един поле-
зен съвет: не бързайте да изхвър-
ляте дрехата покапана с черешов 
сок! Въпреки славата си за неуни-
щожимост, яркото петно може да 
бъде премахнато, като бъде трети-
рано с лимонов сок, после оставено 
за известно време на слънце и след 
това нормално изпрано.

В горските плодове се съдържа 
всичко, което желае сърцето – 
флавоноиди, фенолови киселини 
и витамин С. Тези антиоксиданти 
предотвратяват холестериновите 
отлагания по артериарлните стени 
и така предпазват от високо кръв-
но налягане и сърдечен инфаркт. 
Освен това пречат на образуването 
на тромбоксан, слепващ кръвните 
плочици – една защита срещу кръв-
ни съсиреци. Действието на флаво-
ноидите се подсилва още повече от 
салициловата киселина – „прароди-
телката” на аспирина (ацетилсали-
циловата киселина), притежаваща 
противосъсирващи свойства. При 
това всички ягодови се отличават 
с висок дял на баластни вещества, 
който допринася за понижаване на 
холестерола чрез образуването на 
галенови киселини в червата. 
Горските плодове регулират ефек-
тивно и храносмилането. Това се 
случва в две посоки: чрез високото 
си съдържание на баластни вещес-
тва те упражняват влияние върху 
ленивите черва и забавеното хра-
носмилане. Заедно с това обаче 
черният касис и червената боро-
винка, съдържащи танин, са старо 
домашно лечебно средство срещу 
диария – заради разхлабващото 
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Плодовете на горещото лято
Името кайсия произлиза от латин-
ската дума praecocium, която озна-
чава рано зреещ. По този начин рим-
ляните разграничавали периода на 
зреене на мъхестия плод от този 
на гроздето. В Китай той се възпри-
ема вече 4000 години като даде-
ност. В Европа е познат с около 1500 
години по-късно и вирее най-вече 
по Средиземноморието и във винар-
ските региони. Никой друг плод не 
съдържа толкова много витамини, 
баластни и минерални вещества като 
кайсията. По съдържание на каротин 
(провитамин А) надминава дори мор-
кова! Само 100 гр кайсии покриват 
препоръчителната дневна доза от 2 
мг каротин. Освет това обаче слън-
чевият плод предлага над средното 
съдържание на ниацин, полезен за 
кожата, нервите и релаксацията, и 
на фолиева киселина, която подпо-
мага кръвообразуването и клетъчния 
растеж. Кайсиите освежават, доста-
вят бърза енергия и засилват способ-
ностите за концентрация. Ако плодо-
вете са узрели на слънце, сочната, 
ароматна плодова тъкан се отделя 
лесно от костилката. Съдържащата 
се вътре леко горчива ядка се яде 
и се използва за производството на 
марципан и амарето.

Чувствителни,  
но превъзходни
Също меките, кадифени праско-
ви, представители на семейство 
розоцветни, произлизат от Северен 
Китай, където се смятат за сим-
вол на обновяването и безсмърти-
ето, тъй като през пролетта първи 
отварят цветовете си. Прасковите 
са много чувствителни на удар и 

желязо и цинк ни правят свежи, 
витални и ни предпазват от стрес. 
Нектарините се смятат за мутация на 
на прасковите – те са по-устойчиви, 
кожата им е гладка, плодовата тъкан 
твърда, а вкусът е пикантно-кисел.

вече в плодовите киселини, които 
съдържат регенериращия клетките и 
изглаждащия кожата алантоин, вли-
защ в състава на редица козметични 
продукти и много ефективен за една 
естествена пилинг терапия с части-
ци от кайсиеви ядки например. Както 
и в антиоксидантите – витамините, 
минералите и флавоноидите, които 
неутрализират токсичното действие 
на свободните радикали. А също 
и във високото водно съдържание, 
което освежава, прочиства и отвод-
нява организма (вкл. кожата), наси-
щайки го с полезни съставки и усе-
щане за отмора. Плодови киселини 
и екстракти има в състава на много 
козметични продукти, но те могат да 
бъдат използвани по-ефективно в 
естествения им вид – съвсем „нату-
рално”, без преработка и консерван-
ти. И не е необходимо да издирвате 
рецепти за някакви специални маски 
с пресни плодове. Използвайте това, 
което имате под ръка – още по-добре 
е да мажете кожата си с плодовете, 
който консумирате. Ягоди, череши, 
грозде, вътрешността на праскови и 
кайсии (мъхът по кожата на плода 
може да предизвика алергии или 
дразнене), круши и ябълки, домати 
и краставици – остранете семките и 
нанесете меката част на плодовата 
тъкан по кожата на лицето, шията, 
деколтето, а защо не и по цяло-
то тяло. Ще почувствате отпускане, 
освежаване, отмора, а след изми-
ване на непретенциозната маска ще 

натиск. Поради тази причина по 
Средиземноморието плодът се съби-
ра неузрял и още твърд, за да може 
да бъде машинно сортиран. Това 
че не е узрял на слънце, се отразя-
ва, за съжаление, както на негови-
те вкусови качества и аромат, така и 
на хранителната му стойност. Фактът 
че в България процесът по сортира-
нето се извършва най-вече ръчно, е 
причината е ядем по-неугледни, но 
много по-вкусни и пълноценни прас-
кови. Още цветовете на плода (жълт, 
червен, оранжев) свидетелстват за 
наличието на на много каротин както 
в люспата, така и в тъканта на плода. 
Многото магнезий, селен, фосфор, 

забележите ефекта на изгладените 
бръчки, релаксираната кожа и све-
жия „прасковен” тен, които се пости-
га трудно дори със скъпи козметич-
ни продукти. Защо тогава да не се 
възползвате от лятното плодово изо-
билие за тонизиране на кожата си? 
Особено като има предвид топли-
ната, честите бани, UV-лъчението и 
свободните радикали, които я обре-
меняват, изсушават и състаряват. А 
и наистина нищо не би ви струвало 
да опитате.

Довиждане лято
С гроздето, ябълките и крушите 
настъпва есента. И тя има какво да 
предложи, разбира се. Още повече, 
че т.нар. есенни плодове цяло лято 
са събирали слънце и са трупали 
аромат и хранителни вещества в 
ударни дози – така че да ни заре-
дят и подготвят за зимата. Но за тях 
в следващия брой...

Финалните щрихи
Сливите са последните от поре-
дицата летни костилкови плодове, 
които съвсем незаслужено биват 
пренебрегвани от повечето хора. 
Вярно е, че всички ги обичат изсу-
шени, на компот, под формата на 
сладкиши, мармалади или дори в 
гозбите си, но рядко биха посегна-
ли към тях сред пъстрото многоо-
бразие от плодове на пазара. Общо 
взето не сме като осите, които им 
налитат неудържимо. Което е много 
жалко, защото са особено полез-
ни именно сурови – изобилстват 
от флавоноиди, плодови киселини, 
плодова захар, минерални вещес-
тва, витамин С и големи количе-
ства баластни вещества, които се 
грижат за доброто храносмилане. 
В голямото семейство сливови мал-
ката джанка е природена сестра – 
ярко жълтите й или тъмно червени 
до сини плодове са много сладки, 
ароматни и полезни, но пренебрег-
вани повече и от сините сливи. По 
произход сливите са от Мала Азия, 
а най-котиращия се сорт в Европа 
е „Лотарингско злато”, отглеждан в 
северна Франция. Съветът ни е: 
не ги пренебрегвайте! Похапвайте 
пресни сливи при всяка възмож-
ност, която ви се отдаде, а буркан-
чено със сладко оставете за тъмни-
те зимни вечери, за да може вкусът 
им да ви напомни за знойното лято и 
да ви разведри след сивия ден.

Лятна свежест за кожата
В горещите дни плодовете са особено 
вкусни и освежаващи. Съдържащите 
се в тях ценни биоактивни вещес-
тва действат позитивно на тялото 
не само отвътре, но и отвън. Тенът 
става сияен, кожата гладка и свежа, 
косата се изпълва с жизненост и 
блясък, ноктите са здрави и лъска-
ви, а усмивката по-широка от вся-
кога. Няма нищо чудно в това, след 
като витамин А подпомага клетъч-
ния растеж, витамин В и силицият 
защитават ноктите и косата, витамин 
С подсилва съединителната тъкан, 
витамин Е и фолиевата киселина се 
грижат за клетъчното обновяване, 
а ниацинът (витамин В3) и биофе-
нолите за регенерацията на кожата. 
Особената тайна обаче се крие най-
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БЪРЗА ПОМОЩ

Микробите обичат студа. Но сега е лято! - ще кажете вие. Лято е, но фактите са недвусмис-
лени. Каменна пейка в сенчеста градина, свеж полъх в лятната вечер или няколко минути 
повече в мокрия бански – и на следващия ден познатите симптоми са налице. Често урини-
ране, парене, болки. Диагнозата е възпаление на пикочния мехур. Всяка жена поне веднъж 
в живота си се е сблъсквала с класическия бактериален цистит. Експертите обясняват опас-
ностите и дават съвети за превенция и лечение на разпространените инфекции.

Как се стига до възпаление  
на пикочния мехур?
Бактериалният цистит се предиз-
виква от микроби, които попадат 
в пикочния мехур през уретрата 
и предизвикват там възпаление. 
Студът и влагата особено съдей-
стват за това. „Когато организмът е 
охладен, той става много податлив 
на инфекции” – казва проф. Клаус-

Дебнат ли болестотворните 
микроорганизми в обществените 
тоалетни и басейните?
До зараза от тоалетни или водоеми 
се стига много рядко. „Основният 
причинител на възпаленията на 
пикочния мехур са бактериите от 
типа Escherichia coli, които обитават 
червата” – обяснява проф. Даниела 
Шулц-Лампел от Центъра по инкон-
тиненция Вилинген-Швелинген. Ако 
имунната система е отслабена, те 
могат да предизвикат инфекция в 
пикочния мехур. Проникването им 
в уретрата се дължи най-често на 
неправилна интимна хигиена или е 
вследствие на полов контакт.
Съвет: Измивайте се с обилна струя 
вода, винаги когато е възможно след 
полов акт и ходене по голяма нужда, 
а след уриниране се избърсвайте 
само отпред назад, за да не допус-
нете неволно заразяване. 

Благоприятства ли прекалената 
интимна хигиена инфекциите?
При всички случаи. „Сапунът, интим-
ните спрейове и пудрите наруша-
ват естествените бариери на вла-
галището, които противодействат 
на проникването на бактериите” – 
казва проф. Шулц-Лампел. По този 
начин болестотворните микроорга-
низми безпрепятствено проникват 
в пикочните пътища.
Съвет: За интимна хигиена е доста-
тъчна само водата. Този, който иска 
да ползва измиващи субстанции, 
трябва да се ориентира към продукти, 
които отговарят на ниските рН-стой-
ности на интимната зона и по възмож-
ност съдържат по-малко оцветяващи 
и парфюмиращи съставки.

Защо жените  
са по-често засегнати?
Поради физиологична специфика 
уретрата им е по-къса и бактериите 
могат по-лесно и бързо да проникнат 
в пикочния мехур. При това отвърсти-
ето на уретрата, влагалищният вход и 
анусът се намират в непосредствена 
близост. Така пътят на чревните бак-
терии към пикочния мехур става отно-
сително къс, а това също благоприят-
ства инфекциите. Особено разпрос-

транени са те при младите жени с 
активен полов живот или при жените 
в постклимактерична възраст с нама-
лял имунитет на лигавиците.
Съвет: Внимавайте за това при тоа-
летната хигиена да не допуснете 
транспортирането на бектерии във 
влагалището. Затова при бърсане или 
миене винаги спазвайте посоката от 
влагалището към ануса, а не обратно.

Какво влияние оказва  
климактериумът?
Кръвоснабдяването на уретрата и 
пикочния мехур е зависимо от поло-
вия хормон естроген. „Със спада-
нето нивото на естрогена по време 
на климактериума, намалява също 
кръвоснабдяването на лигавица-
та  и съответно имунната защита, 
което благоприятства проникването 
на бактериите” – обяснява Даниела 
Шулц-Лампел. 
Съвет: Уроложката препоръчва 
продължителна терапия със съдър-
жащи естроген мазила или свещич-
ки. Прилагат се локално, по прави-
ло два пъти седмично. „Терапията 
подобрява кръвоснабдяването 
и инфекциите намаляват” - казва 
проф. Шулц-Лампел. Орално прила-
ганата хормонална терапия почти не 
оказва влияние на пикочния мехур.

Може ли човек сам да  
си помогне при инфекция?
Жените, които вече са страдали 
от възпаление на пикочните пъти-

ИНФЕКЦИИ НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА

Петер Юнеман от университетска-
та клиника по урология в Кийл. 
Имунната защитата срещу микро-
бите отслабва и те лесно проникват 
в подходящата за развитието им 
лигавична среда. Понякога за това 
е достатъчно охлаждане на крака-
та или седенето на студен камък и 
симптомите веднага стават забеле-
жими: непрекъснати позиви за ури-
ниране, но се отделят едва няколко 
капки, при това с парене и стрелка-
щи болки.
Съвет: Сменяйте мокрия бански 
със сух веднага след излизане от 
водата, не допускайте изстиване 
на краката и избягвайте теченията, 
силните климатици и седенето на 
студени повърхности.
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на части в рамките на деня. Също 
цитрусовите плодове помагат, ако 
бъдат приемани често. При жените 
обаче, които страдат от нестабилен 
пикочен мехур, плодовите киселини 
могат да засилят симптомите вмес-
то да ги отслабят.

Какво помага, ако инфекциите 
непрекъснато се повтарят?
Остане ли една остра инфекция 
недоизлекувана, оплакванията 
могат да се превърнат в хронични. 
„Ако инфекциите не спират, пома-
га антибиотична терапия в ниски 
дози, която продължава от три до 
шест месеца, за да бъдат пикоч-
ните пътища основно дезинфекци-
рани” – казва проф. Шулц-Лампел. 

ща, бързо разпознават симптомите 
и могат да им противодействат като 
поемат много течности под формата 
на специализирани чайове или вода. 
Ако оплакванията не се подобрят 
след един ден или има кръв в ури-
ната, засегнатите трябва при всички 
случаи да се консултират с лекар. 
Специалистът разбира посредством 
тест на урината, дали става дума 
за бактериална инфекция и, ако се 
налага, може да назначи антибио-
тична терапия. Също за бременни-
те жени и децата със симптоми на 
цистит е задължително да потърсят 
лекарска помощ.
Съвет: Още при първите призна-
ци на възпаление (лека тежест в 
пикочния мехур и парене при отде-
ляне на урина) важи: „Поемане на 
много течности и често изпразва-
не на мехура, за да бъдат проми-
ти пикочните пътища и бактериите 
изхвърлени” – казва проф. Юнеман. 
Ако това не помогне, лекарят ще 
предпише антибиотик, напр. котри-
моксазол. Най-често къс тридневен 
курс на лечение е достатъчен за 
преодоляване на инфекцията.

Как може да бъде  
предотвратено възпалението?
Ако тялото (особено стъпалата 
и седалищните части се държат 
на топло) и се пият много течнос-
ти. „Също естествените средства, 
например сокът от червени боро-
винки, оказват ефективно преван-
тивно действие, като подкиселя-
ват урината и по този начин пре-
дотвратяват инфекциите” – съвет-
ва Юнеман.
Съвет: Изпивайте по една чаша 
сок от червени боровинки или касис 

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

Често пъти виновно за непрекъс-
нато повтарящите се възпаления 
е генетичното предразположение 
към инфекции на пикочния мехур, 
напр. при т.нар. рефлукс (обратно 
течение) или остатъчна урина, кога-
то част от урината непрекъснато 
се връща обратно към бъбреци-
те. Засегнати от това заболяване 
са предимно децата. В много слу-
чаи рефлуксът отшумява от само 
себе си или може да бъде лекуван 
посредством оперативна намеса.
Съвет: „В отделни случаи са пока-
зани имунизациите или прилагане-
то на  промивки с полизахариди и 
хиалуронова киселина, за да бъде 
възстановена увредената лигавица 
на пикочния мехур” – обяснява уро-
ложката Даниела Шулц-Лампел.

Бърза помощ
Растителните активни вещества, напр. брезови-
те листа, листата от круша, от мечо грозде, енчец 
(златник), хвощ и коприва помагат при появата на 

първи симптоми на възпаление. Те се съдър-
жат в много от специализираните билкови 

чайове и таблети.
Червените боровинки и касис подки-
селяват урината, подсилват лигавицата 

на пикочния мехур и оказват превантив-
но действие. Техни екстракти се съдържат в 
сокове, таблети или капсули.
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Лошите миризми от тялото и устата са разпрос-
транени оплаквания. Причините за това могат 
да бъдат различни от нарушена бактериална 
флора в устната кухина през обменни смущения 

до прекомерно поте-
не. Добрата новина е, 
че ако причинителят 
бъде открит, повечето 
от неприятните мириз-
ми могат да бъдат пре-
дотвратени още преди 
да са възникнали.

Всеки знае, че определени храни 
или подправки стимулират отделя-
нето на миризми от устата и тяло-
то. Особено популярни в това отно-
шение са чесънът и лукът. Дори 
основно измиване на зъбите и сму-
чене на ментови бонбони не е в 
състояние да премахне устойчи-
вата миризма. Това е така, защо-
то съдържащите се в растенията 
етерични масла попадат в кръвта 
и се отделят от организма в рам-
ките на цяло денонощие посред-
ством дишането и кожата. В този 
случай причинителят е общоизвес-
тен и предвидим, но в редица други 
случаи немалко страдат от телес-
ни миризми или лош дъх, без да 
са наясно с причината за това, а 
още по-малко с начините да я пре-
дотвратят.

Често пъти устата  
е твърде суха
Лошият дъх от устата възниква в 90% 
от случаите в устната кухина. Над 
300 различни бактерии процъфтя-
ват в благоприятната влажно-топла 
среда. Обикновено голяма част от 
тях бива унищожавана чрез слюнка-
та или при миене на устата. Известно 
количество обаче успява да се засе-
ли в кариесните зъби, труднодостъп-
ните междузъбни пространства, във 
венечните джобове, под коронките 
и протезите или под езика, където 
започва необезпокоявано да се раз-
множава. Резултатът от това е, че 
възникват неприятни мирисни суб-
станции като сероводороди, както и 
летливи гнилостни газове. Особено 
сухата устна кухина благоприятства 
за това, а за изсъхването й способ-
стват между другото тютюнопуше-
нето, приемането на алкохол, чес-
тото дишане през устата, приемът 
на определени медикаменти и, раз-
бира се, ограниченото приемане на 
течности. Също когато сме в състоя-
ние на стрес, образуването на слюн-
ка рязко спада. 

Предупредителните  
сигнали на тялото
Установено е, че психическите 
натоварвания могат да се отразят 
не само на състоянието на устна-
та флора, но и да предизвикат сто-
машно-чревни оплаквания, съпро-
водени с излъчване на лоша мириз-
ма от устата. Към тях принадле-
жат например възпаленията на сто-
машната лигавица, пирозисът (чув-
ство на парене в епигастриума и 
хранопровода с кисело оригване) 
или някои храносмилателни сму-
щения. Но също и по-малко невро-
тични хора могат да страдат от лош 
дъх по тези или други причини. 
Най-често естеството на миризмата 
е показателна за това, къде трябва 
да бъде търсен причинителят. Ако 
дъхът мирише на ацетон например, 
е много възможно виновникът да 
се окаже един лошо компенсиран 
диабет. При това обменно заболя-
ване организмът образува пови-
шено количество мазнини и въз-
никват т.нар. кетонови тела. Тези 
кисело миришещи химически съе-
динения се образуват и когато гла-
дуваме или поддържаме бедна на 
въглехидрати диета, като се излъч-
ват също през кожата. Други причи-
ни за неприятната миризма от тяло-
то могат да бъдат например обмен-
ните заболявания, хормоналните 
колебания или прекомерното про-
изводство на пот. 

Потенето не е основният враг 
Потенето е нещо съвсем естестве-
но – една регулираща функция на 
нашето тяло. Чрез него отпадните 
продукти от обмяната биват изхвър-
ляни от организма. Нормалното 
потене при здрав човек е необхо-
димо, полезно и предпазва тялото 
от заболявания. Обикновено пряс-
но образуваната по повърхност-

СИЛАТА НА РАСТЕНИЯТА СРЕЩУ 
МИРИЗМИ ОТ УСТАТА И ТЯЛОТО
СИЛАТА НА РАСТЕНИЯТА СРЕЩУ 
МИРИЗМИ ОТ УСТАТА И ТЯЛОТО

Салвия пастили  
и бонбони с витамин С

  Препоръчват се за лечение и дезинфекция 
на лигавицата на устната кухина  
и за профилактика на грипни инфекции

  Имат антибактериално, противогъбично, 
противовирусно и адстрингиращо действие

  Използват се при пресипналост, болки при 
преглъщане, кашлица и прекомерно потене

 Подходящи са и за диабетици
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та на тялото пот е без миризма. 
Едва след известно време, кога-
то отделената влага започне да 
се разлага посредством бактери-
ите, се образува мастна кисели-
на, която разпространява неприят-
на миризма. При лоша хигиена на 
тялото тя, разбира се, допълнител-
но се засилва. Редица заболява-
ния обаче като нарушена бъбреч-
на или чернодробна функция, хра-
носмилателни смущения, пробле-
ми с щитовидната жлеза, хормо-
нална дисфункция, диабет, невро-
за, химични медикаменти (корти-
зони, психотропни, болкоуспокоя-
ващи, хормонални препарати), а 
също неправилното хранене, дори 
стресът, психическото напрежение 
и преумората могат да предизви-
кат мирисно натоварване на отде-
ления секрет.

Билково лечение  
за регулиране дишането  
на кожата
Терапията с плод на хвойна основ-
но отводнява и прочиства организ-
ма от шлака, като по този начин 
естествено регулира дишането 
на кожата. Първия ден се сдъв-
ква едно хвойново плодче, вто-
рия – две, третия - три. Така доза-
та се увеличава до 12-ия ден на 12 
плодчета. След това започва нама-
ляването й пак с по едно плодче на 
ден до 24-ия ден, когато лечение-
то отново приключва с едно хвой-
ново плодче. Салвията (градин-
ският чай) е също много ефектив-
на билка за редуциране на пре-
комерното потене, притежаваща 
силно адстрингентно действие. Тя 
потиска образуването на всяка-
къв вид секреция, вкл. пот, слюн-
ка, кърма, уплътнява и изсуша-
ва изпражненията. Затова билката 
успешно се прилага вътрешно при 
твърде обилно потене (дори когато 
е болестно, напр. при туберкулоз-
но болните), прекомерно млякоот-
деляне (при кърмене) или слюно-
отделяне (напр. при страдащите от 
болестта на Паркинсон). Ето защо 
чаят от салвия или билковите пас-

тили могат успешно да повлия-
ят регулирането процеса на пото-
отделяне.
Два пъти на ден след ядене може 
да се приема и следният билков 
чай, състоящ се от равни части сал-
вия, хмел, енчец и листа от круша: 
1 пълна ч.л. се залива с чаша горе-
ща вода, оставя се 5 минути да се 
запари и се прецежда. Чаят тряб-
ва да се приема неподсладен или 
овкусен с малко количество мед и 
да се пие бавно на малки глътки. 
Поддържащо действие имат също 
всекидневните душове със смяна 
на топла и студена вода, правени 
сутрин и вечер. Наред с редовната 
хигиена на тялото не се препоръч-
ва носенето на дрехи от изкустве-
ни материи, както и употребата на 
много сол, кафе, черен чай, люти 
или силно подправени храни.

Ефективна помощ  
при лош дъх 
Регулярното посещение при сто-
матолог, основното почистване на 
зъбите, устата и езика могат да пре-
дотвратят лошия дъх. Поемането 
на много течности и дъвченето на 
дъвка действат против изсъхване-
то на устната кухина. Редица естес-
твени антибактериални растител-
ни екстракти могат да способстват 
за балансиране на микрофлора-
та в устната кухина и лигавиците 
на стомашно-чревния тракт. Преди 
всичко салвията (градинският чай) 
се цени като меко, но високоефек-
тивно дезинфекциращо средство. 
Многократните гаргари през деня 
с чай от изсушени листа (1 ч.л. 
на чаша вряща вода) или 4 капки 
чисто етерично масло, разтворе-
ни в ликьорена чаша с топла вода, 
имат ефективно действие не само 
срещу неприятните миризми, но и 
срещу всякакъв вид инфекции и 
процеси на гниене в устната кухи-
на. Също чайовете от лайка, мента, 
мащерка и невен или разтворите 
за уста с етерични масла от съот-
ветните билки имат силно антибак-
териално и дезинфекциращо дей-
ствие. Екстрактите от зелен и черен 
чай съдържат полифеноли – суб-
станции, които ефективно спират 
растежа на кариесните бактерии. 
Подсилващо, имуностимулиращо 
и антибактериално действие имат 
също така чаеното дърво и ехина-
цеята. Многопосочно и ефективно 
е действието на следния чай: раз-
бъркайте в равни части накъсани 
на дребно изсушени корени от ехи-
нацея с листа на пелин и мента. 
2 ч.л. от билковата смес залейте 
с чаша вряща вода и оставете 10 
минути да се запари. Многократно 
през деня можете да правите про-
мивки и гаргара на устната кухи-
на, а така също да пиете от чая за 
подсилване на общия имунитет на 
организма.

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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Дава енергия, облекчава болестните симп-
томи и подсилва имунитета. Нищо чудно, 
че на Изток от векове е едно от любимите 
лечебни средства, а в Западния свят добива 
все по-голяма популярност.

В традиционната източноазиатска 
медицина жен-шенът се използва 
над 2000 години и до ден дне-
шен е между най-често използва-
ните лечебни растения. За него-
ва родина се смята преди всич-
ко Корея, където климатът и поч-
вата са най-подходящи за отглеж-
дането му. Коренът обаче расте и 
се култивира както в други облас-
ти на Азия, така и в Америка, и  
в Европа. Той се нуждае от много 
въздух и светлина (но не от слънце) 
и време! Тъй като едва след шест 
години събира напълно активни-
те си вещества. Тогава жен-шенът 
е в състояние да подкрепи стреси-
рания, с отслабнали защитни сили 
организъм и да мобилизира имун-
ните му резерви. Искат се опреде-
лени предпоставки, за да осъщес-
тви лечебният корен действието 
си. „Той трябва да изпревари състо-
янията на слабост” – казва Андреа 
Берендт, медецински ръководител 
на Центъра по традиционна китай-
ска медицина в Потсдам. В китай-
ската медицина (ТКМ) се говори в 
тези случаи за липсата на жизнена-
та енергия Чи. 

Мощен коктейл  
от активни вещества
Досега са известни над 20 раз-
лични активни съставки, съдържа-
щи се в жен-шена. Към тях спа-
дат смолите, дъбилните, горчивите 
вещества, етеричните масла и едно 
захароподобно съединение (глико-
зид). Най-важните съставни вещес-
тва принадлежат към групата на 
сапонините – вид вторични расти-
телни вещества. Биват наричани 
гинсеносиди – по името на само-
то растение. За тези силни расти-
телни вещества се знае, че нама-
ляват нивото на холестерола, спи-
рат растежа на вирусите и бактери-
ите и противодействат на инфекци-
ите. Те подсилват имунната защи-
та на организма и предотвратяват 
раковите образувания, като особе-
но намаляват риска от рак на дебе-
лото черво.

Помага срещу стрес
Особено при обусловени от срес 
оплаквания лечебният корен пред-

лага ефективна помощ. За раз-
лика от другите тонизатори обаче 
(напр. кофеина) жен-шенът не въз-
бужда изкуствено. За сметка на 
това коренът прави възможно по-
доброто справяне на организма с 
изискванията. Това например може 
за някой да означава леко пови-
шаване на кръвното налягане, а 
за друг напротив – намаляването 
му. Тялото извлича от растението 
именно това, от което се нуждае. 
Ето един пример: При стрес се 
излъчва увеличено количество 
хормони от надбъбречната жлеза. А 
това струва на организма енергия. 
Тук растителните вещества могат да 
упражнят защитни функции. „Преди 
всичко те повишават физическата 
и психическа дееспособност 
и човек е по-малко напрегнат” – 
казва Андреас Берендт. „Успоредно 
с това и енергийните запаси на 
организма могат да бъдат по-
добре оползотворени”.  Това е така, 
защото активните вещества в жен-
шена регулират синтезирането на 
белтъчините, което се редуцира 
при състояние на стрес.

При диабет
„Особеното при жен-шена е, че при 
него не се наблюдава само едно 
отделно действие като при син-
тетичните лекарствени средства. 
Неговото действие е много по-ком-
плексно и многообразно” – обяс-
нява експертът. Според китайско-
то разбиране жен-шеновият корен 
подсилва най-вече областите на 
белия дроб и стомаха   / далака. 

Модерните двуфазни ефервесцент-
ни таблетки на ЗДРАВИТ вита-
минно-минерален комплекс 
с жен-шен и кофеин са спе-
циално подбрани да засилят 
жизнеността и да балансират 
дневното хранене с необходи-
ми съставки. 
Жен-шенът е един от най-цялост-
но проучените растителни продук-
ти с многовековна традиция в китайската 
медицина. Изследванията потвърждават ефективността на 
екстракта при умора и понижена способност за концентрация. 
Тестовете са показали, че екстрактът от жен-шен повишава 
енергията, подсилва имунитета и противодейства на стреса. 
Неговият механизъм на действие е комплексен - той подобря-
ва преноса на кислород до мозъка и мускулите, а също и про-
веждането на нервните импулси. Кореновият екстракт съдър-
жа гинсеносиди, които регулират функциите на организма. Те 
повишават жизнеността, вдъхват енергия и сила, а благода-
рение на ускоряване на транспорта на кислорода чрез кръв-
та, действат стимулиращо на целия организъм.
Кофеинът стимулира клетъчната активност, дава енергия, 
подобрява концентрацията, активира късата памет и успешно 
елиминира симптомите на умора.
ЗДРАВИТ витаминно-минералният комплекс с жен-шен и 
кофеин се препоръчва: при състояния на умора, прекомерна 
работа, намалена работоспособност, концентрация и физи-
чески възможности, както и по време на засилена физическа 
натовареност; при недостиг на витамини и минерали.
Препаратът допълва храненето и реализира препоръчител-
ната дневна доза (ПДД) от витамини и минерали:

Сила и тонус за  
организма с екстракт 
от жен-шен, кофеин, 
витамини и минерали 

Двойна сила в двуфазна  
ефервесцентна таблетка!

1  таблетка съдържа 60 mg екстракт от жен-шен.  
50 mg кофеин

ЖЕН-ШЕНЪТ:ЖЕН-ШЕНЪТ:

Витамин В1 1,4 mg (100% от ПДД)

Витамин В2 1,6 mg (100% от ПДД)

Витамин В6  2 mg (100% от ПДД)

Витамин В12 1 mcg (100% от ПДД)

Витамин С 100 mg (166,6% от ПДД)

Биотин 150 mcg (100% от ПДД)

Витамин Е 10 mg (100% от ПДД)

Ниацин 18 mg (100% от ПДД)

Пантотенова киселина 6 mg (100% от ПДД)

Фолиева киселина 200 mcg (100% от ПДД)

Калций 50 mg (6,66% от ПДД)

Магнезий 100 mg (33,3% от ПДД)

Цинк 5 mg (33,3% от ПДД)

Калий 50 mg

Натрий 308 mg 
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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.

„Ако белодробната област е отсла-
бена, страдат имунната система 
и кожата” – казва лекарят. „При 
смущения в стомашно-далачната 
област, спада активността на обмя-
ната на веществата. Възникват 
заболявания като диабет или хро-
нични храносмилателни наруше-
ния под формата на непрекъснати 
диарии например.” И в двата слу-
чая жен-шенът действа стимули-
ращо и подсилващо на отслабе-
ните зони.
Изследванията с американски жен-
шен показали, че ако коренът се 
приема 40 минути преди ядене, 
нивото на кръвната захар на диабе-
тиците от тип 2 (възрастовия диа-
бет) се снижава отчетливо.
Забележителното растение има и 
допълнително действие: поради 
факта, че тестваните индивиди 
се чувствали по-добре и имали 
повече енергия, те ставали 
внезапно по-активни и тези с 
наднормено тегло успявали да го 
редуцират. Още един ефект, който 
се отразява позитивно на нивото 
на кръвната захар.

Подсилане на имунитета
Когато организмът е подложен 
на системно натоварване, стрес 
или болест, имунитетът отслаб-
ва и количеството на вредните 
свободни радикали бързо нара-
ства. Жен-шенът възвръща здра-
вословното равновесие в орга-
низма и го зарежда с нови сили. 
Особено за възрастните хора той 
представлява незаменим достав-
чик на енергия. Изследванията 
показват, че с лечебния корен 
можем да се предпазим от 
инфекциозни заболявания като 
настинка и грип. „Това се дължи 
най-вече на факта, че цялостна-
та обмяна се подобрява” - е на 
мнение експертът. А ако обмя-
ната на веществата протича на 
високи обороти, се изграждат 
повече антитела и активността 
на естествените клетки-убийци 
се повишава. На това основание 
на жен-шена се приписва и пре-
вантивно действие срещу рак. 
Наблюденията в една корейска 
област за отглеждане на леко-

витото растение, като че ли 
потвърждават тези предположе-
ния. Там рискът от ракови забо-
лявания, особено на стомашни 
и белодробни тумори, намалял 
толкова повече, колкото по-често 
се използвал корена.

За раздразнена кожа
Жен-шенът релаксира кожата и й 
позволява да изглежда по-свежа. 
Отговорни за това са вторични-
те растителни вещества. Те сти-
мулират свързването на течности 
в тъканите – обстоятелство осо-
бено важно за сухата кожа. Освен 
това кръвоснабдяването на кожа-
та се подобрява и се стимулират 
обменните процеси. Това съдей-
ства и за по-бързото оздравяване 
на екземи и малки рани по кожа-
та. Ето защо кремове със съдър-
жание на жен-шен се препоръч-
ват при невродермит и псориазис. 
Данните от първоначални изслед-
вания показали дори, че мазило 
с високо съдържание на жен-шен 
имало подкрепящо действие при 
лечение на целулит.

ЧУДОТО НА ИЗТОКА ЧУДОТО НА ИЗТОКА 

Правилно дозиране
„В китайските рецепти се препо-
ръчват до 10 грама жен-шен на 
ден. Моят опит обаче показва, че 
и значително по-малки дози, от 
около 1 грам, са достатъчни” – 
казва Андреас Берендт. „При всич-
ки случаи би било разумно за опре-
деляне на правилната доза да се 
консултирате със специалист по  
традиционна китайска медицина. 
Това е от особено значение, ако 
се появят странични действия като 
ускорено сърцебиене, главоболие, 
високо кръвно налягане или про-
блеми със съня.”
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Грешка 1: Вманиачаване!
Задължително искате да продъл-
жавате да трупате тен, въпре-
ки че той буквално ви загрозя-
ва? Ако е така, може би тряб-
ва да помислите да се откаже-
те слънцето. Изследване на уни-
верситета в Сиатъл доказало, 
че заклетите маниaци на слън-
чевите бани се държат точно 
като алкохолиците. От 385 сту-
денти попълнили стандартен 
тест за алкохолизъм в UV-вари-
ант 12 % показали класически 
симптоми на пристрастяване на 
тема слънце.

Грешка 2: Неправилен тайминг! 
Правилото „Между 11 и 15 часа 
никакав плаж” сякаш изобщо не 
важи за нашите ширини (където 
слънцето между другото никак не 
е слабо). Разбирането за отпуска 
е късно ставане, бавна закуска и 
после на плаж, т.е. на практика се 
получава точно обратното – плажът 
е предимно и най-вече от 11 до 15 
часа, когато слънчевите лъчи падат 
отвесно и са най-опасни. Добре е 
да знаете обаче, че кожата страда 
много преди да започне да гори. 
Нейната собствена защита успява 
да неутрализира три четвърти 
от слънчевото обременяване, 
преди то да доведе до появата на 
зачервяване. Това означава, че ако 
сте легнали на плажа в 11 часа и в 
12 кожата ви е започнала да гори, 
кожните увреждания са настъпили 
още от 11.15 часа. Да не говорим за 
това, че ако, както често става, сте 
пропуснали да нанесете слънчевия 
си крем в 10.30 (усвояването му 
изисква около ½ час), излагате 
кожата си напълно незащитена във 
време, което може да е удобно или 
общоприето, но това не го прави 
по-малко вредно.

Грешка 3: Нетърпеливост! 
Който не иска да се отказва от 
солидния тен, трябва задължително 
да го трупа постепенно – това е 
единственият начин да предпази 

На теория сме наясно как стоят нещата със слън-
цето, но на практика си продължаваме със стари-
те грешки. Подчинявайки се на мързела и удобство-
то, подценяваме опасността или я омаловажаваме с 
факта, че всички правят така. Предлагаме ви 10-те 
най-разпространени грешки при излагане на слънце 
– избегнете ли ги на практика, ще можете безпроб-
лемно да се наслаждавате на слънчевите бани без 
опасност за здравето или красотата си.

кожата си от трайни увреждания. 
Което на практика означава – 
постепенно увеличаване на UV-
дозите, добро слънцезащитно 
предпазване и никакъв плаж в 
обедните часове. Пък и резултатът 
от почерняването за 3 дни е не 
само нездравословен, но в повечето 
случаи изключително грозен. 
Изсъхнала, сбръчкана и обелена 
кожа – това ли е ефектът, към което 
действително се стремите?

Грешка 4: Страх  
от химически филтри!
„Минералните филтри пропускат 
лъченията от дълговълновия 
спектър, следователно защитата 
им срещу увреждащите кожата 
UVА- лъчи е крайно ненадежна” – 
предупреждава дерматологът, д-р 
Катрин Кипер. Пораженията, които 
нанасят UVA-лъчите обаче стават 
видими едва след десетилетия, 
така че, спестявайки „химикалите” 
на вас и децата си,  всъщност 
се излагате на много по-голяма 
опасност. Оптималното решение 
би било смесен филтър, който да 
покрива целия лъчеви спектър.

Грешка 5: Което не се вижда, 
не съществува! 
„Върху младата кожа не се виж-
дат следите от стреса, който 
слънцето причинява” – казва  
д-р Бернхард Егер, дерматолог от 
Бундес обединението АОК. „Кожата 
обаче има своеобразна памет  
и повтарящите се изгаряния от вре-
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НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИ  
ГРЕШКИ ПРИ ИЗЛАГАНЕ НА СЛЪНЦЕ

Безгрижното лято изисква 
добра слънчева защита

DOLIVA
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Грешка 7: Суетност! 
Кожата се състарява от UVA-
лъчението, независимо дали 
се разхождате по плажа или 
по улиците на града. И ако сте 
приели, че лъщящата от крем кожа 
е съвместима с плажната мода, 
съвсем по различен начин стоят 
нещата, докато обикаляте бутиците 
или отивате на бизнес среща в 
открито кафене. Съществуват 
обаче специални анти-ейджиг 
субстанции или дневни кремове със 
защитен фактор, които осигуряват 
ефективна защита и без да лъщят.

Грешка 8: Прекомерно излагане! 
За нищо на света не искате да 
останете бели! Използвате всяка 
свободна минута, всяка възможност. 
Дори през обедната почивка 
заставате с лице срещу слънцето. 

мето на ранното детство и  мла-
дежките години забележимо увели-
чават риска от рак на кожата в по-
късните години.”

Грешка 6: Самозаблуждаване! 
Всички знаят, че тенът от тубата не 
предпазва от UV-стрес. „Независимо 
от това редица изследванията 
показват, че хората, използващи 
кремове за изкуствен тен, прене-
брегват защитните препарати при 
излагане на слънце” – сигнализи-
ра д-р Петер Хелмболд, дермато-
лог от университетската клиника в 
Хайделберг. Те обаче не бива да 
се заблуждават от изкуствено при-
добития матов цвят на кожата си – 
тя привлича слънчевите лъчи още 
повече и UV-защитата е още по-
наложителна.

Не е ли по-добре в такъв случай 
да подпомогнете почерняването 
с автобронзант? Допълнително 
можете да приемате витамините А, 
С и Е , които ще спомогнат за по-
доброто усвояване на слънчевите 
лъчи и по-стабилен тен, а и ще 
ви осигурят антиоксидантна защита 
и ще неутрализират вредното UV-
действие.

Грешка 9: Погрешна 
информация! 
Колкото повече се мажете, толко-
ва по-добре? По принцип е така, но 
зависи как се мажете. Ако сте реши-
ли да се подсигурите, като маже-
те слънцезащитното средство върху 
дневния крем или грима, ефектът 
едва ли ще е много добър – то най-
вероятно изобщо няма да влезе в 
контакт с кожата поради запушени-
те пори. Най-добра защита можете 

да постигнете, ако полагате емулси-
ята върху добре почистена от друга 
козметика или пот кожа.

Грешка 10: Неразумно 
скъперничество! 
Слънцезащитните средства 
струват достатъчно скъпо, за да 
харчите пари и за Apres-продукти? 
Козметиката за след слънчеви бани 

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.

обаче е разработена така, че да 
минимализира щетите от слънцето 
посредством добавката на витамин 
Е и други успокояващи, охлаждащи и 
регенериращи кожата съставки. Освен 
това тя стабилизира и продължава 
придобития тен. Съществуват 
също продукти за грижа на кожата 
след слънчеви бани с добавка на 
минимален автотениращ ефект. 



Д-р Тайс Венен капсули 
стабилизират съединителната тъкан и укрепват стените на кръво-
носните съдове. Кръвообращението на долните крайници се по-
добрява, отокът се разнася и се облекчава чувството за тежест в 
краката. Съдържат специална тонизираща вените комбинация от 
флавоноиди, намиращи се в екстракта от листа на червено грозде. 
Приемът на две капсули дневно сутрин осигурява комфорт на кра-
ката ви. Препоръчителен курс на лечение 3 месеца.

Д-р Тайс Венен гел фреш 
съдържа екстракти от невен и кестен, които оказват противовъзпа-
лително и тонизиращо действие върху стените на кръвоносните съ-
дове, отпускат и успокояват уморените крака. Отокът, усещането за 
болка, умора и тежест отшумяват. Специални микрочастици бързо 
проникват през кожната повърхност, което способства за проявяване 
на приятния освежаващ ефект веднага след нанасянето на гела. Не 
оставя мазни следи, поради което е удобен за ползване през деня, 
а също и на път. Нанася се няколко пъти дневно върху болезнените 
участъци. Най-добър ефект се постига при едновременна употреба 
на капсулите и гела.

ВЕНЕН НА Д-Р ТАЙС – КРАЧКА КЪМ ЗДРАВЕТО!
Търсете в аптеките безплатните мостри на Д-р Тайс Венен гел фреш.
Натурпродукт ООД, 1592 София, бул. „Искърско шосе” 12, тел.: (02) 979-12-19, www.naturprodukt.bg


