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Пъстрите есенни цветове радват не само 
окото. По-добре функционираща имунна 
система, по-силно сърце и по-красива  
кожа – това са само някои от бонусите  
на новата цветна терапия от... щандовете 
за плодове и зеленчуци, които в този  
сезон преливат от многообразие. 

не на Калифорнийския универси-
тет в Бъркли е най-добре да се 
купуват био домати – те съдържат 
почти два пъти повече здравослов-
ни растителни оцветители от кон-
венционалните.
РЕПИЧКИ Малки и люти, те съдър-
жат освен хряново масло и каро-
тин. Оцветяващото вещество се 
преработва от нашия организъм и 
трансформира във витамин А. Той 
ефективно неутрализира вредното 
действие на спиращите кислорода 
и увреждащите клетките свободни 
радикали, като по този начин пред-
пазва от рак. 
ЧЕРВЕНА ЧУШКА Лъскавият 
червен цвят на чушката ведна-
га издава наличето на флавоно-
иди и бетакаротин. Колкото по-
наситен е цветът, толкова повече 
от тези субстанции се съдържат в 
зеленчука. Растителните оцветя-
ващи вещества подобряват движе-
нието на кръвта по съдовете, тъй 
като предотвратяват образуване-
то на тромби и задръстването на 
артериите. По този начин осигуря-
ват идеална превенция на сърдеч-
носъдовите заболявания като сър-
дечен инфаркт и инсулт.
ЧЕРВЕНО ГРОЗДЕ Във вино-
то се съдържа не само истина-
та. Червено-виолетовият антоци-
ан в гроздето предотвратява отла-
гането на вредния LDL-холесте-
рол в артериите и тяхното калци-
ране. Американската изследова-
телка на рака д-р Моника Гюсти от 
Държавния университет в Охайо 
предполага, че растителните оцве-
тители от вида на антоциана пред-
пазват също от рак на черва-
та. Според направените от нея 
изследвания растителният пиг-

Ние се зачервяваме от яд, изли-
заме сред природата „на зелено”, 
а понякога гледаме през „розови 
очила”... Нашият живот е цветен, 
тясно свързан с цветовете на дъга-
та. И действително: 83 % от сетив-
ните въздействия се дължат на зри-
телния ни нерв. С ушите си възпри-
емаме 11%, а с носа си едва 3,5% от 
непрекъснато постъпващата отвън 
информация. „Цветовете форми- 

които боледуват от жълтеница, 
биват облъчвани със синя светли-
на, а при напрегнатост или просту-
да, както е известно, помагат чер-
вените лампи. 
Според новите изследвания на 
модерната цветна терапия обаче 
лечебната сила на цветовете дей-
ства не само чрез рецепторите на 
зрителния нерв. Също многообра-
зието от естествени пигменти под 
формата на вторични растителни 
вещества в плодовете и зеленчу-
ците, може целенасочено да бъде 
използвано за подпомагане лечеб-
ните процеси в организма. Тези 60 
000 до 100 000 естествени оцве-
тители, привличащи опрашващите 
цветовете пчели или потенциалните 
консуматори на плодове, които ще 
се погрижат по-късно за разнасяне-
то на семената, не са просто изку-
сително красиви. Всяка оцветява-
ща съставка се състои от специал-
ни компоненти, притежаващи спе-
цифично лечебно действие. Ето как 
действа цветната терапия от щандо-
вете за плодове и зеленчуци:

ЧЕРВЕНО
ДОМАТИ Дали под формата на 
салата, супа или кетчуп яркочерве-
ните „райски ябълки” изобилстват 
от множество растителни вещес-
тва (около 10 000!), но преди всич-
ко съдържат полезния ликопин. 
Естествената субстанция предла-
га много повече от апетитния чер-
вен цвят на зеленчука: намаля-
ва „лошите” кръвни мазнини (LDL-
холестерола), предпазва от сърде-
чен инфаркт, инсулт и понижава 
високото кръвно налягане. Освен 
това ликопинът намалява риска от 
ракови заболявания. Според едно 
актуално многогодишно изследва-

ЛЕЧЕБНА СИЛА ОТ ЦВЕТОВЕТЕ     НА ДЪГАТА

рат мислите, чувствата и дей-
ствията, повлияват сърдечния пулс, 
кръвното налягане и могат да пре-
дизвикат глад, жажда, спокойствие 
или страх” – казва комуникацион-
ният експерт проф. Харалд Браем 
от Института по цветна психоло-
гия в Бетендорф при Висбаден. 
В медицината е изследвано пре-
димно въздействието на червената 
и синята светлина. Новородените, 
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и регулира многобройните храно-
смилателни и прочисващи проце-
си в черния дроб и бъбреците. При 
това подсилва кръвообразуване-
то. Предполага се, че сокът от чер-
вено цвекло също притежава спи-
ращо туморния растеж действие. 
Вече са проведени някои изслед-
вания, но неоспоримите доказа-
телства за антиканцерогенното 
му действие все още предстои да 
бъдат направени.
ЧЕРЕШИ Колкото по-тъмни, тол-
кова са по-здравословни. Тъй като 
червено-черното вещество анто-
циан действа подобно на ацетил-
салициловата киселина. Тя проти-
водейства на ставните възпале-
ния. Само 20 червени вишни могат 
при болки да заместят 1 таблет-
ка аспирин - без никакви странич-
ни действия. По-големите коли-
чества (250 г на ден) намаляват 
нивото на пикочната киселина и 
предотвратяват подаграта и артри-
та. Черешите е най-добре да се 
ядат сурови, а не под формата на 
сладкиши и конфитюри, тъй като 
топлинната преработка унищожа-
ва действието на антоциана.
ЧИЛИ Огнените чушлета не пона-
сят на всеки. Използваният като 

мент не само спирал растежа на 
чревните ракови клетки в човеш-
кия организъм, но и унищожавал 
до 20% от наличността им. Ето 
защо тя препоръчва да се пие по 
1 чаша червено вино или гроздов 
сок на ден като ефективна превен-
ция на сърдечносъдови и ракови 
заболявания.
ЧЕРВЕНО ЗЕЛЕ Безценният 
зеленчук не се ползва с голяма 
популярност в ежедневната кухня, 
а напоследък излиза и от кулинар-
ната мода. Много жалко, защо-
то неговите растителни пигменти 
поддържат обмяната на естрогена 
в необходимите граници. Затова 
дамите, които всекидневно хап-
ват цветно зеле, могат успешно 
да се предпазят от рак на гърдата 
(растежът на повечето тумори се 
дължи именно на естрогена) и да 
обезвредят израждащите се в зло-
качествени образувания чревни 
полипи. Те притежават също кръ-
воразреждащо действие. Сокът от 
червено зеле помага срещу сто-
машна язва и вирусни заболява-
ния. Освен това съдържащият се 
в зелето атоциан подсилва зрител-
ния пурпур в ретината и по този 
начин предпазва от нощна слепо-
та (хемералопия).
ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО Оцветителят, 
който толкова упорито се задър-
жа по пръстите, е бетанин. 
Субстанцията забележимо пови-
шава имунната защита, справя се 
с вредните кислородни молекули 
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ЛЕЧЕБНА СИЛА ОТ ЦВЕТОВЕТЕ     НА ДЪГАТА
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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с Биломаг ти си спомняш всичко

60+20 капсули гратис
само за 12.95

Благодарение на ефективно съчетаните
съставки в Биломаг - Гинко билоба,
Лецитин, Магнезий, и Витамин В6
Вие Постигате:
   подобряване на концентрацията
   запаметяването
   интензивна умствена дейност 

ни от диабета проблеми с кръво-
носната мрежа на окото и дори да 
спре настъпили вече промени. 
БЪЗ Лечебното растение, което 
може да израстне до 7 метра във 
височина, навремето се е съдър-
жало в почти всяка домашна 
аптека. Съвсем оправдано, както 
показват модерните изследвания. 
Плодовете на бъза съдържат неве-
роятно голямо количество антоци-
ан. В 100 г див бъз то е около 460 
до 600 мг! Изследователите от 
Холандския национален институт 
по здравеопазване и защита на 
околната среда доказали, че той 
може да намали риска от инсулт 
със 73%! Приемането на 1 до 2 
чаени лъжички сок от бъз сутрин 
и вечер може да успокои ишиас-
ните болки, а горещият сок помага 

да се свали високата температура 
посредством бързо изпотяване. 
КЪПИНИ Синьочерните къпини 
съдържат висока концентрация от 
оцветяващото вещество флавон, 
което заздравява съединителна-
та тъкан и уплътнява чупливи-
те съдови стени. По този начин 
предлага оптимална превенция 
срещу уморени крака и разшире-
ни вени. Растителният пигмент 
оказва също спиращо възпали-
телните процеси на лигавицата 
действие. Гаргара с леко затоп-
лен къпинов сок, който след това 
се изпива на малки глътки, може 
успешно да премахне дрезгавина-
та. Но внимание: за да запазите 
полезното им действие, плодове-
те трябва да се консумират бързо 
след откъсване или да се замра-
зят дълбоко.  

ЗЕЛЕНА САЛАТА Тези, които 
често включват в хранителния си 
план зеленолистния зеленчук, не 
трябва да се притесняват от вло-
шаване на зрението с напредва-
не на възрастта. За това се грижи 
растителният оцветител цеаксан-
тин. Той предпазва от нелечимите 
макуларни дегенерации – възрас-
тово обусловено заболяване на 
ретината, което може да доведе 
до слепота. За това свидетелства 
студията на д-р Сюзън М.Мюлър 
от университета в Уисконсин, бази-
рана на 1800 участници на възраст 
от 50 до 79 години. 
ЗЕЛЕНИ АСПЕРЖИ Те нямат 
популярността на белите аспер-
жи, но са далеч по-здравословни 
поради високото си съдържание на 
растителни оцветители като каро-
тиноиди и хлорофил. Подобно на 
„бъбречен полицай” те регулират 

Цветове за мозъка
Светлината се състои от електромагнитни вълни с дължина от 350 
(тъмно виолетово) до 750 нанометра (наситено червено). Всяка 
дължина на вълната съответства на определен цвят от дъгата. 
Ако всички дължини на вълните от видимата спректрална зона са  
с подобен интензитет, възниква бяла светлина. Познанията на 
неврологията показват, че някои области на мозъка реагират на 
определени цветове. Така например червеният цвят активизира,  
а зеленият успокоява. 

Така помага светлината
Жълто: помага при храносмилателни смущения, ставни оплаква-
ния и стомашни болки.
Синьо: намалява честотата и силата на мигренозните атаки, сни-
жава твърде високото кръвно налягане и успокоява болките при 
артроза.
Виолетово: балсам за стресирани нерви.
Червено: повишава мускулната активност, помага при възпаление 
на пикочния мехур.
Зелено: облекчава астматичните пристъпи, намалява смущения-
та на сърдечния ритъм.
Бяло: използва се с терапевтична цел при псориазис и невродермит.

подправка пиперлив заленчук 
обаче се слави с екстремно висо-
кото си съдържание на каротинои-
ди. Те спират възпалителните про-
цеси, регулират кръвообращение-
то, стимулират оросяването и хра-
носмилането.

СИНЬО
БОРОВИНКИ В Япония те 
се използват като средство за 
домашна медицина и дълголе-
тие. Синята оцветяваща субстан-
ция миртилин поддържа кръвните 
съдове гладки и еластични, осо-
бено в мозъка и очите. Лекарите 
ги препоръчват при нощна сле-
пота и светочувствителност при 
шофиране на тъмно. Миртилинът 
може да предотврати предизвика-

ЗЕЛЕНО
БРОКОЛИ Има много убедени 
противници на броколите – тези, 
които принадлежат към тях е най-
добре да ревизират отрицателно-
то си отношение. Тъй като зеле-
ният растителен оцветител хлоро-
фил свързва отровните вещества 
и се грижи за бързото им отстраня-
ване от тялото. Следователно при-
тежава силно изразено антиканце-
рогенно действие. Измежду всички 
зелени плодове и зеленчуци бро-
колите са най-важният антираков 
представител.
ЗЕЛЕ Едва ли някой друг зеленчук 
съдържа толкова много биоактив-
ни субстанции и растителни пиг-
менти. Каротиноидите като пазе-
щият клетките бетакаротин (про-
витамин А) предпазва от образува-
не на тумори. Освен това те под-
силват имунната система, грижат 
се за свежата кожа и красива коса, 
повдигат настроението и спират 
обусловените от стреса процеси 
на стареене.
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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 

обмяната на веществата, бъбреч-
ната дейност в организма и дей-
стват отводняващо. Хлорофилът 
предлага ценна защита на клет-
ките срещу вредните вещества от 
околната среда и дори е в състо-
яние да възстановява вече засег-
нати клетъчни структури. Той се 
грижи и за това, кислородът по-
дълго да остава в мозъчните клет-
ки, което прави мисълта по-ясна и 
предлага устойчивост при стресо-
ви ситуации. 
ЗЕЛЕН ФАСУЛ Зеленчукът е осо-
бено резистентен на вредни вещес-
тва и отрови от околната среда. 
И изключително здравословен. 
Преди всичко растителният пиг-
мент кверцетин играе решителна 
роля. Той предпазва сърдечносъ-
довата система, противодейства 
на образуването на тумори, пре-
дотвратява алергичните реакции, 
намалява риска от перде на окото 
и е първокласен унищожител на 
вируси.
ЗЕЛЕН ЧАЙ Представлява силов 
пакет от над 400 ароматни вещес-
тва, психоактивни субстанции 
и намаляващи стреса етерич-
ни масла като теанина. Но преди 
всичко е съкровищница, пълна 
с растителни оцветители, които 
намаляват вредния LDL- и пови-
шават полезния HDL-холестерол. 
Този, който редовно пие зелен чай, 
може да се предпази от множество 
здравословни смущения и риско-
ве. Японски учени са открили, че 
в областите, където се консуми-
ра много зелен чай, изключително 
рядко се наблюдава рак на кожа-
та или стомаха. Полезната напит-
ка обаче предпазва и от рак на 
белия дроб – при това, както пока-
зали изследванията, само с три 
чаши на ден.
СПАНАК Фактът, че спанакът е пов-
семестно признат за световен шам-
пион по доставката на желязо, е по-
скоро от областта на митологията. 
Вярно е обаче, че неговите кароти-
ноиди допринасят за гладката кра-
сива кожа и повишават зрителните 
способности. Те помагат също при 
предразположение към екземи или 
хроничен запек. Освет това спана-

РЯПА Кръстоцветното растение не 
е само калиева бомба. То съдържа 
също растителния пигмент каро-
тин. Организмът се нуждае от него 
за здрава кожа и очи, при процеси-
те на растеж и изграждане на кост-
но вещество. При това се предпо-
лага, че естественият оцветител 
предпазва клетките и има предот-
вратяващо рака действие.
ЧЕСЪН Вкусовите мнения за 
чесъна са полюсно противоречи-
ви – някои не могат без него, други 
запушват нос пред силната му 
миризма. Относно неговата здра-

Лечебно лъчение
Лечение при рак на кожата: Специално лъчение със зелена и чер-
вена светлина може да помогне при два от разпространените видове 
кожен рак (плоскоепителния и базалноклетъчния карцином). Преди 
облъчването на кожата се нанася подобна на оцветител субстанция, 
която реагира на светлината. Лечението вече се прилага в универси-
тетската клиника в Мюнхен. Предимствата му са, че унищожава само 
раковите клетки, а здравите оставя интактни. Първите интернацио-
нални изследвания показват ниво на лечимост от 70 до 90%!
Помощ при лошо настроение: Лъчение с цветовете на дъгата про-
тиводейства на различните форми на депресия и потиснатост. Едно 
изследване на университета в Базел показва, че при 70% от пациен-
тите симптомите бързо изчезвали, ако те били излагани за 1 час на 
светлина с повече от 2500 лукса.

кът стимулира растежа при децата 
и се грижи за изграждането на ста-
билна костна система.

БЯЛО
ЛУК Още фараоните в древен 
Египет са вграждали лютата луко-
вица при строежа на пирамиди 
като символ на сила и здраве. 
Естественото оцветяващо вещес-
тво кварцетин предпазва имуно-
стимулиращия витамин С и пред-
пазващия сърцето витамин Е от 
процесите на разграждане. Той 
предотвратява отделянето на 
хистамин при алергични реакции, 
образуването на стомашна язва 
или перде на окото като последи-
ци от диабет.
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например да предпазят от сухи 
очи при дълга работа с компютър, 
тъй като регенерират лигавица-
та във вътрешността на клепача. 
Само едно манго на ден подсилва 
имунната система, тъй като бета-
каротинът му стимулира надгръд-
ната жлеза (тимусът) към произ-
водство на защитни клетки. Но с 
това полезното му действие не 
свършва – естественият пигмент 
се грижи също за здравия тен, 
блестящите нокти и гъста коса.

МОРКОВИ Още един световен 
шампион с високо съдържание 
на алфа- и бетакаротин. И двете 
витални съставки се грижат за 
здравето на очите, кожата и коса-
та. Освен това морковите в значи-
телна степен предпазват от рако-
ви образувания. Най-добре е да 
се ядат сурови с добавка на слън-
чогледово олио, ленено масло или 
зехтин, тъй като „провитамин А” е 
мастноразтворим.
ПОРТОКАЛИ Може да ви проз-
вучи смешно, но една от най-
полезните е бялата част от кора-
та на портокала, която не бива да 
отстранявате толкова старателно. 
В нея се съдържат важни биофла-
воноиди, и особено рядко среща-
ният рутин. Растителните пигмен-
ти участват в окислително–въз-
становителните процеси на орга-
низма, предотвратяват „ръждяс-
ването” (оксидирането) на важни 
витамини, например разграждане-
то на витамин С, и потискат обра-
зуването на свободни радикали. 
Освен това подсилват имунната 
система и кръвоносните съдове, 
като стимулират микроциркулаци-
ята в капилярите.
ТИКВА Не само на Вси Светии би 
трябвало да се сещате за тиква-
та, тъй като тя е наистина здра-
вословна – с изключително много 
бетакаротин, но също така луте-

ин и цеаксантин. Тези естествени 
оцветители предотвратяват преди 
всичко риска от макуларни деге-
нерации при жени под 75-годиш-
на възраст. 
ЦАРЕВИЦА Нейният популярен 
имидж като нездравословна кино-
похапка под формата на пуканки 
или калорична гарнитура към пор-
цията барбекю съвсем незаслу-
жено отнемат славата й на полез-
на храна. Тъй като естествените й 
пигменти със слънчевожълт цвят 
действат на очите като слънче-
ви очила. Те се натрупват в маку-
лата, мястото на острото зрение, 
и предпазват окото от свободни-
те радикали, съдържащи се в UV-
лъчението.

вословност обаче спорове няма. 
Особено пресният чесън с нежно 
розови до виолетови оттенъци 
(вж. снимката) е богат на флаво-
ноиди с изключително разнообра-
зен спектър на действие. Малко 
вероятно е да спира вампирите 
и злите духове, но със сигурност 
спира растежа на вирусите и бак-
териите, предпазва клетките от 
свободните радикали, има проти-
вовъзпалително действие и раз-
режда кръвта, предпазвайки от 
сърдечен инфаркт.

ЖЪЛТО 
ОРАНЖЕВО

КАЙСИИ Който не е голям фен 
на доматите, може спокойно да 
компенсира това с кайсии. Тъй 
като вкусните плодове съдържат 
освен големи количества ликопин 
и много бетакаротин. Само 200 г 
пресни кайсии покриват необхо-
димата дневна доза от каротин, 
известен още като „провитамин А”, 
който е отговорен за доброто зре-
ние, правилната обмяна на вещес-
твата, здравето и гладкостта на 
кожата.
МАНГО Наистина е жалко, че 
намирането му на пазара е по-
скоро рядкост. Екзотичият плод 
доставя големи количества бета-
каротин и ликопин. Те могат 
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БЪРЗА ПОМОЩ

Коляното е силова става, която издържа на голямо натоварване, но е 
също така сложно устроено. В това именно се състои неговата уязвимост. 
При изтриване на хрущяла, скъсан менискус или кръстна връзка меди-
цината предлага вече нови терапии. Прочетете за устройството на ста-
вата, опасностите от травми, петте най-разпространени ставни проблеми  
и новите методи на лечение. Плюс съвети за първа помощ при дребни  
контузии и защитна програма от 8 точки за здраво коляно.

SOS ЗА КОЛЯНОТО

Истинско постижение: нашето коляно 
може да се движи без проблеми дори 
при натоварване от тон и половина. 
Независимо от това най-голямата и 
най-сложна става в човешкия органи-
зъм (вж. карето) има рекорден брой 
предполагаеми слаби точки. 
Една статистика, която отразява тази 
уязвимост, показва, че всеки втори 
българин на възраст между 30 и 40 
години е имал или има проблеми с 
нея! 500 000 страдат от артроза, 33 
000 всяка година се подлагат на опе-
рация поради скъсан менискус, на 
около 8 000 мъже и жени се диаг-
ностицира разкъсване на кръстна-
та връзка, на 8 000 се имплантира 
изкуствена става.
Над слабия пункт в човешкото тяло 
умуват и ортопедите. Защо пробле-
мите с коляното са се увеличили тол-
кова много, че в днешно време са по-
чести дори от оплакванията, свър-
зани с гърба? Защо преглежданите 
пациенти стават все по-млади? Ето 
как специалистите определят причи-
ните и обясняват петте най-често сре-
щани ставни проблеми успоредно с 
новите методи за лечението им. 

Когато ставният  
хрущял изтънее
Сутрин след ставане поне 15 минути 
се чувствате като вдървен, всяка смяна 
на атмосферното налягане задължи-
телно усещате с болки в коленете: 
типична артроза. Когато ставният хру-
щял в коляното се изтрие, затруд-
неното движение и болките са про-
грамирани. Към причините на широ-
ко разпространеното ставно заболя-
ване освен възрастово обусловено-
то износване спадат също вродените 
ставни дефекти при Х- или О-образни 
крака, възпаленията, наднорменото 
тегло, еднообразното физическо нато-
варване или работа (например поста-
вяне на плочки), нараняванията, трав-
мите или продължителното претовар-
ване на предпазващия хрущял. Все 
още не съществуват методи за пре-
махване на артрозата, посредством 

новите терапии обаче тя може да бъде 
оптимално лекувана:
Биологично лечение: Провежда се 
с помощта на медикаменти, разрабо-
тени на базата на свойствени на орга-
низма вещества, които спират увели-
чаващото се разграждане на хрущя-
ла. Добитите от човешка кръв актив-
ни съставки неутрализират определен 
имунен трансмитер, като предотвра-
тяват болките и отоците. В медицин-
ската практика „биологичните меди-
каменти” се назначават предимно на 
пациенти, при които обичайните сред-
ства като ревматичните и кортизо-
новите препарати не са оказали или 
оказват недостатъчно силно действие. 
Те помагат бързо и подобряват трайно 
оплакванията. Освен това имат пре-
димството да не оказват често среща-
ните странични действия, присъщи на 
традиционните обезболяващи и про-
тивовъзпалителни средства като гла-
воболие, гадене, кожни реакции.
Тъканно инженерство: Този нов вид 
присаждане на хрущялни клетки пома-
га в случаите, когато лечението с био-
логични медикаменти е твърде закъс-
няло. Методът е успешен при ограни-
чени хрущялни увреждания. От паци-

ентите се взимат хрущялни клетки 
и, плътно опаковани, се поставят в 
тесен съд. Там клетките влизат в кон-
такт една с друга и се организират 
триизмерно като топки с диаметър от 
половин милимитър. Те започват да 
произвеждат колаген и други белтъч-
ни вещества, а след около 2 седмици 
се образуват здрави топчести струк-
тури, които се имплантират директно 

на дефектното място в хрущяла. Още 
след 15 минути топчиците се захва-
щат за костта и опериращият може да 
затвори раната.
Терапия със стволови клетки: От 
скоро медицината е в състояние да въз-
становява коленния хрущял и с помощ-
та на стволови клетки. Първичните 
клетки, които се взимат под пълна нар-
коза от ръба на тазовата кост на паци-
ента, могат да се преобразят във всеки 
необходим вид клетки. При артроско-
пия ортопедите инжектират приготве-
ния с неголямо количество стволови 
клетки разтвор в увредения хрущял. 
Там стволовите клекти се преобразу-
ват в хрущялни и целенасочено възста-
новяват загубената тъкан.

Когато се скъса менискусът
Едно падане от колело, рязко завър-
тане на коляното или дори възрас-
тово обусловено износване може да 
доведе до разцепване или скъсване 
на менискуса. Във вътрешния менис-
кус това се случва 20 пъти по-често, 
отколкото във външния. Тъй като 
дефектните хрущялоподобни аморти-
сьори непрекъснато дразнят ставната 
капсула, предизвиквайки остри болки 
в ставната кухина, които се усещат 
също в задколенната ямка и прасци-

Добре изградено
Коляното свързва бедрото с пра-
сеца. Като въртяща се става 
то може да се свива и обтя-
га, но също така и да се върти. 
Бедрената кост (1), големият 
пищял (2) и коленното капа-
че (3) са трите костни став-
ни партньора. Те са обвити от 
ставната капсула (4). Бедрената 
кост завършва с нещо като валяк, а 
големият пищял е оформен на върха 
си като плато. Буферът, разположен между 
тях, който омекотява търкането е хрущялът (5). Двата мускула (6) с 
формата на полумесец от вътрешната и външната страна на коляното 
играят ролята на амортисьори. Коляното се управлява и стабилизира 
посредством две кръстни връзки (7) и странични връзки (8), както 
и чрез сухожилията на бедрото и подбедрицата. Пълната със слузно 
вещество синовиална торбичка предпазва сухожилията от триене.

Последен изход:  
пълна колянна  
протеза

Фемурни 
компоненти 
от метал

Плъзгащо  
тяло 
от изкуствен 
материал 

Тибийни 
компоненти 
от метал

Бедрена 
кост

(фемур)

Хрущял 

Голям 
пищял

(тибия)
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те. Често пъти се стига до кръвоизлив 
в ставната кухина, който прави труд-
но клякането или изпъвнето на крака. 
При по-младите пациенти менискус-
ното разкъсване може да бъде заши-
то или закърпено посредством специ-
ален лазер. При по-възрастните пора-
ди артроскопията дефектните части 
могат да бъдат отстранени максимум 
до една трета остатък. Особено тога-
ва, когато разкъсването се намира в 
некръвоснабдена зона на менискуса. 
Това прекратява болките. Но пробле-
мът е, че остътъчният менискус про-
меня статиката в коляното, което по-
късно - след 10 до 15 години, може да 
доведе до възникването на артроза.
Колагено-менискусен имплант: 
Един съвсем нов метод за възстанo-
вяване на менискуса предотвратя-
ва артрозния риск: колагено-менис-
кусния имплант (CMI) се присаж-
да като заместител на увредената 
или отстранена менискусна тъкан. 
Неговата сюнгероподобна, порьоз-
на структура действа на истински-
те хрущялни клетки като „шпалир”, 
по продължение на който се образу-
ва нова менискусна тъкан. Само 7-8 
седмици след операцията пациенти-
те могат отново да натоварват коля-
ното си. Досега в Германия например 
са направени около 200 подобни опе-
рации. Надяваме се в скоро време 
методът да навлезе и в българските 
ортопедични клиники. 
Донорен менискус: На по-мла-
дите пациенти в Европа, при които 
не се наблюдава загуба на хрущял-
но вещество или цепнатини, все по-
често се присаждат донорни менис-
куси от холандската тъканна банка 
Евротрансплант. Поради артроскопия-
та човешката заместителна тъкан се 
имплантира в коляното посредством 
костни щифтове, а по краищата се фик-
сира с микроскопично малки шевове.

Когато кръстната  
връзка се скъса
При професионалните скиори или 
футболисти разкъсванията на кръст-
ната връзка са обичайно явление. 

Също при амбицираните спортни 
аматьори тези коленни злополуки се 
наблюдават все по-често. При рязко 
или усукано силово въздействие 
напълно или частично се къса кръст-
на връзка в коляното, а в най-лошия 
случай се късат едновременно и 
предната и задната връзки. При това 
се стига до разкъсване на кръвонос-
ни съдове, което предизвиква кръво-
излив в ставата. Резултатът от това е, 
че коляното отича като балон и започ-
ва ужасно да боли. Първоначално се 
лекуват отоците, болките и ограниче-
ното движение – напр. посредством 
медикаменти и обездвижване, а по-
късно се включват също лечебна гим-
настика и масажи. Най-често 3 до 4 
седмици след инцидента коляното се 
подлага на операция. При по-младите 
пациенти кръстната връзка може да 
бъде възстановена чрез микро шев.
Имплантиране посредством компю-
търна навигация: В повечето слу-
чаи хирургът замества унищожената 
кръстна връзка с имплант. Това става 
като с помощта на високо модерна 
компютърно-навигационна система се 
взима 100% пасващо парче от сухожи-
лието между колянното капаче и голе-
мия пищял, което замества скъсана-
та кръстна връзка. Фиксира се с мини 
бормашинни дупки в големия пищял и 
бедрената кост. Интервенцията успеш-
но намалява артрозния риск.

Вътрешен 
менискус

Външен 
менискус

Голям пищял

Скъсване по края
Менискусът може  
да бъде задържан  
със шевове

Цепнатина в менискуса
Една част трябва  
да бъде отстранена  
оперативно

Дефект на голяма площ
Целият менискус трябва 
да бъде отстранен

Видове поражения на менискуса
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ността й се прибира. По този начин 
част от движението на капачето се 
прехвърля на вътрешната част на 
ставата и то застава на място.

Когато синовиалната  
торбичка се възпали
Ако бъдем съвсем точни, трите голе-
ми синовиални торбички, разполо-
жени около коляното, не принадле-
жат на ставата. Но когато те се въз-
палят поради постоянно неправилно 
натоварване, контузия или бактери-
ална инфекция, всяко движение пре-
дизвиква болка именно в коляното. 
Пълните със слузно вещество торбич-
ки силно отичат, мястото се зачервя-
ва и затопля. Консервативното лече-
ние, напр. с антиревматични сред-
ства, кортизон, студ, а при инфекции 
и антибиотици, има добър ефект. Но 
често пъти възпалението е толкова 
упорито, че се налага отстраняване 
на синовиалната торбичка.
Лазерна терапия: Нова лазерна 

терапия спестява хирургич-
ната намеса в такива слу-
чаи. Тя комбинира види-
мо лъчение до 500 мили-
вата с невидими инфрачер-
вени лъчи до 5 000 милива-
та. Предимствата й са, че 
лазерът достига до точно 
определена ограничена 
област на дълбоко разполо-
жени тъкани и може да въз-
действа на съществуващата 
там инфекция.
Терапия с ударни вълни: 
Добри постижения е постиг-
нала ортопедията и при 
терапията с ударни вълни с 

т.нар. литотриптер за меките части 
на тялото. Първоначално използван 
при лечение на тенис лакът, шип на 
петата или „замръзнало” рамо, мето-
дът успешно се прилага и при около-
коленните тъкани за по-добро кръво-
снабдяване и клетъчна активност. По 
този начин възпалението бързо отшу-
мява, а намаляващ болките ефект 
може да се постигне чрез блокира-
не или унищожаване на болковите 
рецептори в областта на синовиални-
те торбички.

Когато колянното  
капаче се размести
Най-честият проблем с колянното 
капаче (пателата) е следният: то изска-
ча от плъзгащия се жлеб на бедрото. 
Ортопедите го наричат „патела-лук-
сация”. Среща се особено често при 
млади жени. Виновни за това могат да 
бъдат например вродени дефекти като 
Х-образни крака, но също слаб мус-
кулно-връзков апарат или рязко върте-
ливо движение на коляното по време 
на спорт. Колянното капаче се отде-
ля и от вътрешния си пълнеж и изска-
ча от леглото си. Коляното не може да 
бъде разгънато, отича, боли и е много 
чувствително на допир. Капачето може 
също така да бъде видимо отместено 
настрани. Ако не се налбюдава нара-
няване на хрущяла или костите, пома-
га фиксиране с гипсова превръзка. Тя 
обездвижва коляното и му осигурява 
покой за възстановяване в рамките на 
3 до 6 седмици.

Първа помощ  
при болки в коляното
 Палецът на дясната поставете 
между палеца и показалеца на лява-
та ръка. С показалеца на дясната ръка 
натиснете отдолу толкова силно, че на 
повърхността да се покаже издатина. 
Масажирайте с натиск тази акупресур-
на точка с десния палец отгоре и пока-
залеца отдолу в продължение на 30 
секунди. През това време пръстите на лявата ръка трябва да бъдат 
изпънати. Повторете  5 пъти.
 Намажете коляното с около 1 см дебел слой изстудена изва-
ра. Покрийте с найлонова торбичка или фолио и завийте с кърпа. 
Оставете компреса да действа максимум 3 часа и отмийте извара-
та с вода.
 3 супени лъжици изсушени листа от арника сварете в ½ литър 
вода, оставете ½ час да изстине и охладете в хладилника. Намокрете  
с отварата хавлиена кърпа и увийте коляното, отгоре омотайте фолио 
и суха кърпа. Оставете да действа около 30 минути. 
 Свеж джинджифилов корен първо нарежете на парчета, а после 
настържете на ренде. Омешайте с 3 супени лъжици свинска мас. 
Нанесете дебел слой на коляното и завийте с ленена кърпа (или 
друга дишашща метерия) и оставете да действа до 3 часа.
 Прясно листо от зеле намачкайте, докато пусне сок, и увийте около 
коляното, покрийте с фолио и оставете да действа през нощта.
 6 ч.л. ситно натрошен сух риган разбъркайте в 100 мл зехтин и оста-
вете на стайна температура за през нощта. Масажирайте коляното  
2 пъти на ден с маслото.
 При силни болки в коляното многократно през деня масажирайте  
с ментово масло, ракия или ябълков оцет.

Помощ от аптеката
 При леки  болки в коляното могат да помогнат противовъзпалител-
ните или стимулиращи кръвоснабдяването медикаменти с активни 
вещества ибупрофен или диклофенак, предлагани в таблетна форма 
или за външно приложение. 
 Растителните препарати, съдържащи арника, черен оман, балканска 
фитойма или брезова кора също могат успешно да успокоят болките.
 Екстрактът от див кестен с активно вещество есцин има отлично 
противовъзпалително и противооточно действие. 
 Функционалните бандажи могат целенасочено да поддържат коля-
ното, но задължително трябва да бъдат консултирани с лекар.
 Заместващите хранителните вещества средства със субстанции 
като глюкозамин, хондроитин или колагенхидрозлизат подобряват 
обмяната на веществата в коляното.

Външна 
връзка

Сухожилно имплантиране и капсу-
лен лифтинг: Ако колянното капаче 
се размества често, се оперира сухо-
жилието, което го държи. Хирургът 
леко скъсява връзките, които при-
държат капачето отстрани. По този 
начин движението на пателата, която 
е свързана с големия бедрен мускул, 
се ограничава. Това предотвратява 
нови размествания. Ефектът може да 
бъде постигнат и посредством друг 
модерен оперативен метод: при него 
се отделя ставната капсула и вътреш-

Предна 
кръстна 
връзка
Задна 
кръстна 
връзка
Външна 
връзка
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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

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 

8 съвета за здраво коляно 
1. Никакви токове Абсолютно нездравословно за коляното е всеки 
ден да се ходи на високи токчета. Тънки и издигнати на високо, те 
пречат на естественото амортисиране на стъпките. Резултатът от 
това е, че се скъсява мускулатурата на прасците и поддържащите 
коляното мускули и хрущялът трябва да понасят много по-голямо 
напрежение / натоварване.
2. Много движение 
„Смазващото масло” се 
транспортира до всич-
ки части на за ставата 
и хрущяла само посред-
ством движението. Най-
здравословни са: плу-
ването, колоезденето, 
ходенето по равен терен, 
стандартните танци, гим-
настиката, ски-бягане-
то и тай-чи. Опасности 
крият спортовете с топка 
като тенис, скуош, бас-
кетбол, волейбол, фут-
бол, бадминтон. 
3. Не стойте продължи-
телно  По време на стое-
не върху хрущяла в коляното се оказва максимален натиск. При това 
не се снабдява с хранителни вещества и преждевеременно се износ-

ва. Затова не се застоявай-
те на едно място повече от 
10 мин – ако нямате друг 
избор, правете мини-гим-
настика на място. 
4. Свалете излишните кило-
грами Всеки грам наднор-
мено тегло стоварвате бук-
вално върху коленете си. 
Оптималният BMI (Body-
Mass-Index = теглото в кг 
разделено на височината в 
метри на квадрат) е между 
20 и 25.
5. Подпирайте се при ста-
ване При ставане от кре-
слото или дивана подпома-
гайте тялото си с мускулите 
на ръцете. Така коляното се 
товари по-малко.
6. Не носете тежести 

Тежките покупки най-добре извозвайте с пазарска количка, купу-
вайте куфари с колелца. Ако повдигате щайга, не я подпирайте 
междинно на коляното си, а 
я повдигайте с помощта на 
двете си ръце и мускулите 
на гърба при здрава опора 
на краката.
7. V-образна стъпка при 
катерене в планината При 
изкачване, но също и при 
слизане по наклонен терен 
поставяйте стъпалата си във 
V-образна форма под ъгъл от 
около 20о. 
8. Седете правилно При 
сядане сложете краката пред 
себе си под прав ъгъл и със 
стъпала напълно подпрени 
на пода. Не премятайте крак 
върху крак и изпъвайте от 
време на време краката си.
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Простудните вируси 
– майстори на оживяването 
и размножаването
Статистически погледнато, 2 до 3 
простуди на година – а при децата 
дори до 8 – се проявяват предимно 
през есента и зимата. При все това 
връзката на заболяването 
с времето е само инди-
ректна. Независимо 
от това, че вируси-
те, предизвикващи 
хрема и кашлица, 
са особено активни 
по време на мраз, 
вятър и дъжд, сами-
ят студ не ни разбо-
лява. Защо тогава необ-
ходимостта от носни кърпич-
ки нараства драматично от нача-
лото на октомври? „Защото човек, 
който е инфектиран, е в състояние 
да зарази до три четвърти от хора-
та в  обкръжението си” – обясня-
ват експертите – „A когато време-
то навън е неприятно, се събираме 
в тесни и рядко проветрявани прос-
транстава.”
Веднъж попаднал в организма, при-
чинителят на простудното заболя-
ване е в състояние да се размножи 

за кратко време до милиони пъти. 
За целта той се заселва в лигави-
ците на носа и устната кухина и 
използва намиращите се там клет-
ки като инкубатори. Когато нови-
те вируси напуснат клетките, те 
загиват. И оплакванията започват: 
болки в гърлото, кашлица, хрема... 

При всяко „апчиху” стоти-
ци вируси се изстрелват 

със скорост до 150 км/
ч в околната среда. 
Но дори да не бъдат 
мигновено вдишани, 
те пак имат добри 
шансове да оживеят. 

На повърхности като 
телефонни слушалки 

или парапети те могат да 
се задържат с часове и след 

това да попаднат в носа или от 
ръцете в устата на новия приемник. 
При това само една дузина от тях е 
достатъчна да инфектира следва-
щата жертва.
Да се предотвратят тези атаки е 
почти невъзможно. Какво може да 
се направи все пак, за да не бъде 
достъпът им в организма толко-
ва лесен. Тъй като в изсъхнали 
лигавици болестотворните причи-
нители се заселват особено лесно, 
може да се вземат съответните 
контрамерки: да се пият много теч-
ности, да не се претоплят помеще-
ниятa и да се проветряват често. 
Също разходките на чист въздух, 
слънчевите бани, регулярният 
спорт, закалителните процедури, 
ефективното релаксиране, здраво-
словното хранене, добрият нощен 
сън и най-вече честото миене на 
ръцете могат да предотвратят раз-
витието на инфекция.
Фактът, че хората от хилядолетия 
успяват да се справят без сери-

ЗА ПРОСТУДНИТЕ 
ВИРУСИ, СТУДА 
И ИМУНИТЕТА

озни последствия с „баналните” 
простуди, свидетелства за това, че 
нашата имунна система по прин-
цип е в състояние да противостои 
на непрекъснатите им атаки. Ако тя 
е в добро състояние, се справя с 
неканените гости още при първото 
драскане в гърлото. А една здрава 
имунна система функционира също 

при студено време – ескимосите не 
боледуват по-често от простуда от 
африканците. 

Как възниква настинката
Студът, разбира се, не може да 
се изключи напълно от картина-
та. Вярно е, че студените или пре-
охладени крака могат да съдей-
стват за възникване на настинката. 
Особено мокрите стъпала отприщ-
ват дразнене, чрез което вегета-
тивната нервна система намалява 
кръвоснабдяването и доставянето 
на кислород в лигавицата на диха-

В цял свят хората говорят за „простуда”, когато човек шмърка, кашля, има 
болки в гърлото или висока температура. Британците наричат това състо-
яние „cold” (студ), германците „erkältung” (изстудяване), французите „refroidissment” 
(охлаждане), а унгарците „megfázás” (от fázni - мръзнене). При все това възникване-
то на простудните заболявания няма почти нищо общо със студа. 
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телните пътища, като й пречи да 
упражнява защитната се дейност. 
Освен това при намалено кръво-
снабдяване температурата й спада, 
което улеснява размножаването на 
вирусите. Настинка от преохлажда-
не на тялото обаче може да възник-
не, само ако имунната система е с 
отслабени функции.
Простудните вируси проникват в 
човешкото тяло през дихателните 
пътища. Лигавицата на дихателни-
те пътища е мястото, където нахлу-
ването на болестотворните причи-
нители трябва да бъде спряно. Ако 
тя е отслабена или увредена, от 
обикновената хрема може да се 
развие тежка дихателна инфекция.
Най-важната вратичка за навлиза-

нето на простудните вируси е нос-
ната лигавица (т. нар. първична 
инфекция). Ако съпротивата й не 
постигне желания успех, лигави-
цата може да бъде нападната и от 
гнойни бактерии, които я разруша-
ват и проникват в съединителната 
тъкан – явление, известно като вто-
рична инфекция. 
Всички болестотворни причини-
тели, проникнали в съединител-
ната тъкан, активизират телесна-
та съпротива: поглъщащите клет-
ки (фагоцити) започват да работят. 
Чрез тези защитни мерки в съеди-
нителната тъкан лигавицата в бли-
зост до входната врата на причини-
телите набъбва, например носът се 
запушва. След един или два дни тя 
започва да отделя воднист секрет, 
който познаваме като хрема или лек 
застой на слуз в бронхите (шумно, 
свирещо дишане, дразнеща кашли-
ца). Болният кашля, киха, носът му 
тече – по този начин тялото се опит-
ва да се освободи от слузта. 
Колкото повече болестотворни при-
чинители са проникнали в лига-
вицата на дихателните пътища 
и колкото по-бързо се размножа-
ват, толкова по-силна е реакци-
ята на организма. Когато хрема-
та и слузта, които изкашляме ста-
нат жълто-зелени, т.е. гнойни, е 
налице вторична инфекция с бакте-
рии. Междувременно са освободе-
ни толкова много повишаващи тем-

пературата дразнители, че съвсем 
скоро болният вдига температура.

Високата температура 
- средство за имунна 
защита
Докато телесната температура се 
пренастройва, за кратко време се 
получава нарушаване на баланса 
между исканата от имунната систе-
ма повишена температура и дей-
ствителната телесна температура. 
Последствието е, че болният усеща 
температурата на околната среда 
като твърде студена и го втриса. 
За да приведе телесната темпе-
ратура в желаната стойност, веге-
тативната нервна система издава 
две заповеди:
-  затваряне на много кръвоносни 

съдове по кожата – чрез това нама-
лено топлинно излъчване на тяло-
то ръцете и стъпалата изстиват;

-  произволно мускулно треперене 
(защото болният мръзне) – чрез 
това увеличено производство на 
топлина (движението създава 
топлина) започва треска.

Чрез тези защитни мерки темпера-
турата във вътрешността на тяло-
то се покачва – и това продължа-
ва, докато се постигне желаната 
температурна стойност. След това 
треската спира, болният започва 
да „пламти”. 
Сега организмът трябва да отда-
де излишната топлина. Отварят се 

всички кожни съдове, пациентът 
започва да се поти обилно. Потта 
се изпарява по кожата, посредством 
което горещата телесна повърхност 
се охлажда.
Колкото по-висока е температура-
та, толкова по-трудно се размно-
жават вирусите. Чрез изпотяване-
то през кожата се изхвърлят голе-
ми количества отровни вещества от 
разрушените болестотворни причи-
нители и обмяната: заедно с черва-
та кожата е най-важният прочист-
ващ орган. 
Температурата спада, щом темпе-
ратурният център спре да получа-
ва дразнения за повишаване; орга-
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С противогрипни лекарства или 
температуропонижаващи сред-
ства се постига единствено поту-
шаване на болестните симпто-
ми – а през това време болест-
та се развива незабелязано, тъй 
като причината й не е отстране-
на. Сигурно е, че при следващия 
удобен случай инфекцията ще се 
развие отново и вероятно ще бъде 
по-силна отпреди, поради допъл-
нително отслабване на имунна-
та система, обременена от спъва-
щото дейността й медикаменозно 
въздействие.

низмът вече няма нужда от висока-
та температура, тъй като вирусите 
са унищожени.
Тези защитни мерки, съгласува-
ни толкова прецизно от природата, 
са винаги точно дозирани по сила 
и интензивност - тялото реагира 
само в необходимата за отблъс-
кването на болестотворните при-
чинители мярка с възпаления на 
лигавицата.

Как да се справим 
с инфекцията
Температуропонижаващите проти-
вогрипни средства действат през 
температурно-регулиращия център 
в мозъка, за да свалят телесната 
температура до желаната стойност. 
С това повишаването й се потис-
ка, т.е. приетият медикамент пречи 
на организма да приложи в битка-
та срещу болестотворните причи-
нители едно от най-силните си оръ-
жия. Но сякаш това не е достатъч-
но, тези лекарства затормозяват  
и дейността на поглъщащите имун-
ни клетки.
Тъй като средствата за понижаване 
на температурата действат и бол-
коуспокояващо, с тяхна помощ приз-
наците на простудата се отстра-
няват бързо – проблемът изглеж-
да решен. Колкото и да са досад-
ни обаче, оплакванията от настинка 
имат своя дълбок смисъл: те при-
нуждават болния да остане в легло-
то, да пази спокойствие, да съсре-
доточи енергията си върху прео-
доляването на болестта и възста-
новяването на имунната система. 
Всичко това може лесно да бъде 
пренебрегнато, ако човек не се чув-
ства истински болен, а болкоуспо-
кояващите са му създали измам-
ното чувство за възстановено здра-
ве. Всеки, който е поне малко осве-
домен за самолечебните сили или 
процесите, протичащи в организма 
по време на  вирусно заболяване, 
е наясно, че е против природните 
закони да прогониш една инфекция 
само за един или два часа.

Да се вземат антибиотици при 
обикновена настинка, която про-
тича без усложнения, също про-
тиворечи на всякаква логика. 90% 
от всички простудни или грип-
ни инфекции се предизвикват от 
вируси, които не се влияят от 
антибиотици. Но дори при настъ-
пили усложнения, болният тряб-
ва да внимава с приема им – 
те унищожават голяма част от 
здравата бактериална флора, 
отслабват имунитета и имат най-
различни странични действия. 
Презастраховането с антибиоти-
ци и злоупотребата с тях могат да 
направят дори бактериите резис-
тентни към действието им и те да 
се окажат неефективни в случаи-
те на животозастрашаващи бакте-
риални инфекции.  
Не е необходимо да се търсят 
сложни решения. Достатъчно е 
единствено да се осигурят усло-
вия на имунната система да си 
свърши работата. А това означа-
ва почивка, много сън, течности и 
неголеми количества лека храна. 
Ако искате да ускорите оздравител-
ния процес, насочете се към при-
родните средства, които не пречат 
на възстановяването, а го подпо-
магат. Ехинацеята, пеларгонията, 
дъбравникът и шипката имат силен 
имуностимулиращ ефект. Липовият 
цвят, бъзът и малината оказват 
изпотяващо действие; латинката, 
синапът, хрянът и чесънът убиват 
вредните вещества и дезинфекци-
рат; лайката, салвията, очиболецът 
и арниката притежават противовъз-
палително действие, а теснолис-
тият жиловлек, бяла ружа, иглика-
та, мащерката и анасонът могат да 
облекчат присъпите на кашлица. 
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Зареждане със сила без уси-
лие: Омръзнало ви е да се чув-
ствате и изглеждате уморени? 
Искате да се заредите с енер-
гия? Можете да го направите без 
никакви усилия - по време на сън! 
В леглото мозъкът преработва и 
подрежда информацията от деня, 
стресът се разгражда, а хормонът 
на растежа произвежда и натруп-
ва нови запаси от сила. Имунната 
система и обмяната на вещества-
та се обновяват и подготвят за 
предстоящите предизвикател-
ства. Кожата, косата и усмивка-
та на лицето ви също печелят 
от пълноценната нощна почивка. 
Ако искате да разполагате с цяла-
та си сила и да не ви е страх да 
се погледнете сутрин в огледало-
то, трябва да си осигурите дос-
татъчно сън. И това е нещо, към 
което човек може да се приучи. 
Специалистите съветват спално-

Сънят събужда жизнеността, отпускане-
то зарежда с енергия. Тялото се възстано-
вява, психиката релаксира, имунната сис-
тема се регенерира, а ускореното клетъч-
но обновление и производство на колаген 
изглажда бръчките и прави тена искрящ. 
Поради по-малкото светлина през еснно-
зимния период производството на мела-
тонин в организма се увеличава, като ни 
прави отпуснати и сънливи, но не и пове-
че спящи. Преумората, стресът, по-мазни-
те вечери или няколкото сгряващи питиета 
преди заспиване успяват да неутрализират 
този ефект. А на сутринта сме вяли, подпух-
нали и с кръгове под очите... 

проблемно. По-малкото сън може 
да доведе до сериозни физиоло-
гични и психически смущения, а 
също да способства за развитие-
то на сърдечносъдови заболява-
ния. Необходимостта от сън, раз-
бира се, може да варира както 

СЪН ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА: 

СИЛА ОТ 
СПОКОЙСТВИЕТО

то помещение да бъде проветре-
но, затъмнено и не много затоп-
лено, да си подсигурите удоб-
но легло, в ранната вечер (не по-
късно от 4 часа преди сън) да 
отидете на джогинг, разходка или 
плуване, да вечеряте лека храна, 
да избягвате алкохола и цига-
рите преди сън, да си лягате по 
едно и също време. Всичко това 
вече сте го чували? Тогава какво 

ви пречи да го направите част от 
живота си?
Магическите седем: Минимум 
4 пъти през седмицата трябва 
да спите не по-малко от 7 часа 
непрекъснато, за да може орга-
низмът ви да функционира без-

при различните хора, така и в 
зависимост от възрастта, нато-
варването и здравословното със-
тояние на всеки отделен инди-
вид. Малките деца и подраства-
щите се нуждаят от повече сън и 
липсата му може да доведе дори 
до спиране на растежа. Също 
при прумора и стрес, по време на 
болест и следболестно възстано-
вяване организмът има повишени 
нужди от сън.
Вслушвайте се във вътрешния 
си часовник: Страдате от сму-
щения на съня? Тогава е много 
вероятно вътрешният ви часов-
ник да е излязал от такт. Научната 
дисциплина, която, се занимава 
с човешките биоритми, се нари-
ча хронобиология и се занима-
ва с това, как протича животът ни 
във времето. Основният ритъм 
в човешкия живот - цикълът на 
спането и будуването - е тясно 
обвързан със смяната на деня и 
нощта. Ако през деня се чувства-
те отпаднали, изтощени и вяли, 
най-вероятно този цикъл е нару-
шен. Който само сутрин не се чув-
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крака и ръце настрани и длани, 
обърнати нагоре. Концентрирайте 
мислите си върху пъпа и си прес-
тавете, че от корема ви извира 
светлина, а по тялото ви се раз-
лива топлина.
Половин доза за пълна сила: 
Няколко прости дихателни упраж-
нения също могат да ви помог-
нат да преодолеете мъртвата 
точка в следобедната си актив-
ност. Вдишайте дълбоко, затисне-
те с пръст дясната ноздра и изди-
шайте докрай. След това вдишай-
те през лявата ноздра, запушете 
я и издишайте през дясната. Така 
на смяна, вдишвайки през едната 
и издишвайки през другата ноздра, 
дишайте в продължение на 3 мину-
ти. Ще се почувствате като след 
кислородна терапия – освежени, 
ободрени, с добре оросен мозък, 
който напълно е възвърнал спо-
собностите си за концентрация.
Отвън спокойствие, отвътре 
буря: В главите на медитира-
щите май наистина прехвърчат 
искри. Който по време на меди-
тация успява да изключи, „включ-
ва” духа и активизира мозъ-
ка си. Едно изследване на уни-
верситета Уинсконсин установи-
ло, че мозъците на просветле-
ните будистки монаси показват 
по време на духовно вглъбява-
не екстремна активност. Оказало 
се, че при медитиращите леви-
ят челен мозък (фронтален кор-
текс) е много по-активен от този 
на останалите хора. А точно там 
се намират центровете на настро-
ението, откъдето извират весели-
ето и оптимизма. 

Сънят като разкра-
сяваща процедура:  
Разкрасяването не е  
просто своеобразен  
бонус или страничен 
благоприятен ефект 
към здравословното дей-
ствие на съня. Факт е, че 
здравето отвътре започ-
ва да личи и отвън, но 
има и много повече от 
това. Успоредно проти-
чат множество процеси 
на регенерация на кожа-
та, нощем се засилва 
производството на кола-
ген и клетъчното обновя-
ване. Желанието ни като 
мечките да заспим дъл-
бок зимен сън през сту-
дените месеци на годи-
ната също не се дължи 
само на мелатонина. 

През зимата се нуждаем от много 
повече енергия да поддържаме 
топлината на тялото си, а студат 
и вятърът излагат кожата ни на 
сериозен стрес. Сънят ни позво-
лява да съберем сили и по-бързо 
да неутрализираме ефектите от 
температурния стрес.

ства във форма, може да спада 
към т.нар. сови, които заспиват и 
се будят късно, а са активни сле-
добед и вечер. „Такива хора тряб-
ва да се зареждат с допълни-
телна порция светлина сутрин и 
още преди работа да отидат на 
разходка или джогинг. Вечерно 
време пък е добре да седят в 
затъмнени помещения и съзна-
телно да ограничават физическа-
та и умствената си активност” 
– съветва невропсихологът, д-р 
Петер Спорк. При т.нар. „чучули-
ги” е точно обратното - те зас-
пиват и се будят рано, а са най-
активни сутрин. Но света на тру-
довите хора май е съобразен с 
техния биоритъм – нищо, че не са 
много забавни в компания вечер, 
на сутринта със сигурност ще 
впечетлят шефа с работоспособ-
ността си, докато колегите им 
още клюмат над чашите с кафе.
Придремване през деня: Едно 
малко дремване през деня 
може да направи истински чуде-
са. Човек се събужда ободрен 
и зареден с енергия. В някои 
японски предприятия съществу-
ват дори специални помещения 
за следобедна почивка. Но има 
едно условие – дневният сън не 
трябва да бъде по-дълъг от 20 
минути. Навлезе ли във фазата 
на дълбокия сън, ефектът е точно 
обратният - човек се събужда с 
натежала глава, разбит и напъл-
но разконцентриран. Ако спане-
то през деня ви се вижда непо-
стижимо по една или друга при-
чина, постарайте са да си осигу-
рите поне релаксираща пауза в 

Стандартът за профилактика  
и лечение при нарушение  

на паметта, световъртеж  
и шум в ушите

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

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

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

придават на EGb 761 оригинален характер.

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

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

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

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

l антиоксидантен ефект – инхибира токсичните кислородни 
радикали;

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

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

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

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

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

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

Д-р Галина Бъчварова

ранните следобедни часове, кога-
то се наблюдава естествен спад 
в човешката активност. Можете 
да опънете крака и да се опита-
те да медитирате на работното 
си място или, ако разполагате с 
необходимите условия за това, 
да легнете по гръб като звезда с 
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