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Крачка по крачка  
– добро здраве
Защо движението е толкова важно 
за здравето? Защото човешкото 
тяло е конструирано и пригодено 

ДВИЖЕНИЕТО: ИЗТОЧНИК НА ЗДРАВЕ,  
СИЛА И ДОБРО НАСТРОЕНИЕ

пазващата ги от триене хрущялна 
тъкан гладува. Тя не е свързана с 
кръвоносната система и се обезпе
чава с хранителни вещества, един
ствено когато ставата се движи. В 
противен случай свободните ради
кали и разлагащите хрущяла ензи
ми слагат начало на унищожителен 
процес, който може да доведе до 
възпаление или пълно обездвижва
не на ставата. 

за движение: надарено е със слож
на и стабилна двигателна структу
ра, а всички негови органи и систе
ми са тясно обвързани с физическа
та активност. Вижте как регулярният 
спорт се отразява на:

Ø Скелета 
Костното вещество става по-плътно, 
устойчиво на натиск и натоварва
не, което предпазва от остеопороза 
в напреднала възраст. Скелетната 
мускулатура и сухожилията стават 
по-еластични и се удебеляват, а 
това стабилизира костите и ги пред
пазва от травми.
Ø Мускулите 
Поради по-мощните съкращения на 
сърцето кръвта достига до мускулни
те капиляри, при което съдовете се 
разширяват до една трета. По този 
начин мускулатурата бива богато 
кръвоснабдена и допълнително обез
печена с кислород, което й помага да 
произведе енергия от въглехидрати
те и мастните киселини в митохон
дриите. Докато нетренираните хора 
се нуждаят от около две трети от мус
кулните си влакна, активно спортува
щите използват до 90% от тях.
Ø Ставите 
Добрата кондиция на ставите зави
си изцяло от физическата актив
ност, тъй като без движение пред

Движението управлява множество процеси в организма и оказва влияние на 
всички органи и системи. Редовните тренировки не само укрепват тялото и 
подобряват кондицията, те оказват положително въздействие върху психика-
та, координацията, способностите за концентрация. Двигателната активност 

предпазва от болести, но 
може също да подпомог-
не възстановяването на 
организма след заболя-
ване, както и да лекува 
редица оплаквания по-
добре от таблетките.

Ø Кръвоносната система
Изпомпването на кръвта от сърце
то към всички части на тялото е 
облекчено от земното притегляне. 
Не е така обаче при връщането 
й към сърцето. Затова организмът 
е снабден с т.нар. венозно клапни 
помпи, които посредством контрак
ции на мускулатурата на крайниците 
изтласкват кръвта и лимфата наго
ре към сърцето. Тази система дей- 
ства обаче само тогава, когато мус
кулите на краката работят добре. 
При  обездвижене или слаба муску
латура, кръвта не може да се при-
движи нагоре и започва да се съби
ра в съдовете, чиито стени се разтя
гат, увеличавайки риска от разшире
ни вени и тромбози.
Ø Сърцето 
Сърдечният мускул се приспособя
ва към натоварванията и започва 
да работи по-икономично. Ако сър
цето на един нетрениран 30-годи
шен бегач изпомпва до 40 литра 
кръв в съдовете посредством 150 
удара в минута, то същото коли
чество кръв при трениран 30-годи
шен бегач се изпомпва само със 120 
удара в минута. 
Ø Кръвта
Производството на кръв в орга
низма се стимулира: при тежащ 
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тироксин и трйодтиронин. Те засил
ват обмяната на веществата; енер
гийният оборот се повишава дори и 
в периодите на покой.
Надбъбречната жлеза: изхвър
ля повишени количества адрена
лин. Хормонът повишава пулса 
и кръвното налягане, което впо
следствие активира мускулите. 
Допълнителният кортизол стимули
ра складирането на въглехидрати в 
черния дроб.
Задстомашната жлеза: освобож
дава равномерни количества инсу
лин. При това се повишава число
то на инсулиновите рецептори и те 
се сенсибилизират; на клетките се 
доставят по-големи количества глю
коза, а нивото на кръвната захар 
спада – идеална превенция срещу 
диабет тип 2.
Ø Половите хормони 
По време на физическата активност 
и известно време след това концен
трацията на тестостерон в кръвта 
се повишава (в по-малки количес-
тва циркулира също в артериите на 
женския организъм). Именно мъжки
ят полов хормон стимулира изграж
дането на мускулна маса.
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

ДВИЖЕНИЕТО: ИЗТОЧНИК НА ЗДРАВЕ,  
СИЛА И ДОБРО НАСТРОЕНИЕ

70 килограма човек количество
то кръв може да се повиши с 6 
до 8 литра. Повече червени кръв
ни клетки транспортират допълни
телни количества кислород в мус
кулите и органите. Също реоло
гията (протекаемостта) на кръв
та се подобрява: кръвните клетки 
стават по-еластични и оптимално 
нагаждат формата си към тесните 
капилярни съдове, което стимули
ра обмяната на веществата между 
кръвта и тъканите. 
Ø Имунната система
След 10 до 12 седмици тренировки 
за издръжливост количеството анти
тела (имуноглобулини) забележимо 
нараства, което намалява податли
востта на организма към заболява
ния. Но непосредствено след екс
тремно голямо натоварване тяло
то отслабва за около 8 часа. При 
физически тренираните хора обаче 
регенерирането на силите е много 
по-бързо.
Ø Мозъка 
Кръвоснабдяването на различни 
зони на мозъка нараства с около 
една трета. Количеството млади 
нервни клетки в хопоталаму
са се повишава и тяхната заси
лена активност подобрява памет
та и способностите за концентра
ция. Нервните клетки способстват 
и за освобождаването на ендорфи
ни, които оказват ползотворно въз
действие върху психиката и подо
бряват настроението. 
Ø Белия дроб
Сравнен с нетрениран човек, един 
спортист диша по-рядко, но с по-
дълбоко поемане на въздух. При 
едно вдишване той пълни дробове
те си с до 2,5 литра въздух, вместо 
обичайните около 0,5 литра. Поради 
повишените нива на адреналин в 
кръвта дихателните пътища се раз
ширяват, така че след 2 до 3 месеца 
тренировки за издръжливост човек 
може да поема до 25% повече кис
лород в организма си.
Ø Черния дроб
Поради повишените нужди от въгле
хидрати черният дроб може да уве
личи запасите си от гликоген - скла
дова форма на въглехидратите. 
При по-дълго натоварване органът 
бързо освобождава големи количес-
тва захар в кръвта – тя се изгаря в 
клетките и се преобразува в необхо
димата енергия.
Ø Жлезите
Щитовидната жлеза: освобождава 
увеличени количества от хормоните 

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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Ø Мастните тъкани
Поради повишените нужди от енер
гия организмът посяга към запаси
те, натрупани в мастните тъкани 
и мастните възглавнички започват 
бавно да изчезват. В сътношение
то на мазнините в кръвта започва 
да надделява „добрият” HDL-холес
терол. По този начин съдовете се 
запазват еластични; намалява се 
както свръхнатоварването на сър
цето, така и рискът от инфаркт.

Движението  
като превенция
Надявате се мултивитамините, 
антиоксидантите, имуностимулато
рите и лекарствата за хипертония 
да ви осигурят дълъг и безпробле
мен живот? Сигурни сте, че те ще 
успеят да неутрализират действи
ето на обилните вечери, цигари
те, алкохола, стреса и отровите от 
околната среда. Опитвате се дори 
да отслабнете с таблетки, но без 
да промените стила си на живот и 
най-добрите медикаменти няма да 
ви помогнат. Ако се тъпчете с маз
нини и отрови, не разчитайте, че 
хапчетата с магия ще ги премах
нат от тялото ви. Ако сте обездви
жени и мързеливи, не се чудете на 
отпуснатите си мускули, наднорме
ното тегло, болките в ставите, раз
ширените вени и проблемите със 
сърцето. 
Ø Сърдечно-съдови заболявания  
Едно изследване на Лайпцигския 
център по сърдечни болести показ
ва, че при пациентите с коронарни 
заболявания, които регулярно се 
движат, много по-рядко се регистри
рат инфаркти, инсулти и сърдечни 
операции, отколкото при неактив
ните физически аналогични паци
енти. Студията на ливерпулския 
изследовател Ефион Лойд-Уилиамс 
убедително доказва, че след прове
дена двигателна терапия над 90% 
от пациентите в група на сърдечно 
болни значително подобрили със
тоянието си – много по-рядко стра
дали от недостиг на въздух, изто
щение и увеличили приема на кис
лород в белите си дробове с 25%.
Ø Високо кръвно налягане  
Изследователи от университета на 
Северен Илинойс установили при 
анализа на 16 научни разработки, 
че дори при обикновено ходене сис
толното налягане намалява с 3, а 
диастолното с 2 mm Hg (милиметра 
– живачен стълб), което отговаря 
на ефекта на намаляващ диастол
ното кръвно налягане медикамент. 
По-продължителните регулярни тре
нировки за издръжливост намаля
ват и систолното налягане с около 
7 mm Hg, а диастолното с около 5 
mm Hg. А ако систолното налягане 
бъде намалено за постоянно само с 
2 mm Hg, рискът от инсулт намаля
ва с цели 30%.

Ø Диабет ІІ  
Преди всичко при спортно ходене, 
туризъм, колоездене и други тре
нировки за издръжливост, клетките 
стават по-чувствителни към инсули
на и могат по-добре да разграждат 
кръвната захар. По този начин дей
ността на задстомашната жлеза се 
облекчава и рискът от диабет тип ІІ 
намалява с 69%.
Ако вече се е развил диабет, една 
подходяща спортна програма би 
могла най-малкото да има дей-
ствието на ефективно лечебно сред
ство: изследване на уневерситета 
в канадския град Алберта показва, 
че посредством двигателна терапия 
пациентите могат да снижат техни
те HbА1c-стойности с около 0,66%, 
докато медикаментите ги намаля
ват средно с около 0,6%. По-висо
ките HbА1c-стойности свидетел- 
стват за това, че 6 до 8 седми
ци преди изследването в кръвта на 
участниците е имало по-високи от 
средните стойности на захар.
Ø Наднормено тегло
45-минутни тренировки на веломе
тър два пъти в седмицата позволили 
на участниците във виенски експе
римент трайно да намалят подкож
ните си мазнини. Едновременно се 
стопили и висцералните мазнини 
около вътрешните органи.
Ø Болки в гърба
Редовните силови тренировки на 
мускулатурата на гръдния кош пови
шават подвижността на гърба, под
силват поддържащата мускулатура 
и намаляват оплакванията в лумбал

Ïîäóòè è îòåêëè êðàêà

Áîëêà è òåæåñò â êðàêàòà

Ä-ð Òàéñ Âåíåí
ãåë è êàïñóëè

Èìà ðåøåíèå!
Ä-ð Òàéñ Âåíåí ãåë è êàïñóëè
ñòàáèëèçèðàò ñúåäèíèòåëíàòà
òúêàí è óêðåïâàò ñòåíèòå íà
êðúâîíîñíèòå ñúäîâå.
Êðúâîîáðàùåíèåòî íà äîëíèòå
êðàéíèöè ñå ïîäîáðÿâà, îòîêúò
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ната област. Дори една тренировка 
на седмица оказва позитивен ефект, 
както показват изследванията.
Ø Бронхиална астма
Редовните тренировки подобряват 
качеството на живот и физическата 
дееспособност също на астматици
те. Но движението при обусловена 
от натоварване асма увеличава ото
ците, които могат да влошат състоя
нието на пациента.

ците. След 12-седмични трениров
ки болките на участниците в екс
перимента намалели, те не се умо
рявали толкова бързо и депресии
те им изчезнали. Техните възмож
ности за движение и сила на захват 
се увеличили вследствие на лека
та спорнтна дейност. При това дви
жението намалило нивата на пре
дизвикващите възпаления медиа
тори (цитокини) като TNF-алфа или 
интерлевкин-6. 
Ø Остеопороза 
Както тренировките за издръжли
вост като спортно ходене или бяга
не, така и умерените силови нато
варвания с неголеми тежести пови
шават костната плътност. Успоредно 
с това движението тренира муску
лите, които поддържат костите, и 
подобрява координацията. По този 
начин осезаемо се намалява риска 
от наранявания и травми.
Ø Ракови заболявания 
Движението намалява вероятност
та от развитието на ракови обра
зувания от най-различен вид. Така 
например спортно активните хора 
страдат до 50% по-рядко от рак на 
червата и 30 до 40% по-малко от рак 
на белия дроб. При жените, които 
редовно се движат, рискът от рак на 
гърдата е с 40% по-нисък, а при тре
нираните мъже карцином на тести
са се среща до 30% по-рядко. Все 
още няма доказателства за това, 
дали движението може да задър

жи или спре развитието на рака, 
но то със сигурност противостои на 
депресиите и възвръща доверието 
на пациента към силите на собстве
ното му тяло. 
Ø Стрес 
Физически активните могат по-бързо 
да разграждат хормоните на стреса 
и поради тази причина да се отпускат 
за по-кратко време. Благодарение 
на тренировките в тяхното тяло се 
образуват допълнителни рецептори, 
които контролират количеството на 
хормоните и при определени нива 
провокират отделянето на ензими, 
които да разградят наднорменото 
количество медиатори. Ето защо 
след състезание един спортист се 
възстановява от тежките натоварва
ния в рамките на 6 до 8 часа, докато 
на един нетрениран човек ще са му 
необходими около 2 дни.  
Ø Депресия 
Когато тялото е в движение, то 
отделя повишени количества 

медиатори като хармонизиращия 
серотонин или еуфоризирщия 
ендорфин. Освен това протеи- 
нът VGF подобрява връзките между 
мозъчните клетки. Американски 
изследователи от университета 
Дюк в Северна Каролина на база
та на едно изследване стигнали 
до заключението, че при депре
сии тренировките за издръжли
вост са точно толкова ефективни, 
колкото медикаментозната тера
пия. При активно спортуващите 
участници в експеримента били 
наблюдавани и други положител
ни ефекти – повишено самочув-
ствие и общо здравословно със
тояние, което значително намали
ло рецидивите на болестта в срав
нение с пациентите на медикамен
тозна терапия. От студията на аме
риканската изследователка на дви
жението Андреа Дюн от техниче
ския институт Купър в Далас се 
вижда, че след 8-седмични трени
ровки за издръжливост при 47% от 
участниците симптомите на депре
сия намалели, а при 42% напълно 
изчезнали. 
Ø Деменция 
Две тренировки седмично на сред
на възраст намаляват риска от 
Алцхаймер в напреднала възраст 
с около 60% - това показали заклю
ченията на дългогодишно изслед
ване на института Каролинска в 
Стокхолм.

Ø Ревматизъм 
Американски изследователи от уни
верситета в Кнзас и технологичния 
институт Джорджия в Атланта в съв
местно изледване на 220 пациенти 
доказали, че три едночасови трени
ровки по аеробика седмично, щадя
щи ставите, могат трайно да реду
цират оплакванията на ревмати
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БЪРЗА ПОМОЩ

ЛЕКУВАНЕ НА СПОРТНИТЕ 
ТРАВМИ СЪС... СПОРТ

Гипсирани крака, синини, подпух-
нали глезени: спортът не винаги 
има здравословни последици. Много 
от пострадалите атлети, занимаващи 
се със спорт във свободното време, 
най-често се придържат към бабиния 
девиз: да легнат, да си дадат почив
ка и да изчакат. Щаденето обаче 

не винаги е необходимо – понякога  
може да забави възстановяването  
и дори да му навреди.
Типичните спортни наранявания 
се лекуват предимно по следния 
модел: по време на възпалителна
та фаза през първите 5 дни орга
низмът се бори с чуждите тела и 
клетъчните поражения, справя се с 
инфекцията и стимулира възстано
вяването на тъканите. В последва
щата пролиферационна фаза, която 

достига връхната си точка между 
14 и 21 ден, се образува времнно 
заместваща тъкан. Леките тренров
ки за издръжливост и внимателните 
упражнения за разтягане продобря
ват кръвоснабдяването и освобож
дават напрежението в раздразнени
те участъци на засегнатите мускул
ни влакна или съединителна тъкан.
До 12 месеца може да продъл-
жи организационната фаза, в която 
временният заместващ материал 
се подменя с цикатрициална тъкан. 
Посредством разтягане на мускула
турата или тренировки за издръжли
вост цикатриксът малко по-малко се 
изгражда наново, а излишният мате
риал и възпалителните вещества 
по-бързо се транспортират извън 
организма.
Умерената спортна активност (раз
ходки, плуване, внимателно разтя
гане и др.) подпомагат и ускоряват 
оздравителния процес. Но е много 
важно: при по-сериозни или про
дължителни оплаквания да консул
тирате с лекар възстановителната 
си прогама. 
Навяхвания, разтегляне или раз-
късване на сухожилието: При леки 
навяхвания, контузии и разтяжения 
5 до 7 дни трябва да преустанови
те спортната дейност или движени
ето на засегнатите мускулни групи. 
След този период можете внима
телно да подновите физическата си 
активност, например под формата 
на разходки или водна гимнастика. 
Обикновено оздравителният процес 
завършва в рамките на около 6 сед
мици, но в тежки случаи може да 
продължи до 16 седмици.
Изкълчване на ставата: Ако няма 
открити рани, можете още по време 
на острата фаза да започнете с 
водна гимнастика или аква-джогинг. 
Така поддържате подвижността на 
ставата и достъпа на хранителни 
вещества до хрущяла. Когато се връ
щате към регулярните си трениров
ки, трябва бавно и внимателно да 
увеличавате натоварването до гра

прекалено много. След отшумява
не на оплакванията след 3 до 4 
дни, можете да започнете трениров
ки за издръжливост с велосипед или 
велометър, тъй като тогава край
ниците се натоварват с по-малка 
тежест. Едно леко мускулно разтя
жение заздравява в рамките на 2 до 
10 дни, едно средно тежко до 6 сед
мици, а едно тежко до 10 седмици.
Възпаление на сухожилието или 
синовиалната торбичка: В острата 
фаза помага движение във водата 
– за поддържане подвижността на 
ставите и предотвратяване загуба
та на мускулна маса. Когато възпа
лителният процес отшуми, са под
ходящи равномерните симетрични 
движения – например при оплаква
ния в коляното на велоергометър, за 
да се регулира кръвоснабдяването 
на ставата и възпалителните отпад

ни продукти да се транс
портират извън организма. 
По този начин симптоми
те на сухожилното възпа
ление изчезват най-често 
в рамките на 3 до 4 седми
ци, а за оздравяването на 
възпаление на синовиал
ната торбичка са необхо
дими около 6 семици.

ницата на болката. За целта са под
ходящи както тренировки за сила, 
така и за издръжливост. Обикновено 
възстановяването на връзки, повре
дени при изкълчване на ставата, 
продължава минимум 6 седмици.
Мускулно разтяжение: Тъй като 
един увреден мускул се скъсява, 
по време на лечебния процес тряб
ва внимателно да бъде възстано
вена неговата гъвкавост. По време 
на острата фаза е добре да започ
нете водни тренировки, за да може 
мускулната маса да не отслабва 

Спортните травми могат 
да бъдат много непри
ятни: болят, намаляват 
повидвижността и при
нуждават към двигателна 
пауза. Абсолютното спира
не на тренировките обаче 
не винаги е най-доброто 
решение – понякога може 
да се окаже дори вредно.

КАК ДА ТРЕНИРАМЕ 
ПРАВИЛНО
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Колко движение е необходимо?
Много по-малко, отколкото си мисли
те, но много повече, отколкото прави
те. Изследванитята показват, че за да 
могат органите и системите в човеш
кото тяло да функционират безпро
блемно, човек трябва да изминава 
минимум 2 километра на ден, което 
означава около половин час разход
ка. Статистиката обаче показва, че 
европеецът извървява средно не 
повече от 850 метра на ден. Около 
2000 калории на седмица е добре 
да бъдат изгорени с ускоряване на 
пулса и изпотяване, за да се постиг
не оптимален здравословен ефект. А 
това означава например половин час 
колоездене на ден. Ускоряващата 
сърдечния ритъм дейност може да 
бъде разделена на три 10-минутни 
блока на ден или пък на три едноча
сови тренировки седмично.

Трябва ли задължително  
да е спорт?
В никакъв случай. „Здравословната 
физическа активност”, препоръчва
на от специалистите, включва вся

Кой спорт е най-подходящ за мен? Колко трябва да спорту
вам? Коя е идеалната честота на сърдечния ритъм? Трябва 
ли да се пружинира при разтягане? Как оптимално да стопя 
мазнините си? Кога да ям и да пия? Не всеки спортен енту
сиаст е наясно с тези въпроси. А ако сте решили да полагате 
усиля, е добре те да бъдат максимално ефекнивни, съобра
зени както с възрастта и кондицията ви, така и с познанията 
на специалистите. Ето отгово
рите на най-важните въпроси, 
свързани с движението, спор
та и тренировките.

какъв вид дейности, които ускоря
ват пулса, задълбочават дишане
то и изгарят допълнително енергия. 
Чистенето с прахосмукачка, косе
нето на моравата, пренасянето на 
сандъци или изкачването на стълби 
имат за начинаещите същия ефект 
като джогинга или тениса. 

Колко усилено трябва  
да се тренира?
Повечето спортуващи в свободно
то си време хора имат навика да 
се пресилват. Най-сигурният начин 
да се предотврати претоварва
нето е контролирането на пулса. 
Сърдечните удари на минута могат 
лесно да бъдат проверени с помощ-
та на обикновен ръчен часовник, по-
удобен, разбира се, е специалният 
пулсомер. Идеалното ниво на нато
равне обаче варира според вида 
спорт, индивидуалната максимал
на сърдечна честота и пулсът по 
време на покой. Един груб ориен
тир за оптимална сърдечна честота 
при тренировка би могла да ви бъде 
формулата: „180 минус индивидуал
ната възраст”. Друго ценно правило 
гласи: тичайте, без да се задъхвате 
– тоест тренирайте толкова интен
зивно, че да можете да поддържате 
при това нормален разговор.

Натоварва ли джогингът ставите?
Ставите се нуждаят от движение, за 
да бъдат нахранени. Тъй като един
ствено при физическа активност хра
нителните вещества от ставната теч
ност могат да проникнат в хрущяла. 
Само ако натоварването е твърде 
голямо, движението може да увре
ди ставата. Ако започва бавно, за 
да може двигатилният му апарат да 
се приспособи към натоварването, 
човек с нормално или леко наднор

мено тегло може да тича без притес
нения за ставите си. Хората с висо
ко наднормено тегло е добре да се 
ориентират към други видове спорт, 
защото излишните килограми оказ
ват екстремен натиск върху ставите, 
а при тичане той се увеличава.

Кои спортове са подходящи  
за хората с наднормено тегло?
Не съществуват някакви специал
ни ограничения – като цяло всеки 
спорт, който им доставя удоволствие. 
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Спортовете за издържливост като 
тичане, колоездене или плуване са 
сред най-ефективните унищожители 
на калории. Натоварването при тях 
обаче трябва да бъде добре управ-
лявано. За начинаещите или хората 
със ставни проблеми тренировките на 
велометър или спортното ходене са 
по-подходящи от джогинга, тъй като 
натоварват ставите 2 пъти по-малко от 
тичането. Плуването е най-щадящият 
ставите спорт, въпреки че не спомага 
за увеличаване на костната плътност 
и е добре да се допълва с друг тип 
двигателна дейност. Силовите трени
ровки също не са за подценяване при 
отслабване: при повишаване на мус
кулната маса тялото разполага с пове
че „силови работилници” за изгаряне 
на мазнините.

Колко бързо трябва да  
се повишава натоварването?
При всички случаи по-бавно от пови
шаването на издръжливостта. Тъй 
като сухожилията и връзките се нуж

даят от 3 месеца, а костите и хрущя
лите от 4 до 5 месеца, за да се прис
пособят към определен тип ново 
натоварване. Добре е трениращият 
да знае това и да се съобразява с 
него на тренировките. Ако няма
треньор, който да го посъветва, най-
добре е да се ориентира по сигнали
те на собственото си тяло: ако се чув
ства изтощен, а ставите и мускулите 
продължават да го болят и след тре
нировка, трябва да пропусне след
ващия път и да намали темпото. И 
напротив, ако цяла седмица се е зас
тоявал на едно място и непрекъснато 
го влече да си полегне, със сигурност 
трябва да повиши натоварването си.

Нездравословен ли е спортът  
на открито през зимата?
Ако организмът не е отслабен вслед
ствие на заболяване, няма никак
ви основания за пауза през зимата. 
Ниските температури регулират кръ
вообращението и закаляват тяло
то с течение на времето. Влажният 
въздух се отразява добре на диха
телните пътища, а допълнителни
те дози дневна светлина, оскъдни 
през зимата, подобряват настрое
нието. Предварителното разгряване 
на тялото обаче е от особено значе
ние. Кръвообращението и мускулите 
трябва да бъдат задвижени с бавни, 
равномерни упражнения за издръж
ливост, за да се намали опасност
та от травми и мускулни разкъсва
ния. Не по-малко важно е и облек

лото при спортуването на откри
то през зимата. Ръководете се от 
правилото: по-добре леко да мръз
нете в началото на тренировката, 
отколкото да започнете да се потите 
след разгряването. Придържайте се 
към лучения принцип: многото сло
еве тънки дрехи изолират от студа 
и позволяват на потта по-лесно да 
се изпарява. При температури под 
5 градуса слагайте шапка – 40% от 
телесната топлина човек губи през 
главата. Добре е екипът, шапката, 
ръкавиците и дори бельото ви да 
бъдат от функционални материи. 

Трябва ли да се яде  
преди или след спорт?
Два до три часа преди 
спорт човек не 
бива да при
ема големи 
порции храна. 
Сутрин да се 
спортува на гла
ден стомах за непривик-
налите обаче не се препо
ръчва. Тъй като, когато се 
изчерпат запасите от захар, 
физическата дееспо
собност бързо намаля
ва. Затова който иска 
да тича сутрин 
преди рабо
та, е добре 
да хапне нещо 
лесно смилаемо като един 
банан например. Мускулната 

регенерация се стимулира, ако 
празните енергийни депа се запъл
нят най-късно до два часа след тре
нировката. Който желае да изго
ри максимално количество кало
рии е добре да знае, че един час 
след физическо натоварване орга
низмът продължава интензивно за 
гори калории, макар тялото вече да 
е в покой. Храненето следователно 
е добре да настъпи след този един 
час. Разумно би било също така 
сутрин да се поемат повече въглехи
драти, а вечер повече белтъчини. 
Вярно ли е че организмът  
започва да гори мазнини  
едва след 30 минути?
Не. Изгарянето на мазнини започ
ва веднага след старта и посте
пенно повишава интензитета си. 
12 до 15 минути след приключва

не на тренировката то дости
га най-високота си стой
ност, която се запазва до 
1 час след физическата 
активност.

Как могат оптимално  
да се изгарят мазнини?
Когато сърцето достигне 
75% (при нетренираните 
около 60%) от максимал

ната си честота, 
организмът израз
ходва процентно 

най-малко мазнини. Най-висо
ката сърдечна ефективност може 
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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 

да се определи най-добре посред
ством спортно-медицински тест, 
един груб ориентир обаче би могла 
да бъде формулата -220 минус инди
видуалната възраст. За контролира
нето на сърдечния пулс би могъл 
да помогне пулсомер, но отправ
на точка може да даде и дишане
то: участеното дишане е знак за 
хипервентилация и темпото тряб
ва да се намали. Широко разпрос
траненото схващане, че мазнини се 
горят, само при силно натоварване 
на организма, е невярно. Напротив, 
абсолютните количества на добити
те от мазнини калории при повиша
ващо се темпо дори се увеличават. 
Начинаещите не успяват да мобили
зират достатъчно мастни киселини и 
при по-голямо темпо бързо остават 
без сили. По-бавните и по-продъл
жителни усилия са много по-ефек
тивни в това отношение.

Как функционира  
постизгарящата фаза?
До 24-часа са необходими на орга
низма да се възстанови след тре
нировка. В рамките на този пери
од например в мускулите се синте
зира млечна киселина и се възста
новяват наранените мускулни влак
на. Тези процеси изискват енергия, 
която тялото черпи предимно от 
мастните си запаси.

Може ли горенето на мазнини  
да бъде тренирано?
Да, посредством регулярни трени
ровки способността на организма 
да източва мастните депа нараства. 
При слаба кондиция до 40% от 
енергията се извлича от въгле
хидратите и до 60% от мазнини
те. При регулярно практикува
ните спортове за издръжли
вост това съотношение се 
променя на 20 към 80.

Необходимо  
ли е разтягането?
Ако не разтягате мус
кулите си, те остават 
твърди и нееластич
ни – от този ефект 
много часто страдат 
работещите на бюро 
и хората, които не оби
чат движението. Дори 10-
минутна програма за раз
тягане, практикувана два 
пъти седмично повиша
ва подвижността на тялото. 
Разтягането преди или след 
натоварване обаче не пома

га да се предотврати мускулната 
треска или мускулните разкъсва
ния. Много по-ефективна за това 
би била една подходяща загрява
ща програма. 

Как е правилно да  
се разтяга човек?
Разтягането с пружиниране дълго 
време беше отричано. Съвсем 
неправилно: то стимулира кръво
обращението и по този начин пома
га на тялото да са регенерира след 
голямо напрежение. Като самостоя
телни упражнения за запазване на 
подвижността статичните вариан
ти също са ефективни. Дали човек 
разтяга крайниците си преди, след 
или независимо от тренировката не 
играе никаква роля. Преди всичко е 
важно да се разтяга нежно, без да 
напряга гърба и без да преминава 
прага на болката.
След силно мускулно напрежение, 
независимо дали във фитнес студи
ото или при друга физическа актив
ност, човек трябва при всички слу
чаи да се разтяга много предпазли
во. В противен случай заздравява
нето на мускулните микронараня
вания може да се забави. С пови
шено внимание трябва да се под
хожда и при сухожилни разтяжения 
или мускулни разкъсвания, за да не 
се влоши травмата, както и при мус
кулна треска, тъй като оплаквания
та могат да се засилят. Разтягането 
понижава бързината, затова не се 
препоръчва непосредствено преди 
спортно състезание. 

Важни ли са  
силовите тренировки?
Който смята, че може да си спес
ти силовите тренировки, тъй като 
се движи достатъчно при джогин
га или плуването, не е на прав път. 
Спортовете за издръжливост моби
лизират сърдечносъдовата систе
ма, но почти не повлияват нараства
нето на мускулната маса. Без тре
нировки дееспособността на муску
лите започва да намялява с 1 % на 
година още след 30-годишна въз
раст – те губят от своята еластич

ност, отслабват и намаляват 
обема си. Успоредно с това 
нарастват рисковете, про
изтичащи от неправилна
та постановка на тялото, 
оплакванията, свързани с 
гръбначния стълб, ставите 
и загубата на костно вещес
тво. Два пъти седмично по 
20 минути силови трениров
ки – независимо дали с или 
без уреди – са достатъч
ни, за да се противопоста
ви човек на възрастовите 
промени.

Вярно ли е, че не трябва  
да се тренира всеки ден, защото 
тялото има нужда от почивка?
Да. По време на тренировъчната 
пауза тялото реагира на досегаш
ните дразнения, за да може да 

се подготви по-добре за бъде
щите натоварвания: в муску
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латурата се изграждат нови бел
тъчни структури, благодарение на 
които в дългосрочен план се уве
личава масата й. Времето за реге
нерация помага също на мозъка да 
усвои разработваните нови двига
телни модели. Начинаещите се нуж
даят от 48-часова пауза, докато тре
нираните спортисти се регенерират 
по-бързо. Времето за почивка зави
си и от интензивността на трениров
ките: колкото по-голямо е било нато
варването, толкова по-дълго време 
е необходимо за релаксация.

Как възниква мускулната треска?
Учените говорят за „микротравмира
не” на мускулните влакна, минимал
ни разкъсвания в тъканите. В тях 
прониква вода и бавно се образуват 
малки едеми. Мускулното влакно 
набъбва и разтягането му предиз
виква болка. Затова оплакванията 
не настъпват веднага след пресил
ването, а едва на следващия ден. 
Който лошо се е разгрял, твърде 
много е тренирал или е извършвал 
непривични движения, може с осно
вание да се опасява от мускулна 
треска, особено след обездвижване 
или дълга тренировъчна пауза.

Какво помага при мускулна треска?
Времето лекува всяка мускулна трес
ка. Най-късно след 6 дни болките 
при всички случаи ще са изчезна
ли. Отиването на сауна, контрастни
те душове и всякакъв вид затопля
щи процедури стимулират лечение
то. Препаратите за разтривки, съдър
жащи екстракти от див кестен, пла
нински клек, розмарин или арника, 
подпомагат разнасянето на едемите 
и ускоряват мускулната регенерация. 
Масажите за сметка на това не са 
особено препоръчителни и, ако се 
правят, трябва да са много внимател
ни. Подновяването на предизвикалата 
болките физическа активност трябва 
да настъпи едва след пълното отшу
мяване на оплакванията. Леките спор
тове за издръжливост обаче могат 
дори да помогнат: кръвосвабдяването 
на мускулите успокоява болките и под
помага регенерацията. 

Подсилва ли спортът  
имунната система?
Кръвните анализи показват, че регу
лярното движение активира имун
ната система. Спортуващите в 
свободното си време боледу
ват по-малко от тези, които 
не практикуват никаъв спорт 
- средно 3 вместо 7 дни в 
годината. Но внимавайте: 
спортовете за издръжливост са 
здравословни само при правил

на дозировка. Ако тялото не разпола
га с достатъчно време за регенерира
не, ефектът е точно обратният. След 
тежка тренировка активността на 
имунната система спада – настъпва 
един феномен, известен като „отво
рен прозорец”: организмът е широ
ко открит за атаките на всевъзмож
ни болестотворни причинители. Това 
състояние може да продължи часо
ве, но също така и дни. Анкетирането 
на над 200 бегачи показало, че тези 
които оставят над 100 километра на 
седмица зад гърба си, боледуват два 
пъти по-често от тези, които пробяг
ват по-малко от 30 километра на сед
мица. По време на болестно състоя
ние – независимо дали става въпрос 
за обикновена простуда или начало 
на друга вирусна инфекция – спортът 
е абсолютно противопоказан.

Колко често трябва да се тренира?
За начинаещите е достатъчно да 
тренират един път на седмица, за 
да може организмът им без стрес да 
се приспособи към натоварването и 
да се справи с пораженията по мус
кулите. За поддържане нивото на 
добра мускулна дееспособност при 
тренираните са необходими две до 
четири тренировки седмично.
При каква тренировъчна  
продължителност трябва  
да се пие или яде?
За да се възстанови загубата на теч
ности, е от особена важност да се пие 
достатъчно. И то не само след трени
ровката, но също и по време на спорт
ната активност, ако е по-продължи
телна. Защото, ако човек изпари 4% 
от своето тегло, дееспособността му 
рязко намалява. Според интензив
ността на тренировката на организ-
ма трябва да бъдат набавени изгубе
ните течности под формата на вода 
или разредени плодови сокове. Но 
не трябва и да се прекалява: храно
смилателната система може да пре
работва максимум по 1 литър вода на 
час. Приемането на по-голямо коли
чество течност води до „промиване
то” на важни минерали от организ-
ма. Загубата на соли, минерали и 
електролити, които се губят в голе
ми количества с потта, може да бъде 
възстановена и с помощта на специ
ални витаминно-минерални комплек-
си, добавени към водата за пиене. 
Междинното ядене се препоръчва 
при тренировки за издръжливост с 
продължителност над два часа. Един 
банан или енергийно блокче с мюсли 
може бързо да попълни въглехидрат
ните запаси на организма.

Ограниченията и срамът  
не са задължителни...
Spasmo-lyt® е лекарствен продукт за лечение на ури-
нарна инконтиненция – неволево изпускане на урина, 
което може да се обективизира и представлява соци-
ален и хигиенен проблем. Според международна-
та Асоциация по Континентност съществуват 4 типа 
инконтиненция:
l  При напрежение (стресинконтиненция) – изпу-

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

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

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

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

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

Spasmo-lyt® се използва за 
лечение на чести позиви 

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

къснато изтичане 
на урина (подмокря-

не), придружени от 
силно желание за уринира-

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

Д-р Галина Бъчварова
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ППознато ли ви е това: навън е 30 
градуса, слънцето ярко сияе, море
то плиска на няколко метра от вас, а 
вие подсмърчате и кашляте в хотел
ската стая, измъчвани от свирепо 
главоболие. Или пък се превивате 
от стомашни болки и тичате през 
пет минути до тоалетната. И въпре
ки че не поемате почти никакви теч
ности, пикочният ви мехур постоян
но напомня за себе си. Много хора 
боледуват по време на отпуската 
си и това не е никак изненадващо. 
Промяната на климата, надморската 
височина, а понякога и часовата раз
лика поставят организма в стрес и 
изискват от него допълнителни уси
лия да се приспособи към непри
вичните жизнени условия и околна 
среда. Освен това той често пъти се 
сблъсква с непознати болестотворни 
причинители, за които имунната му 
система не е подготвена. Това прави 
достъпът на всевъзможни виру
си в отслабения организъм особено 
лесен. За антибиотиците в подобни 
случаи е по-добре да забравите. Те 
не помагат срещу вируси: употреба
та им може дори да влоши положе
нието – да предизвика гадене, по-
връщане, алергии, стомашно-чревни 
оплаквания или гъбични инфекции. 
При това вземането им често пъти 
не позволява излагането на слънце 

и така дългоочакваната отпуска бива 
окончателно провалена.

Никакъв шанс  
за простудните вируси
Колкото и абсурдно да звучи най-чес
тите оплаквания през лятото са про
студните заболявания – при това те са 
особено разпространени при горещо 
време. Адаптиралият се към топлина
та организъм става чувствителен към 
вечерния бриз, особено ако продължа
вате да седите на барчето край море
то в оскъдно плажно облекло или да 
демонстрирате тена си в някоя атрак
тивно разголена блузка. Но далеч не 
само хладните вечери крият опаснос
ти – можете да преохладите организ-
ма си и през деня. Ако седите изпоте
ни на сянка или сте на течение,  ако 
сте надули климатика в колата или 
хотелската стая, ако сте забравили да 
си вземете връхна дреха и прекарвате 
часове наред в силно климатизирано
то кино, автобус или летище - настин
ката не ви мърда. При това летища
та и самолетите, подобно на някои 
офиси и хотели, обменящи въздуха 
си предимно посредством климатич
ни инсталации, представляват допъл
нителна заплаха, тъй като във фил
търните устройства на тези инстала
ции се развиват множество вируси и 
бактерии, които намират там не само 

КРАЙ НА ЛЕТНИТЕ ИНФЕКЦИИ 
ПРЕЗ ОТПУСКАТА!

Болни през отпуската? Кой не би се ядосал, 
та дори да става въпрос за обикновена хрема 
или досаден цистит. Треската по приготовления
та преди заминаване обаче и стресът по време на 
пътуване силно отслабват организма и го правят 
податлив на инфекции. Обременена от  промяна
та на климата, надморската височина, а поняко

га и на часовата зона, имунната система влиза в контакт също с непознати 
болестотворни причинители. Така много лесно се стига до синузит, бронхит, 
стомашно-чревни разтройства или възпаления на пикочните пътища.

сте мокри или изпотени, подсушавай
те тялото си или съхнете на слънце, 
а не на сянка. 
Ако настинката все пак е налице, е 
най-добре да си дадете един ден 
почивка, вместо да рискувате оста
тъка от отпуската си. И вместо да се 
тъпчете с антибиотици, които няма 
да ви помогнат, или с парацетамол, 
който само временно ще премахне 
симптомите, но няма да ви излеку
ва, дайте възможност на организма 
си сам да се справи с инфекцията – 
не понижавайте с лекарства темпе
ратурата, която се покачва единстве
но, за да унищожи вирусите; не пре
чете на имунната система да си свър
ши работата, а й помогнете, давайки 
на тялото си почивка и спокойствие. 
Яжте лека храна, пийте повече вода, 
айрян и плодови сокове. Имунитета 
си можете допълнително да подси
лите с натурални имуностимулира
щи препарати – витамини, минерали, 
антиоксиданти, капки от ехинацея или 
пеларгония (умкалор).

идеални условия за развитие, но и 
съвсем лесен достъп до изобилие от 
живи приемници. Затова не забравяй
те бабиния съвет и в най-топло време 
да не излизате без връхна дреха, а ако 
е възможно, избягвайте климатизира
ните помещения. Освен това, когато 
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жат по-малко оцветяващи и парфю
миращи съставки.
Пикочните инфекциии могат да бъдат 
предотвратени, ако тялото (особено 
стъпалата и седалищните части) се 
държи на топло и се пият много теч
ности. Също при първите признаци 
на възпаление (лека тежест в пикоч
ния мехур и парене при отделяне на 
урина) важи: Поемане на много теч
ности и често изпразване на меху
ра, за да бъдат промити пикочни
те пътища и бактериите изхвърле
ни. Растителните активни вещества, 
напр. листа от енчец (златник), бреза, 
круша, мечо грозде, хвощ и коприва 
помагат при появата на първи симп
томи на възпаление. Те се съдържат 
в много от специализираните билко
ви чайове и таблети. Червените боро
винки и касис подкиселяват урина
та, подсилват лигавицата на пикоч
ния мехур и оказват превантивно дей-
ствие. Техни екстракти се съдържат  
в сокове, таблети или капсули. 

Не на екзотичните вируси!
По време на отпуска хората често 
пъти пътуват, сменяйки не само оби
чайния си ритъм на живот, но също 
климата, обкръжението и болесто-
творните микроорганизми, типични за 
местата, които посещава, но често 
пъти непознати на имунната му сис
тема, която може да се окаже непод
готвена и беззащитна срещу атаки
те им. Непривичната вода и храна, 
могат да предизвикат леки оплак
вания, но също и тежки стомашно-
чревни инфекции. Затова на непо
знато място пийте само бутилирани 
минерална вода и напитки, измивай
те добре плодовете и зеленчуците и 
не се изкушавайте от всевъзможни
те кулинарни чудеса, особено, ако се 
продават на улицата и имате съмне
ния относно хигиената при приготвя
нето или сервирането им.
Преди далечни пътувания своевре
менно се поинтересувайте от изис
кваните ваксини за съответната 
страна, за да има време те да ви 
бъдат поставени (понякога за схе
мата на поставянето им са необхо
дими няколко месеца). При всички 
случаи би било разумно да си по-
ставите ваксина срещу хепатит, ако 
искате да пътувате до нискоразвити 
или далечни страни, дори да не се 
изискват официално от държавните 
власти (за поставянето й са необхо
дими 6 месеца). А също да прочис
тите тялото си от токсини и да под
силите имунитета си преди пътува
нето посредством почивка, здраво
словна храна, движение и натурал
ни имуностимулатори.

Край на циститите 
Бактериалният цистит също се смята 
за една от честите летни инфек
ции. Той се предизвиква от микро
би, които попадат в пикочния мехур 
през уретрата и предизвикват там 
възпаление. Студът и влагата особе
но съдействат за това, тъй като кога
то организмът е охладен, той става 
уязвим и податлив на инфекции. 
Имунната защитата срещу микробите 
отслабва и те лесно проникват в под
ходящата за развитието им лигавична 
среда. Понякога за това е достатъч
но охлаждане на краката или седене
то на студен камък и симптомите вед
нага стават забележими: непрекъсна
ти позиви за уриниране, но се отделят 
едва няколко капки, при това с паре
не и стрелкащи болки. Сменяйте мок
рия бански със сух веднага след изли
зане от водата, не допускайте изсти
ване на краката и избягвайте течени
ята, силните климатици и седенето 
на студени повърхности – така може
те да си спестите постоянното тичане 
до тоалетната. 
Независимо от широко разпростра
неното мнение до циститна зараза 
много рядко се стига от тоалетни или 
водоеми. Основният й причинител са 
бактериите от типа Escherichia coli, 
които обитават червата. Ако имунна
та 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. Затова се изми
вайте с обилна струя вода, винаги 
когато е възможно след полов акт и 
ходене по голяма нужда, а след ури
ниране се избърсвайте само отпред 
назад, за да не допуснете неволно 
заразяване. Също толкова непра
вилно е и схващането, че инфекци
ите са следствие  на недостатъчна 
интимна хигиена. Напротив - прека
лено честото миене, сапунът, интим
ните спрейове и пудрите наруша
ват естествените бариери на вла
галището, които противодействат 
на проникването на бактериите. По 
този начин болестотворните микро
организми безпрепятствено проник
ват в пикочните пътища. За интимна 
хигиена е достатъчна само водата. 
Този, който иска да ползва измива
щи субстанции, трябва да се ориен
тира към продукти, които отговарят 
на ниските рН-стойности на интим
ната зона и по възможност съдър

Усещаш парене,  
болки, постоянен  

натиск на пикочния  
мехур и направо  

се пренесе  
да живееш  

в тоалетната?

Вземи 
уронат.

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

Не е необходимо да живееш в тоалетната. 
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МАСЛАТА – ПОДАРЪКЪТ НА БОГОВЕТЕ

Ароматни, кадифяно меки, с цветове от медено жълто 
през светло зелено до наситено оранжево – маслата са 
едни от най-ценните природни продукти. Представляват 
не само богата на витамини добавка към храната, но 
също и незаменимо лечебно и козметично средство.

Какво всъщност  
представляват маслата? 
Растителните масла са вид биохи
мично съхранена слънчева енер-
гия. Когато едно растение развие 
своите семенни ядки, то отделя 
за всяка една от тях малка порция 
масло. Тя представлява енерги

ен източник за начална помощ при 
засаждане. Така дори без постъп
ване на допълнителни хранителни 
вещества и светлина, те могат да 
пуснат корени и да израснат.
Тази съхранена енергия в семен
ните ядки е изключително полез
на и за хората. Маслата съдър
жат огромно количество здраво-
словни съставки. От една стра
на това са мастноразтворимите 
витамини (напр. В, А, К и Е), мине
рални вещества и микроелемен
ти. От друга страна са изключи
телно важните за нашето здраве 
полиненаситени мастни киселини. 
Те изпълняват редица задачи при 
обмяната на веществата, подобря
ват реологията на кръвта, балан
сират холестероловите стойности, 
противодействат на възпалител
ните процеси, като по този начин 

предпазват от сърдечносъдови 
заболявания.

Значението на маслата се крие  
в многостранното им действие 
Изборът на растителни масла е 
от съществено значение. Дали са 
извлечени от слънчогледови семки, 
рапица или екзотични семена като 
плодовете на мароканската арга
ния – според съдържащите се в тях 
съставки маслата могат да бъдат 
използвани за различни цели. 
Най-често те се използват за кули-
нарни цели. Пълно съдържание 
на витамини и микроелементи при
тежават обаче само студено пресо
ваните варианти. В рафинираните 
масла почти не се съдържат полез
ни съставки. При това те биват 
допълнително преработвани със 
силни химически вещества.

Също при грижа за кожата и за 
косата растителните масла са 
първият избор, тъй като по със
тав са много близки до човешки
те кожни мазнини. Те омазняват 
кожата, осигуряват й ценни храни
телни вещества и й позволяват да 
съхрани влагата си. За козметични 
цели естествено също е важно да 
се използват ценните студено пре
совани видове. Маслата с висо
ко съдържание на полиненасите
ни мастни киселини като например 

при 

проблемна кожа 



1�

маслата от вечерна роза (нахткер
цен, Oenotherra bienis) или мага
решки трън (Carduus), подсилват 
съпротивителните сили на кожата, 
предпазват я от влиянията на окол
ната среда и подпомагат клетъчна
та регенерация. Ако съдържанието 
на тези киселини е по-ниско, като 
например във фъстъченото или 
кайсиевото масло, те се отразяват 
добре на сухата, загрубяла кожа, 
тъй като изглаждат малките бръ
чици и смекчават напрегнатостта и 
опънатостта й.
За масаж са подходящи масла
та, които не са прекалено мазни 
и нямат силен собствен мирис 
- например маслата от жожоба, 
бадеми или праскова. Те позволя
ват също така да бъдат чудесно 
съчетавани с ароматни масла за 
ароматерапия. 
Лечебно действие при раздразне
на кожа, възпаления и сърбеж има 
както маслото от нахткерцен, така 
и  маслата от лено семе и авока
до. За лечение на чупливост, цъв
тене на косата, както и при много 
суха или мазна коса и лошо кръ
воснабдявана кожа на главата са 
подходящи маските и компреси
те с маслиново масло (зехтин, но 
само т.нар. extra virgin). Срещу пър
хот би могло да помогне фъстъче
ното масло.
Все по-голямо значение придобиват 
широко лансираните през послед
ните години етерични масла. 
Посредством силните си аромати 
тези ценни растителни екстракти 
ефективно допринасят за възстано
вяване на психическия баланс и про
тиводействат на стреса. По много 
мек и щадящ организма начин те 
могат да се справят и с някои здра
вословни смущения като главобо
лие или нарушения на съня.

В свободното време:  
масло и релаксиране – грижа  
за стресираната психика
За балансиране на психиката и 
неутрализиране на всекидневния 
стрес етеричните масла са иде
алното решение. Те биват извлича
ни от миниатюрните маслени кап
чици, които растенията складират 
в листата, цветовете, стръковете, 
корите, плодовете или корените си. 

посочното действие на лаванду-
ловото масло. Поставено директ
но върху малки изгаряния намаля
ва болката и предотвратява беле
зите. При ухапвания от насекоми 
намалява сърбежа. Няколко капки 
върху възглавницата подобряват 
нощния сън. Масажите с масло от 
пшенични зародиши, смесено с 10 
капки розмариново масло прогон
ват ставните болки. Маслото от 
босилек разширява кръвоносните 
съдове и може да смекчи астматич
ните пристъпи.
Маслото от чаено дърво унищо
жава болестотворните причини
тели и има противовъзпалително 
действие: добавено към банята за 
крака може да се справи с гъбички
те, нанесено директно върху хер
пес, акне или брадавица може да 
подпомогне премахването им.  
Също много от „нормалните” масла 
имат доказана лечебна сила. 
Истински чудеса се приписват на 
мароканското арганово масло. 
Изследванията показват, че регу
лярната му употреба намалява 
риска от рак на гърдата и проста
тата, предотвратява калцирането 
на кръвоносните съдове и задър
жа стареенето на кожата. Подобно 
на маслото от нахткерце, кокосово
то, фъстъченото и леленото масла 
помагат при невродермит. Маслото 
от магарешки трън подсилва имун
ната система, а шипковото масло 
помага при поражения, дължащи 
се на слънчевото лъчение.  

Голямо приложение в кухнята: 
масла и наслада
Дори при приготвянето на сурова 
храна или овкусяването на салати 
могат да бъдат поставяни различ
ни акценти с използването на опре
делени растителни масла. Така 

Процесът често пъти е много тру
доемък и скъп. Така например, за 
да се добие 1 килограм чисто жас
миново масло са необходими към 
8 милиона жасминови листенца, 
което несъмнено оскъпява край
ния продукт. Независимо от това 
трябва да се използват само 100% 
натурални масла, тъй като те имат 
оптимален ефект. 
Етеричните масла могат да бъдат 
използвани в лампите за аромате-
рапия или като добавки за вани. 
Тъй като те не са водоразтворими, 
около 15 капки трябва да се раз
бъркат с мед или сметана и едва 
тогава да се добавят към водата. 
Биха могли да направят по-ефек
тивен и един масаж. За целта се 
добавят около 25 капки към 100 
мл базово масло (напр. от жожоба, 
бадеми или сусам).
Някои етерични масла оказват 
изключително благотворно дей-
ствие върху психиката: при стрес 
и нервни напрежения се препо
ръчват предимно босилек и иланг-
иланг. Цитрусовите масла, напр. от 
грейпфрут или лимон, подобряват 
настроението, тъй като предизвик
ват отделяне на ендорфини (хор
мони на щастието). Бергамотът 
(вид круша) уравновесява колеба
нията в настроението и подобря
ва способностите за концентра
ция. Покой и по-добро отпускане 
може да се постигне с лавандуло
во масло. Тонизиращо и стабили
зиращо е действието на кедърът 
и бялата ела. Който иска бързо да 
възстанови силите си трябва да 
вземе вана с добавката на розма
риново масло. Чувствено и еротич
но въздействе оказват миризмите 
или масажите с иланг-иланг, сандо
лово дърво, роза или жасмин.  

Истински пир за кожата:  
масло и масаж
При аюрведа лечението често пъти 
се свързва с масажиране на цяло-
то тяло с чисто сусамово масло. 
Основанието за това е, че то про
никва дълбоко в кожата, стиму
лира кръвообращението и клетъч
ното обновяване. Кожата става 
розова, гладка и опъната. Освен 
това извлича отровите от кожата. 
За масаж на цялото тяло маслото 
трябва да се затопли до 110 гра
дуса и след това да се изстуди до 
телесната температура.
Растителните масла са много 
ефективни също така за основно, 
но много щадящо почистване на 
кожата. Най-подходящо за целта 
е маслото от жожоба, тъй като 
не дразни очите. Приложението е 
съвсем просто: разнасят се някол
ко капки върху сухата кожа и се 
оставят за кратко време да подей
стват. След това изцяло се отстра
няват с помощта на топла вода и 
мека гъба. 

С високото си съдържание на каро
тиноиди маслото от бодливо дърво 
(Hipphophae rhamnoides) може да 
неутрализира вредните последи
ци от слънчевото лъчение. Срещу 
малки бръчки се препоръчва мас
лото от макадамов орех. То съдър
жа лесно усвоимите палмитино
ви киселини, които подобряват 
цялостното състояние на кожата. 
Уморената отпусната кожа може 
да бъде освежена и с помощта на 
лешниково масло.

При склонност към кожни възпале
ния и акне помага регулярната упо
треба на маслата от бодливо дърво 
или семена на шипка. За много 
суха, раздразнена кожа се препо
ръчва маслото от вечерна роза 
(нахткерцен). Подобно на маслото 
от авокадо то подпомага регенера
цията и изглажда кожата. 
Мека кожа по цялото тяло може 
да се постигне посредством пилинг 
със смес от морска сол и маслино
во масло. Изглаждащ ефект има 
следната микстура: 50 мл масло от 
жожоба се смесватс 5 капки грейп
фрутово, 3 капки розмариново и 2 
капки джинджифилово масло и се 
нанасят върху хълбоците, задните 
части и бедрата. Увиват се с про
зрачно фолио и кърпа, оставят се 
10 минути да действат при тяло в 
покой и после се отмиват с хлад
ка вода. 

Легендарната лечебна сила  
на маслата
На първо място тук би следва
ло да бъдат споменати етерич
ните масла: нанесено с потупва
ния върху челото и слепоочията, 
ментовото масло успокоява гла
воболието. Изумително е много

например ореховите и лешникови
те масла придават особено нежен 
вкус на крехките салати от зелено
листни зеленчуци. При това бла
годарение на високото си съдар
жание на полиненаситени кисели
ни и двете масла са много здра
вословни. За азиатската кухня 



15

чогледовото, соевото олио и зех
тина. При печенето и пърженето 
е добре да се използват рафини
рани растителни масла, тъй като 
само те издържат на толкова висо
ки температури. Изключение прави 
високостойностното рапично олио, 
което може да се намери по био
щандовете и някои големи супер
маркети.

са подходящи ореховото и суса
мовото масла. Поради интензив
ния си специфичен вкус сусамово
то масло може да се използва също 
и в качеството на подправка. Много 
полезно и подходящо за арабската 
кухня, макар и доста скъпо, е арга
новото масло. Популярно е топе
нето на късове бял хляб в цен
ното масло, обогатено с подправ
ки. Средиземноморската кухня 
залага предимно на здравослов
ното маслиново масло - зехтина. 
За мазане върху филия подходя
що е плодовото масло от магареш
ки трън или лененото масло като 
заместител на кравето масло. Със 
своя специфичен нежен вкус мако
вото масло придава изискан акцент 
на супата от аспержи. Леко слад
никавото бадемово масло е иде
ално при приготвянето на десерти 
и сладкиши. 

Всяко масло трябва да се  
съхранява по различен начин
С изключение на някои специал
ни масла (напр. маслото от нахт-
керце) по-голямата част от масла
та трябва да се съхраняват в хлад-
ни помещения. Ако съдържанието 
на ненаситени мастни киселини е 
високо, маслата трябва да се упо
требяват само студени. За варе
не и задушаване (до 180о) най-
подходящи са студено пресовани
те масла от орехи и рапица, слън

лото, то не бива повече да се 
използва. Гранясването разваля 
не само вкуса му, в него се разви
ват и опасни за здравето токсич
ни елементи.

Някои много специални масла
Не е задължително да използва
те само слънчогледово олио или 
зехтин. Някои по-скоро непозна
ти растителни масла, претежаващи 
приятен интензивен вкус и много 
здравословни качества, биха могли 
също да получат заслужени овации 
и по-голямо приложение в кухня
та. А те имат не малко да предло
жат  и като козметични или лечеб
ни средства:
Фъстъченото масло: В азиат
ската кухня се използва отдавна, 
позволява и термична преработ

ка. В козметиката 
помага срущу пър
хот и се използ
ва като добавка за 
баня при екземи и 
много суха кожа. 
Като масажно олио 
отпуска напреже
нието и може да 
предотврати рев
матизма. 

Маслото от шам-фъстък: Това 
ароматно масло, изключително под
ходящо за овкусяването на салати 
и десерти, е добре познато на ори
енталската кухня. Благодарение 

на своето водо
задържащо и 
и з г л а ж д а щ о 
действие е иде
ално средство 
при грижа за 
кожата. 
Маслото от тиквени семки: Има 
силен вкус на ядки и тъмно червен 
до кафяв цвят. За кулинарни цели 
може да се използва само студено. 

В козметиката 
помага при суха 
кожа, а в при
родолечението 
намира широ
ко приложе
ние при всяка
къв вид инфек
ции на пикочни
те пътища. 

Рапично масло: Маслото с цвят 
на мед е изключително богато на 
витамини (преди всичко на вита
мин Е). Неговите 
здравословни 
качества, както 
и устойчивостта 
му при термич
на обработка 
го правят много 
подходящо за 
употреба в кух
нята. В козмети
ката се използва за грижа при заг
рубяла, напукана или лошо кръво-
снабдена кожа. 

Маслата трябва винаги да се съх
раняват на хладно и на тъмно. 
Тяхната устойчивост зависи от 
съдържанието на ценните нена
ситени линолови и линоленови 
мастни киселини. Ако то възли
за над 50% като при магареш
кия трън и вечерната роза (нахт
керце), може да се съхранява в 
тъмни бутилки 3 до 4 месеца, а 
ако е под 19%, може де се запа
зи до 1 година. Развалили се мас



Сега 
с подарък!

Серия Мултивитамол
Мултивитамол 1+
l  Спомага за здравословен растеж и развитие на костите 
l   Допринася за укрепване на защитните сили  

и стимулира апетита
l  Подпомага възстановяването сред прекарани  

заболявания

Мултивитамол 6+
l  Предпазва от състояния на психическа  

и физическа умора
l   Подпомага растежа и съпротивителните сили  

на детския организъм 
l   Повишава жизнената активност

Πлюс  
играчка


